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Protocolo de cooperação foi assinado pelos oito autarcas no Salão Nobre da Câmara de Viseu

Autarcas unidos
na construção da
barragem da Maeira
Cooperação Municípios assinam protocolo para
assegurar abastecimento de água em oito concelhos
José Fonseca
Os autarcas dos municípios de
Mangualde, Nelas, Penalva do
Castelo, Sátão, S. Pedro do Sul,
Vila Nova de Paiva, Viseu e
Vouzela assinaram ontem, no
Salão Nobre dos Paços do
Concelho, um protocolo de
cooperação que tem como objectivo a promoção de uma
política conjunta de abastecimento de água na região, que
passará pela construção da
barragem da Maeira, prevista
no Plano de Gestão da Bacia
Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis, e com estudo prévio
já elaborado.
No protocolo assinado
numa cerimónia que contou
com a presença do secretário
de Estado do Ambiente, Carlos
Martins, os municípios defendem ser necessário e prioritário o reforço do abastecimento
de água aos seus concelhos,
melhorando os níveis de sustentabilidade do actual sistema
de armazenamento e distribuição, face à dimensão demográfica e económica da região,
destacando que a actual capacidade instalada não atinge o

grau de sustentabilidade imposto pelo regulador.
Na sua intervenção, o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, lembrou que
a capacidade actual da albufeira da barragem de Fagilde,
que é de cerca de 2,5 milhões
de metros cúbicos já insuficiente para garantir o abastecimento de água às populações
de Viseu, Mangualde, Nelas e
Penalva do Castelo, principalmente no Verão, enquanto que
a barragem da Maeira permitirá um armazenamento quatro vezes superior.
A Águas de Viseu assumirá o
desenvolvimento de todos os
estudos, projectos e candidaturas que se verifiquem como necessárias para tornar a nova
barragem, que permitirá também o seu aproveitamento hidroeléctrico, uma realidade.
Antes da assinatura do documento, Almeida Henriques
lembrou que o protocolo “vai
muito além dos mandatos”dos
oito autarcas, lembrando que a
construção da barragem da
Maeira levará muitos anos a ser
concluída, sendo por isso um
investimento para gerações fu-

turas. “Estamos a pensar no futuro, assegurando para os nossos concelhos um recurso que
é escasso”, sublinhou.
O autarca estimou em mais
de 50 milhões de euros o investimento necessário para
garantir o abastecimento dos
oito concelhos a partir da nova
barragem, incluindo a estação
de tratamento de água e as ligações aos municípios. Um valor que, na sua opinião, não
poderá ser assegurado apenas
por verbas dos municípios e
dos fundos comunitários.
Um exemplo a seguir
por outros municípios
O secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins,
mostrou-se satisfeito com o
protocolo de cooperação assinado entre os oito municípios. “Espero que este acordo
sirva de exemplo para outras
autarquias deste país. Tenho a
esperança que esta semente
no Centro do país se espalhe”,
adiantou, revelando que 80
municípios manifestaram
vontade em assinar protocolos
de cooperação, no entanto,
ainda falta avançarem. |
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Mangualde

Trinta anos
de elevação
a cidade
celebrados este
fim-de-semana
Mangualde prepara-se
para comemorar 30 anos de
elevação a cidade, já no próximo fim-de-semana, 2 e 3 de
julho. A Câmara Municipal
anunciou uma programação
“que se quer participativa e
integradora de todos os munícipes”, com um programa
pensado especialmente para
o efeito.
No sábado, 2 de julho, pelas 21h30, o Largo Dr. Couto
será palco do Concerto 30
Anos, pela ‘POEMa em Estágio’ com atuações de João
Abrantes, Andreia Amaral,
Cristiana Rodrigues, Diana
Albuquerque, Inês Coelho,
João Dias, Telma Rodrigues,
Tiago Cunha e Contracanto. No domingo, 3 de julho,
poderá assistir-se ao desfile
das forças vivas do concelho,
no centro da cidade, a partir das 15h. À noite, realiza-se a ‘Epopeia Musical pela
História de Mangualde’, pela
Orquestra Aeminium, sob
direção artística de José Rui
Martins. O espetáculo está
marcado para o Largo Dr.
Couto, às 21h30.
EA
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Em Quarto Crescente,Noites animadas em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
30 de Junho de 2016
31 Views
De 13 a 16 de julho, Mangualde acolhe mais uma edição da iniciativa 'Em Quarto Crescente: Noites de
encontros com as artes em mente'. A edição deste ano é dedicada à temática 'Mangualde 30 anos
cidade'. A organização é da Câmara Municipal de Mangualde e da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves e conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Mangualde, das Bibliotecas Escolares,
da Amarte, da Papelaria Adrião e de Igor Figueiredo.
Assim, no dia 13 de julho dedica-se a noite ao Associativismo - "Sociedades Recreativas" com
espetáculos de Meeting Quartet, O Mentalista de João Blümel e Noiserv. No dia 14 de julho, a noite é
dedica ao Comércio e Indústria com "Armazéns da Memória". Ao palco vão subir o Grupo Coral e
Instrumental "
Música", Zunzum "Os Silva" e Xico & João. Património através de "Histórias e gentes" é a temática
para o dia 15 com a participação dos Fad`Out, Teatro do Montemuro "Caídos do Céu" e Azul Espiga. A
iniciativa termina no dia 16 de julho com "Encontros na Lua Cheia" - Artes e Letras. Cante Alentejano
pelo Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento, apresentação da coleção "As Mulheres e a
República", Borges & Irmão: Uma conversa sobre humor, guionismo e canções foleiras com Luís Filipe
Borges e Alexandre Borges e The Soul Orquestra são as propostas para essa noite.
Durante toda a semana vão ainda realizar-se workshops, raid fotográfico, exposições e instalações e
todas as noites poderá assistir a Leituras ao Luar e mostra de livros e disfrutar do serviço de Bar.
Por:Mun.Mangualde
30 de Junho de 2016
Antonio Pacheco
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Uma boa imagem do folclore português em Quintela de Azurara
Posted by: Antonio Pacheco
30 de Junho de 2016
77 Views
Uma noite de grande festividade, teve lugar na localidade de Quintela de Azurara, com a realização de
mais uma edição do Festival de Folclore, que contou com a presença de 5 grupos que vieram de
diversas localidades.
A concentração era a cartão de boas vindas seguido do jantar convívio com cerca de três centenas de
pessoas sentados à mesa.
Assim o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, ao Rancho Folclórico de São Julião, ao
Grupo Folclórico "Os Moliceiros" de Ovar , Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio e Rancho
Folclórico "Os Azuraras", animaram uma noite agradável que face ao encontro de futebol da nossa
seleção atrasou um pouco o início, mas para o muito público presente foi um a noite agradável de
folclore.
Já Rui Marques,Presidente da coletividade de Quintela de Azurara referiu "foram dias de muito
trabalho, todos estes grupos se empenharam para esta noite fosse agradável, no final fica a sensação
do dever cumprido, um balanço muito positivo."
Salientou ainda a entreajuda entre as pessoas que colaboraram para a realização deste festival que
deixa anualmente uma boa imagem do folclore português
Acabou por ser uma noite agradável no aspeto cultural, esteve presente o Vereador da Cultura do
Município de Mangualde, Dr João Lopes que juntamente com Presidente da Freguesia local e do
Presidente do Rancho entregaram as lembranças no início do respetivo festival.
Por:António Pacheco
30 de Junho de 2016
Antonio Pacheco
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Assinados protocolos após cancelamento da barragem de Girabolhos
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Os protocolos que concretizam o acordo alcançado pelos municípios de Gouveia, Mangualde, Nelas e
Seia com a empresa Hidromondego, na sequência do cancelamento da barragem de Girabolhos, foram
assinados hoje em Lisboa.
A empresa, que iria construir a barragem, vai disponibilizar cerca de seis milhões de euros para apoiar
diversos investimentos, sendo cada um dos municípios beneficiado com uma verba de cerca de 1,5
milhões de euros.
PUB
Segundo o presidente da Câmara Municipal de Mangualde e porta-voz dos quatro municípios, João
Azevedo, "o acordo não está fechado" e o valor atribuído a cada autarquia "pode ser maior".
"Espero que sejam mais umas centenas de milhares de euros para cada concelho", disse.
João Azevedo adiantou que cada município "decidiu a sua estratégia para o investimento".
"Fomos para projetos onde temos mais necessidade de investimento numa zona de proximidade ao
espaço de intervenção e optámos por projetos que não são financiados neste quadro comunitário, ou
que nesta primeira fase não estão com tanta eficácia no cofinanciamento", afirmou, referindo-se ao
caso de Mangualde.
Os investimentos no concelho serão feitos "na reabilitação de espaços rodoviários, porque aproxima as
populações à sede de concelho", e também "na reabilitação de zonas industriais".
"O nosso objetivo é investir naquilo que é a nossa prioridade", acrescentou.
Apesar de estarem satisfeitos com os protocolos hoje assinados, os autarcas lamentam a decisão de
não construção da barragem de Girabolhos.
"Naturalmente que a expectativa que foi criada ao longo dos anos para que este investimento fosse
feito não consegue ser apagada. Efetivamente não há essa possibilidade de recompensa", referiu João
Azevedo.
Para o presidente de câmara, "o retorno de toda a atividade económica que ia acontecer não é
reposto".
"No entanto, esta era uma situação que tinha que ser feita para terminar o processo. Foi feito dentro
de todo o enquadramento de boa convivência e do bom relacionamento. O processo foi extremamente
bem conduzido até ao fim", afirmou.
Os protocolos foram assinados no Ministério do Ambiente, em Lisboa, na presença do ministro, João
Matos Fernandes, e dos secretários de Estado do Ambiente e da Energia.

Página 8

O ministro comprometeu-se a reunir-se "depois do verão" com os representantes dos quatro
municípios e sublinhou que o ministério "dá particular atenção a investimentos de abastecimento de
água".
O Governo anunciou em abril o cancelamento da construção das barragens do Alvito (no rio Tejo), que
abrange os concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, e de Girabolhos, no rio Mondego,
enquanto a construção da barragem do Fridão, no rio Tâmega, no concelho de Amarante, foi suspensa
por três anos.
O Ministério do Ambiente indicou então, em comunicado, que na base da decisão estavam critérios
jurídicos e financeiros, expectativas dos municípios abrangidos, metas das energias renováveis e
descarbonização da economia portuguesa.
A barragem de Girabolhos, no rio Mondego, abrangeria os municípios de Gouveia e Seia (distrito da
Guarda), Nelas e Mangualde (Viseu).
Thu, 30 Jun 2016 21:32:00 +0200
POR Lusa
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CIDADE DE MANGUALDE
CELEBRA 30 ANOS EM FASE CRESCENTE
- APROVEITAR FUNDOS COMUNITÁRIOS É PALAVRA DE ORDEM
um futuro
com tradicão
./.,‘MANCLAL DE'

tucuto
«ir) !radirào
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ruas da cidade. O espectáculo
Viagem no Tempo. com a Orquestra Aeminium e encenação
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MUNICI

de José Rui Martins, da ACTRT.
farão uma viagem ao passado de
Mangualde.
Num mês que promete ser de
festa rija, em "Quarto Crescente" , outra iniciativa a decorrer entre I3 e I6 de Julho. promete revelar o que de muito bom
esta a ser feito em Terras de
Azurara no plano cultural. O
vereador do pelouro, João Lopes. promete a presença de
nomes sonoros num projecto
que conta já quatro anos de
existência.
A cidade de Mangualde está

as diversas candidaturas para

;emana, dias 2 e 3 de Julho. No

As Festas da Cidade e da

a celebrar 30 anos de existência.
l:m motivo de alegra para os
seus cidadãos e entidades, que
reconhecem o muito que liei

acesso aos fundos comunitários.
Mas hoje estamos a recuperar o
tempo perdido. Queremos Mangualde com futuro", declarou

sábado, pelas 21,30 horas. está
programado um concerto no

Senhora do Castelo irão decorrer entre Agosto e Setembro
Colo propostas \ ariadas 4.1c
maneira a servir públicos

projectos Contracanto e Poema
em Estágio. No domingo, depois
da missa prevista para as l
horas no Complexo Paroquial,
representantes das diferentes
instituições, com a presença do
ministro Adjunto Eduardo Ca-

feito nas últimas três décadas,

João Azevedo, Presidente do

mesmo assim menos do que
poderia ter acontecido. se o
tluxo de fundos comunitários

Município, na apresentação das
diferentes iniciativas integradas
nas comemorações da efemé-

fosse mais bem aproveitado.
"Durante estas três décadas

ride.

poderíamos ter feito muito mais.
Na verdade, não aproveitamos

anos de elevação de Mangualde
a cidade já a partir deste fim de

A celebração festiva dos 30

Largo Dr. Couto, que terá como
principais intervenientes os

brita, percorrerão as principais

distintos. O destaque vai, entre
outros, para a actuação cio grupo
Átoa (dia 25 de Agosto). Os
Azeitonas e 7.a edição Festival
de Sopas (dia 2l de Agosto),
Mangualde Fashion (2 de
Setembro), Noite das Escolas
(25 de Setembro). entre outras.
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INCRIÇÕES
ABERTAS PARA
O CASTING DO
«MANGUALDE
FASHION»
Com o intuito de promover e
dinamizar o comércio local e as
marcas, a Câmara Municipal de
Mangualde realiza mais urna
edição do «Mangualde Fashion». As inscrições para o
casting decorrem até 15 de
julho. Até lá podem inscrever-se
jovens entre os 15 e 25 anos de
idade, com, no mínimo, 1,65 m
de altura, e que gostem do mundo da moda, podem participar no
casting que decorrerá no dia 29
de julho, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, entre as 14h30 e as
17h00.
As inscrições são limitadas e
devem ser efetuadas no site da
autarquia, www.cmmangualde.pt, ou através do envio da
ficha de inscrição para turism o @em m n ag ualde.p t, ou
entregando a mesma no posto de
turismo, (T. 232 613 980). A
iniciativa conta com o apoio da
Associação Empresarial de
Mangualde.
A «54 edição do Mangualde
Fashion» tem data marcada para
2 de setembro, sexta-feira, no
Largo Dr. Couto, pelas 21h00, e
pretende, tal como tem acontecido em outras edições, ser um
sucesso.
O «Mangualde Fashion»
pretende, mais uma vez, dinamizar e promover as marcas e as
lojas de Mangualde, envolvendo
os vários representantes de roupa e acessórios, ourivesarias e
relojoarias, sapatarias, cabeleireiros, maquilhadores e ()ficas.
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Mangualde

Cancelamento de Girabolhos
distribui cerca de seis milhões
111 Os municípios de
Gouveia, Mangualde, Nelas
e Seia assinaram, ontem, no
Ministério do Ambiente, em
Lisboa, os protocolos que
concretizam o acordo alcançado com a empresa Hidromondego, na sequência do
cancelamento da barragem
de Girabolhos.
"Na sequência do cancelamento do Projeto de Aproveitamento Hidroelétrico de
Girabolhos, a Hidromondego compromete-se a implementar um conjunto de medidas destinadas a melhorar
a vida das populações, como
forma de atenuar o impacto
do referido cancelamento”,
refere o Ministério do Ambiente.
Segundo a fonte, a empresa
vai disponibilizar cerca de
seis milhões de euros para
apoiar diversos investimentos, sendo que cada um dos
quatro municípios “será
beneficiado com uma verba de 1,5 milhões de euros
para efetuar um conjunto de
obras, nomeadamente me-

DR

O ministro do Ambiente presidiu à cerimónia

lhorias nas infraestruturas”.
O ministro do Ambiente,
João Pedro Matos Fernandes, esteve presente na
cerimónia de assinatura
dos protocolos. O Governo
anunciou em abril o cancelamento da construção das
barragens do Alvito, no Rio
Tejo, que abrange os concelhos de Castelo Branco e
Vila Velha de Ródão, e de
Girabolhos, no rio Mondego, enquanto a construção
da barragem do Fridão, no
rio Tâmega, no concelho de

Amarante, foi suspensa por
três anos.
O Ministério do Ambiente
indicou então, em comunicado, que na base da decisão
estavam critérios jurídicos,
financeiros, expectativas dos
municípios abrangidos, metas das energias renováveis e
descarbonização da economia portuguesa.
A barragem de Girabolhos,
no rio Mondego, abrangeria
os municípios de Gouveia
e Seia (distrito da Guarda),
Nelas e Mangualde (Viseu).
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Mangualde já olha
para as próximas
três décadas
Comemorações Trigésimo aniversário de elevação a
cidade assinaladas este fim-de-semana, com a presença
do ministro Eduardo Cabrita
Paulo Cardantas
O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
considera que os próximos 30
anos serão uma luta contínua
para travar o êxodo da população mas, sobretudo, para
tentar reconquistar os que partiram para o litoral.
Em declarações ao Diário de
Viseu, a propósito das celebrações dos 30 anos de elevação
de Mangualde a cidade, que
decorrem este fim-de-semana,
o autarca foi claro: “Temos que
recuperar a população que
partiu, sobretudo, para a zona
litoral. É um combate que temos que travar”.
João Azevedo recorda as últimas três décadas como um
período “de altos e baixos”,
com desenvolvimento e modernidade, mas também com
ocasiões desperdiçadas, nomeadamente no que diz respeito aos apoios (nacionais e
europeus) perdidos.
“[Nos últimos 30 anos]
houve coisas boas e coisas
más, mas todos os mangualdenses estão de parabéns”, resumiu, apontando desde já
para o futuro, pois “é preciso
retomar o tempo perdido”. E
esse futuro começa já, ressal-

Comemorações arrancam amanhã, no Largo Dr. Couto

vou, “com o maior investimento púbico de sempre”, que
consiste no plano de regeneração urbana.
João Azevedo espera que
quando Mangualde assinalar
os 60 anos de elevação a cidade, “haja mais desenvolvimento e modernidade”.
Sobre a presença do ministro
Adjunto, Eduardo Cabrita, em
Mangualde, este domingo, o
edil lembrou que “é um facto
que abrilhanta”estas comemorações, enfatizando que “a coesão territorial também se faz
com a presença dos nossos governantes”.
As comemorações arrancam
amanhã com um concerto, às

21h30, que terá como palco o
Largo Dr. Couto, que contará
com as presenças dos projectos Contracanto e Poema em
Estágio, entre outros convidados.
No domingo decorre uma
missa solene na Igreja do
Complexo Paroquial, às 11h00,
e o desfile das “forças vivas” da
cidade, no qual irá marcar presença Eduardo Cabrita, às
15h00. Para as 21h30 está marcado o espectáculo ‘Viagem no
Tempo’, com a Orquestra Aeminium e encenação de José
Rui Martins, da ACERT, que,
como o título revela, oferecerá
ao público uma viagem pelo
passado de Mangualde. |
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Mangualde assinala
30 anos de cidade
A partir de amanhã | P20
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Municípios assinaram protocolo
com o Ministério do Ambiente

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo,
assinou ontem, no Ministério do Ambiente, o protocolo
que concretiza o acordo alcançado com a empresa
Hidromondego, na sequência do cancelamento da construção da barragem de Girabolhos. Na mesma cerimónia,
em Lisboa, estiveram os autarcas de Nelas, Seia e Gouveia. Cada município vai receber 1,5 milhões de euros.
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Centro Candidatara
para abastecer âgesa
• O Governo vai abrir candidaturas a fundos comunitários
no âmbito de abastecimento
de água e da recolha e tratamento de efluentes para os
municípios de Gouveia. Mangualde. Nelas e Sei& anunciou
ontem o ministro do Ambiente. O montante máximo é de
seis milhões de euros_
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MANGUALDE

Texto José Lorena

MANGUALDE AVANÇA NA CERTIFICAÇÃO
DO BORDADO DE TIBALDINHO

O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO BORDADO DE TIBALDINHO VAI SER EXPLICADO ESTE MÊS
EM MANGUALDE. VÁRIOS ESPECIALISTAS VÃO FALAR SOBRE AS ETAPAS DE CERTIFICAÇÃO, COM
DESTAQUE PARA O ESTATUTO DE ARTESÃO E RESPETIVAS UNIDADES PRODUTIVAS QUE HOJE
AGRUPAM MAIS DE 70 BORDADEIRAS

A

certificação dos seculares
Bordados de Tiba ldinho
vai ter uma sessão especial
para que sejam esclarecidos todos
os processos que vão levar à projeção máxima desta raridade artesanal do concelho de Mangualde. A
sessão vai acontecer no próximo
dia 14 de julho, quinta-feira, no
auditório da Câmara Municipal de
Mangualde.
Trata-se da fase final do processo
de certificação dos Bordados de
Tibaldinho. Para o presidente da
Câmara de Mangualde, que lidera
este processo, a iniciativa “é o premiar do património da nossa terra
e dar valor a este produto”.
O quase desaparecimento de bor-

dadeiras tornou-se uma ameqaça
que, entretanto, foi alterada. A
formação que foi feita nhos últimos anos levou a que 70 bordadeiras sejam agora convocadas para o
processo de certificação.

de bens artesanais.
O processo de reconhecimento
de uma Unidade Produtiva Artesanal, também necessária para
a certificação, será abordado por
Ferna ndo Gaspar, do CEARTE
(um centro de formação de Coimbra que atua na área das artes).
Teresa Costa, do Organismo de
Certificação Adere-Minho - Associação para o Desenvolvimento
Reg iona l do Min ho – va i fa la r
sobre a cer t if icação de produções a r tesa na is tradiciona is.
Por último, serão explicadas as
etapas certificação do Bordado de
Tibaldinho pela responsável de
controle da Adere-Minho, Diana
Barbosa.

UM PROCESSO COM DÉCADAS
A ideia do encontro é a de dar a
conhecer o processo de certificação da referida arte secular, cuja
ideia já tem a lg u ma s déc ad a s,
assim como o estatuto de artesão
e unidade produtiva. A técnica da
Biblioteca Municipal de Mangualde, Fernanda Pereira, vai explicar
a importância da certificação com
base no Caderno de Especificações de que necessitam este tipo
PUB
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de outros tempos, sendo assim, um dos pontos
marcantes das comemorações.
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EM QUARTO CRESCENTE
Seguidamente, João Lopes apresentou a iniciativa
"Em Quarto Crescente" que vai já no seu quarto ano
de existência e se tem mostrado importante espaço
de divulgação cultural do concelho. Esta iniciativa
que irá ter lugar de 13 a 16 de julho contará com a
presença de Luis Filipe Borges, nome conhecido a
nível nacional. Na sua organização está a parceria de
todas as bibliotecas, escolares e municipal, bem como
da Amarte.

