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ÚNICO NO PAÍS:
MANGUALDE INTEGRA PROJETO EUROPEU DE
FORMAÇÃO PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL DO FUTURO

O Município de Mangualde
é o único, a nível nacional, a
integrar um projecto europeu de
formação para a indústria
automóvel do futuro. A adesão
foi conhecida no lançamento
oficial do projeto DR!VNS Development and Research on
Innovative Vocational Educational Skills, que decorreu em
Ostrava, na República Checa.
"Até 2025, a Comissão Europeia estima que será necessário preencher mais de 900 mil

postos de trabalho (...) metade
dos quais exigirão qualificações
de alto nível. Tendo consciência
desta realidade e conhecendo
bem o nosso tecido industrial,
não podiainos ficar parados",
justifica João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de
Mangualde.
Portugal irá receber mais de
600 mil euros em financiamento
comunitário para promover
ações de formação e educação.
O projeto terá a duração de

quatro anos e pretende criar unia
aliança de competências que
passa pela produção de veículos,
fornecedores da indústria,
vendas e serviço pós-venda. Até
2025, a indústria automóvel
deverá criar mais de 900 mil
postos de trabalho.
Uma vez que este setor detém uma força de trabalho
envelhecida, não possuindo por
isso perfis de ciência, tecnologia
e matemática dos empregos da
área da Engenharia, o automóvel

enfrenta forte concorrência de
outros setores na captação de
recursos qualificados.
João Azevedo sublinha ainda que "uma vez que o setor não
detém recursos em número suficiente lace a esta realidade, é
fundamental avançar para a
formação e foi isso que fizemos
ao aderir ao projeto Drives. Somos o único município envolvido, numa clara aposta para a
valorização e qualificação da
nossa mão-de-obra, dos nossos
recursos humanos e um voto de
confiança no nosso tecido
industrial."
O projeto DRIVES - Development and Rescarch on Innovative Vocational Education
Skills, contempla quatro milhões de euros, dos quais cerca
de 600 mil euros vão chegar a
Portugal. trazidos por um consórcio criado pela Câmara
Municipal de Mangualde, onde
se integram a Associação dos
Industriais Metalúrgicos, Metalomecànicos e Afins de Portugal, Grupo Antolín. Instituto
Politécnico de Viseu, Universidade do Minho, IDESCOM e
Eupportunity.
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Inaugurada a requalificação
do Bairro da Lavoeira
A Câmara Municipal de
Mangualde inaugurou no passado sábado, 24 de março, as
obras de requalificação do Bairro da Lavoeira. A obra faz parte
de um conjunto de intervenções realizadas na localidade de
Mesquitela, que representaram
um investimento superior a 158
mil euros.
A par do Bairro da Lavoeira
decorreram trabalhos de melhoramento no largo do Bacelo,
na rua do Bacelo, na rua de S.
Pedro e rua Direita na Mesquitela. “Estas importantes intervenções, que melhoram de uma
forma direta a qualidade de vida
destas populações, representam
um investimento superior a 158
mil euros”, avançou a autarquia
numa nota à imprensa.
No Bairro da Lavoeira a intervenção visou a melhoria das
condições de circulação rodoviária, com novo pavimento rodoviário, bem como o aumento da segurança de circulação
rodoviária, com a execução de

marcas rodoviárias e a substituição e complemento da sinalização vertical. Foi ainda efetuada a ampliação da rede pedonal,
rebaixamento dos lancis nas
passadeiras e introdução de
piso tátil para melhorar as acessibilidades. Outro aspeto considerado “fundamental” pela
autarquia foi o reforço da rede
de drenagem de águas pluviais e
a instalação de dois marcos de
incêndio para incremento da
segurança dos cidadãos.