FESTAS DA CIDADE
MUNICIPIO DE MANGUALDE APRESENTA EVENTOS
poderia ter sido feito, até porque houve um período
PRÓXIMOS
em que Mangualde ficou um pouco "adormecido", não
Na manhã do passado dia 22 de junho a Câmara
Municipal de Mangualde, promoveu uma conferência
de imprensa para dar a conhecer os programas
definidos para eventos que se irão realizar no mês de
julho e próximos.

COMEMORAÇAO DOS 30
ANOS DA ELEVAÇÃO DE
MANGUALDE A CIDADE
Ladeado dos vereadores Rui Ardérios, M' José
Coelho, João Lopes e do Vice Presidente Joaquim
Patricio, João Azevedo, Presidente da Câmara de
Mangualde começou por referir que na altura em que
Mangualde foi elevada a cidade, um dos critérios que
foi tido em conta, foi sem dúvida o desenvolvimento.
Salientou ainda que, nestes últimos 30 anos mais

aproveitando os apoios comunitários.
Atualmente e numa perspetiva de se aproveitar o
tempo perdido Mangualde está a tentar trazer a si
vários apoios comunitários que permitam classificar
Mangualde como uma terra de futuro, com condições
para que as pessoas escolham esta zona do país
tornando-a mais competitiva.
As comemorações do 30° aniversário da elevação
de Mangualde a cidade, nos próximos dias 2 e 3
de julho, foram coordenadas pelo vereador Dr. Rui
Ardérios. Das comemorações pode-se destacar no
dia 2 o concerto que irá ter lugar no largo Dr. Couto
pelas 21H00. No dia 3 será celebrada missa solene
na Igreja do Complexo Paroquial e um dos pontos
altos está marcada para as 15h00 com o desfile
das "forças vivas" de Mangualde que contará com a
presença do Ministro Adjunto Eduardo Cabrita.
No final do dia, pelas 21H30 terá lugar o espetáculo
"Viagem no Tempo" que recordará Mangualde

As Festas da Cidade, foram apresentadas pela
vereadora Ma José Coelho, que deu a conhecer
os destaques do cartaz de 2016, como sendo, os
concertos das bandas ATOA e Os Azeitonas, Ma
José Coelho destacou ainda a novidade que há para
este ano com uma noite dedicada às Escolas de
Mangualde.
O Mangualde Fashion, terá lugar no dia 2 de
setembro e será certamente mais um momento
marcante para a divulgação do comercio tradicional
de Mangualde.
No dia 28 de agosto terá lugar pelas 18H30 o VII
Festival de Sopas de Mangualde, este que já se
tornou numa referência da cidade.
Os eventos divulgados na conferência de imprensa
terão um custo de 50000 euros, ou seja, 40 mil para
as Festas da Cidade e 10 mil para a iniciativa "Em
Quarto Crescente". As comemorações do aniversário
da elevação de Mangualde a cidade não trazem
custos ao município, visto ser realizado através do
movimento associativo.
De referir ainda, que seguidamente ás Festas a
cidade terão lugar nos dias 7 e 8 de setembro as
festas de Na Sra do Castelo, estas da responsabilidade
da St' Casa da Misericórdia de Mangualde.
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Em conferência de imprensa executivo deu a
conhecer os vários festejos que se irão realizar em
Mangualde e se prevê tragam muitos visitantes á
cidade.
Já nos próximos dias 2 e 3 de julho terão lugar as
comemorações do 30° aniversário da elevação de
Mangualde a cidade.
A iniciativa Em Quarto Crescente será de 13 a 16
de julho e de 25 de Agosto a 4 de Setembro terão
lugar as Festas da Cidade, este ano com destaque
para os "ÁTOA" e "OS AZEITONAS"

P. 05
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INVESTIMENTO
DA AUTARQUIA
MANGUALDENSE,
NO VALOR DE 66 MIL
EUROS, VAI PERMITIR O
ARMAZENAMENTO DE
40 M DE ÁGUA
A Câmara Municipal de Mangualde está a levar a
cabo a construção de um Reservatório de Água na
freguesia de São João da Fresta. O investimento
da autarquia, no valor de 66 mil euros, vai permitir
o armazenamento de 40 m3 de água e destina-se
a abastecer as povoações inseridas na freguesia. O
prazo de execução da obra é de aproximadamente 6
meses.
Trata-se de um intervenção fundamental para
melhorar a qualidade e o abastecimento de água,
bem como a ampliação da rede pública pelas
povoações da freguesia de São João da Fresta.
A presente empreitada engloba a elaboração da
rede de elevatória, conjuntamente com a rede de
abastecimento.

Página 24

Renascimento
A25

ID: 65188709

01-07-2016

Tiragem: 4400

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 24,50 x 32,26 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 3

MANGUALDE ACOLHEU 79 ANIVERSÁRIO DO
COMANDO TERRITORIAL DE VISEU DA GNR
DIA DA UNIDADE CONTOU COM A
PRESENÇA DO MAJOR-GENERAL
LUÍS FRANCISCO BOTELHO
MIGUEL, 2° COMANDANTE-GERAL
DA GNR
Mangualde acolheu, de 18 a 24 de junho, as
comemorações do 7° Aniversário do Comando
Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana
(GNR), numa organização conjunta da Câmara
Municipal de Mangualde e da GNR. Esta foi a primeira
vez que as cerimónias comemorativas do aniversário
do Destacamento Territorial de Viseu tiveram lugar
fora da cidade de Viseu.
Assim, no dia 18 de junho, a Igreja do Complexo
Paroquial de Mangualde encheu para ouvir o
Concerto da Banda Sinfónica da GNR. A elevada
especialização dos seus componentes e o seu amplo
e valioso arquivo (mais de 3.000 obras) permitiram
que a Banda em Concerto atinja um nível artístico
difícil de encontrar em agrupamentos congéneres. No
domingo, dia 19, entre as 15h00 e as 18h00, o Largo
Dr. Couto acolheu um Plastron de Demonstração de
Meios.
No dia 20, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
abriu portas para o seminário "O idoso, a sociedade, a
segurança e o estado — o empoderamento da pessoa
idosa, problemáticas e desafios", Na Sessão de
Abertura esteve presente João Azevedo, Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, Coronel Vítor
Manuel Guerra Rodrigues, Comandante do Comando
Territorial de Viseu da GNR, e Telmo Antunes,
Diretor do Centro Distrital de Segurança de Viseu.

'Envelhecimento Ativo' por Elza Pais (Deputada
da Assembleia da República e Presidente da
Subcomissão de Igualdade integrada na Comissão
dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades
e Garantias e membro das Comissões de Saúde,
Educação e Ciência), 'Os Idosos enquanto Sujeitos
Processuais - Vulnerabilidade e Medidas de Proteção'
por Maria José Guerra (Meritíssima Juíza Presidente
do Tribunal Judicial de Viseu), 'A GNR no apoio aos
idosos' pelo Tenente Coronel Copeto (Oficial da

Guarda Nacional Republicana, Chefe da Divisão de
Ensino do Comando Doutrina e Formação da GN R)
e 'As Respostas Sociais para o Envelhecimento
enquanto medidas securizantes' por Carlos Andrade
(Vice-Presidente da União das Misericórdias
Portuguesas) foram os principais temas apresentados.
No dia 23 pelas 15H00 teve lugar o Desfile Militar
no Largo do Rossio em mangualde e contou com a
presença do Major-General Luís Francisco Botelho
Miguel, 2° Comandante-Geral da GNR, que participou
na Cerimónia Militar com desfile de Forças em
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OPERAÇAO "HERMES VIAJAR EM SEGURANÇA"

Parada.
Durante a cerimónia o coronel Vitor Rodrigues,
Comandante do Comando Territorial de Viseu deixou
as suas preocupações no distrito, dando conta de
algumas situações de maior fragilidade, como por
exemplo, os números saídos dos sensos seniores
onde foram detetados 4113 casos de idosos em
situação de risco, ou seja, Viseu é o distrito onde
o número se verificou mais elevado. A GNR por si
só pouco pode fazer nestes casos, mas o trabalho
conjunto com outras entidades leva à solução do
problema.
A necessidade de um reforço de meios foi também
salientada pelo coronel Vitor Rodrigues, referindo a
importância da "chegada de novos camaradas em vez
de estarmos sempre a dizer adeus aos que partem".
Outras situações foram focadas como áreas que
necessitam ainda de grande atenção, acidentes
rodoviários ou os incêndios florestais.
Vitor Rodrigues deixou ainda os números que
demonstram a dimensão do trabalho desenvolvido
pelo destacamento onde estão ao serviço 792
homens e mulheres distribuídos por 30 quarteis.
Antes de terminar a sua intervenção o Comandante
do Comando Territorial de Viseu anunciou para breve
a inauguração de cinco novos quarteis, Mangualde,
Sátão, Oliveira de Frades, Armamar e Tabuaço que
virão sem dúvida melhorar as condições de trabalho
dos militares e a proximidade com a população não
só na sua área específica mas também noutras
áreas, como seja, a cultural. Vitor Rodrigues referiu as
conversações já realizadas com o Museu Grão Vasco,
que no hall de entrada no novo quartel irá expor
obras do seu espólio, numa iniciativa apelidada de
"Guardarte".
Seguidamente teve lugar a intervenção do major
General, 2° Comandante Geral da GNR Luís
Francisco Botelho Miguel que salientou a solenidade
deste ato de tão grande importância para a GNR,
agradecendo a disponibilidade da Câmara de
Mangualde em acolher estas comemorações,
classificando-as como um preludio do 30°
aniversários da elevação de Mangualde a cidade e
enaltecendo o excelente relacionamento no meio

onde a GNR se insere.
O Major General terminaria salientando os resultados
alcançados e o empenho e dedicação que os militares
põe no serviço que prestam.
Após as intervenções foram impostas condecorações
seguindo-se uma homenagens aos militares já
falecidos.
A terminar a cerimónia militar teve lugar o desfile das
Forças em Parada onde se integraram o Estandarte
Nacional, o Guião da Unidade, o Comandante das
Forças em Parada, a 1 a Companhia onde integravam
dois pelotões de Infantaria, Uma secção Cino,
Uma secção Ciclo e uma Esquadra a cavalo, a 2'
Companhia com dois pelotões Motorizados, e a
finalizar a Banda de Música e Fanfarra.
O calendário das cerimónias terminou no dia 24 de
junho com o encerramento da exposição de acervo
histórico da GNR que esteve patente de 18 a 24 de
junho nos paços do Concelho em Mangualde.

GNR reforça segurança nas estradas portuguesas
A Guarda Nacional Republicana vai intensificar, entre
os dias 1 e 3 de julho, as ações de patrulhamento e
apoio aos utentes das vias rodoviárias, com o objetivo
de garantir a sua segurança durante os deslocamentos
de e para os locais de veraneio e eventos de diversa
natureza próprios desta altura do ano.
Neste três dias da Operação, as ações de
patrulhamento serão direcionadas sobretudo para a
zona sul do país. Para além da atuação preventiva e
de apoio, os militares da GNR empenhados, do efetivo
da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos
Territoriais, estarão particularmente atentos aos
comportamentos de risco que coloquem em causa a
segurança rodoviária, nomeadamente:
•Condução sob o efeito do álcool e de substâncias
psicotrópicas;
•Excesso de velocidade;
•Não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas
de retenção de crianças;
•Utilização indevida de telemóveis;
•Manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de
direção, inversão do sentido da marcha, cedência de
passagem e distância de segurança; e
•Condução sem habilitação legal.
Lúcia da Conceição Tavares Fontinha, Notária do Cartório
Notarial de Mangualde
Certifico, para efeitos de publicação, que no dia 30 de
Junho de 2016, no meu Cartório, sito na Avenida Senhora
do Castelo, lote 4, rés-do-chão esquerdo, em Mangualde,
foi outorgada uma escritura de Justificação, exarada com
início a folhas 134 do livro de Notas n° «81-A», na qual
FLÁVIA MENDES, residente na Cunha Baixa, Mangualde,
declarou que pertence à herança aberta por óbito de seu
marido, Antonio Rodrigues Pais, o prédio urbano sito em
Castelo, Abrunhosa do Mato, freguesia da Cunha Baixa,
concelho de Mangualde, composto de casa de 2 pisos
(altos e baixos), destinada a habitação, com a superfície
coberta 67 m2, que confronta do norte com Manuel
António Ferreira, do sul e nascente com Joaquim Antunes
e do poente com rua pública, inscrito na respectiva matriz
em nome de Adelino Antunes Gonçalves sob o artigo
635, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Mangualde sob o número 4077/CUNHA BAIXA.
Que este prédio encontra-se registado na dita
Conservatória do Registo Predial a favor de Manuel
António Ferreira, casado, residente em Abrunhosa
do Mato, Cunha Baixa, sob a apresentação 4 de
13/02/1940.
Que ela e o marido adquiriram este prédio no ano de
1975, por partilha da herança de seu pai, o referido
Manuel Antonio Ferreira, que foi casado sob o regime da
comunhão geral de bens com Maria Mendes Ribeiro.
No entanto, a partilha deste bem não chegou a ser
titulada.
Que pelo menos desde 1975, ela e seu marido e após
o óbito deste, ela e os restantes herdeiros do falecido
têm possuído este prédio, em nome próprio, de forma
continuada, sem interrupção, à vista de toda a gente,
sem a menor oposição de quem quer que seja, posse
concretizada em actos materiais de fruição tais como
ocupando-o, mantendo-o, fazendo pequenas obras de
reparação e manutenção, suportando os correspondentes
encargos, tirando dele as utilidades que o mesmo pode
proporcionar, sendo uma posse pacífica, contínua, pública
e de boa fé.
No entanto não têm documentos que titulem a
transmissão do titular inscrito no registo predial
para a sua representada e marido, pelo que invoca a
usucapião, suprindo assim a falta de título para efeitos de
estabelecimento de novo trato sucessivo na Conservatória
do Registo Predial.
Está conforme. Mangualde, Cartório Notarial, aos
30/06/2016.
A Notária,
(Lúcia da Conceição Tavares Pontinha)
Renascimento n° 688 de 1/7/2016
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7° ANIVERSÁRIO
DO COMANDO
TERRITORIAL
DE VISEU DA
GNR
MANGUALDE FOI A CIDADE
ESCOLHIDA PARA ACOLHER AS
COMEMORAÇÕES QUE PELA
PRIMEIRA VEZ SE REALIZARAM FORA
DA CIDADE DE VISEU
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MANGUALDE CONTINUA A
MANTER VIVA A CONFEÇÃO
DOS BORDADOS DE
TIBALDINHO
Terminou na passada quinta-feira, 16 de junho, mais
urna formação dedicada aos "Pontos de Bordados
Tradicionais/ Bordados de Tibaldinho". A iniciativa, que
contou com a participação de 20 formandas, realizouse na sede da Sociedade da Banda Filarmónica
de Tibaldinho, em Tibaldinho, sob orientação da
formadora Cidália Rodrigues. A Vereadora da Ação
Social, da Câmara Municipal de Mangualde, Maria
José Coelho, esteve presente na cerimónia de
encerramento.
Maria José Coelho aproveitou a oportunidade
para saudar a formadora e as formandas pelo
empenho, dedicação, entusiasmo e boa disposição
demonstradas ao longo da formação. A Vereadora
da autarquia enalteceu os trabalhos apresentados
e salientou a 'importância de manter viva esta arte
como fator de identidade local'. Agradeceu, ainda,
a colaboração prestada pela Junta de Freguesia
de Alcafache e pela Sociedade Filarmónica de
Tibaldinho.
Enquadrada nas Unidades de Formação de Curta

Duração (UFCD), esta formação tinha como objetivo
manter viva a confeção dos bordados de Tibaldinho e
preservar, promover e valorizar este património cultural
que constitui parte da identidade mangualdense. Este
curso resultou da parceria entre a Câmara Municipal
de Mangualde, o CEARTE - Centro de Formação
Profissional do Artesanato e a Junta de Freguesia de
Alcafache.
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FESTA DE
ENCERRAMENTO DO
ANO LETIVO DA CRECHE
MARIAZINHA LEMOS
Realizou-se no passado domingo, no Lar Nossa
Senhora do Amparo, a festa de Finalistas da Creche
"Mariazinha Lemos" da Misericórdia de Mangualde.
A Festa teve inicio à 15h00 com a receção das
crianças e respetivos pais, a que se seguiu o
programa preparado para este dia. O Provedor
da Misericórdia de Mangualde, José Tomás, fez a
abertura do programa com uma intervenção inicial,
durante a qual aproveitou para saudar todos os
presentes, fazer o balaço do ano e desejar as maiores
felicidades aos Finalistas, referindo que "os resultados
atingidos no ano que agora finda são claramente
positivos", destacando de forma meritória a ação
empenhada de todos os colaboradores da creche
"Mariazinha Lemos", enquanto principais responsáveis
pelos bons resultados obtidos. Seguiu-se um pequeno
espetáculo proporcionado pelas crianças, educadoras
e auxiliares, que terminou com a entrega dos
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diplomas aos 17 finalistas.
Estes pequenos finalistas, que completam os três
anos de idade durante o presente Ano, deixam a
creche que os acolheu quando bebés e vão agora
cumprir outra etapa da sua vida, o Jardim de Infância.
Foi com muita emoção que simbolicamente nos
despedimos destas 17 crianças.
A festa terminou no jardim da Misericórdia onde
crianças, familiares e colaboradores, conviveram
com muita animação e boa disposição, onde não
faltaram insufláveis, balões, pinturas faciais e o bolo
confecionado para este dia. Foi uma tarde de festa
que não esqueceremos. A todos os finalistas e suas
famílias desejamos as maiores felicidades.
Numa festa simples mas repleta de significado,
onde simultaneamente se encerrou o ano letivo e
se homenagearam os nossos Finalistas, marcaram
presença, para além dos elementos da Mesa
Administrativa da Misericórdia de Mangualde, da
Diretora Geral e Diretoras Técnicas, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Dr. João Azevedo
e o Presidente da Junta da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Bernardino
Azevedo.

Página 29

Renascimento
A30

ID: 65189005

01-07-2016

Tiragem: 4400

Pág: 14

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 19,35 x 22,79 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

PRODOFIBRA EMPRESA ATENTA ÀS NECESSIDADES
DAS COLETIVIDADES
Patrocinadora do Pedreles Beira Dão Clube, a
Prodofibra, particularmente o seu proprietário Sr.
Domingos Nunes Xavier, vinha há já algum tempo a
aperceber-se das necessidades que a coletividade
tinha no que ao transporte dos seus atletas dizia
respeito. Foi escutando e sentindo a necessidade de
algo mais, além do habitual patrocínio.
Desta forma, e partindo da sua boa vontade, no
passado domingo, dia 26 de junho pelas 19H00, teve
lugar na sede da Prodofibra, na Zona Industrial do
Salgueiro a entrega de uma carrinha de transporte de
pessoas, com 9 lugares, para colmatar as dificuldades
com que o Clube se deparava sempre que era
necessário fazer o transporte dos seus atletas.
Na cerimónia de entrega deste presente que foi
para todos uma agradável e total surpresa, estiveram
presentes o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, o Vice-Presidente da
Câmara de Mangualde, Joaquim Patrício, a Presidente
da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão,
Lizete Rodrigues, o Presidente do Pedreles Beira
Dão Clube, Sr. Ramos e o proprietário da Prodofibra,
Domingos Nunes Xavier.

Após a entrega da viatura e respetivos documentos,
todos brindaram à bem vinda oferta da Prodofibra,
tendo-se seguido na sede do clube um pequeno
lanche para treinadores, atletas, sócios e demais
colaboradores.
A Prodofibra é uma empresa fabricante de piscinas
de fibra que está no mercado desde 1993 e é
atualmente líder nacional nesta área.
Com esta oferta a empresa demonstrou que está
atenta às necessidades que existem ao seu redor,
mostrando que com um pouco de boa vontade, a vida
das coletividades do concelho pode ser um pouco
melhor.
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CLUBE DE CAÇA E
PESCA DE MANGUALDE
- COLETIVIDADE ATIVA
Com grande dinamismo e rigor na sua gestão o Clube
de Caça e Pesca de Mangualde é uma Associação
que procura manter atividade constante.
Assim, para melhorar as suas instalações, inaugurou
uma bonita e funcional cozinha na sua sede. A
obra agora realizada era há muito ansiada dado o

crescimento do clube.
No jantar convívio que assinalou o momento estiveram
presentes o Presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, os presidentes das Juntas da União de

Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e
da União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão
e Lobelhe, entre muitos sócios e amigos.
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GOVERNO SOBRE LIXEIRA A CÉU
ABERTO
O Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar
Os Verdes, entregou na Assembleia da República uma
pergunta em que questiona o Governo, através do
Ministério do Ambiente sobre uma lixeira a céu aberto,
com repercussões negativas para o ambiente e
qualidade paisagística do local, localizada na freguesia
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de Quintela de Azurara, no município de Mangualde.
Pergunta:
O Partido Ecologista Os Verdes tomou conhecimento
que, na freguesia de Quintela de Azurara, no município
de Mangualde existe há algum tempo uma lixeira
a céu aberto, com repercussões negativas para o
ambiente e qualidade paisagística do local.
Nesta lixeira é possível identificar diversos resíduos
sólidos de origem doméstica corno colchões,
garrafas, eletrodomésticos, material de isolamento
termo-acústico, entre outros, assim como resíduos
betuminosos provenientes de vias rodoviárias,
pressupondo que a deposição de lixo e entulho no
local não ocorra somente por ação de particulares,
mas que esteja também relacionada direta ou
indiretamente com alguma obra ou entidade pública.
Este depósito de resíduos, para além da vertente
paisagística, constitui também uma preocupação
em termos ambientais, nomeadamente pelo
risco de contaminação daquela área. Os resíduos
betuminosos/ asfalto ali depositados podem conter
partículas de metais pesados nocivos, nomeadamente
chumbo e zinco.
A par com o anteriormente mencionado, esta lixeira,
situada a sudoeste da antiga povoação de Quinta do
Coval, está mesmo ao lado do percurso Ambiental,
Cultural, Desportivo e Paisagístico designado Trilho
de Ludares (PR 1 MG L) por onde passam vários

caminhantes. Não deixa de ser caricato que o folheto
informativo deste trilho, que contem entre outros
aspetos os cuidados especiais e normas de conduta,
refira, e bem: "não abandonar o lixo, levando-o até
um local onde haja um serviço de recolha" quando é
circundado por uma lixeira.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e
regimentais aplicáveis, solicito a S. Exa O Presidente
da Assembleia da República que remeta ao Governo a
seguinte pergunta, para que o Ministério do Ambiente,
possa prestar os seguintes esclarecimentos:
1 — O Ministério do Ambiente tem conhecimento
da existência de uma lixeira a céu aberto, localizada
a sudoeste da Quinta do Coval, na freguesia de
Quintela de Azurara?
2- Qual a origem dos resíduos não domésticos,
nomeadamente o entulho de asfalto, que se
encontram depositados na lixeira? O Ministério
confirma que estes resíduos resultam de alguma obra
pública?
3- O Ministério do Ambiente já identificou o ou os
autores deste atentado ambiental?
4- Tendo em consideração que alguns resíduos
depositados, para além da vertente paisagística,
podem representar riscos para o ambiente, que
medidas irão ser tomadas para eliminar esta lixeira a
céu aberto?
O Grupo Parlamentar "Os Verdes"
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NO FESTIVAL DE VERÃO
DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE MANGUALDE
Decorreu no passado dia 26 de junho, o Festival de
Verão das Piscinas Municipais de Mangualde, no qual
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participaram mais de 100 crianças dos níveis de iniciação, aprendizagem, aperfeiçoamento e competição.
Este momento, de convívio e de festa, assinalou o
encerramento da época desportiva 2015/16. No ano
letivo que agora termina, as Piscinas Municipais registaram a maior taxa de utilização desde a sua abertura
ao público, com 550 utentes inscritos nas diferentes
modalidades.
Neste Festival de Verão esteve presente o Vicepresidente da Câmara Municipal de Mangualde,
Joaquim Patrício, que agradeceu aos professores o
excelente trabalho desenvolvido em prol da saúde e
do bem-estar dos mangualdenses, deixando votos de
boas férias às crianças.
No final do evento, as famílias dos utentes tiveram a
possibilidade de usufruir de uma entrada gratuita nas
piscinas exteriores.
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GOSTAS DE MODA E
QUERES SER MODELO?
INSCREVE-TE NO CASTING PARA «MANGUALDE
FASHION 2016»
Com o intuito de promover e dinamizar o comércio
local e as marcas, a Câmara Municipal de Mangualde
realiza mais uma edição do «Mangualde Fashion». As
inscrições para o casting decorrem até 15 de julho.
Jovens entre os 15 e 25 anos de idade, com, no
mínimo, 1,65 m de altura, e que gostem do mundo
da moda, podem participar no casting que decorrerá
no próximo dia 29 de julho, na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, entre as 14h30
e as 17h00. As inscrições são limitadas e devem ser
efetuadas no site da autarquia, www.cmmangualde.pt,
ou através do envio da ficha de inscrição para turismo@
cmmnagualde.pt, ou entregando a mesma no posto de
turismo, (T. 232 613 980). Uma vez mais esta iniciativa
conta com o apoio da Associação Empresarial de
Mangualde.
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Governo abre candidaturas a fundos
para Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia
PO SEUR O Governo vai abrir
candidaturas a fundos comunitários no âmbito de abastecimento de água e da recolha
e tratamento de efluentes para
os municípios de Gouveia,
Mangualde, Nelas e Seia, anunciou o ministro do Ambiente.
“Aquilo que ficou prometido
foi abrir um aviso dentro do
PO SEUR - programa operacional que é gerido pelo Ministério do Ambiente, específico para candidaturas no domínio do abastecimento de
água e da recolha e tratamento
de efluentes - dedicado a estes
quatro municípios, com um
montante máximo de seis mi-

lhões de euros”, disse João Matos Fernandes à Lusa, em Lisboa.
O ministro falava à margem
da assinatura dos protocolos
que concretizam o acordo alcançado pelos municípios de
Gouveia, Mangualde, Nelas e
Seia com a empresa Hidromondego, na sequência do
cancelamento da barragem de
Girabolhos.
Segundo o ministro, a tutela
tomou esta decisão de abrir as
candidaturas “reconhecendo
que há uma quebra de expectativas grande com a não construção da barragem local e, em
paralelo, que há um conjunto

de problemas ambientais que
têm que ser resolvidos”.
Estas candidaturas aos fundos comunitários servirão para fazer investimentos que “fazem todo o sentido, porque
são investimentos ainda de redes em falta e de estações de
tratamento em falta numa zona que, estando na bacia do
Mondego, pode ajudar bastante a melhorar a qualidade
da água do rio”.
O Governo anunciou em
Abril o cancelamento da construção das barragens do Alvito
(no rio Tejo), que abrange os
concelhos de Castelo Branco
e Vila Velha de Ródão, e de Gi-

rabolhos (no rio Mondego), enquanto a construção da barragem do Fridão, no rio Tâmega, no concelho de Amarante,
foi suspensa por três anos.
O Ministério do Ambiente indicou então, em comunicado,
que na base da decisão estavam critérios jurídicos e financeiros, expectativas dos municípios abrangidos, metas das
energias renováveis e a descarbonização da economia
portuguesa.
A barragem de Girabolhos,
no rio Mondego, abrangeria os
municípios de Gouveia e Seia
(distrito da Guarda), Nelas e
Mangualde (Viseu). |
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Aniversário assinalado com bolo
Um bolo com 30 metros de comprimento - um
metro por cada um dos 30 anos de Mangualde
como cidade - foi criado por várias pastelarias
locais com o objectivo de assinalar o aniversário.

30.º aniversário da elevação de Mangualde a cidade foi assinalado com um desfile no qual participaram cerca de mil pessoas e com um bolo com 30 metros de comprimento

Desfile de associações assinala
30.º aniversário da elevação a cidade
Mangualde Presidente da autarquia mangualdense, João Azevedo, mostrou-se satisfeito com a vitalidade demonstrada
pelas instituições e com os sinais de desenvolvimento que a cidade e o concelho têm vindo a dar
José Fonseca
Mangualde assinalou o 30.º
aniversário da elevação à cidade com dois dias de festa.
Um dos pontos altos, foi o desfile das “forças vivas”, realizado
ontem, ao início da tarde, que
juntou cerca de mil pessoas de
quase seis dezenas de instituições do concelho.
Segundo o presidente da autarquia mangualdense, João
Azevedo, tratou-se de um claro
sinal da vitalidade da cidade e
do concelho, como sublinhou
em declarações ao Diário de
Viseu. O autarca destacou também a presença do ministro
Adjunto, Eduardo Cabrita, no
desfile, que deixou uma men-

sagem de confiança nos autarcas e nas autarquias, nomeadamente, no que diz respeito à
delegação de competências e
na capacidade de gerirem o
território.
“Homenageamos as pessoas
que ajudaram Mangualde a
crescer ao longo das últimas
décadas. Foi um momento de
grande importância”, destacou
o edil.

João Azevedo
sublinhou o longo
percurso que Mangualde ainda tem pela
frente para recuperar
“o tempo perdido”

Recuperar tempo perdido
Questionado sobre o futuro,
o autarca sublinhou que Mangualde “ainda tem um longo
percurso pela frente para recuperar o tempo perdido”, mas
que “está no bom caminho”,
anunciando para as próximas

Autarca destacou
a participação de
cerca de mil pessoas
no desfile das forças
vivas pelo centro da
cidade de Mangualde

Eduardo Cabrita assinou o Livro de Honra

semanas “mais uma excelente
notícia” para o concelho, revelando apenas que se trata de
um investimento significativo
para Mangualde.
Questionado pelo Diário de
Viseu, o autarca sublinhou a
importância do anúncio da requalificação da Linha da Beira
Alta para Mangualde e para a
região, lembrando que a medida é essencial para o desenvolvimento do concelho e também da região.
João Azevedo destacou o
transporte ferroviário e rodoviário como uma das âncoras
da economia, numa estratégia
supramunicipal que envolve o
interface de transportes mangualdense. |
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Desfile com cerca de
mil pessoas assinala
elevação a cidade
Mangualde | P8
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Vouzela recebe
sessão pública
AAssociação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto
Paiva e o Município de Vouzela vão promover hoje, pelas 18h00, no Auditório Municipal 25 de abril, uma sessão pública de apresentação
das Operações Leader do
PDR2020 de apoio aos pequenos investimentos nas
explorações agrícolas e na
transformação e comercialização de produtos agrícolas.

AMANHÃ
Projecto
Empreender + em
Viseu Dão Lafões
Vai ser assinado amanhã, pelas 11h00, o protocolo de colaboração no âmbito do projecto Empreender+ ViseuDão
Lafões, que visa promover o
espírito empresarial na região, através da dinamização
do empreendedorismo qualificado e criativo. O protocolo
será assinado na sede da CIM
Viseu Dão Lafões, na cidade
de Tondela.

PRÓXIMOS
DIAS
A importância
do brinquedo
Esta quinta-feira, pelas
14h30, a Biblioteca Municipal
de Penalva do Castelo vai
acolher o seminário “A importância do brinquedo e do
brincar para o desenvolvimento da criança”, promovido pela Câmara Municipal
e Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Penalva
do Castelo.

Festival de cultura
em Sernancelhe
Sernancelhe organiza, de
sexta-feira a domingo, a terceira edição do festival de
cultura Ser+Cultura, evento
que acontecerá no centro
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histórico da vila, e cujo cartaz
prima pela oferta diversificada de momentos, com espectáculos de música, teatro,
exposições, desporto, literatura, multimédia e tasquinhas.

Mostra de peixe
do rio em Vouzela
O Município de Vouzela e a
Junta de Freguesia de Campia vão promover, sábado e
domingo, a 1.ª mostra gastronómica do Peixe do Rio que
se realizará na área de lazer
do Porto Várzea, em Campia.

Aregos Marina
Fest em Resende
Caldas de Aregos, em Resende, prepara-se para receber a 2.ª edição do Aregos
Marina Fest, no próximo sábado, a partir das 19h00, com
prolongamento pela noite.
DJ Alvim, ToZé Santos (vocalista dos per7ume), Lado
Porto e Grupo Chaga são as
bandas e dj’s que vão estar
neste festival de verão, com
entrada livre, junto ao rio
Douro.

Feira da Bôla
de Lamego
A Feira da Bôla de Lamego
realiza-se a partir de sextafeira e até domingo e inclui
este ano a realização do 39.º
Festival Internacional de Folclore na noite de sábado. AAv.
Dr. Alfredo de Sousa acolhe
este evento, onde diversos
produtores locais vão promover a bôla, iguaria típica
da culinária duriense.

Pedalar
pelo ambiente
em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove o evento
Bike Paper V2, cujo tema é
“Pedalar pelo Ambiente”. A
actividade ocorre no sábado,
às 09h15, e tem como ponto
de encontro a Capela da
Nossa Senhora da Esperança,
em Quintela de Azurara.
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Pedalar
pelo ambiente
em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove o evento
Bike Paper V2, cujo tema é
“Pedalar pelo Ambiente”. A
actividade ocorre no sábado,
às 09h15, e tem como ponto
de encontro a Capela da
Nossa Senhora da Esperança,
em Quintela de Azurara.
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Meio milhão de
euros investidos
no parque escolar
Mangualde Município e Ministério da Educação assinaram
acordos de cooperação com vista à melhoria das
condições de ensino
O município de Mangualde
anunciou ontem um investimento de meio milhar de euros no parque escolar, na sequência dos protocolos assinados pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, e a secretária de Estado
Adjunta da Educação, Alexandra Leitão.
Em comunicado, a autarquia
adianta que o investimento
contará com apoios dos fundos comunitários e visa melhorar o parque escolar e
acrescentar qualidade às condições de ensino.
Entre as intervenções que
constam deste processo está a
requalificação do pavilhão
cimnodesportivo da Escola Secundária Felismina Alcântara,
bem como a pintura das salas
de aula, a reabilitação do Pavilhão Municipal de Mangualde e a construção de cobertura de apoio na entrada da
Escola Gomes Eanes de Azurara.
No que diz respeito ao pavilhão da Secundária, a obra visa
proceder à substituição do revestimento das coberturas em
fibrocimento, que contêm
amianto, por chapas metálicas
onduladas pré-lacadas em
ambas as faces. Pretende-se
ainda a ampliação do edifício
com a criação de um novo espaço também destinado a ginásio, onde serão colocados os
colchões de protecção do pavimento. Serão igualmente
efectuadas alterações em es-

Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão,
com o presidente da Câmara, João Azevedo

paços existentes.
No que refere às salas de
aula, serão pintadas, no interior, as paredes, tectos e serão
efectuados alguns envernizamentos dos edifícios das salas
de aula e administrativo.
Já no pavilhão municipal, a
reabilitação é “simples”: melhor isolamento térmico e
acústico, novo espaço de arrumos para material de desporto, e duas instalações sanitárias adaptadas e acessíveis a
utentes com mobilidade condicionada. Será ainda efec-

tuada a reparação do pavimento existente no ginásio, em
mosaico cerâmico semelhante,
ao existente.
Será ainda aberto um vão
fixo no piso superior, de modo
a que pessoas com mobilidade
condicionada possam assistir
às actividades desportivas.
Por último, na entrada da Escola Gomes Eanes de Azurara
será criada uma galeria de recepção junto à portaria principal, para que os alunos possam
aguardar pelos pais protegidos
do calor e intempéries. |
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Mangualde
investe meio
milhão de euros
no parque escolar
Requalificações | P9
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HOJE
Exibição do jogo
de Portugal
AAssociação Cultural Folias
e Tropelias, em parceria com
a Câmara Municipal de Carregal do Sal, vão criar para o
jogo das meias-finais do
EURO 2016, uma ‘Fun Zone’,
no relvado do complexo das
piscinas municipais. Será
montado um ecrã gigante
com som envolvente, procurando criar uma atmosfera e
ambiente de estádio.

AMANHÃ
A importância
do brinquedo
Amanhã, pelas 14h30, a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo vai acolher
o seminário “A importância
do brinquedo e do brincar
para o desenvolvimento da
criança”, promovido pela Câmara Municipal e Comissão
de Protecção de Crianças e
Jovens de Penalva do Castelo.

PRÓXIMOS DIAS
Festival de cultura
em Sernancelhe
Sernancelhe organiza, de
sexta-feira a domingo, a terceira edição do festival de
cultura Ser+Cultura, evento
que acontecerá no centro
histórico da vila, e cujo cartaz
prima pela oferta diversificada de momentos, com espectáculos de música, teatro,
exposições, desporto, literatura, multimédia e tasquinhas.

Vouzela recebe
festival de arte
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Festa da Cruz
Vermelha
A Cruz Vermelha Portuguesa
de Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal, realiza
sexta-feira, às 22h00, mais
uma festa de angariação de
fundos. O Cantinho da Ribeira é o palco da festa, que
terá animação garantida com
os grupos Quatro e Meia e
RBN.

Mostra de peixe
do rio em Vouzela
O Município de Vouzela e a
Junta de Freguesia de Campia vão promover, sábado e
domingo, a 1.ª mostra gastronómica do Peixe do Rio que
se realizará na área de lazer
do Porto Várzea, em Campia.

Aregos Marina
Fest em Resende
Caldas de Aregos, em Resende, prepara-se para receber a 2.ª edição do Aregos
Marina Fest, sábado, a partir
das 19h00, com prolongamento pela noite. DJ Alvim,
ToZé Santos (vocalista dos
per7ume), Lado Porto e
Grupo Chaga são as bandas e
dj’s que vão estar neste festival de Verão, com entrada livre, junto ao rio Douro.

Pedalar
pelo ambiente
em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove o evento
Bike Paper V2, cujo tema é
“Pedalar pelo Ambiente”. A
actividade ocorre no sábado,
às 9h15, e tem como ponto de
encontro a Capela da Nossa
Senhora da Esperança, em
Quintela de Azurara.

Mercadão e Outlet
Entre sexta-feira e domingo,
regressa pela terceira vez à
vila de Vouzela o Vouzela Art
Fest, apresentando, no contexto paisagístico do Parque
da Liberdade, um extenso
programa que articula de
forma coerente eventos artísticos contemporâneos e expressões culturais de vários
países: Portugal, França, Itália, Jamaica e Argentina.

Entre as 9h00 e as 19h00 de
sábado, o mercado municipal de Santa Comba Dão recebe o Mercadão Moda &
Outlet.

Feira Juiz de Fora
Realiza-se domingo no adro
da igreja de Mortágua a Feira
do Juiz de Fora.
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HOJE
A importância
do brinquedo
Pelas 14h30, a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo
vai acolher o seminário “A
importância do brinquedo e
do brincar para o desenvolvimento da criança”, promovido pela Câmara Municipal
e Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Penalva
do Castelo.

AMANHÃ
Festival de cultura
em Sernancelhe
Sernancelhe organiza, de
sexta-feira a domingo, a terceira edição do festival de
cultura Ser+Cultura, evento
que acontecerá no centro
histórico da vila, e cujo cartaz
prima pela oferta diversificada de momentos, com espectáculos de música, teatro,
exposições, desporto, literatura, multimédia e tasquinhas.

Colóquio em Sátão
Sátão é palco do terceiro colóquio Dão e Demo, que contará com a presença de Fernando Ruas e José Junqueiro. Subordinado ao tema
“Viseu Dão Lafões: Que futuro?”, realiza-se na Casa da
Cultura de Sátão, a partir das
21h00.

Vouzela recebe
festival de arte
Entre sexta-feira e domingo,
regressa pela terceira vez à
vila de Vouzela o Vouzela Art
Fest, apresentando, no contexto paisagístico do Parque
da Liberdade, um extenso
programa que articula de
forma coerente eventos artísticos contemporâneos e expressões culturais de vários
países: Portugal, França, Itália, Jamaica e Argentina.

Festa da Cruz
Vermelha em
Carregal do Sal
A Cruz Vermelha Portuguesa
de Oliveira do Conde, conce-
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lho de Carregal do Sal, realiza
sexta-feira, às 22h00, mais
uma festa de angariação de
fundos. O Cantinho da Ribeira é o palco da festa, que
terá animação garantida com
os grupos Quatro e Meia e
RBN.

Mostra de peixe
do rio em Vouzela
O Município de Vouzela e a
Junta de Freguesia de Campia vão promover, sábado e
domingo, a 1.ª mostra gastronómica do Peixe do Rio que
se realizará na área de lazer
do Porto Várzea, em Campia.

Aregos Marina
Fest em Resende
Caldas de Aregos, em Resende, prepara-se para receber a 2.ª edição do Aregos
Marina Fest, sábado, a partir
das 19h00, com prolongamento pela noite. DJ Alvim,
ToZé Santos (vocalista dos
per7ume), Lado Porto e
Grupo Chaga são as bandas
e dj’s que vão estar neste festival de Verão, com entrada
livre, junto ao rio Douro.

Pedalar
pelo ambiente
em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove o evento
Bike Paper V2, cujo tema é
“Pedalar pelo Ambiente”. A
actividade ocorre no sábado,
às 9h15, e tem como ponto de
encontro a Capela da Nossa
Senhora da Esperança, em
Quintela de Azurara.

Mercadão e Outlet
Entre as 9h00 e as 19h00 de
sábado, o mercado municipal de Santa Comba Dão recebe o Mercadão Moda &
Outlet.