As restantes intervenções incluíram trabalhos de melhoramento das condições de circulação rodoviária na rua Direita,
rua do Bacelo, rua de S. Pedro e
largo do Bacelo, com novo pavimento rodoviário. “O objetivo
foi o de aumentar a segurança
de circulação rodoviária, com
a execução de marcas rodoviárias, bem como a substituição
e complemento da sinalização
vertical”, adiantou a autarquia.
Textos: EA
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CARTAZ
EVENTOS
VISEU
Largo Pintor Gata: Recriação da ‘Amentação das
Almas’, quinta-feira, 29 de março, 21h, com grupos de
cantares quaresmais e Amentação das almas do concelho de Viseu; Praça da República (Rossio): Concerto
de Carolina Deslandes, sábado, 31 de março, às 15h30;
Casa da lavoura e Oficina do Linho/Várzea de Calde: Concerto de apresentação do CD do Projeto Linho
pelo grupo Teatro do Vestido, sábado, 31 de março, às
16h30; FNAC/Palácio do Gelo: Apresentação do livro
“Educar o Sonho: Etica e Envolvimento Parental na
Prática Desportiva’, de Vítor Santos, quinta-feira, 21h;
Aula Magna do IPV: Rui Sinel de Cordes apresenta o
seu mais recente espetáculo intitulado ‘London Eyes’,
quinta-feira, 29 de março, às 22h.
TONDELA
Espetáculo: ‘Queima e Rebentamento de Judas’,
pelo Trigo Limpo Teatro ACERT, sábado, 31 de março,
às 23h.
LAMEGO
Teatro Ribeiro Conceição: Concerto da cantora
Ana Bacalhau que vai apresentar o seu novo trabalho
musical ‘Nome Próprio’, sábado, 31 de março, 21h.
MANGUALDE
Discoteca LW: Baile de Páscoa pela banda Soma &
Segue, sábado, 31 de março, às 22h.
EXPOSIÇÕES
VISEU
Forum Viseu: Exposição ‘Safari Live’, até 8 de abril;
Quinta da Cruz: Exposições: coletiva ‘Dhey Triend to
Bury us, but forgot we are sesds’ de Vanessa Chrystie, John Gallo, Carlos No, Paulo Neves, Maia Horta
e Johanne Grune-Yanoff, e a exposição ‘Construction
Line’; Museu da Misericórdia: Exposição de arte sacra
‘Senhor e Deus’, inaugurada no sábado, 10 de março,
composta de fotografias de José Santos e de peças de
arte sacra, até 30 de abril; FNAC/Palácio do Gelo: Exposição ‘Martine, há 50 anos a Encantar Portugal’, Ilustrações de Marcel Marlier, retrata 50 anos de memórias de uma coleção intemporal que passa de mão em
mão há várias gerações, até 1 de abril; Museu Nacional
Grão Vasco: Exposição ‘Cores da Natureza’ de Teresa
Magalhães. Um conjunto de 12 pinturas de técnicas
diversas, até 29 de abril; Casa da Ribeira: Exposição
‘O Lenço na Cultura Tradicional’. Quarenta exemplares dos séculos XIX e XX, até maio; Teatro Viriato:
Exposição de fotografia de Carlos Fernandes ‘ Menos
21’, uma mostra representativa da “nova dança portuguesa”, até 31 de março; Átrio dos Paços do Concelho
(edifício da Câmara Municipal): ‘Ara de Vissaium’,
altar de pedra que guarda a origem do nome Viseu.
MANGUALDE
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição itinerante ‘40 anos, 40 mulheres’, promovida pela
Rede de Jovens para a Igualdade, até 4 de abril.
SÁTÃO
Casa da Cultura: Exposição ‘A Escrita e os seus
Artefactos’, integrada no ciclo de exposições do Agrupamento de Escolas de Sátão ‘Eu coleciono…tu colecionas…”’, até 6 de abril.
TONDELA
Mercado Velho: Exposição coletiva de artesanato.
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Tem 14 expositores do concelho com trabalhos de cestaria, madeiras, linho, tanoaria, pintura, burel, barro
negro e cruz e arraiolos, até 29 de março; Galeria da
ACERT: Exposição de fotografia ‘Cinzas’ de Miguel
Valle de Figueiredo, o olhar de um fotógrafo perante a
devastação dos incêndios de outubro, até 31 de março.
OLIVEIRA DE FRADES
Museu Municipal: Exposição de artes plásticas
‘Animes’ de Filipa Negrão. De apenas 13 anos, Filipa
Negrão, residente em Oliveira de Frades, descobriu há
três anos o talento para as artes plásticas. Até final de
abril.
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MADEIRA No dia 23 de março, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, esteve na Câmara Municipal
de Mangualde, onde presidiu à cerimónia da assinatura do contrato para a criação de parques de madeira queimada, a nível nacional. Presentes estive-
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ram, também, o secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas,
o presidente da AIMMP - Associação das Industrias
de Madeira e Mobiliário de Portugal, Vítor Poças, e o
edil mangualdense e anfitrião, João Azevedo.
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PROJETO DE DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DO PATRIMÓNIO
MONUMENTAL NA CIDADE DE MANGUALDE
Decorreu, no Salão Nobre da Cámara
Municipal de Mangualde, a cerimónia de
assinatura dos contratos de financiamento
do Projeto de Dinamização Turística do
Património Monumental na cidade de Mangualde - Candidatura ao Valorizar — Programa de Apoio à Valorização e Qualificação
do Destino, na Linha de Apoio à Valorização