Feira Juiz de Fora
N próximo domingo, realiza-se no Adro da Igreja de
Mortágua, das 10h00 às
20h00, a Feira do Juiz de
Fora, onde se irão cruzar
história, animação e gastronomia. Será dramatizado o
Auto do Juiz de Fora.
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Municípios recebem
6 milhões pelo fim
da barragem de
Girabolhos
Acordo com a Hidromondego foi assinado em Lisboa
na semana passada
AR

Luis Martins

Os municípios prejudicados
pelo cancelamento da barragem
de Girabolhos, no rio Mondego,
vão receber cerca de seis milhões
de euros no âmbito de um acordo
assinado na passada quinta-feira,
em Lisboa, com a Hidromondego.
A empresa que iria construir
a hidroelétrica apoiará diversos
investimentos a concretizar nos
concelhos de Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia, recebendo cada
autarquia cerca de 1,5 milhões de
euros. Segundo o presidente da
Câmara de Mangualde e porta-voz
dos quatro municípios, «o acordo
não está fechado» e o valor atribuído a cada autarquia pode ser
maior. «Espero que sejam mais
umas centenas de milhares de
euros para cada concelho», disse
João Azevedo, adiantando que
cada autarquia já decidiu o que
fazer com a verba atribuída. Em
Seia, por exemplo, será privilegiada a melhoria da rede rodoviária
na zona de Girabolhos e a beneficiação da rede de abastecimento
de água. Em declarações a O
INTERIOR, Carlos Filipe Camelo
reconheceu que esta verba não
satisfaz o município senense: «Foram criadas expetativas de cria-

Verba será usada na melhoria da rede rodoviária na zona de Girabolhos
e do sistema de abastecimento de água

ção de emprego e de crescimento
económico com a construção da
barragem, mas também quanto
ao seu aproveitamento em termos de lazer e turismo, pelo que
esta compensação é uma gota de
água», afirmou o edil.
Os protocolos foram assinados no Ministério do Ambiente,
em Lisboa, na presença do ministro João Matos Fernandes e
dos secretários de Estado do
Ambiente e da Energia. Entretanto, o Governo anunciou que
vai abrir candidaturas a fundos
comunitários no âmbito de abastecimento de água e da recolha
e tratamento de efluentes para
os municípios de Gouveia, Man-

gualde, Nelas e Seia, com um
montante máximo de 6 milhões
de euros. «Esta decisão resulta
do reconhecimento de que há
uma quebra de expectativas
grande com a não construção da
barragem local e, em paralelo,
que há um conjunto de problemas ambientais que têm que ser
resolvidos», disse João Matos
Fernandes. A construção da
barragem de Girabolhos foi cancelada em abril tendo em conta
«critérios jurídicos e financeiros, expectativas dos municípios
abrangidos, metas das energias
renováveis e descarbonização da
economia portuguesa», justificou
na altura o Governo.
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Oito concelhos juntos
na construção de nova barragem no Vouga

Os oito autarcas assinaram o protocolo na Câmara de Viseu

No salão nobre, pela primeira vez sem cadeiras, do edifício
centenário dos Paços do Concelho de Viseu, juntaram-se
num ato considerado inédito
os presidentes dos municípios
de Mangualde, Nelas, Penalva
do Castelo, Sátão, Vila Nova de
Paiva, S. Pedro do Sul, Vouzela e
Viseu para assinar um protocolo que vai permitir a construção
de uma nova barragem - a barragem da Maeira, no Rio Vouga - e assim garantir o resolução
do problema do abastecimento
de água nos oito concelhos, nas
próximas décadas. A assinatura do protocolo de cooperação
entre os municípios aconteceu
a 30 de junho, numa cerimónia
presidida pelo secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.
O novo empreendimento,
que poderá ser aproveitado também para a produção de energia
elétrica, está previsto no âmbito

do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Vouga, Mondego
e Lis, tendo já sido elaborado o
respetivo estudo prévio. No documento que define o protocolo
de cooperação, os municípios
comprometem-se numa cooperação para uma política conjunta de abastecimento de água e
saneamento de águas residuais,
tendo na Águas de Viseu - Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento o instrumento
institucional e técnico para o
desenvolvimento de todos os
estudos, projetos e candidaturas
que se verifiquem como necessárias.
UM REFORÇO
NECESSÁRIO
O embrião desta obra intermunicipal, que vai custar mais
de 50 milhões de euros, é assinado numa altura em que os oito
presidentes de câmara assumem

ser necessário e prioritário o reforço do abastecimento de água
aos seus concelhos, melhorando
os níveis de sustentabilidade do
atual sistema de armazenamento e distribuição, face à dimensão demográfica e económica
da região.
“As captações de água no
concelho de Viseu já são manifestamente insuficientes para
dar vasão não só ao abastecimento de água aos 100 mil habitantes [de Viseu], mas também
aos habitantes de Mangualde, de
Nelas e de uma pequena parcela de habitantes de Penalva do
Castelo, lembrou o presidente
da Câmara de Viseu, Almeida
Henriques, ou seja, a capacidade atual da Albufeira de Fagilde
(2.500.000 metros cúbicos) revela-se insuficiente para garantir o abastecimento de água às
populações que dela dependem.
Sendo a capacidade projetada para a albufeira da barragem

da Maeira de 10.500.000 metros
cúbicos, Almeida Henriques
explicou que a mesma “vai permitir multiplicar por cinco a
capacidade de armazenamento
de água deste território”, significando que os cidadãos destes
oito concelhos, com este caminho, terão a garantia de que
quando tudo estiver concluído a
água chegará a todo lado”. “Não
estamos só preocupados com o
desenvolvimento do concelho,
estamos sobretudos preocupados com o desenvolvimento
integrado de todo o território”,
reforçou apelando ao “trabalho
conjunto” na região.
Almeida Henriques aproveitou para destacar que os fundos
do quadro comunitário para o
setor da água são insuficientes
e que Bruxelas deveria ter tido
“um olhar mais complacente na
perspetiva de haver um volume
de verbas mais significativo”.
A obra projetada para as gerações futuras foi reconhecida

pelo secretário de Estado do
Ambiente como “um projeto
pioneiro” que deve ser exemplo
para os restantes municípios do
país.
“Vamos aqui concretizar não
só um sistema supra municipal,
mas um sistema integrado do
ciclo urbano da água. Esse é o
corolário máximo daquilo que
nós pensamos que é criar influência e criar valor no setor da
água. Espero que este pioneirismo seja de alguma maneira um
exemplo para outros municípios
do território seguirem”, referiu.
Carlos Martins, avançou
ainda que o Governo está a
guardar cerca de 300 milhões
de euros do quadro comunitário para privilegiar projetos do
setor da água que tenham escala supramunicipal. “Estamos
a guardar 300 milhões de euros
para, de alguma maneira, vir a
financiar sistemas como este de
escala supramunicipal, não só
para infraestruturas, mas também para áreas que venham
acrescentar valor tecnológico,
como a telegestão, cadastro,
tudo o que possa criar eficiência
e assim reduzir tarifas ou gerar
mais proveitos”, anunciou.

Cancelamento de Girabolhos
dá seis milhões aos municípios
Os protocolos que concretizam o acordo alcançado pelos municípios de Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia com a
empresa Hidromondego, na sequência do cancelamento da
barragem de Girabolhos, foram assinados na semana passada, em Lisboa.
A empresa, que iria construir a barragem, vai disponibilizar cerca de seis milhões de euros para apoiar diversos investimentos, sendo cada um dos municípios beneficiado com
uma verba de cerca de 1,5 milhões de euros.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde e porta-voz dos quatro municípios, João Azevedo, revelou que “o
acordo não está fechado” e o valor atribuído a cada autarquia
“pode ser maior”. “Espero que sejam mais umas centenas de
milhares de euros para cada concelho”, acrescentou o autarca.
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INVESTIMENTO
NO PARQUE ESCOLAR
MEIO MILHÃO DE EUROS PARA MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ENSINO EM MANGUALDE
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, assinou os acordos com
a Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, para investimento no Parque
Escolar. O investimento no melhoramento do parque escolar rondará o meio milhão de euros
e contará com apoios dos fundos comunitários. Mangualde vê assim o seu Parque Escolar
melhorado e as suas condições de ensino acrescidas de qualidade. Nesse sentido, dará início
o processo de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária Felismina
Alcântara (ESFA) e a pintura das salas de aula da ESFA, a reabilitação do Pavilhão Municipal
de Mangualde e a construção de cobertura de apoio na entrada da Escola Gomes Eanes de
Azurara.
REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DA ESFA
A intervenção no Pavilhão Gimnodesportivo da ESFA visa principalmente proceder à substituição do revestimento da cobertura em fibrocimento, que contém amianto e se encontra
em mau estado de conservação por painéis em chapa metálica pré latada, tipo "sandwish".
Pretende-se ainda também a ampliação do edifício com a criação de um novo espaço também destinado a ginásio, onde serão colocados os colchões de proteção do pavimento. Serão
igualmente efetuadas alterações em espaços existentes, no sentido da criação de um compartimento destinado a arrumos de materiais e equipamentos desportivos. O alpendre,
coberto para abrigo dos alunos, será fechado através da construção de paredes exteriores,
onde será criada uma zona de entrada e receção, complementada com a construção de um
corredor ao longo da frente atual dos balneários, para facilitar o acesso confortável a todos
os espaços do edifício.
Serão também melhoradas as condições de acesso para utentes com mobilidade condicionada, através da criação de três rampas de acesso. Será ainda efetuada a substituição do
pavimento existente no ginásio, sobre o qual será aplicado um novo piso desportivo em
polipropileno de alto impacto.
No que refere às salas de aula, serão pintadas, no interior, as paredes, tetos e serão efetuados alguns envernizamentos dos edifícios das salas de aula e administrativo.
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE DAS GALERIAS EM FIBROCIMENTO NA ESFA
Será efetuada a substituição do revestimento das coberturas em fibrocimento, que contêm amianto, por chapas metálicas onduladas pré lacadas em ambas as faces, sendo a face
superior na cor de telha e ‹i inferior Prn branco,
OBRAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL
A reabilitação é de caráter simples, na medida em que se trata de um espaço público,
devidamente consolidado, onde o desenho, a arquitetura e a imagem se mantém. É essencial
que os utentes que o frequentam diariamente, praticantes de desporto e alunos da escola,
se sintam confortáveis, para isso pretende-se dotar o edifício de melhor isolamento térmico
e acústico.
Assim, a intervenção visa principalmente proceder à substituição do revestimento da
cobertura em fibrocimento, que contém amianto e se encontra em mau estado de conservação. Por outro lado, pretende-se também a ampliação do edifício com a criação de um
espaço de arrumos para material de desporto, nomeadamente, tabelas de basquete e
colchões de proteção do pavimento e dotar o edifício de condições para utentes com mobilidade condicionada, com a criação de duas instalações sanitárias adaptadas e acessíveis
a utentes com mobilidade condicionada. Será ainda efetuada a reparação do pavimento existente no ginásio, um novo pavimento em mosaico cerâmico semelhante ao existente.
Será ainda aberto um vão fixo no piso superior, de modo a que, pelo menos duas pessoas
com mobilidade condicionada possam assistir às atividades desportivas.
GALERIA ENTRADA ESCOLA GOMES EANES DE AZURARA
Pretende-se com esta intervenção a execução de uma galeria de receção junto à portaria
principal da Escola Gomes Eanes de Azurara, para que os alunos possam aguardar pelos pais
protegidos do calor e intempéries na zona de entrada.
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Assinados protocolos que concretizam acordo
por cancelamento da barragem de Girabolhos
Os protocolos que
concretizam o acordo alcançado
pelos municípios de Gouveia,
Mangualde, Nelas e Seia com
a empresa Hidromondego, na
sequência do cancelamento da
barragem de Girabolhos, foram
assinados na passada Quintafeira em Lisboa.
A empresa, que iria
construir a barr.agem, vai
disponibilizar cerca de seis
milhões de euros para apoiar
diversos investimentos, sendo
cada um dos municípios
beneficiado com uma verba de
cerca de 1,5 milhões de eums.
Segundo o presidente da
Câmara Municipal de
Mangualde e porta-voz dos
quatro municípios, João
Azevedo, «o acordo não está
fechado» e o valor atribuído a
cada autarquia «pode ser
maior». «Espero que sejam
mais umas centenas de
milhares de euros para cada
concelho», disse.
João Azevedo adiantou que
cada município «decidiu a sua
estratégia para o investimento».

«Fomos para projectos onde
temos mais necessidade de
investimento numa zona de
proximidade ao espaço de
intervenção e optámos por
projectos que não são financiados
neste quadro comunitário, ou
que nesta primeira fase não
estão com tanta eficácia no
cofinanciamento», afirmou,
referindo-se ao caso de
Mangualde.
Apesar de estarem
satisfeitos com os protocolos, os
autarcas lamentam a decisão de
não construção da barragem de
Girabolhos. «Naturalmente que
a expectativa que foi criada ao
longo dos anos para que este
investimento fosse feito não
consegue ser apagada.
Efectivamente não há essa
possibilidade de recompensa»,
referiu João Azevedo. Para o
presidente de câmara, »o retomo
de toda a actividade económica
que ia acontecer não é reposto».
«No entanto, esta era uma
situação que tinha que ser feita
para terminar o processo. Foi
feito dentro de todo o

enquadramento de boa
convivência e do bom
relacionamento. O processo foi
extremamente bem conduzido
até ao fim», afirmou.
Os protocolos foram
assinados no Ministério do
Ambiente, em Lisboa, na
presença do ministro, João
Matos Fernandes, e dos
secretários de Estado do
Ambiente e da Energia. O
ministro comprometeu-se a
reunir-se «depois do. Verão»
com os representantes dos
quatro municípios e sublinhou
que o ministério «dá particular
atenção a investimentos de
abastecimento de água».
O Governo anunciou em
Abril o cancelamento da
construção das barragens do
Alvito (no rio Tejo), que
abrange os concelhos de
Castelo Branco e Vila Velha
de Ródão, e de Girabolhos, no
rio Mondego, enquanto a
construção da barragem do
Fridão, no rio Tâmega, no
concelho de Amarante, foi
suspensa por três anos.

O Ministério do Ambiente Ambiente, específico para
indicou então, cm comunicado, candidaturas no domínio do
que na base da decisão estavam abastecimento de água e da
critérios jurídicos e financeiros, recolha e tratamento de
expectativas dos municípios efluentes - dedicado a estes
abrangidos, metas das energias quatro municípios, com um
renováveis e descarbonização da montante máximo de seis
economia portuguesa. A milhões de euros», disse João
barragem de Girabolhos, no rio Matos Fernandes à Lusa, em
Mondego, abrangeria os Lisboa.
O ministro falava à
municípios de Gouveia e Seia
(distrito da Guarda), Nelas e margem da assinatura dos
protocolos que concretizam o
Mangualde (Viseu).
acordo alcançado pelos
Governo abre candidaturas a fundos municípios de Gouveia,
Mangualde, Nelas e Seia com
dirigidas a Gouveia, Mangualde,
a empresa Hidromondego,
Nelas e Seia
do
sequência
O Governo vai abrir na
candidaturas a fundos cancelamento da barragem de
comunitários no âmbito de Girabolhos. Segundo o
abastecimento de água e da ministro, a tutela tomou esta
recolha . e tratamento de decisão de abrir as
efluentes para os municípios de candidaturas «reconhecendo
Gouveia, Mangualde, Nelas e que há uma quebra de
Scia, anunciou na passada expectativas grande com a
Quinta-feira o ministro do não construção da barragem
Ambiente. «Aquilo que ficou local e, em paralelo, que há
hoje prometido foi abrir um um conjunto de problemas
aviso dentro do PO SEUR - ambientais que têm que ser
programa operacional que é resolvidos».
Estas candidaturas aos
gerido pelo Ministério do

tundos comunitários servirão
para fazer investimentos que
«fazem todo o sentido, porque
são investimentos ainda de
redes em falta e de estações
de tratamento em falta numa
zona que, estando na bacia do
Mondego, pode ajudar
bastante a melhorar a
qualidade da água do rio».
O Governo anunciou em
Abril o cancelamento da
construção das barragens do
Alvito (no rio Tejo), que
abrange os concelhos de
Castelo Branco e Vila Velha
de Ródão, e de Girabolhos (no
rio Mondego), enquanto a
construção da barragem do
Fridão, no rio Tâmega, no
concelho de Amarante, foi
suspensa por três anos.
O Ministério do Ambiente
indicou então, em comunicado,
que na base da decisão estavam
e
jurídicos
critérios
financeiros, expectativas dos
municípios abrangidos, metas
das energias renováveis e a
descarbonização da economia
portuguesa.
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HOJE
Festival de cultura
em Sernancelhe
Sernancelhe organiza, entre
hoje e domingo, a terceira
edição do festival de cultura
Ser+Cultura, evento que
acontecerá no centro histórico da vila, e cujo cartaz
prima pela oferta diversificada de momentos, com espectáculos de música, teatro,
exposições, desporto, literatura, multimédia e tasquinhas.

Colóquio em Sátão
Sátão é palco do terceiro colóquio Dão e Demo, que contará com a presença de Fernando Ruas e José Junqueiro. Subordinado ao tema
“Viseu Dão Lafões: Que futuro?”, realiza-se na Casa da
Cultura de Sátão, a partir das
21h00.

Vouzela recebe
festival de arte
Entre hoje e domingo, regressa pela terceira vez à vila
de Vouzela o Vouzela Art Fest,
apresentando, no contexto
paisagístico do Parque da Liberdade, um extenso programa que articula de forma
coerente eventos artísticos
contemporâneos e expressões culturais de vários países: Portugal, França, Itália,
Jamaica e Argentina.

Festa da Cruz
Vermelha em
Carregal do Sal
A Cruz Vermelha Portuguesa
de Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal, realiza
às 22h00, mais uma festa de
angariação de fundos. O
Cantinho da Ribeira é o palco
da festa, que terá animação
garantida com os grupos
Quatro e Meia e RBN.
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domingo, a 1.ª mostra gastronómica do Peixe do Rio que
se realizará na área de lazer
do Porto Várzea, em Campia.

Aregos Marina
Fest em Resende
Caldas de Aregos, em Resende, prepara-se para receber a 2.ª edição do Aregos
Marina Fest, a partir das
19h00, com prolongamento
pela noite. DJ Alvim, ToZé
Santos (vocalista dos
per7ume), Lado Porto e
Grupo Chaga são as bandas
e dj’s que vão estar neste festival de Verão, com entrada
livre, junto ao rio Douro.

Pedalar
pelo ambiente
em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove o evento
Bike Paper V2, cujo tema é
“Pedalar pelo Ambiente”. A
actividade ocorre às 9h15, e
tem como ponto de encontro
a Capela da Nossa Senhora
da Esperança, em Quintela
de Azurara.

Mercadão e Outlet
Entre as 9h00 e as 19h00 de
amanhã, o mercado municipal de Santa Comba Dão recebe o Mercadão Moda &
Outlet.

Encerramento dos
Jogos Desportivos
O Parque Urbano de Tondela recebe às 21h00 a cerimónia de encerramento dos
XVIII Jogos Desportivos do
Concelho de Tondela. Na
sessão estará o presidente
da Câmara de Tondela, José
António Jesus, e os participantes da edição deste ano
dos jogos.

DOMINGO
Feira Juiz de Fora

AMANHÃ
Mostra de peixe
do rio em Vouzela
O Município de Vouzela e a
Junta de Freguesia de Campia vão promover, amanhã e

Domingo, realiza-se no Adro
da Igreja de Mortágua, das
10h00 às 20h00, a Feira do
Juiz de Fora, onde se irão
cruzar história, animação e
gastronomia. Será dramatizado o Auto do Juiz de Fora.
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Texto José Lorena

MUNICÍPIOS QUEREM ADERIR
À NOVA EMPRESA ÁGUAS
DE VISEU

As autarquias do acordo da barragem da Maeira podem aderir à futura Águas de Viseu

A MAIORIA DOS AUTARCAS DOS SETE MUNICÍPIOS QUE, COM
VISEU, FORMAM O GRUPO DE CÂMARAS QUE ASSINARAM O
ACORDO PARA A FUTURA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DA
MAEIRA ADMITEM INTEGRAR A FUTURA EMPRESA – ÁGUAS DE
VISEU – QUE DEVERÁ COORDENAR TODO O PROJETO

A

futura barragem da Maeira,
que será construída a norte do
concelho de Viseu, resulta de
um entendimento entre o Governo
e oito autarquias envolvidas – Viseu,
Vouzela, S. Pedro do Sul, Vila Nova de
Paiva, Sátão, Penalva do Castelo, Mangualde e Nelas. O empreendimento
deverá ser coordenado pela futura
empresa Águas de Viseu, para todo o
projeto que incluirá abastecimento de
água e criação de redes de tratamento
de efluentes urbanos no território dos
citados municípios.
As autarquias envolvidas, mesmo
com cores políticas diferentes (PS e
PSD), foram convidadas na semana
passada pelo secretário de Estado
do Ambiente, Carlos Martins, a
entender-se em torno de um projeto
comum que vai resolver a longo prazo
os problemas de abastecimento de
água e de saneamento básico de uma
extensa e populosa zona do distrito. A
maioria dos autarcas contactados pelo
Jornal do Centro admite fazer parte da
futura Águas de Viseu, embora alguns
coloquem reservas.
O presidente da Câmara Municipal de
Sátão, o social-democrata Alexandre
Vaz, não vê “inconveniente nenhum
em pertencer” à futura empresa que
a autarquia liderada por Almeida
Henriques deverá criar em vez da
atual SMAS – Águas de Viseu. Mesmo
reconhecendo a qualidade da água e
os preços que o SMAS de Viseu aplica
atualmente, Alexandre Vaz deseja um
preço de água para consumo mais
barato e aplicado às possibilidades das
populações do seu concelho.

AUTARCAS QUEREM ÁGUA MAIS
BARATA
O líder da autarquia de Mangualde,
o socialista João Azevedo, que tal
como os de Penalva do Castelo e
Nelas há muito pertencem ao grupo
de quatro autarquias da barragem de
Fagilde, deseja que para além da nova
barragem se modernize a que já existe.
“Só assim, a curto prazo, se podem
melhorar as quotas atuais de Fagilde e
pensar depois no grande investimento
conjunto da barragem da Maeira”,
sustenta.
Rui Ladeira, presidente da Câmara de
Vouzela, não vê “qualquer problema
em pertencer à futura Águas de Viseu.
“O atual SMAS – Águas de Viseu é um
bom serviço e, principalmente lucrativo, sendo um exemplo de uma empresa que funciona bem”, considera.
Para o autarca de S. Pedro do Sul, Vítor
Figueiredo, a adesão à empresa que
Viseu vai criar é “natural”, uma vez que
o acordo firmado entre as oito autarquias “assim o prevê”. Contudo, Vitor
Figueiredo diz não querer que aconteça
“o que se passou com Nelas, Penalva
e Mangualde”. Queremos preços de
serviços e água mais baratos”, desabafa.
No caso de S. Pedro do Sul, a autarquia está desejosa que todo o
projeto da Maeira tenha sucesso
“para deixarmos de ter as atuais 130
captações de água espalhadas pelo
concelho”, revela Vítor Figueiredo.
“Não queremos que a água nos falte,
como tem faltado em diversos locais,
e principalmente desejamos água de
qualidade e a custos aceitáveis pelas
nossas populações”, afirma.
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P.7 REGIÃO

Todos querem a Águas de Viseu

Autarcas da região disponíveis para integrarem a futura
empresa municipal
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Texto José Lorena

ESCOLAS E PAVILHÃO MUNICIPAL
VÃO ENTRAR EM OBRAS
Quanto à obra no pavilhão Municipal, o objetivo é substituir o
revestimento da cobertura atual em
fibrocimento, que tem amianto e
está em mau estado de conservação.
O edifício vai ser ampliado, com
a criação de um novo espaço para
ginásio e onde serão colocados
colchões de proteção do pavimento,
entre várias outras obras inovadoras
no principal equipamento desportivo do concelho.

Parque Escolar e Pavilhão Municipal em obras até 2017

AS PRINCIPAIS ESCOLAS
SECUNDÁRIAS DE MANGUALDE
E O PAVILHÃO MUNICIPAL
VÃO ENTRAR EM OBRAS
CONSIDERADAS ESSENCIAIS PARA
ALGUM DO SEU EQUIPAMENTO.
MEIO MILHÃO DE EUROS VÃO
SER INVESTIMENTOS NOS
EMPREENDIMENTOS

A

secretária de Estado Adjunta
d a E duc aç ão esteve est a
semana em Mangualde para
assinar os acordos para vários
investimentos no parque escolar da
cidade, orçados em cerca de meio
milhão de euros, um investimento
tripartido entre o Governo, a autarquia e uma grossa fatia de fundos da
União Europeia.