Turística do Interior. Na cerimónia esteve
presente Ana Mendes Godinho, Secretária
de Estado do Turismo, João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
José Tomás, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Filipe Silva, do Turismo de Portugal, Pedro Machado,
Presidente do Turismo do Centro de Portu-

gal, e Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
Este projeto visa a reabilitação da Igreja
de Misericórdia, do Largo da Misericórdia,
da Rua do Colégio e ainda a criação do novo
Centro Municipal de acolhimento ao visitante. Neste sentido, foi feita uma visita às

áreas de intervenção deste projeto, de modo
a que a Ana Mendes Godinho e os demais
intervenientes verificassem no terreno as
áreas a intervencionar.
Esta candidatura representa um investimento total superior a mais de meio milhão
de euros.
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CENTRO LEAKS
TINTOL & TRAÇADiNHO

Estas noticias não aconteceram mas podiam ter acontecido.
Visão diferente e divertida dos fenómenos regionais.

FERNANDO
ALMEIDA

EJ
L

LÚCIA SILVA
DEPUTADA DO PS
NA ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA

PRESIDENTE DA JUNTA DE
FREGUESIA DOS COUTOS

"Deviam era apanhar 16 anos de cadeia.
Comigo não brincam! Vou acusá-los de
assédio à heráldica, por terem usado os
símbolos das Juntas de Freguesia dos
Coutos. Comunistas."

A OPINIÃO
DE VÁRIAS
PERSONALIDADES
DA REGIÃO DE
CO VISEU

PEDRO ALVES

O Jornal do Centro
faz esta semana 16
anos. O T&T foi
ouvir a opinião de
várias personalidades
da região de Viseu
sobre o trabalho do
semanário

"É um pasquim esquerdalho que oculta
o trabalho árduo dos deputados. No
parlamento, estou sempre a enviar por
SMS e MMS as minhas propostas de lei
ou requerimentos e ninguém sabe."

"Deviam fazer jornalismo a sério sobre a
obra visionária do Presidente da Câmara
de Viseu. Perdem tempo com notícias de
outros concelhos, para quê?"

JORGE SOBRADO

CAJC+

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE NELAS

VEREADOR NA CÂMARA
DE VISEU

LEITOR E
TOXICODEPENDENTE

"Eu gosto do Jornal do Centro para
forrar as prateleiras da minha garagem,
sobretudo as páginas a cores. Deviam era
ir todos fazer companhia ao Pu igdemont,
num sítio que eu cá sei.»

JOÃO AZEVEDO

DEPUTADA MUNICIPAL
PELA CDU EM VISEU

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE MANGUALDE

"Citando o meu padrinho Jorge Coelho,
os independentes são sempre um
problema. Por qualquer coisita que
acontece põem logo a boca no trombone."

CARLOS CUNHA

VITOR FIGUEIREDO

MEMBRO PELO CDS
DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE VISEU

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE S. PEDRO DO SUL

"Gosto de ler o Jornal do Centro, mas
tem muito texto e poucos bonecos. Falta
uma página com desenhos para colorir
e outra de sudoku e palavras cruzadas,
mas com as soluções."

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE VISEU

BORGES DA SILVA

FILOMENA PIRES

"Só leio esse Jornal apenas para saber
o que' pensa a reação. É um jornal ao
serviço da democracia burguesa, do
capital, da direita em geral e da CIA de
Viseu, em particular."

ALMEIDA
HENRIOUES

DEPUTADO DO PSD
NA ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA

II

"Não tenho medo de falar e dizer o
que penso. O Jornal do Centro deveria
fazer serviço público com urna seção de
horóscopos, para sabermos o que nos vai
acontecer durante a semana."

"São burros mas persistentes, o que são
no entanto boas características para
aprender. São fraquinhos mas tenho
esperança. Para ser um jornal de jeito
ainda vai demorar uns anhos."

JOÃO PAULO
REBELO

GONÇALO
GINESTAL

SECRETÁRIO DE
ESTADO DO DESPORTO
E DA JUVENTUDE

DEPUTADO MUNICIPAL
DO PS. EM VISEU

"Gosto muito do Jornal do Centro. Há
um amigo meu que gostaria de saber
quem escreve aquela parte de humor, o
T&T, para falar com eles. É só para saber
e é para um amigo."

"Gosto muito das entrevistas de
Fernando Ruas ao Jornal. Prometo que
a minha primeira entrevista de estadista,
quando for presidente da Câmara de
Viseu, vai ser ao Jornal do Centro."

ÂNGELO MOURA

JOSÉ ANTÓNIO
JESUS

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE LAMEGO

PRESIDENTE DA CÂMARA
DE TONDELA

"Como se fartam de meter água na
redação do jornal, já pensámos em fazer
uma ligação direta do Jornal do Centro
às nossas Termas."

"Gosto muito, é um jornal muito útil! É
muito bom para limpar os vidros pois
não suja as mãos. Para outras coisas é um
bocado áspero. Já o fumei algumas vezes
e dá logo urna boa moca."

"São uns totós, só ligam a Viseu. Em
Tondela temos as rotundas mais lindas,
até com repuxos no meio e .o Jornal do
Centro só fala no Centro Histórico de
Viseu. Têm medo do Jorge Sobrado."

"No tempo do meu antecessor é que
se cometia a loucura de comprar o
Jornal do Centro. Estamos a fazer uma
candidatura a fundos comunitários para
tentar comprar uma assinatura."

P 13

Publicação fictícia semanal, de
humor, sem qualquer fundo
de verdade e produzida para
entretenimento dos leitores.
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CRIANÇAS DO 12 CICLO E PRÉ-ESCOLAR
DE MANGUALDE SENSIBILIZADAS PARA A
IMPORTÂNCIA DA SAÚDE ORAL
MAIS DE TRÊS CENTENAS DE CRIANÇAS
ASSISTIRAM A DRAMATIZAÇÃO DE "O
DENTINHO"
No âmbito do protocolo estabelecido entre a Câmara
Municipal de Mangualde e o Instituto Politécnico de
Viseu/ Escola Superior de Educação, a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu mais uma
estagiária. Ana Paula Jorge, da licenciatura de
Animação Cultural, com o apoio da Câmara Municipal
através da sua equipa da Biblioteca Municipal, levou
às crianças do 1° ciclo e pré-escolar de Mangualde
a pequena dramatização "O dentinho" pretendendo
sensibilizar as crianças para a importância da saúde
oral. Foram envolvidas cerca de 350 crianças.
Os objetivos do projeto são alertar, prevenir e
acautelar determinados comportamentos incorretos
enraizados. Visou ainda promover hábitos de saúde
oral, melhorar os conhecimentos e comportamentos