As obras contempladas do parque
escolar de Mang ua lde foram a
requalificação do pavilhão desportivo da Escola Secundária Felismina
Alcântara (ESFA), a construção da
cobertura de apoio na entrada da
Escola Gomes Eanes de Azurara
(EGEA) e a reabilitação do pavilhão
desportivo Municipal de Mangualde.
“O concelho de Mangualde tem um
parque escolar já com muita idade,
com particular destaque para o pavilhão desportivo da ESFA, que está
em avançado estado de degradação
e mesmo impraticável”, disse o presidente da Câmara Municipal, João
Azevedo, acrescentando que, “por
essa razão avançámos com uma
intervenção estratégica nestes primeiros melhoramentos”, concluiu.

RETIRAR FIBROCIMENTO
Na ESFA o pavilhão desportivo
será também alvo de uma profunda
remodelação, que começará pela
substituição das placas de fibrocimento, alargando-se a intervenção
à requalificação do edifício e ainda
criação de novas salas para a prática
de várias modalidades de desporto
escolar. As salas de aula da escola
vão ser pintadas e será feito o envernizamento dos edifícios das salas de
aula e dos serviços administrativos.
A obra na EGEA vai consistir na
execução de uma galeria de receção junto à portaria principal da
escola com o objetivo de os alunos
poderem esperar pelos encarregados de educação com proteção de
intempéries.
A parte administrativa destes empreendimentos está neste momento
em curso, esperando-se para breve a
realização dos respetivos concursos
de obra. De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo as obras vão começar ainda
em 2016, prolongando-se até 2017
“sem perturbar o normal funcionamento das atividades escolares”,
garantiu o autarca.
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Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, para a realização de melhoramentos
no parque escolar do concelho, num investimento
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que rondará o meio milhão de euros e contará com
apoios comunitários. Neste âmbito irão decorrer
diferentes obras de requalificação na Escola Secundária Felismina Alcântara, no Pavilhão Municipal de
Mangualde e na Escola Gomes Eanes de Azurara.
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Apoiar interior com
vantagens no acesso
aos fundos comunitários
Batalha Numa reunião descentralizada do Conselho Regional do Centro,
a líder da CCDRC, Ana Abrunhosa, prometeu soluções para problema
levantado pelos autarcas de zonas de baixa densidade populacional
José Durão
A presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC), Ana Abrunhosa, declarou ontem, na Batalha, que
pondera aplicar «medidas de
diferenciação positiva» para as
candidaturas a fundos europeus oriundas de municípios
do interior.
«Há um grande dinamismo
na procura na procura dos projectos empresariais, como
nunca foi visto», revelou.
«Porém, a nota de preocupação por parte dos conselheiros
é que este dinamismo é sobretudo maior nos territórios do litoral», admitiu.
A líder da entidade responsável pela atribuição dos fundos
comunitários na região Centro
falava no final da reunião descentralizada do Conselho Regional do Centro (CRC), onde
foi prestar contas da actividade
da CCDRC. Para além da demonstração de resultados, foi
ainda aprovado o plano de actividades de 2016.
«O CRC é um dos órgãos políticos mais importantes da região Centro», frisou Ana Abrunhosa, acrescentando que «é
por isso que são os conselheiros
da CCDRC».
A área de representação do
CRC estende-se por toda a região Centro, abrangendo 100
municípios, oito comunidades
intermunicipais, três universi-

Reunião do Conselho Regional do Centro decorreu na Batalha

dades e várias associações empresariais.
«Mais do que pedirem dinheiro para investimento público, os autarcas de zonas de
baixa densidade pedem que se
tenham medidas especiais no
que respeita ao estímulo da
competitividade. É por aí que se
retém emprego e se fixam as
pessoas», disse.
José Azevedo, actual presidente da CRC e líder da autarquia de Mangualde, afirmou
que as palavras de Ana Abrunhosa «são efectivamente
aquilo que se sente no interior».
«É necessário criar esperança
para que os jovens possam criar
novos projectos para se manterem no território», frisou.
«Acreditamos que, daqui a alguns meses, possamos [CRC e
CCDRC] ter um guião de inves-

timentos que possa tornar a região mais forte, não apenas privados mas também públicos».
Para o socialista, Ana Abrunhosa tem tido «um papel determinante» na aceleração que
o País necessita para ter investimento e empreendedorismo.
O autarca revelou ainda que
a presença da reunião descentralizada na Batalha «é um reconhecimento ao trabalho que
tem sido feito no concelho, e naquilo que tem produzido para a
região».
Uma reunião “Simplex”
Para além da questão do equilíbrio entre litoral e interior, levantado durante a discussão, a
reunião estava inicialmente subordinada ao tema da simplificação e modernização administrativa, o que motivou um con-

vite à responsável do Governo
pela pasta.
Maria Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, foi a
convidada de honra da reunião,
trazendo ao encontro o tema do
Simplex – que criou, enquanto
secretária de Estado da ModernizaçãoAdministrativa durante
os mandatos de José Sócrates –
e da reforma administrativa.
«O desafio que deixei aos autarcas, e à presidente da CCDRC,
foi colaborarmos mais em termos de modernização administrativa», disse, enumerando depois algumas das coisas que, na
sua opinião, os cidadãos podem
exigir da administração pública.
«Queremos perder pouco
tempo, queremos que não nos
peçam a mesma informação
mais do que uma vez, queremos
que a nossa fotografia possa ser
utilizada mais vezes, desde que
autorizemos que assim seja, e
que sejamos avisados quando
os nossos documentos vão expirar», considerou.
Ao nível da aplicação do Simplex, a governante define como
objectivo «cumprir as 255 medidas a que nos comprometemos», afirmou, revelando que o
Governo «já está a preparar o
Simplex do próximo ano, com
mais colaboração das autarquias e da sociedade civil». «Para
este ano, o meu desafio é que
todos sejamos fiscalizadores do
cumprimento do Simplex», rematou.|
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Vontade em apoiar o Interior
no acesso aos fundos comunitários
José Durão
INVESTIMENTOA presidente
da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional
do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, declarou, sexta-feira, na
Batalha, que pondera aplicar
“medidas de diferenciação positiva” para as candidaturas a
fundos europeus oriundas de
municípios do Interior. “Há um
grande dinamismo na procura
na procura dos projectos empresariais, como nunca foi visto”, revelou. “Porém, a nota de
preocupação por parte dos
conselheiros é que este dinamismo é sobretudo maior nos
territórios do litoral”, admitiu.
A líder da entidade respon-

Reunião Paulo Batista Santos e Ana Abrunhosa, respectivamente
os presidentes da Câmara da Batalha e da CCDRC

sável pela atribuição dos fundos comunitários na região
Centro falava no final da reunião do Conselho Regional do
Centro (CRC), onde foi prestar

contas da actividade da CCDRC. Para além da demonstração de resultados, foi ainda
aprovado o plano de actividades de 2016. “O CRC é um dos

órgãos políticos mais importantes da região Centro”, frisou
Ana Abrunhosa, acrescentando
que “é por isso que são os conselheiros da CCDRC”.
A área de representação do
CRC estende-se por toda a região Centro, abrangendo 100
municípios, oito comunidades
intermunicipais, três universidades e várias associações empresariais.
“Mais do que pedirem dinheiro para investimento público, os autarcas de zonas de
baixa densidade pedem que se
tenham medidas especiais no
que respeita ao estímulo da
competitividade. É por aí que
se retém emprego e se fixam
as pessoas”, disse.

José Azevedo, presidente da
CRC e presidente da Câmara
de Mangualde, afirmou que as
palavras de Ana Abrunhosa
“são efectivamente aquilo que
se sente no Interior”. “É necessário criar esperança para que
os jovens possam criar novos
projectos para se manterem no
território”, frisou.
“Acreditamos que, daqui a alguns meses, possamos [CRC e
CCDRC] ter um guião de investimentos que possa tornar a região mais forte, não apenas privados mas também públicos”.
Para o socialista, Ana Abrunhosa tem tido “um papel determinante” na aceleração que
o País necessita para ter investimento e empreendedorismo.
O autarca disse ainda que a
reunião descentralizada na Batalha “e um reconhecimento ao
trabalho que tem sido feito no
concelho, e naquilo que tem
produzido para a região”. |
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Apoiar Interior com vantagens no
acesso aos fundos comunitários
Investimento Durante uma reunião descentralizada do Conselho Regional do Centro, a líder
da CCDRC prometeu soluções para um problema levantado pelos autarcas de zonas de baixa
densidade populacional
LUÍS FILIPE COITO

José Durão
A presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC), Ana Abrunhosa, declarou, na Batalha, que pondera aplicar “medidas de diferenciação positiva” para as
candidaturas a fundos europeus oriundas de municípios
do interior.
“Há um grande dinamismo
na procura na procura dos
projectos empresariais, como
nunca foi visto”, revelou. “Porém, a nota de preocupação
por parte dos conselheiros é
que este dinamismo é sobretudo maior nos territórios do
litoral”, admitiu.
A líder da entidade responsável pela atribuição dos fundos comunitários na região
Centro falava no final da reunião descentralizada do Conselho Regional do Centro
(CRC), onde foi prestar contas
da actividade da CCDRC. Para
além da demonstração de resultados, foi ainda aprovado o

Ana Abrunhosa e João Azevedo durante o Conselho Regional realizado na Batalha

plano de actividades de 2016.
“O CRC é um dos órgãos políticos mais importantes da região Centro”, frisou Ana Abrunhosa, acrescentando que “é
por isso que são os conselheiros da CCDRC”.

A área de representação do
CRC estende-se por toda a região Centro, abrangendo 100
municípios, oito comunidades
intermunicipais, três universidades e várias associações empresariais.

“Mais do que pedirem dinheiro para investimento público, os autarcas de zonas de
baixa densidade pedem que se
tenham medidas especiais no
que respeita ao estímulo da
competitividade. É por aí que

se retém emprego e se fixam
as pessoas”, disse.
João Azevedo, actual presidente da CRC e líder da autarquia de Mangualde, afirmou
que as palavras de Ana Abrunhosa “são efectivamente aquilo que se sente no interior”. “É
necessário criar esperança para
que os jovens possam criar novos projectos para se manterem no território”, frisou. “Acreditamos que, daqui a alguns
meses, possamos [CRC e
CCDRC] ter um guião de investimentos que possa tornar a região mais forte, não apenas privados mas também públicos”.
Para o autarca socialista, Ana
Abrunhosa tem tido “um papel
determinante” na aceleração
que o País necessita para ter
investimento e empreendedorismo.
O autarca revelou ainda que
a presença da reunião descentralizada na Batalha “e um reconhecimento ao trabalho que
tem sido feito no concelho, e
naquilo que tem produzido
para a região”. |

Página 103

A104

ID: 65231292

11-07-2016

Tiragem: 5000

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,60 x 8,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde tem um campeão mundial
MIGUEL MONTEIRO A Câmara Municipal de Mangualde
prestou homenagem ao atleta
mangualdense Miguel Monteiro que se sagrou Campeão
do Mundo Sub-23, em lançamento do peso F40, nos Jogos
Mundiais da IWAS, que decorreram em Praga (República
Checa).
João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta e a
equipa nos Paços do Concelho

Atleta foi homenageado nos Paços do Concelho

e reconheceu “as qualidades
humanas e desportivas de Miguel Monteiro”. Dirigiu ainda
palavras de “agradecimento aos
técnicos e dirigentes da Casa do
Povo de Mangualde pela formação de mais um campeão”,
sublinhando também a importância da aposta na “continuidade da requalificação de infraestruturas desportivas, como a
construção a curto prazo de
uma pista de salto em comprimento certificada pela IAAF”. |
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"Pata castiga, a cidade devia ser amuada • ••,,

Opinião

Sírios fogem
de Ntanua ciem
de deve ser arrasada!
Os bens dos seus habitantes
confiscados e revertidos para a tal
FERREIRA
t ,
comissão de apoio aos migrantes e
ta Tenente-Coronel
que os instalaram como a SeguranPiloto-Aviador
ça Social não trata as famílias por-4<~» tuguesas. Finalmente os habitantes
lia
I
daquela, para sempre infame vila,
serão transportados para a Núbia,
"Infinitus
a fim de serem vendidos como
est numerus
escravos (parece ser um negócio
stultorum" (é
rentável por aquelas bandas), a fim
de expiarem as culpas até ao fim
infinito o número
dos seus dias!
dos tolos)
Para evitar reincidências, o RegiEclesiastes, 1, 15 --- meti to Cavalaria da GNR - agora crismado com o delicioso nome
Conta a Comunicação Social de "Unidade de Segurança e Honras
que um casal de sírios, seus quatro de Estado" = mandaria patrulhas
filhos e mais um a caminho, que a cada localidade que alberga as
tinham sido abrigados na Mise- vítimas deste fenómeno, que existe
ricórdia de Mangualde, fugiram, há milénios mas de que só agora,
desapareceram, eclipsaram-se. Sem aparentemente, se deram conta.
E com timbales, tambores e cordeixar rasto, e nem um obrigado.
A notícia deixou-me em cho- netas lançariam pregão a avisar das
consequências que advirão para o
que! Como é possível?
Então a antiga vila de Mangual- caso de mais algum caso semelhante
de (ou será cidade? Houve uma ocorrer (pelourinho com eles!).
E para mostrarmos o nosso pealtura em que se promovia "tudo"
a cidade, assim a modos como se sar por tão malfadado evento proquer fazer de cada português um ponho que o PR e todo o Governo
licenciado em qualquer coisa...) passem a andar de luto carregado
não se esforçou por acarinhar estes durante seis meses; a Bandeira fique
infelizes de modo a que eles não a meia haste (embora direita), por
quisessem refazer a sua vida neste igual tempo; haja uma sessão solene
na Assembleia da República onde se
paraíso à beira-mar plantado?
A edilidade local não tem a aprovaria uma moção de lamento
noção da ofensa que fez a todos e frustração e outra de alvíssaras a
os migrantes que vagueiam pelo quem der notícias dos foragidos a
mundo? Do mau aspecto que dá fim de lhes serem enviadas vituaperante a opinião pública interna- lhas e um bilhete em classe, no
cional? Dos conflitos diplomáticos transporte mais adequado para os
que pode gerar e das multas que levar ao destino preferido (pede-se
a Comissão Europeia nos pode para que ninguém envie telemóveis,
"iphones", MP3, "ipads" e outra
querer impôr?
Não tem sequer a noção do parafernália electrónica, pois disso
desgosto que infligiu aos nossos não há falta).
No fim fariam 30 segundos em
Presidentes da República e do Conselho, perdão, Primeiro-Ministro, silêncio, em memória dos foragidos
que gastam solas e garganta para os - aguentem que é serviço -, além
trazerem para cá e até ficam cha- do que seria um bálsamo para as
teados por eles não quererem vir? almas penitentes poderem usufruir
Pois só há uma solução para tão de um tão prolongado período de
infausto acontecimento: Mangual- tempo sem os ouvir!

-r

,... ill.)
—
..

BRANDÃO

Uma delegação do Parlamento
iria ainda em peregrinação a Berlim,
onde colocaria uma vela gigante na
Porta de Brandeburgo, com a seguinte inscrição: "Desculpa Merkel,
mas estamos contigo!".

O Bispo responsável pela paróquia em falta iria com o respectivo
cabido, em nome da Conferência
Episcopal, todos de baraço ao pescoço, até ao Vaticano, em penitência, pois as suas orações não foram

suficientes para evitar semelhante
tragédia.
Finalmente, todos os membros
do SIS e do SIEDM receberiam guia
de marcha para vasculharem os locais de possível destino dos agora
excluídos da comunidade nacional,
não à moda de D. João, o Segundo que mandou caçar os implicados na
conspiração contra si e trazê-los com
anzóis na boca para não falarem, de
volta ao reino, a fim de serem castigados pelos seus crimes - mas para
poderem obter as informações vitais
para se entender por que razão tão
estimáveis criaturas não quiseram
ficar entre nós e castigar os culpados
(enfim, os que ainda não tenham
ido parar à Núbia).
Em conclusão, esta vergonha de
proporções bíblicas irá ensombrar
definitivamente a nossa anunciada
vitória no Europeu de Futebol.
É duro! •
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►É INFINITO
O NÚMERO
DOS TOLOS
O ridículo
na fuga
dos sírios
de Mangualde
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Protocolo de colaboração para a prevenção e vigilância de incêndios florestais em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco

9 de Julho de 2016
94 Views
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um protocolo de colaboração para a prevenção e
vigilância de incêndios florestais, onde foram definidas as condições básicas para a operacionalização
do posto de vigia do Monte da Senhora do Castelo. Em cooperação com a autarquia estão a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (AHBVM), a Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde (SCMM), o Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e a
Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA). Mangualde tem sido atingido por incêndios de grandes dimensões, que causam elevados
prejuízos económicos e ambientais para o concelho, para os cidadãos e para as empresas.
POSTO SERÁ INSTALADO NA TORRE DA CAPELA
A especificidade orográfica do concelho não permite visualizar uma área a partir do posto de vigia da
Serra das Pousadas. A instalação de um posto de vigia na torre da Capela de Nossa Senhora do
Castelo permite colmatar a falha, aumentando a bacia de visibilidade e contribuindo para uma
vigilância mais eficiente.
O posto será instalado na torre da capela, propriedade da Santa Casa da Misericórdia. A resposta
operacional de primeira intervenção e combate aos incêndios florestais deflagrados no concelho está
ao encargo dos Bombeiros de Mangualde.
O Agrupamento 299 irá vigiar a área abrangida pelo posto da Capela de Nossa Senhora do Castelo. O
CNE é considerado um agente de proteção civil de segunda linha, consagrado na Diretiva Nacional de
Proteção Civil, e tem como missão prestar apoio com meios humanos e materiais para cumprir as
ações que lhe forem atribuídas. A GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente,
fica encarregue de assegurar a coordenação ao nível nacional da atividade de prevenção, vigilância e
deteção de incêndios florestais e de outras agressões ao meio ambiente. Através do Serviço Municipal
de Proteção Civil e do Gabinete Técnico Florestal, a autarquia irá promover ações de Defesa da
Floresta Contra Incêndios e irá articular com os vários agentes de Proteção Civil presentes no território
concelhio.
O referido protocolo tem o período de vigência de 2 meses, entre 1 de julho e 31 de agosto de 2016.
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Por:Mun.Mangualde
9 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Homenagem ao atleta mangualdense Miguel Monteiro na Câmara Municipal
Posted by: Antonio Pacheco

9 de Julho de 2016
116 Views
Foi prestada uma homenagem ao atleta mangualdense Miguel Monteiro, pelo Município de Mangualde,
por se sagrar Campeão do Mundo Sub23 em Lançamento do peso F40, nos Jogos Mundiais da IWAS Praga 2016.
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta e a equipa nos Paços
do Concelho e reconheceu as qualidades humanas e desportivas de Miguel Monteiro . Dirigiu ainda
palavras de agradecimento aos técnicos e dirigentes da Casa do Povo de Mangualde pela formação de
mais um campeão , sublinhando também a importância da aposta na continuidade da requalificação
de infraestruturas desportivas, como a construção a curto prazo de uma pista de salto em
comprimento certificada pela IAAF .
Por:Mun.Mangualde
9 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Autarquias do centro reuniram com Ministra Maria Manuel Leitão Marques
Posted by: Antonio Pacheco

11 de Julho de 2016
46 Views
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro () reuniu o Conselho Regional na
passada sexta-feira (dia 08 de julho), na Batalha. A reunião, presidida por João Azevedo, Presidente
do Conselho Regional da CCDRC e Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, contou com a
presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
No Conselho Regional foram abordados o ponto de situação do Programa Operacional Regional Centro
2020, as medidas de aceleração do investimento autárquico e o Programa Simplex + 2016.
Por:Mun.Mangualde
11 de Julho de 2016
Antonio Pacheco

Página 123

A124

Página 124

Página 125

A126

ID: 65261369

13-07-2016

Tiragem: 140038

Pág: 23

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 10,51 x 7,07 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

ACORDO. EDIFÍCIOS SINALIZADOS

fibrocimento e a construção de
cobertura de apoio na entrada
da Escola Gomes Eanes de Aturara, para os alunos estarem
mais protegidos, são as obras
que a autarquia de Mangualde
vai realizar a curto prazo com
gimnodesportivo da Escola Se- vista a melhorar a qualidade de
cundária Felismina Alcântara ensino no concelho.
O presidente João Azevedo já
(ESFA), bem como a pintura das
salas de aula, a reabilitação do assinou os acordos com Ale Pavilhão Municipal de Man- - xandra Leitão, secretária de Esgualde, com a substituição do tado Adjunta da Educação, que
revestimento da cobertura em ascendem a 500 mil euros. •T.V.P.