nesta área e estimular o gosto por ir ao dentista, para
além de outros.
Aderiram a este projeto as Instituições Beatriz Pais, o
Complexo Paroquial de Mangualde, o Jardim Infantil
Conde D. Henrique e o Jardim de Infância S. Julião.
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ABRIL MES
INTERNACIONAL DA
PREVENÇÃO DOS MAUSTRATOS NA INFÂNCIA
Em abril, o Município de Mangualde e a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde
assinalam, à semelhança de anos anteriores, o Mês
Internacional da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.
Nesta campanha, colaboram ainda o Agrupamento
de Escolas de Mangualde, a AMARTE — Associação
pelo Movimento, Arte e Terapia, bem como empresas
e IPSS's do concelho. "Cuidar e proteger ajuda-nos a
crescer" é o lema desta campanha.
No dia 13 de abril, sexta-feira, realizar-se-á uma
caminhada solidária, estando a concentração marcada
para as 10h30, no arruamento do Estádio Municipal.
Segue-se, ao meio dia, a construção de um Laço Azul
Humano, no Largo Dr. Couto e Escolas do 1.° ciclo
das aldeias. No dia 27 de abril, será a vez das crianças
do Ensino Pré-Escolar construírem o seu Laço Azul
Humano.
Já nos dias 20 e 27, pelas 14h30, a peça de teatro "E
se fosse consigo?", destinada a alunos do 1.° ciclo, será
apresentada na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves. Esta peça versa sobre o bullying e
outras formas de violência.
Durante o mês de abril, as empresas aderentes são
convidadas a exporem laços azuis. Esta campanha
do Laço Azul começou precisamente como uma
homenagem de uma avó ao seu neto vítima de maustratos e expandiu-se a muitos países, que usam
as fitas azuis em memória daqueles que morreram
como resultado de abuso infantil e como forma de
apoiar as famílias e de fortalecer as comunidades nos
esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a
negligência.
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MINISTRO DA
AGRICULTURA EM
MANGUALDE
CERIMÓNIA DA ASSINATURA DO
CONTRATO PARA CRIAÇÃO DE
PARQUES DE MADEIRA QUEIMADA
A NÍVEL NACIONAL
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Realizou-se na manhã do dia 23 de março, na Câmara
Municipal de Mangualde, a cerimónia da assinatura
do contrato para criação de parques de madeira
queimada. Para o efeito esteve presente o Ministro
da Agricultura, Capoulas Santos, o Secretário de
Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural,
Miguel João de Freitas e o presidente da AIMMP Associação das Industrias de Madeira e Mobiliário
de Portugal, Vítor Poças. João Azevedo, Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde foi o anfitrião do
momento.

Página 10

Renascimento
ID: 74465610

N.728

01-04-2018

Diretor: Serafim Tavares
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde
geral@jornalrenascimento.pt
wwvvjornalrenascimento.pt

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 10,85 x 4,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

1 de Abril de 2018

Granitos Pimentel & Tavares, Lda

Publicação Quinzenal
Preço 1,10

rZ.enaselmento

MANGUALDE
NO MUNDO

CELEBRAÇÕES
PASCAIS

MANGUALDE VIVEU DE FORMA
INTENSA A ÉPOCA PASCAL
COM A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS
CELEBRAÇÕES

Páginas centrais

V FEIRA DE MARÇO EM
CHÃS DE TAVARES
MILHARES DE PESSOAS VISITARAM O
CERTAME

MINISTRO DA
AGRICULTURA EM
MANGUALDE
ASSINATURA DO CONTRATO PARA A
CRIAÇÃO DE PARQUES DE MADEIRA
QUEIMADA A NÍVEL NACIONAL
P.03

A IMPORTÂNCIA DA
FLORESTA NA SAÚDE DE
CADA UM

ROLAR CONTRA O FOGO
"OS MISTURAS" PROPÕEM-SE
FAZER 1385KMS ATÉ LEMPDES PARA
ANGARIAR VERBA NECESSÁRIA
À AQUISIÇÃO DE UM KIT CONTRA
INCÊNDIOS
VP.13
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

AÇÃO INSERIDA NA ROTA DA
FLORESTA - PROGRAMA ECOESCOLAS E NO MOVIMENTO CÍVICO
REPLANTAR PORTUGAL

V

VP.07
FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDa
Serviços Nacionais e Internacionais

Telef. 271 703 200
(Residência)

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
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DIA DO LIVRO
PORTUGUÊS CELEBRADO
NO LAR PADRE
ANTÓNIO LOBINHO
A propósito do Dia do Livro Português, assinalado
a 26 de março, a equipa da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves visitou o Lar Padre António Pinto
Lobinho, onde apresentou a dramatização do livro "Os
coelhos irritantes", preparada para esta época festiva.
Os cerca de 60 utentes do Lar que assistiram a esta
ação, bem como a sua responsável, mostraram mais
uma vez uma grande alegria perante a presença da
equipa da Biblioteca Municipal, interagindo na própria
dramatização e solicitando mais atividades como esta.
O Dia do Livro Português tem como objetivo
destacar a importância do livro, do saber e da língua
portuguesa em todo o mundo.
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NARIA RADATOS APRESENTOU EM MANGUALDE A
SUA OBRA "LAÇOS ESCONDIDOS" QUE VAI JÁ NA
SEGUNDA EDIÇÃO
Na passada semana de 18 a 24 de março, Naria
Radatos (Ana Fernandes) voltou à sua terra natal.
Vários motivos a trouxeram até cá. As saudades da
família, o aniversário do pai entre outros. Naria não

esquece nunca os seus amáveis e fieis leitores que a
apoiam diariamente com mensagens congratulantes
nas redes sociais, por telefone ou pessoalmente.
Naria aproveitou alguns momentos nesta semana

de grande azáfama para estar mais perto dos seus
leitores. Esteve na Guarda na Livraria Bertrand, no
dia 18 de março, numa sessão de autógrafos do seu
romance 'Laços Escondidos" que vai já na 2a edição,
momento em que o manifesto calor humano se fez
sentir.
Na sua terra, Mangualde, desta vez contou com o
acolhimento dos gerentes da Papelaria Adrião, amigos
da autora desde a juventude, e de toda a sua equipa
que a presenteou com uma apresentação calorosa e
amiga.
O evento ocorreu no dia 22 de março e a
apresentação da obra foi fidedignamente feita
pelo amigo Sr. João Lopes, Vereador da Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde. Amigos e familiares
estiveram presentes e o serão foi segundo todos um
serão muito agradável.
A autora não pode deixar de agradecer a todos
aqueles que partilharam com ela aquele momento
tão convivial. Agradece, também, aos seus amigos,
Henrique e Herminia Silva, gerentes da Papelaria
Adrião, o carinho, a atenção e o profissionalismo, tão
habitual, com que prepararam este evento.
Segundo a autora, as amizades de uma vida
alimentam-se com momentos como estes. Naria
sente-se, sem dúvida, honrada por ver que mesmo
vivendo longe da sua terra os seus amigos estão
sempre cá à sua espera!
Todos aqueles que por motivos alheios não puderam
estar presentes em nenhuma das sessões da autora
poderão, em Mangualde, encontrar o seu livro à venda
na Papelaria Adrião.
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REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO CLASM
APROXIMA PARCEIROS DA REALIDADE LOCAL
Realizou-se, na passada quinta-feira, dia 15 de março,
a reunião descentralizada do Conselho Local de Ação
Social de Mangualde (CLASM). O encontro, que
decorreu no Centro Paroquial da Cunha Baixa, contou
com a presença de Maria José Coelho, Vereadora do
Município de Mangualde e Presidente do CLASM, do
Presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da
Diretora Técnica do Centro Paroquial da Cunha Baixa e
dos parceiros membros do CLASM.
Este encontro, que decorreu na sequência da
descentralização encetada anteriormente, teve como
objetivo aproximar os parceiros das realidades locais,
avaliar as potencialidades e as dificuldades do território,
tendo em atenção a demografia, o envelhecimento, a
baixa natalidade e os seus recursos. Teve ainda como
objetivo dar a conhecer as respostas sociais integradas
que ajudam a minimizar a pobreza e exclusão social,
potenciando a coesão.
A reunião do CLASM teve como ordem de trabalhos a
aprovação do Plano de Ação do CLASM para 2018, a
apresentação do programa Rede Local de Intervenção
Social (RLIS) e do serviço contratualizado - Serviço
de Atendimento e Acompanhamento Social — SAAS,
por parte da entidade que a suporta (Centro Paroquial
da Cunha Baixa). A RLIS assenta numa lógica de
intervenção articulada e integrada de entidades com
responsabilidade no desenvolvimento da ação social que