Mangualde
gasta meio
milhão no ensino
e A requafificação do pavilhão
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Arraial sénior assinala
Dia dos Avós
MANGUALDE A Câmara Municipal de Mangualde assinala
mais uma vez o Dia dos Avós
com uma iniciativa carregada
de tradição e de animação, no
próximo dia 26. Os seniores
mangualdenses vão ter a possibilidade de participar num
arraial sénior, no Monte Nossa
Senhora do Castelo.
Dirigido a todos os seniores
e avós do concelho, este dia
promete ser especial com a celebração de eucaristia pelas
11h00, e uma bela tarde de convívio com troca de merendas
e muita animação a partir das
14h00. O momento do bolo
dos avós acontecerá pelas
15h30.
Para a Câmara Municipal de
Mangualde, a celebração deste

Avós vão divertir-se

dia é uma festividade intergeracional, de convívio entre
avós e netos, sendo assim uma
forma de homenagem, de demonstração de carinho e
apreço por todos os avós.
A participação é gratuita,
mas sujeita a inscrição prévia
até 18 de Julho, na Câmara
Municipal de Mangualde. |
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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) reuniu o Conselho Regional na passada sexta-feira,
na Batalha. A reunião, presidida por João Azevedo, presidente do Conselho Regional da CCDRC e presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, contou com a presença da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
FOTOS LUÍS FILIPE COITO

Ministra reuniui
com autarcas do CentroI
Maria Manuel Leitão Marques
e Paulo Jorge Frazão

Paulo Fernandes
e Isabel Damasceno

Paulo Jorge Frazão, Maria Manuel Leitão Marques,
João Azevedo e Marco Almeida

Intervenção da ministra na Batalha

Pedro Machado e Adelina Martins

Paulo Jorge Frazão, Ana Abrunhosa e João Azevedo
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Assinado protocolo intermunicipal para abastecimento de água

Aumentada capacidade
de abastecimento no concelho

Fernando Morgado

A

capacidade de abastecimento de
água, vai aumentar quer em quantidade e qualidade no concelho de
S. Pedro do Sul e abrangerá cerca de 80 por
cento da população. Esta medida surge após
a assinatura de um protocolo intermunicipal
de abastecimento de água com os municípios de Viseu, Nelas, Mangualde, Satão, Vila
Nova de Paiva, Penalva do Castelo e Vouzela,
apoiando ainda a construção da barragem da

Maeira, no Rio Vouga. Isto demonstra que
é possível o entendimento entre autarcas, o
que é benéfico para as populações em geral.
Será uma obra para uma década, diz Vítor
Figueiredo, Presidente da C. M. de S. Pedro
do Sul, um projecto a executar a longo prazo, pois serão precisos estudos ambientais.
O Secretário de Estado do Ambiente, Carlos
Martins, esteve presente nesta cerimónia da
qual resultou a união de 8 concelhos, numa
política conjunta de abastecimento de água
e drenagem de águas residuais.
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“Por melhores cuidados que
tenhamos nunca somos pais.
Por mais cuidados que as
colaboradoras tenham nunca
são mães, existe ali sempre um
défice [Centro de Acolhimento
Temporário]”.
Adelino Costa
Provedor da Stª Casa da Misericórdia de Viseu

“Para nós, é fundamental ter os
privados a trabalhar na oferta,
porque a Turismo Centro de
Portugal não vende camas. E
não defendemos que sejam as
câmaras ou a Turismo Centro
de Portugal a explorar o que é
dos privados”.
Pedro Machado
Presidente do Turismo Centro de Portugal

“Este ano temos
uma componente de
internacionalização mais forte
[4.ª edição do Festival de Jazz],
com músicos estrangeiros, e com
a particularidade de virem a
Portugal, mas a Viseu. Vamos
buscá-los ao aeroporto, vêm
cá tocar e vão embora. Quem
quiser vê-los tem que vir a
Viseu”.
Ana Bento
Associação Gira Sol Azul

“Ver a Maçã Bravo de Esmolfe
referida numa reportagem da
CNN é motivo de regozijo. Os
nossos potenciais investidores
e os nossos agricultores podem
encontrar aqui um aditivo para
se lançarem neste produto de
excelência que tem mercado
assegurado”.

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde tem o melhor do mundo
em lançamento do peso
O atleta mangualdense Miguel Monteiro, de 15 anos,
sagrou-se Campeão do Mundo Sub23 em Lançamento do
peso F40, nos Jogos Mundiais da IWAS – Praga 2016. O
feito teve lugar no passado dia 1 de julho, em Praga, República Checa.
O jovem atleta e a sua equipa foram recebidos na Câmara Municipal. O presidente do Município, João Azevedo, reconheceu as “qualidades humanas e desportivas
de Miguel Monteiro”. O autarca dirigiu ainda palavras de
agradecimento aos técnicos e dirigentes da Casa do Povo
de Mangualde pela formação de mais um campeão, sublinhando a importância da aposta na continuidade da
requalificação de infraestruturas desportivas, como a
construção a curto prazo de uma pista de salto em comprimento certificada pela IAAF.
O Agrupamento de Escolas de Mangualde deixou na sua página online uma
mensagem de parabéns a Miguel Monteiro e à família pelo seu feito mundial,
permitindo levar o nome de Mangualde e de Portugal bem longe: “Os nossos parabéns pelo magnífico resultado e os votos de que continue na senda do sucesso”.
EA

Maçã Bravo de Esmolfe
na norte-americana CNN
É um produto endógeno da freguesia de Esmolfe, concelho de Penalva do Castelo, mas há muito
que a Maçã Bravo de Esmolfe é conhecida para lá
destes limites, sendo um fruto muito apreciado.
Agora são os norte-americanos a conhecerem este
produto através de uma reportagem realizada pelo
jornalista Paul Ames, e editada no início deste mês
de julho. O trabalho insere a Maçã num quadro alargado de (20) segredos da gastronomia portuguesa
que são apresentados com grande pormenor, onde são apontados as mundialmente conhecidas sardinhas assadas e os pastéis de nata, mas também outros
produtos menos conhecidos além-fronteiras, como as lampreias, os perceves, as
línguas de bacalhau, as cabeças de porco, as moelas de galinha e, nas sobremesas,
a morcela doce e o pudim Abade de Priscos. Ou ainda os populares pregos e bifanas, o cabrito, a vaca maronesa e barrosã e os pratos de caça de javali, veado e
lebre. O vinho do Dão foi também destacado.
Para Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Penalva do
Castelo, “ver a Maçã Bravo de Esmolfe referida numa reportagem da CNN é motivo de regozijo. Os nossos potenciais investidores e os nossos agricultores podem
encontrar aqui um aditivo para se lançarem neste produto de excelência que tem
mercado assegurado”. O autarca não esconde o contentamento ao confirmar que
o produto de uma pequena freguesia do concelho entra agora na casa de milhões
de norte-americanos através da cadeia de informação CNN. Será que na próxima
colheita, umas caixas de Maçã Bravo de Esmolfe irão cruzar o oceano Atlântico e
deliciar os norte-americanos?
PBA

Francisco Carvalho
Presidente da Câmara de Penalva do Castelo

“Precisamos de ligar a Ecopista
do Dão ao litoral […]. Os 48
quilómetros são poucos para
que seja verdadeiramente uma
oferta turística”.
Odete Paiva
Vereadora da Câmara de Viseu
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Meio milhão para obras em escolas e Pavilhão Municipal

ACORDOS JÁ ASSINADOS ENTRE A AUTARQUIA E O GOVERNO

A Câmara Municipal de
Mangualde vai investir cerca de
meio milhão de euros no me-

lhoramento do parque escolar
do concelho. O investimento,
que vai contar com apoios dos

fundos comunitários, prevê a
requalificação do pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária Felismina Alcântara assim
como a pintura das salas de aula
da mesma escola. Previsto está
igualmente a reabilitação do Pavilhão Municipal e a construção
de uma cobertura de apoio na
entrada da Escola Gomes Eanes
de Azurara.
“Mangualde vê assim o seu
Parque Escolar melhorado e as
suas condições de ensino acrescidas de qualidade”, adiantou o
presidente da autarquia, João
Azevedo, após a assinatura dos
acordos com a secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, com vista ao in-

vestimento no Parque Escolar.
A intervenção no Pavilhão
Gimnodesportivo da Escola Secundária Felismina Alcântara
visa principalmente proceder à
substituição do revestimento da
cobertura em fibrocimento, que
contém amianto e se encontra
em mau estado de conservação
por painéis em chapa metálica
pré lacada, tipo “sandwish”. Pretende-se ainda também a ampliação do edifício com a criação
de um novo espaço destinado a
ginásio, entre outros melhoramentos.
Quanto à substituição da cobertura das galerias da mesma
escola “será efetuada a substituição do revestimento das co-

berturas em fibrocimento, que
contêm amianto, por chapas
metálicas onduladas pré lacadas
em ambas as faces, sendo a face
superior na cor de telha e a inferior em branco”, avançou o autarca.
Na entrada na Escola Gomes
Eanes de Azurara pretende-se
executar uma galeria de receção junto à portaria principal da
escola, “para que os alunos possam aguardar pelos pais protegidos do calor e intempéries na
zona de entrada”, concluiu. João
Azevedo acrescentou que a reabilitação do Pavilhão Municipal
é uma obra de “caráter simples”
essencialmente de isolamento
térmico e acústico.
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Mangualde

Meio milhão para obras
em escolas e Pavilhão Municipal
// página 08
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EXPOSIÇÃO DE PINTURA USAMA - DISCÊNCIAS 3 em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco

14 de Julho de 2016
24 Views
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, até 29 de julho, a EXPOSIÇÃO DE
PINTURA USAMA - DISCÊNCIAS 3. Os trabalhos podem ser vistos no horário da Biblioteca Municipal
(segunda-feira das 14h00 às 18h30, terça a sexta-feira das 09h30 às 18h30 e aos sábados das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00). A entrada é livre.
A mostra coletiva de pintura apresenta o resultado do trabalho das alunas da Universidade Sénior
Rotary de Mangualde realizado ao longo dos meses e que é agora partilhado com a comunidade.
Por:Mun.Mangualde
14 de Julho de 2016
Antonio Pacheco

Página 139

A140

Página 140

Página 141

A142

ID: 65392456

14-07-2016

Tiragem: 4000

Pág: 4

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 20,00 x 16,94 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MEIO MILHÃO DE EUROS PARA MELHORAR
PARQUE ESCOLAR EM MANGUALDE

A Câmara Municipal de
Mangualde e a Secretária de
Estado Adjunta da Educação,
assinaram acordos de cooperação que irão permitir a melhoria
do parque escolar do concelho.
Co-financiado por fundos comunitários, o investimento rondará o meio milhão de euros,
montante que será destinado à
requalificação do Pavilhão
Gimnodesportivo e pintura das
salas de aula da Escola Secun-

dária Felismina Alcântara (ESFA), reabilitação do Pavilhão
Municipal de Mangualde, e
construção de cobertura de
apoio na entrada da Escola
Gomes Eanes de Azurara.
A intervenção no Pavilhão
Gimnodesportívo da ESFA visa
principalmente proceder à
substituição do revestimento da
cobertura em fibrocimento, que
contém amianto e se encontra
em mau estado de conservação

por painéis em chapa metálica
pré latada, tipo "sandwish".
Pretende-se ainda também a
ampliação do edificio com a
criação de um novo espaço também destinado a ginásio
No mesmo Pavilhão serão
também melhoradas as condições de acesso para utentes com
mobilidade condicionada, através da criação de três rampas e
substituído o pavimento existente no ginásio, sobre o qual

será aplicado um novo piso
desportivo em polipropileno de
alto impacto. As intervenções
previstas na ESFA passam, entre
outras. pela pintura interior das
paredes e tetos.
No Pavilhão Municipal, a
reabilitação é de caráter simples,
na medida em que se trata de um
espaço público, devidamente
consolidado, onde o desenho, a
arquitetura e a imagem se
mantêm. A intervenção visa
principalmente proceder à substituição do revestimento da
cobertura em fibrocimento, que
contém amianto e se encontra
em mau estado de conservação.
O edificio será também ampliado com a criação de um espaço
de arrumos para material de desporto, para além da reparação do
pavimento existente no ginásio,
e colocação dc um novo pavimento em mosaico cerâmico
semelhante ao existente.
Na Escola Gomes Eanes de
Azurara. será construída uma
galeria de receção junto à
portaria principal para que os
alunos possam ali aguardar

pelos pais, protegidos do calor e
intempéries na zona de entrada.

Página 142

A143

Página 143

Página 144

Renascimento
A145

ID: 65377695

15-07-2016

Tiragem: 4400

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 18,92 x 14,59 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

MUNICÍPIO DE MANGUALDE COMPENSADO COM
VERBA QUE PODE ASCENDER A MAIS DE 1,5
MILHÕES DE EUROS
No passado dia 30 de junho, a Câmara Municipal de
Mangualde assinou um protocolo com a empresa
Hidromondego — Grupo Endesa, na sequência
do cancelamento da barragem de Girabolhos.
A empresa, que iria construir a barragem, vai
disponibilizar cerca de seis milhões de euros para
apoiar diversos investimentos, sendo cada um dos
municípios beneficiado com urna verba de mais de
1,5 milhões de euros. Envolvidos estão também os
municípios de Gouveia, Nelas e Seia e apesar de
estarem satisfeitos com os protocolos assinados, os
autarcas lamentam a decisão da não construção da
barragem de Girabolhos. A assinatura do protocolo
decorreu na presença do ministro, João Matos
Fernandes, e dos secretários de Estado cio Ambiente
e da Energia, Carlos Martins e Jorge Seguro Sanches.
Para o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, "o acordo não está
fechado e o valor atribuído a cada autarquia pode
ser maior. Espero que sejam mais umas centenas
de milhares de euros para cada concelho". O
autarca, porta-voz dos quatro municípios, adiantou
que cada município "decidiu a sua estratégia para
o investimento". No caso de Mangualde, "fomos
para projetos onde temos mais necessidade de

investimento, numa zona de proximidade ao espaço
de intervenção e optámos por projetos que não
são financiados neste quadro comunitário, ou que
nesta primeira fase não estão com tanta eficácia
no cofinanciamento", afirmou João Azevedo. Assim,
os "investimentos no concelho serão feitos na
reabilitação de espaços rodoviários e na reabilitação
de zonas industriais, uma vez que é nosso objetivo
é investir naquilo que prioridade para a nossa
população" acrescentou.
Falando da barragem de Girabolhos que já não vai
ser construída, João Azevedo salientou "naturalmente
que a expetativa que foi criada ao longo dos anos
para que este investimento fosse feito não consegue
ser apagada. Efetivamente não há essa possibilidade
de recompensa e o retorno de toda a atividade
económica que ia acontecer não é reposto". "No
entanto, esta era uma situação que tinha que ser
feita para terminar o processo. Foi feito dentro de
todo o enquadramento de boa convivência e do
bom relacionamento, atingindo níveis históricos de
investimento excecional nos concelhos. O processo
foi extremamente bem conduzido até ao fim",
acrescentou.
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CONSERVAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO

MELHORIA NA REDE DE SANEAMENTO:
MANGUALDE INVESTE 100 MIL EUROS
A ESTRATÉGIA DA AUTARQUIA É DOTAR O
CONCELHO DAS INFRAESTRUTURAS (ETAR)

E EQUIPAMENTOS MODERNOS PARA O
TRATAMENTO DE LAMAS, MANUTENÇÃO E

A Câmara Municipal de Mangualde adquiriu um
equipamento para a desobstrução e limpeza de
coletores, bem como para a remoção de lamas de
fossas, num investimento que atinge os 100 mil euros.
O equipamento vem suprir uma lacuna existente
nos serviços e pretende dar uma resposta rápida ao
estado de manutenção e conservação da rede de
saneamento do concelho.
A aposta neste equipamento vem assim modernizar
o conjunto de equipamentos ao dispor da autarquia,
uma vez que está dotado de tecnologia de ponta.
O investimento está em sintonia com a estratégia
autárquica de dotar o concelho das infraestruturas
(ETAR) e equipamentos modernos para o tratamento
de lamas, assim como para a manutenção e
conservação da rede de saneamento.
A curto prazo, a autarquia pretende ainda adquirir
equipamento de inspeção para deteção de fugas,
ruturas e obstrução nas redes de água e saneamento.
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GINASTAS DE MANGUALDE VÃO PARTICIPAR NO
EUROGYM 2016 QUE TEM LUGAR DE 18 A 24 DE
JULHO NA REPÚBLICA CHECA
O Agrupamento de Escolas de Mangualde conta com
uma Grupo de Ginástica que tem vindo a dar mostras
do seu valor e, muito graças ao trabalho da professora
Paula Cunha e dos ginastas que compõem o Grupo,
estão a levar o nome de Mangualde além fronteira.
O Grupo de Ginástica das Escolas de Mangualde
iniciou há 22 anos quando a professora Paula Cunha
veio dar aulas de Educação Física no Agrupamento
de Escolas de Mangualde.
O gosto pela Ginástica, aliado ao bichinho que trazia
de Lisboa, onde já dinamizara esta modalidade, levou
a que procurasse criar um grupo quando chegou a
Mangualde. O que foi prontamente aceite, mantendose assim o Grupo de Ginástica ativo há já 22 anos.
Desde que pertença ao Agrupamento de Escolas de
Mangualde qualquer pessoa pode integrar o Grupo
de Ginástica. Também poderá fazê-lo se for de uma
escola do distrito de Viseu desde que se celebre um
protocolo entre escolas.
Pertencer ao Grupo de Ginástica, obriga a uma certa
responsabilidade, nomeadamente na regularidade
de participação nos treinos, o que implica um certo
esforço por parte dos alunos e encarregados de
educação. Refere-nos a professora Paula que é
impensável um praticante de Ginástica treinar uma vez
por semana. Pelo menos 2 treinos por semana são
necessários mas, no caso da classe representativa, o
ideal é serem 3. É algo que a responsável pelo grupo
pede aos encarregados de educação e aos alunos
"quando assumem uma modalidade, seja qual for,
devem assumi-la de forma regular do início ao fim".
Atualmente o grupo de Ginástica de Mangualde tem
104 elementos divididos em quatro grupos. Dois do 1°
ciclo, os Girassóis e as Violetas, 1 grupo de iniciação
e a classe representativa. De salientar, que todos
estes alunos estão sob a orientação da professora
Paula Cunha. Por vezes, para as aulas dos mais novos
tem o apoio de ginastas da classe representativa.
Como nos refere ainda, para conseguir dar aulas de
Educação Física e Ginástica, conta ainda com o apoio
da Escola, que lhe possibilita horários que permitem

conciliar tudo.
O grupo de Ginástica começou por ser um Grupo
do Desporto Escolar tendo sempre atuado nas
competições escolares. Após a participação
em Coimbra no evento Portugal Gym a classe
representativa de Ginástica das Escolas de
Mangualde passou a Grupo federado participando na
disciplina de Ginástica para Todos (G.PT.) onde não
há competição, mas sim urna avaliação com atribuição
de menções. Estas provas de G.P.T. têm uma grande
vertente social onde se salienta o convívio entre
ginastas de todo o país e Europa. As atuações são
para um grande público, porque quase sempre são
efetuadas ao ar livre o que é extremamente motivador,
como salienta a professora Paula.
Este ano correu muito bem ao grupo de Ginástica de
Mangualde. No Desporto Escolar foram campeões
Distritais e Regionais em Ginástica Artística e
Ginástica Acrobática-par misto, conseguindo nos
Campeonatos Nacionais o 2° lugar de Ginástica
Artística masculina e o 3° lugar de Ginástica Artística
feminina e Ginástica Acrobática-par misto. Também
nas provas federadas alcançaram uma brilhante
Menção Prata.
As saídas do grupo são já bastantes e este ano,
segundo um relatório da prof. Paula Cunha, são já
30 as participações. Para culminar o ano em grande,
há a participação no Eurogym2016 que tem lugar na
República Checa de 18 a 24 de julho.
Todas estas saídas e participações, bem como a
atividade regular em si, tem custos para o grupo.
Urna vez que não têm patrocinador, é mais difícil
fazer frente às despesas, mas a união e o trabalho
de todos tem ajudado. O transporte quase sempre
é assegurado pela Câmara Municipal, que se tem
mostrado uma ajuda fundamental, ou suportado
pela escola no âmbito do Desporto Escolar. Ainda a
nível de orçamento, as verbas conseguidas provêm
do trabalho do grupo que realiza várias atividades
e marca presença em vários eventos, corno por
exemplo, na Feira dos Santos. Este ano, também,

aquando da realização do IV Mangualde Gym o bar
foi dinamizado pelas Encarregados de Educação
e o lucro daí resultante reverteu a favor do seu
orçamento. As participações realizadas no estrangeiro
que requerem um orçamento maior têm contado
com a angariação de fundos através de um PPL
crowdfunding aliado à participação dos encarregados
de educação e apoio de empresas.
A terminar a conversa que manteve connosco a
professora Paula Cunha, deixa um agradecimento
muito especial à Escola e à Câmara Municipal de
Mangualde que têm dado um apoio incondicional,
bem como, a todos os encarregados de educação.
Falámos ainda com duas alunas que este ano deixam
o Grupo de Ginástica uma vez que vão ingressar no
ensino superior.
A Diana e a Maria Francisca, pertencem ao Grupo
de Ginástica desde que iniciaram o 5° ano de
escolaridade e corno referem, sempre foi fácil
conciliar a escola com a ginástica. As coisas apenas
se mostraram um pouco mais difíceis neste último
ano. São unânimes ao referir que seria essencial um
pouco mais de liberdade por parte da escola, porque
por vezes os professores ficam algo renitentes à
participação das alunas nas provas de Ginástica.
Ambas referem a Ginástica como algo fundamental,
tendo um papel bastante importante nas suas vidas. A
NA' Francisca refere mesmo "posso dizer com certeza
que as melhores amizades que levo do secundário
foram no grupo de Ginástica".
O ingresso no ensino superior torna-se um fator de
rutura com o grupo, apenas e só, devido à distância
que por vezes passa a existir e não permite a
presença nos treinos, porque, se houver possibilidade
de poderem conciliar, é possível um aluno que já
esteja a exercer uma atividade profissional ou a
frequentar o ensino superior, continuar a pertencer ao
grupo federado. Aliás, o que se verifica com alguns
casos.
Para estas alunas ter que deixar o grupo é algo
muito complicado, que vem alterar as suas rotinas
por completo. Deixam o apelo a outros jovens que
queiram integrar o grupo que o façam, porque a
Ginástica é algo muito completo, não só a nível físico,
mas, porque ali irão ganhar uma segunda família onde
aprenderão muita coisa.
Estas duas jovens terminam referindo "foi a melhor
coisa que tivemos durante os anos de escola" e por
isso, agradecem de forma sentida à professora Paula
Cunha por todo o trabalho e desejam que o grupo
possa continuar sempre e cada vez melhor.
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GINASTAS DE
MANGUALDE
NO EUROGYM
2016
DE 18 A 24 DE JULHO GRUPO DE
GINÁSTICA DE MANGUALDE ESTARÁ
NA REPÚBLICA CHECA A PARTICIPAR
NO EUROGYM 2016

P. 06
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MANGUALDE COMEMOROU 30 ANOS DE ELEVAÇÃO
A CIDADE
CONCERTO 30 ANOS E DESFILE DAS FORÇAS VIVAS DO
CONCELHO FORAM ALGUNS
DOS MOMENTOS MAIS MARCANTES

A autarquia mangualdense assinalou no fim de semana,
dias 2 e 3 de julho, os 30 anos da elevação de Mangualde a cidade, numa celebração participativa e integradora
de todos os munícipes. As iniciativas decorreram no
centro da cidade de acordo com um programa pensado
especialmente para o efeito.
No sábado, pelas 21h30, o Largo Dr. Couto foi palco do
Concerto 30 Anos, pela POEMa em Estágio com atuações de João Abrantes, Andreia Amaral, Cristiana Rodrigues, Diana Albuquerque, Inês Coelho, João Dias, Telma
Rodrigues, Tiago Cunha e Contracanto. No domingo, dia
3, teve lugar o Desfile das Forças Vivas do Concelho de
Mangualde, no Centro da Cidade, pelas 15h00, com a
presença do Ministro Adjunto Eduardo Cabrita.
Em declarações à comunicação social, João Azevedo
referiu que o momento foi um claro sinal de vitalidade
do concelho. Em relação ao futuro, João Azevedo refere

que há ainda um longo percurso pela frente para se
recuperar o tempo perdido, mas Mangualde está o
bom caminho.
O aniversário foi ainda assinalado com um bolo "gigante". Mais de três metros de bolo elaborado por
várias pastelarias locais que fizeram as delicias dos
mangualdenses.
À noite, realizou-se a Epopeia Musical pela História
de Mangualde, pela Orquestra Aeminium, sob Direção
Artística de José Rui Martins, no Largo Dr. Couto.
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MANGUALDE FESTEJOU
302 ANIVERSÁRIO DE
ELEVAÇÃO A CIDADE

Eduardo Cabrita marcou presença no desfile das
forças vivas do concelho.
Bolo com mais de 3 metros confecionado por
algumas pastelarias do concelho assinalou
efeméride.

MINISTRO ADJUNTO ESTEVE
PRESENTE
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MANGUALDENSE VITOR
SALVADOR CAMPEÃO
NACIONAL NOS 3000
METROS OBSTÁCULOS
Vitor Salvador, que no ano anterior tinha anunciado a
sua retirada do atletismo, referiu ao nosso jornal que
não foi capaz de o fazer. O gosto pela atividade e a
falta que esta, tanto física como mentalmente lhe fazia,
"obrigou-o" a regressar.
Em maio começou novamente a treinar e a preparar-se.
Uma vez regressado à competição alcançou no passado
dia 10 de julho o título de campeão nacional no escalão
m 45 na prova 3000m de obstáculos que se realizou no
Estádio Universitário de Lisboa.
Vitor Salvador corre pelo clube Senhora do Desterro de
São Romão Seia, a quem agradece o terem acreditado
nele recebendo-o de volta.
Na conversa que manteve com o nosso jornal o atleta

aproveitou ainda para publicamente agradecer o
apoio do Município de Mangualde e de todos os
Mangualdenses e amigos, ao Centro de Santo
André pela ótima pista que dispõe onde é possível
treinar em boas condições, bem como, ao povo do
Canedo, localidade de onde é natural.
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MINISTRA DA PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA REUNIU COM AUTARQUIAS DO CENTRO
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) reuniu
o Conselho Regional na passada sexta-feira, dia 08 de julho, na Batalha. A reunião,
presidida por João Azevedo, Presidente do Conselho Regional da CCDRC e Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, contou com a presença da Ministra da Presidência
e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.
No Conselho Regional foram abordados o ponto de situação do Programa Operacional
Regional Centro 2020, as medidas de aceleração do investimento autárquico e o
Programa Simplex + 2016.
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«ARRAIAL SÉNIOR»
ASSINALA DIA DOS AVÓS
EM MANGUALDE
A Câmara Municipal de Mangualde assinala mais uma
vez o Dia dos Avós com urna iniciativa carregada de tradição e de animação. Os seniores mangualdenses vão
ter a possibilidade de participar num «Arraial Sénior» no
próximo dia 26 de julho, no Monte Nossa Senhora do
Castelo. Dirigido a todos os seniores e avós do concelho, este dia promete ser especial com a celebração de
eucaristia pelas 11h00, e uma bela tarde de convívio
com troca de merendas e muita animação a partir das
14h00. O momento do bolo dos avós acontecerá pelas
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15h30.
A Câmara Municipal de Mangualde encara a
celebração deste dia como uma festividade
intergeracional, de convívio entre avós e netos,
sendo assim uma forma de homenagem, de
demonstração de carinho e apreço por todos os
avós. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a
experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria
adquirida, não apenas nos livros, nem nas escolas,
mas no convívio com as pessoas e com a própria
natureza. Aproveite esta data para mandar uma
mensagem de carinho aos seus queridos avós.
O Dia dos Avós comemora-se a 26 de julho, por ser
o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e
avós de Jesus Cristo.
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CAPACITAR PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO
"Durma Bem, Sinta-se Melhor": mangualde aposta no
bem-estar dos MAIS idosos
A Câmara Municipal de Mangualde promove a ação
"Durma Bem, Sinta-se Melhor" durante o mês de
julho, em parceria com o 5 Sentidos — Espaço de
Reabilitação e Intervenção Psicoeducacional. A
sessão de abertura ocorreu no dia 12 de julho no
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde
e contou com a presença da Vereadora da Ação
Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria
José Coelho. A formação é desenvolvida no
âmbito do Plano de Ação 2016 da Rede Social de

Mangualde, no Eixo de Intervenção "Capacitar para o
Envelhecimento Ativo".
A iniciativa decorre em várias Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) com respostas sociais
para idosos, nomeadamente no Centro Paroquial
de Fornos de Maceira Dão, no Centro Paroquial de
Alcafache, no Centro Paroquial de Chãs de Tavares e
no Centro Paroquial da Cunha Baixa.
A ação pretende promover a comodidade dos
profissionais, para garantir uma prestação de
cuidados com maior qualidade, melhorando o bemestar dos idosos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE PRESTA
HOMENAGEM A ATLETA MANGUALDENSE
MIGUEL MONTEIRO CAMPEÃO DO MUNDO SUB23
JOÃO AZEVEDO SUBLINHA A APOSTA NA
«CONTINUIDADE DA REQUALIFICAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, COMO A
CONSTRUÇÃO A CURTO PRAZO DE UMA PISTA
DE SALTO EM COMPRIMENTO CERTIFICADA
PELA IAAF»
A Câmara Municipal de Mangualde prestou
homenagem ao atleta mangualdense Miguel Monteiro
por se sagrar Campeão do Mundo Sub23 em
Lançamento do peso F40, nos Jogos Mundiais da
IWAS — Praga 2016.

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, recebeu o atleta e a equipa nos
Paços do Concelho e reconheceu «as qualidades
humanas e desportivas de Miguel Monteiro». Dirigiu
ainda palavras de «agradecimento aos técnicos e
dirigentes da Casa do Povo de Mangualde pela
formação de mais um campeão», sublinhando
também a importância da aposta na «continuidade da
requalificação de infraestruturas desportivas, como
a construção a curto prazo de uma pista de salto em
comprimento certificada pela IAAF».
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INAUGURAÇAO DO NOVO
RELÓGIO DA CAPELA DE
VILA COVA DE TAVARES
.;"

Graças ao muito trabalho que a Comissão da Capela
tem vindo a realizar de há oito anos para cá, as obras
na Capela de Vila Cova de Tavares mostram-se
praticamente concluídas.
Assim, ao fim da tarde do dia 9 de julho teve lugar mais
um convívio destinado à angariação de fundos, bem
como, para inauguração do novo relógio da Capela de
Vila Cova de Tavares.
O relógio foi oferta da Comissão de Compartes presidida
pelo sr. António Marques.
Como explicou Joaquim Marques, o relógio é um dos
mais modernos da marca "Exactus" que funciona com
hora certa através de G PS. Este, possui ainda uma pilha
que permite a sua autonomia por quatro dias em caso de
falha de corrente elétrica.
Joaquim Marques, agradeceu a todos os presentes bem
como a todos quantos têm trabalhado e contribuído
para as obras da capela, salientando o apoio do Rev°
Pe. Cunha, que nunca se opôs, confiando e deixando
que a comissão trabalhasse e anunciou que ainda antes
da Festa de Sta Eufémia que tem lugar em meados de
setembro, se irá realizar mais um convívio a agendar
futuramente.

•
Seguidamente usou da palavra o presidente da União
de Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino que
além de agradecer o trabalho e empenho de todos nesta
obra, anunciou que a partir do próximo dia 1 de agosto
a freguesia irá dispor de uma estação dos CTT em
funcionamento permanente tal como a de Mangualde,
bem como, a nova viatura de Bombeiros que irá estar ao
serviço da freguesia.
A finalizar as intervenções o Eng° Joaquim Patrício,
Vice Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
agradeceu o empenho da população na realização das
obras, bem como o excelente trabalho que o presidente
da União de Freguesias tem realizado no alto concelho.
O dia terminou com uma fadista e seus acompanhantes
a alegrar e divertir todos os que se encontravam no
convívio.
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OPERACIONALIZAÇAO
DO POSTO DE VIGIA DO
MONTE DA SENHORA
DO CASTELO
MANGUALDE ESTABELECE PROTOCOLO
PARA PREVENIR INCÊNDIOS
CÂMARA MUNICIPAL, BOMBEIROS,
MISERICÓRDIA, ESCUTEIROS E GNR UNEM-SE
NO COMBATE ÀS CHAMAS
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu
um protocolo de colaboração para a prevenção e
vigilância de incêndios florestais, onde foram definidas
as condições básicas para a operacionalização do
posto de vigia do Monte da Senhora do Castelo. Em
cooperação com a autarquia estão a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde (AH BVM), a Santa Casa da Misericórdia
de Mangualde (SCMM), o Agrupamento 299 do
Corpo Nacional de Escutas (CNE) e a Guarda
Nacional Republicana (GNR), através do Serviço
de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).
Mangualde tem sido atingido por incêndios de
grandes dimensões, que causam elevados prejuízos
económicos e ambientais para o concelho, para os
cidadãos e para as empresas.
POSTO SERÁ INSTALADO NA TORRE DA CAPELA
A especificidade orográfica do concelho não permite
visualizar uma área a partir do posto de vigia da Serra
das Pousadas. A instalação de um posto de vigia na
torre da Capela de Nossa Senhora do Castelo permite
colmatar a falha, aumentando a bacia de visibilidade e
contribuindo para uma vigilância mais eficiente.
O posto será instalado na torre da capela, propriedade
da Santa Casa da Misericórdia. A resposta
operacional de primeira intervenção e combate aos
incêndios florestais deflagrados no concelho está ao
encargo dos Bombeiros de Mangualde.
O Agrupamento 299 irá vigiar a área abrangida pelo
posto da Capela de Nossa Senhora do Castelo. O
CNE é considerado um agente de proteção civil de
segunda linha, consagrado na Diretiva Nacional de
Proteção Civil, e tem como missão prestar apoio
com meios humanos e materiais para cumprir as
ações que lhe forem atribuídas. A GNR, através do
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente,
fica encarregue de assegurar a coordenação ao
nível nacional da atividade de prevenção, vigilância e
deteção de incêndios florestais e de outras agressões
ao meio ambiente. Através do Serviço Municipal de
Proteção Civil e do Gabinete Técnico Florestal, a
autarquia irá promover ações de Defesa da Floresta
Contra Incêndios e irá articular com os vários agentes
de Proteção Civil presentes no território concelhio.
O referido protocolo tem o período de vigência de 2
meses, entre 1 de julho e 31 de agosto de 2016.
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INVESTIMENTO NO PARQUE ESCOLAR
MEIO MILHÃO DE EUROS PARA MELHORAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE ENSINO EM MANGUALDE
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, assinou os acordos com a Secretária de
Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, para
investimento no Parque Escolar, O investimento no
melhoramento do parque escolar rondará o meio milhão de euros e contará com apoios dos fundos comunitários. Mangualde vê assim o seu Parque Escolar
melhorado e as suas condições de ensino acrescidas
de qualidade. Nesse sentido, dará início o processo
de requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da
Escola Secundária Felismina Alcântara (ESFA) e a
pintura das salas de aula da ESFA, a reabilitação do
Pavilhão Municipal de Mangualde e a construção de
cobertura de apoio na entrada da Escola Gomes Eanes de Azurara.
REQUALIFICACÃO DO PAVILHÃO G I M NODESPORTIVO DA ESFA
A intervenção no Pavilhão Gimnodesportivo da ESFA
visa principalmente proceder à substituição do revestimento da cobertura em fibrocimento, que contém
amianto e se encontra em mau estado de conservação por painéis em chapa metálica pré lacada, tipo
"sandwish". Pretende-se ainda também a ampliação
do edifício com a criação de um novo espaço também destinado a ginásio, onde serão colocados os
colchões de proteção do pavimento. Serão igualmente efetuadas alterações em espaços existentes, no
sentido da criação de um compartimento destinado a
arrumos de materiais e equipamentos desportivos. O
alpendre, coberto para abrigo dos alunos, será fechado através da construção de paredes exteriores, onde
será criada uma zona de entrada e receção, complementada com a construção de um corredor ao longo
da frente atual dos balneários, para facilitar o acesso
confortável a todos os espaços do edifício.
Serão também melhoradas as condições de acesso
para utentes com mobilidade condicionada, através da
criação de três rampas de acesso. Será ainda efetuada a substituição do pavimento existente no ginásio,
sobre o qual será aplicado um novo piso desportivo
em polipropileno de alto impacto.
No que refere às salas de aula, serão pintadas, no
interior, as paredes, tetos e serão efetuados alguns
envernizamentos dos edifícios das salas de aula e
administrativo.
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE DAS
GALERIAS EM FIBROCIMENTO NA ESFA
Será efetuada a substituição do revestimento das
coberturas em fibrocimento, que contêm amianto, por

chapas metálicas onduladas pré lacadas em ambas as
faces, sendo a face superior na cor de telha e a inferior em branco.
OBRAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL
A reabilitação é de caráter simples, na medida em que
se trata de um espaço público, devidamente consolidado, onde o desenho, a arquitetura e a imagem se
mantêm. É essencial que os utentes que o frequentam diariamente, praticantes de desporto e alunos da
escola, se sintam confortáveis, para isso pretende-se
dotar o edifício de melhor isolamento térmico e acústico.
Assim, a intervenção visa principalmente proceder à
substituição do revestimento da cobertura em fibrocimento, que contém amianto e se encontra em mau
estado de conservação. Por outro lado, pretende-se
também a ampliação do edifício com a criação de um
espaço de arrumos para material de desporto, nomeadamente, tabelas de basquete e colchões de proteção
do pavimento e dotar o edifício de condições para
utentes com mobilidade condicionada, com a criação
de duas instalações sanitárias adaptadas e acessíveis
a utentes com mobilidade condicionada. Será ainda
efetuada a reparação do pavimento existente no ginásio, um novo pavimento em mosaico cerâmico semelhante ao existente.
Será ainda aberto um vão fixo no piso superior, de
modo a que, pelo menos duas pessoas com mobilidade condicionada possam assistir às atividades desportivas.
GALERIA ENTRADA ESCOLA GOMES EANES DE
AZURARA
Pretende-se com esta intervenção a execução de
uma galeria de receção junto à portaria principal da
Escola Gomes Eanes de Azurara, para que os alunos
possam aguardar pelos pais protegidos do calor e
intempéries na zona de entrada.
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ESTÁ A DECORRER EM MANGUALDE MAIS UMA
EDIÇÃO DE "EM QUARTO CRESCENTE”
Está a decorrer em Mangualde mais uma edição da
iniciativa 'Em Quarto Crescente: Noites de encontros
com as artes em mente'. A edição deste ano é
dedicada à temática 'Mangualde 30 anos cidade'. A
organização é da Câmara Municipal de Mangualde e
da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e conta
com a colaboração do Agrupamento de Escolas de
Mangualde, das Bibliotecas Escolares, da Amarte, da
Papelaria Adrião e de Igor Figueiredo.
Assim, no dia 13 a noite foi dedicada ao
Associativismo — "Sociedades Recreativas" com
espetáculos de Meeting Quartet, O Mentalista de
João Blümel e Noiserv. No dia 14 a noite foi do
Comércio e Indústria com "Armazéns da Memória".

Ao palco subiram o Grupo Coral e Instrumental "+
Música", Zunzum "Os Silva" e Xico & João. Património
através de "Histórias e gentes" é a temática para hoje
dia 15 com a participação dos Fad'Out, Teatro do
Montemuro "Caídos do Céu" e Azul Espiga. A iniciativa
termina amanhã, dia 16 de julho com "Encontros
na Lua Cheia" — Artes e Letras. Cante Alentejano
pelo Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.
Bento, apresentação da coleção "As Mulheres e a
República", Borges & Irmão: Uma conversa sobre
humor, guionismo e canções foleiras com Luís Filipe
Borges e Alexandre Borges e The Soul Orquestra são
as propostas para essa noite.
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DISCÊNCIAS 3
EXPOSIÇÃO DE
PINTURA USAMA EM MANGUALDE
TRABALHO DAS ALUNAS DA UNIVERSIDADE
SÉNIOR ROTARY DE MANGUALDE
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, acolhe, até 29 de julho, a EXPOSIÇÃO
DE PINTURA USAMA - DISCÊNCIAS 3. Os trabalhos
podem ser vistos no horário da Biblioteca Municipal
(segunda-feira das 14h00 às 18h30, terça a sextafeira das 09h30 às 18h30 e aos sábados das 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 18h00). A entrada é livre.
A mostra coletiva de pintura apresenta o resultado do
trabalho das alunas da Universidade Sénior Rotary
de Mangualde realizado ao longo dos meses e que é
agora partilhado com a comunidade.
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Exposição "Nascer do Sol" de 1 a 31 de agosto.
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Exposição "Nascer do Sol" de 1 a 31 de agosto.
Posted by: Antonio Pacheco

18 de Julho de 2016
15 Views
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe a exposição "Nascer do Sol" de 1 a 31 de agosto. O
artista André Costa recorreu ao graffiti para criar a coleção. A iniciativa conta com a organização da
Câmara Municipal de Mangualde e a entrada é livre. André Costa frequenta o Curso de Artes Visuais
no Agrupamento de Escolas de Mangualde.
Os trabalhos expostos foram criados com base na Spray Paint Art. Apesar da técnica ser empregue
frequentemente nas ruas das grandes cidades, André Costa aplicou a forma de arte a quadros de
pequena dimensão. Paisagens surreais de planetas, cometas, pirâmides, cidades e cenas da natureza,
são alguns dos motivos escolhidos pelo artista para expressão da arte.
Os trabalhos podem ser vistos no horário da Biblioteca Municipal: segunda-feira das 14h00 às 18h30,
terça a sexta-feira das 09h30 às 18h30 e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
Por:Mun.Mangualde
18 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Rua do Santo inaugurada e ampliação do Cemitério em Santiago de Cassurrães
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Rua do Santo inaugurada e ampliação do Cemitério em Santiago de Cassurrães
Posted by: Sofia Pacheco

18 de Julho de 2016
82 Views
Este fim de semana, em Santiago de Cassurrães, Mangualde, foram inauguradas duas intervenções:
na Rua do Santo e no Cemitério. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, que
esteve presente nos dois momentos, sublinhou a importância da cooperação e do trabalho em
parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, ao abrigo dos contratos interadministrativos
de delegação de competências e protocolos de colaboração com as juntas de freguesia do concelho .
Reforçou ainda o esforço financeiro que a autarquia tem vindo a realizar para ter capacidade de
investir em obras nas várias freguesias do concelho , mais ainda quando falamos de obras há muito
esperadas pelas populações e pelas juntas de freguesia . É, sem dúvida um esforço na gestão
financeira da Câmara, mas que acresce qualidade de vida aos mangualdenses e é, por isso, para
continuar .
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTIAGO DE CASSURRÃES E HOMENAGEM A ANTIGOS
COMBATENTES
A intervenção realizada pela Câmara Municipal de Mangualde, em articulação com a Junta de
Freguesia de Santiago de Cassurrães, visou essencialmente a ampliação do Cemitério, que já era
redutor e carecia deste melhoramento há vários anos. Durante a cerimónia de inauguração foi
depositada uma coroa de flores no monumento que homenageia os antigos combatentes.
RUA DO SANTO
Esta intervenção, que representa um investimento municipal de cerca de 55 mil euros, foi levada a
cabo pela Câmara Municipal de Mangualde, mais uma vez em articulação com a Junta de Freguesia.
Os trabalhos incidiram essencialmente no calcetamento da artéria, uma via localizada no eixo central
da povoação, que há muito esperava por este melhoramento.
Por:Mun.Mangualde
18 de Julho de 2016
Sofia Pacheco
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Intervenções inauguradas
em Santiago de Cassurrães
MANGUALDE O presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, deslocou-se a Santiago de Cassurrães para inaugurar duas intervenções realizadas na freguesia, nomeadamente a ampliação do cemitério e a requalificação da Rua do Santo. O
autarca mangualdense sublinhou a importância “da cooperação e do trabalho em parceria entre a Câmara Munici-

pal e a Junta de Freguesia, ao
abrigo dos contratos interadministrativos de delegação de
competências e protocolos de
colaboração com as juntas de
freguesia do concelho”. João
Azevedo reforçou ainda “o esforço financeiro que a autarquia tem vindo a realizar para
ter capacidade de investir em
obras nas várias freguesias do
concelho”, mais ainda “quando
falamos de obras há muito es-

peradas pelas populações e
pelas juntas de freguesia”. “É,
sem dúvida um esforço na gestão financeira da câmara, mas
que acresce qualidade de vida
aos mangualdenses e é, por
isso, para continuar”, explicou.
A intervenção realizada no
cemitério visou essencialmente a sua ampliação, por se
tratar de um espaço que já era
redutor e carecia de melhoramento há vários anos. Durante

a cerimónia, foi depositada
uma coroa de flores no monumento em homenagem os antigos combatentes.
Na Rua do Santo, a intervenção representa um investimento municipal de cerca de
55 mil euros e os trabalhos incidiram essencialmente no calcetamento da artéria, localizada no eixo central da povoação, que há muito aguardava
por este melhoramento. |
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Noites bastante animadas no Largo Dr Couto com uma vasta plateia
Posted by: Antonio Pacheco