visa potenciar uma atuação concertada dos diversos
organismos e entidades envolvidas na prossecução do
interesse público e promover a implementação de novos
mecanismos de atuação e diferentes estratégias de
ação em resposta às necessidades sociais.
Apresentados Programa OTL e Programa "Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas"
Foi ainda apresentado pelo IPDJ o Programa
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas e o
Programa OTL - Ocupação de Tempos Livres.
O Programa OTL é um programa que visa promover a
ocupação dos tempos livres dos jovens incentivando
a participação em projetos para a comunidade,
desenvolvendo capacidades e competências pessoais e
sociais.
Já o Programa "Voluntariado Jovem para a Natureza
e Florestas" visa promover práticas de voluntariado
juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas
e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das
populações em geral, bem como da preservação contra
os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto
ambiental, da monitorização e recuperação de territórios
afetados.
Neste momento, está a decorrer a fase de candidaturas
para entidades promotoras ao programa Voluntariado
Jovem para a Natureza e Florestas.
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MANGUALDE ASSINALA
DIA MUNDIAL DO
TEATRO JUNTO DOS
MAIS JOVENS
Cerca de 30 crianças assistiram a dramatização, que
visou sensibilizar para a importância das artes e a sua
relação com a literatura, a escrita e a leitura
Na terça-feira, Dia Mundial do Teatro, a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, recebeu
a visita de cerca de 30 crianças da sala dos 5 anos
do Complexo Paroquial de Mangualde. A este grupo
juntaram-se ainda alguns leitores da Sala de Leitura
Infantojuvenil da Biblioteca Municipal e, juntos,
assistiram à dramatização preparada no âmbito desta
quadra festiva. Estes jovens alunos foram alertados
para a importância das artes e a sua relação com a
literatura, a escrita e a leitura.
A visita deste grupo de crianças tem vindo a realizarse todos os meses com o objetivo de criar hábitos de
leitura, incentivando ao uso da Biblioteca como espaço
não só de lazer, mas também de aprendizagem e de
convívio. Nesse sentido, todas as crianças desta turma
já têm "Cartão de Leitor" e podem assim usufruir do
empréstimo domiciliário de livros
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REQUALIFICAÇAO DO
BAIRRO DA LAVOEIRA E
VARIAS INTERVENÇOES
NA MESQUITELA
No passado sábado, dia 24 de março, decorreu a
cerimónia de inauguração das obras de requalificação
do Bairro da Lavoeira e do Largo do Bacelo, Rua do
Bacelo, Rua de S. Pedro e Rua Direita na Mesquitela.
Estas importantes intervenções, que melhoram
de uma forma direta a qualidade de vida destas
populações, representam um investimento superior
a 158 mil euros. O momento de inauguração contou
com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, e do presidente da
União das Freguesias de Mangualde Mesquitela e
Cunha Alta, Marco Almeida,
REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA LAVOEIRA
Os objetivos da intervenção foram essencialmente a
melhoria das condições de circulação rodoviária, com
novo pavimento rodoviário, bem como o aumento da
segurança de circulação rodoviária, com a execução
de marcas rodoviárias e a substituição e complemento
da sinalização vertical. Foi ainda efetuada a ampliação
da rede pedonal, rebaixamento dos lancis nas
passadeiras e introdução de piso tátil para melhor
as acessibilidades. Outro aspeto fundamental foi
o reforço da rede de drenagem de águas pluviais
e a instalação de dois marcos de incêndio para
incremento da segurança dos cidadãos.
VÁRIAS INTERVENÇÕES NA MESQUITELA
Foram executados vários trabalhos de melhoramento
das condições de circulação rodoviária na Rua Direita,
Rua do Bacelo, Rua de S. Pedro e Largo do Bacelo,
com novo pavimento rodoviário. O objetivo foi o de
aumentar a segurança de circulação rodoviária, com
a execução de marcas rodoviárias, bem como a
substituição e complemento da sinalização vertical.
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nos beijam" com o espetáculo "Pessoa e Companhia"
da Associação AMARTE decorreu pelas 21h30, na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, e a entrada
foi livre. A Associação AMARTE apresentou assim o
espetáculo "Pessoa e Companhia", trazendo à cena
Fernando Pessoa e os heterónimos Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, o
Dr. Pancrácio, o Barão de Teive e Maria José. Houve
ainda um momento especial dedicado ao romance
com a sua Ofélia. Durante a noite, os presentes entre eles o Vice-presidente da Câmara Municipal,
Elísio Oliveira e o Vereador da Cultura, João Lopes
- foram ainda brindados com um momento musical
protagonizado por Andreia Amaral e João Dias.
Em 2018, comemoram-se os 130 anos do
nascimento de Fernando Pessoa. Assim, o 'Sextas da
Lua' do mês de março foi dedicada à poesia (21 de
março - Dia Mundial da Poesia), relembrando o nosso
grande poeta.
O momento contou ainda com a participação dos
alunos do 11° H — Vocacional da ESFA (Agrupamento
de Escolas de Mangualde) e com o serviço de Bar
promovido por Igor Figueiredo. Houve ainda lugar a
momentos de partilha de poesia.
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"A IMPORTÂNCIA DA FLORESTA NA SAÚDE DE CADA
UM" FOI DEBATIDA EM MANGUALDE
AÇÃO INSERIU-SE NA ROTA DA
FLORESTA - PROGRAMA ECO-