20 de Julho de 2016
21 Views
De 13 a 16 de julho, o Largo Dr. Couto, em Mangualde, acolheu mais uma edição da iniciativa 'Em
Quarto Crescente: Noites de encontros com as artes em mente'. Com o público a aderir
entusiasticamente, a edição deste ano foi dedicada à temática 'Mangualde 30 anos cidade'. Cada noite
assinalou um tema específico, fazendo sobressair cada área importante da comunidade
mangualdense. A organização foi da Câmara Municipal de Mangualde e da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves e contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Mangualde, das
Bibliotecas Escolares, da Associação Amarte, da Papelaria Adrião e de José Marques, Igor Figueiredo,
Nuno Ferreira e Susana Almeida.
Assim, o dia 13 de julho dedicou a noite ao Associativismo - "Sociedades Recreativas" com
espetáculos de Meeting Quartet, que apresentaram o tema "Em Quarto Crescente" dedicado ao
evento, O Mentalista de João Blümel e Noiserv. No dia 14 de julho, a noite assinalou o Comércio e
Indústria com "Armazéns da Memória". Ao palco subiram o Grupo Coral e Instrumental "+ Música",
composto por alunos do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Mangualde, orientados pelo professor
Admar Ferreira, Teatro Zunzum com "Os Silva" e o duo mangualdense Xico & João. Património através
de "Histórias e gentes" foi a temática para o dia 15 de julho, com a participação dos Fad`Out, Teatro
do Montemuro "Caídos do Céu" e Azul Espiga. Para finalizar a edição deste ano, no 16 de julho,
realizaram-se "Encontros na Lua Cheia" - Artes e Letras. Os participantes foram brindados com Cante
Alentejano pelo Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S. Bento, apresentação da coleção "As
Mulheres e a República" por Rosabela Afonso da ACIG, momento de stand-up com Borges & Irmão:
Uma conversa sobre humor, guionismo e canções foleiras por Luís Filipe Borges e Alexandre Borges e
The Soul Orquestra. A noite encerrou com um vídeo mapping produzido pela organização e um
espetáculo de fogo de artifício.
LEITURAS AO LUAR E INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS
PELOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE
Nas noites do evento foi ainda possível assistir a "leituras ao luar", com textos de autores
mangualdenses nas vozes dos jovens leitores, alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde:
"Discussão parlamentar da elevação de Mangualde a cidade" - Fernando Loureiro, João Carvalho e
Maria Carvalhão; Crónica sobre o Grémio, de João Loureiro - Rita Santos; Crónicas de João Loureiro e
Ernesto Matias - Raquel Duarte e Beatriz Pina; poema "Tempo" de Olinda Beja - Raquel Duarte;
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Poema "Tempo" de Elisabete Aguiar - Maria Carvalhão; crónica "Como eu vejo o mundo" de Ernesto
Matias - Fernando Loureiro; "Património", texto de António Tavares - João Carvalho; "Bordado de
Tibaldinho", de Alberto Correia - Beatriz Pina e Raquel Duarte; "Meia Receita", texto humorístico de
Zeca Alcântara - Ana Margarida; poema "Talvez" de Olinda Beja - Maria Carvalhão; "Ana de Castro
Osório" por João Esteves - Rita Santos.
No mesmo período, os jovens do Curso Científico Humanístico geral de Artes, do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, sob orientação das professoras Anabela Pascoal e Cristina Vouga,
desenvolveram várias instalações artísticas. Gabriela Figueiredo e Diana Silva desenvolveram pinturas
faciais, Diana Silva e Margarida Salvador apresentaram a instalação "Reinventa-te", que idealiza a
passagem de um estado negativo para um estado positivo, provocando a libertação dos medos e a
reinvenção de cada um, através da entrada numa outra dimensão em que é permitido perspetivar a
concretização de sonhos e desejos. O Tabuleiro de Xadrez de Carlos Lopes pretendia intervir no
espaço exterior da cidade, obrigando o público a abrandar a sua rotina e a interrogar-se sobre o
porquê da peça. É um elemento de intervenção estética que recria a tática do jogo. Sepbaud é o
nome da instalação de Carolina Vouga, uma instalação que se encontrava distribuída por diversas
árvores no centro de Mangualde e que incitava o expectador à experimentação dos sons produzidos
pelos instrumentos de diferentes dimensões. A escultura em aço "VATI" de Lara Castro procurou
demostrar a união entre o passado e o futuro, entre a criança e o adulto, porque a criança que outrora
fomos é o pilar para o adulto que agora somos.
O Workshop e Raid Fotográfico com Sara Augusto, no dia 13 de julho, permitiu um percurso pela
cidade e a recolha de imagens e o workshop de Banda Desenhada foi dinamizado por Alexandre
Magno e Miguel Velez, em que duas tardes de trabalho resultaram numa exposição que esteve patente
no evento e que pode ser ainda visitada até ao final de julho na Biblioteca Municipal de Mangualde.
Realizaram-se ainda oficinas de Pop Up, com a presença de Pedro Mouta, na tenda da Livraria Adrião,
que permitiram a construção da fonte do Largo Dr. Couto, em papel.
Por:Mun.Mangualde
20 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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AVÓS Com o intuito de assinalar o Dia dos Avós,
o Município de Mangualde promove, a 26 de julho,
na Senhora do Castelo, um Arraial Sénior. A iniciativa tem início pelas 11.00 horas com a celebração
da Eucaristia. Depois, decorrerá uma tarde de ani-
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mação, com troca de merendas e a realização de
atividades diversas. Por volta das 15.30 horas será
o momento do 'Bolo dos Avós' que encerrará este
"convívio intergeracional entre avós e netos"
e esta "demonstração de carinho pelos avós".
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2º Encontro de Pastores Daniel Couto em Espinho(Mangualde)
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2º Encontro de Pastores Daniel Couto em Espinho(Mangualde)
Posted by: Antonio Pacheco

21 de Julho de 2016
5 Views
Realiza-se no domingo, dia 31 de julho, a partir das 10h00, na Abadia de Espinho, o 2º Encontro de
Pastores Daniel Couto. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, estará
presente na abertura da cerimónia. A organização da iniciativa está a cargo da Junta de Freguesia de
Espinho e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da VisLavoura, da Azurmáquinas e
da Viseu Now.
O encontro começa pelas 10h00 com um desfile dos tratores pela freguesia, segue-se pelas 11h20 a
celebração da missa, com uma oração pelos defuntos na Igreja de S. Pedro. A abertura do 1º Mercado
de Espinho terá lugar às 14h00. Pelas 15h30 decorrerá a Gincana de Tratores na Abadia de Espinho. O
encerramento deste encontro acontecerá pelas 20h00.
Este 2.º Encontro de Pastores Daniel Couto, à semelhança da primeira edição, conta com o apoio de
todas as freguesias de Mangualde.
Programa:
10h00 Desfile dos tratores pela freguesia
11h20 Missa / Oração pelos Defuntos (Igreja de S. Pedro)
14h00 Abertura do 1º Mercado de Espinho
15h30 Gincana de Tratores (Abadia de Espinho)
20h00 Encerramento
Por:muni.Mangualde
21 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Festa Continente
promete animação
DOMINGO Mangualde vai ser
palco de mais uma Festa Continente já este domingo. A iniciativa conta com a organização da Câmara Municipal de
Mangualde e do Continente e
promete diversão para toda a
família durante todo o dia. A
festa termina com o grande
concerto de Tony Carreira, que
irá decorrer no Largo Dr.
Couto, às 22h00.
Durante o dia vai ser possível
participar em workshops, visitar o Mercado de Produtores,

petiscar na zona de restauração a Tasca Portuguesa, assistir
ao Showcooking do chef Rodrigo Menezes e conhecer várias exposições. Os mais novos
podem divertir-se na Zona
Kids. Haverá, ainda, actuações
de bandas locais e muita animação. |
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Ciclistas de todo o país percorreram
freguesias do concelho de Mangualde
INICIATIVA Mangualde acolheu no passado fim-de-semana o “Bike N'Roll”, evento
inserido nas comemorações
dos 30 anos da elevação de
Mangualde a cidade. Organizada pelo Azuribike Mangualde Team, a iniciativa foi
apoiada pela Câmara Municipal de Mangualde e registou
participação de 180 atletas de
várias localidades do país
numa prova de resistência em
BTT e um passeio gastronómico.
No sábado realizou-se a
prova de resistência em BTT,
com três horas e meia de duração, que teve como 'palco' as

D.R.

Prova de resistência BTT em BTT realizou-se na LIve Beach

instalações da Live Beach –
Praia Artificial de Mangualde
e como 'pano de fundo' o

monte da Senhora do Castelo.
No domingo, foi possível
participar num passeio gastro-

nómico, no qual os participantes tiveram a oportunidade de
degustar e saborear os melhores produtos regionais. Durante o passeio foram visitados
monumentos pré-históricos
(Anta dos Padrões e Anta da
Cunha Baixa), um monumento termal romano (Citânia
da Raposeira) e deslumbrado
o património paisagístico das
vinhas do Dão nas aldeias de
Mesquitela, Mourilhe e Cunha
Baixa.
A iniciativa permitiu promover as freguesias de Mangualde, as suas gentes e a
forma humilde e hospitaleira
de receber quem as visita. |
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Encontro de pastores
e desfile de tractores
MANGUALDE Realiza-se no
dia 31 de Julho, a partir das
10h00, na Abadia de Espinho,
o 2.º Encontro de Pastores Daniel Couto. O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, estará
presente na abertura da cerimónia.
A organização da iniciativa
está a cargo da Junta de Freguesia de Espinho e conta com
o apoio da Câmara Municipal
de Mangualde, da VisLavoura,
da Azurmáquinas e da Viseu
Now.
O encontro começa pelas

10h00 com um desfile dos
tractores pela freguesia, seguese pelas 11h20 a celebração da
missa, com uma oração pelos
defuntos na Igreja de S. Pedro.
A abertura do 1.º Mercado de
Espinho terá lugar às 14h00.
Pelas 15h30 decorrerá a Gincana de Tractores na Abadia
de Espinho. O encerramento
deste encontro acontecerá pelas 20h00.
Este 2.º Encontro de Pastores
Daniel Couto, à semelhança da
primeira edição, conta com o
apoio de todas as freguesias de
Mangualde. |
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NOVA ROTUNDA
TEM UM “BOCA DE
SAPO” NO CENTRO E
MELHORA A FLUIDEZ
DO TRÂNSITO
A cidade de Mangualde tem mais
uma rotunda. Desta vez, no motivo decorativo no núcleo central
surge uma réplica do Citroën DS,
também conhecido por um ícone
do design automobilístico do mundo, o conhecido “Boca de Sapo”.
“O carro mais bem desenhado do
mundo e por isso um dos mais
belos da história do automóvel”,
revela João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Mangualde
O autarca diz que “estamos perante uma obra de arte, uma peça
única no mundo e que está no sítio
certo, em Mangualde, que é a terra
da Citroën”.
João Azevedo adianta que a nova
rotunda, para além da sua imponência estética, “vem contribuir
para melhorar a circulação rodoviária na zona da fábrica da PSA
Peugeot Citroen no acesso de
entrada e saída para a A25”.
A concretização deste projeto
resulta do fato de a Câmara de
Mangualde ter aprovado a sua execução e que resultou na celebração
de um protocolo com a PSA e a
Infraestruturas de Portugal que
visa construir uma rotunda que
melhore as condições de segurança
e de circulação na zona daquela
fábrica.
Segundo a autarquia, a construção
da rotunda “prende-se com razões
de segurança, otimização de recursos, celeridade, eficiência e melhoria das condições de circulação”,
evitando os congestionamentos de
tráfego no acesso às instalações.
Já o diretor da PSA, Elísio Oliveira,
contou ao Jornal do Centro que “o
primeiro passo foi instalar uma rotunda no acesso à fábrica da PSA,
em vez dos semáforos, visando
reduzir a sinistralidade, melhorar
a fluidez e a flexibilidade logística e
dar ao acesso à fábrica a dignidade
que esta merece”.
A instalação do veículo Citroën
DS-Boca de Sapo corresponde
à realização de uma ambição de
longos anos. A inauguração está
marcada para o mês de setembro
deste ano.
Trata-se de um carro de excelência,
feito também em Mangualde,
que homenageia a excelência
dos trabalhadores da fábrica de
Mangualde que ao longo de cinco
décadas tem tornado possível esta
grande história.
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BIKE ´N ROLL decorreu em Mangualde
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BIKE 'N ROLL decorreu em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco

22 de Julho de 2016
41 Views
No passado fim de semana, 16 e 17 de julho, Mangualde acolheu o evento de ciclismo BIKE 'N ROLL.
Inserida nas comemorações dos 30 anos da elevação de Mangualde a cidade, a iniciativa organizada
pelo Azuribike Mangualde Team, contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 180 atletas,
provenientes de várias localidades do País, participaram numa prova de resistência em BTT e num
passeio gastronómico.
Assim, no sábado, realizou-se a prova de resistência em BTT, com a duração de 03h30, que teve
como "palco" as instalações da Live Beach - Praia Artificial de Mangualde e como "pano de fundo" o
Monte Senhora do Castelo. No domingo, foi possível participar num passeio gastronómico, onde os
participantes tiveram a oportunidade de degustar e saborear produtos regionais. Durante o passeio,
foram visitados monumentos pré-históricos (Anta dos Padrões e Anta da Cunha Baixa), um
monumento termal romano (Citânia da Raposeira) e deslumbrado o património paisagístico das vinhas
do Dão das aldeias de Mesquitela, Mourilhe e Cunha Baixa. A iniciativa permitiu promover as
freguesias de Mangualde, as suas gentes e a forma humilde e hospitaleira de receber quem os visita.
MANGUALDENSE ANTÓNIO JORGE MARQUES CAMPEÃO REGIONAL XCM DA ARCV
Paralelamente decorreu o campeonato regional da ARCV - Associação Regional de Ciclismo de Viseu,
onde o clube Azuribike Mangualde Team se fez representar por vários atletas, tendo-se sagrado
Campeão Regional, na categoria Master 50, o atleta mangualdense António Jorge Marques.
Por:Mun.Mangualde
22 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Concerto de Acordeão e Guitarra Portuguesa intitulado ´Carpe Vesperum´.
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Concerto de Acordeão e Guitarra Portuguesa intitulado 'Carpe Vesperum'.
Posted by: Antonio Pacheco

26 de Julho de 2016
15 Views
No dia 5 de agosto, pelas 21h30, a Torre Medieval de Gandufe, em Espinho, Mangualde, acolhe o
concerto de Acordeão e Guitarra Portuguesa intitulado 'Carpe Vesperum'. A iniciativa é promovida pela
Câmara Municipal de Mangualde e pela Junta de Freguesia de Espinho com o intuito de fornecer uma
(re)descoberta e uma (re)exploração do património. A interpretação musical fica a cargo do Grupo
musical "Botões para mim, cordas para ti", com atuação de Filipa Costa e Rita Costa.
Num concerto duo onde serão interpretados vários géneros musicais, Carpe Vesperum (expressão que
significa 'Aproveite a Noite') convida todos a aproveitarem e a vivenciarem este momento, aliando a
cultura ao património. Paralelamente será possível participar numa Prova de Vinhos do Dão e assistir a
um Show Cooking. A entrada é gratuita.
Por:Mun.Mangualde
26 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Milhares de pessoas no concerto de Tony Carreira em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27-07-2016

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=20252

Milhares de pessoas no concerto de Tony Carreira em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco

27 de Julho de 2016
48 Views
Festa do Continente
Um dia diferente em Mangualde com o Continente a ter o seu dia de festa nesta localidade, ao longo
do dia aconteceram inúmeras atividades, com a parceria do Município de Mangualde, onde atuaram os
grupos locais.
Mais à noite , o momento mais aguardado, o concerto de Tony Carreira, com o Largo Dr.Couto e ruas
adjacentes a receberem uma grande multidão, segundo dados do Município, cerca de 15 mil pessoas
assistiram ao concerto deste cantor português que por onde passa , arrasta pessoas de todas as faixas
etárias.
Já no final, o Presidente do Município local, Dr.João Azevedo subiu ao palco e felicitou Tony Carreira, o
Continente e agradeceu a todo o público presente por visitar Mangualde.
Por:António Pacheco
27 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Tony Carreira animou Festa Continente
111 Cerca de 15 mil pessoas
participaram na Festa Continente e assistiram ao grande concerto de Tony Carreira, no último
domingo.
No concerto, o presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, subiu ao palco
e agradeceu ao artista a vinda a
Mangualde, e ao Continente a
organização do evento no concelho.
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Festas da cidade de Mangualde prestes a começar
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Mangualde volta a acolher as festas da cidade entre 25 de agosto e 4 de setembro de 2016. Evento
promovido pela Câmara Municipal, conta, nesta edição de 2016, com um programa cheio de
animação, música e tradição.
Durante as festas, diversas iniciativas decorrerão em vários locais da cidade.
O certame inicia a 25 de agosto com a "Noite das Escolas de Mangualde". No dia seguinte, sexta-feira,
sobem ao palco a Banda Magma e os Átoa. No sábado, Poema Big Band e Banda Função Públika
garantem a animação. Grupo Repúblika e os Os Azeitonas são as apostas para a noite de domingo,
cabendo ao Grupo HI-FI a noite de segunda-feira. Arruada pelas Bandas Filarmónicas, Encontro de
Folclore e atuação da Alcatuna constam também do programa musical.
A festividades contam, ainda, com "Mercados de Rua", VII Festival de Sopas de Mangualde e 5ª edição
do Mangualde Fashion. A nível desportivo, constam na agenda: o VII Torneio de Xadrez; o Torneio de
Veteranos; o Concurso Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde" e a Largada de Pombos.
Muita animação, música e tradição, a não perder, de 25 de agosto a 4 de setembro de 2016, em
Mangualde.
28 Julho, 2016
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Convívio de antigas glórias do GD Mangualde
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Convívio de antigas glórias do GD Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco

28 de Julho de 2016
38 Views
O Complexo Desportivo de Mangualde acolheu um convívio de antigas glórias do G.D.M. Esta iniciativa
promovida pelo antigo atleta Artur Gaio, contou com inúmeras presenças de referências antigas deste
clube, onde se salienta a presença de João Azevedo, presidente do Município de Mangualde.
Desde os anteriores presidentes Hermínio Venâncio e Orlindo Brioso, passando pelo sócio Armando
Morgado, a atletas consagrados como Congo, Nery, João Luís, Vieira e Coelho, foram mais de uma
centena aqueles que responderam afirmativamente ao desafio. Uma tarde recheada de momentos
fantásticos, que recordaram esta história gloriosa.
Por:GDM
28 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Mangualde celebrou Dia dos Avós
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Mangualde celebrou Dia dos Avós
Posted by: Antonio Pacheco

27 de Julho de 2016
52 Views
Cerca de meio milhar de seniores e avós do concelho de Mangualde participaram ontem, 26 de julho,
no Arraial Sénior comemorativo do Dia dos Avós. A iniciativa teve lugar no Monte Nossa Senhora do
Castelo e foi organizada pela Câmara Municipal de Mangualde. O Presidente da autarquia
mangualdense, João Azevedo, marcou presença neste convívio carregado de tradição e animação.
O dia começou com a celebração de eucaristia, seguindo-se uma tarde de convívio com troca de
merendas, bolo dos avós e muita animação.
A Câmara Municipal de Mangualde encara a celebração deste dia como uma festividade
intergeracional, de convívio entre avós e netos, sendo assim uma forma de homenagem, de
demonstração de carinho e apreço por todos os avós. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a
experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas
escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza.
Por:Mun.Mangualde
27 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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Mangualde em festa de 25 de agosto a 4 de setembro
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Mangualde em festa de 25 de agosto a 4 de setembro
Posted by: Antonio Pacheco

29 de Julho de 2016
7 Views
De 25 de agosto a 4 de setembro, Mangualde volta a estar em festa com um programa cheio de
animação, música e tradição. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde,
esperam atrair, mais uma vez, inúmeros visitantes ao município. Durante os dias de festa são várias
as iniciativas esperadas que vão decorrer em diferentes locais da cidade.
O certame começa na noite de 25 de agosto com a Noite das Escolas de Mangualde. No dia seguinte,
sexta-feira, sobem ao palco a Banda Magma e os ÁTOA. No sábado, POEMA BIG BAND e Banda
Função Públika farão os sons da noite. Grupo Repúblika e os OS AZEITONAS são as apostas para a
noite de domingo e o Grupo HI-FI para a noite de segunda-feira. Arruada pelas Bandas Filarmónicas,
Encontro de Folclore e atuação da Alcatuna também figuram do programa musical.
O certame conta ainda com Mercados de Rua, VII Festival de Sopas de Mangualde e 5ª edição do
Mangualde Fashion. A nível desportivo figura do programa o VII Torneio de Xadrez, o Torneio de
Veteranos, o Concurso Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde" e a Largada de Pombos.
FESTAS DA N. SENHORA DO CASTELO: 7 E 8 DE SETEMBRO
As Festas da N. Senhora do Castelo decorrerão no Monte da Senhora do Castelo, de 7 a 8 de
setembro, com programação a definir pela organização da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
PROGRAMA
Quinta-feira, 25 de agosto
21h30 | Noite das Escolas de Mangualde - Largo Dr. Couto
Agrupamento de Escolas de Mangualde
Sexta-feira, 26 de agosto
21h30 | Banda Magma - Largo Dr. Couto
22h30 | ÁTOA - Largo Dr. Couto
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Sábado, 27 de agosto
Todo o dia | Mercados de Rua - Largo do Rossio
14h30 |VII Torneio de Xadrez - Largo do Rossio
16h00 | Torneio de Veteranos - Estádio Municipal
21h30 | POEMA BIG BAND - Largo Dr. Couto
22h30 | Banda Função Públika - Largo Dr. Couto
Domingo, 28 de agosto
Todo o dia | Mercados de Rua - Largo do Rossio
08h00 | Concurso Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde"
Casa do Povo de Mangualde
09h00 | Largada de Pombos - Largo Dr. Couto
Sociedade Columbófila de Mangualde
14h30 | Arruada pelas Bandas Filarmónicas - Ruas da Cidade
15h00 | Encontro de Folclore - Largo das Carvalhas
18h00 | Alcatuna - Largo das Carvalhas
18h30 | VII Festival de Sopas de Mangualde
21h30 | Grupo Repúblika - Largo Dr. Couto
22h30 | OS AZEITONAS - Largo Dr. Couto
Segunda-feira, 29 de agosto
21h30 | Grupo HI-FI - Largo Dr. Couto
Sexta-feira, 2 de setembro
21h00 | Mangualde Fashion - Largo Dr. Couto
Domingo, 4 de setembro
08h00 | Largada de Perdizes, Faisões e Patos Bravos
Clube de Caça e Pesca de Mangualde
Quarta e Quinta-Feira, 7 e 8 de setembro
Festas da N. Senhora do Castelo
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Programação e organização Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
Por:Mun.Mangualde
29 de Julho de 2016
Antonio Pacheco
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