ESCOLAS E NO MOVIMENTO
CÍVICO REPLANTAR PORTUGAL

"A importância da floresta na saúde de cada um"
esteve em debate na passada sexta-feira, dia 16 de
março, no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde.
A sessão teve como objetivo a sensibilização para a
floresta, nomeadamente para os problemas resultantes da destruição de que a mesma tem sido alvo nos
últimos tempos.
Os incêndios que marcaram o país no ano de 2017, a
importância de reflorestar e tratar as árvores existentes foram sem dúvida o tema fulcral.
Esta palestra, teve como orador o Professor Doutor
Jorge Paiva que, com um pouco de humor à mistura,
mostrou o que se está a passar com o ambiente/
floresta não só em Portugal, mas a nível mundial salientando os efeitos nefastos que todos estes atos de
"destruição da floresta" estão a trazer para a saúde de
cada um.
A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde e pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde e inseriu-se na Rota da Floresta — Programa
Eco-Escolas e no Movimento Cívico Replantar Portugal.
A noite contou ainda com a atuação da Orquestra
Juvenil das Escolas de Mangualde, que preparou um
reportório com temas especialmente dedicados à
floresta e ao ambiente.
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pelas 15h00, teve lugar a "Entrada Triunfal de Jesus
Cristo em Jerusalém", uma encenação do grupo
Ondas do Campo, que percorreu várias artérias da
cidade até ao Complexo Paroquial de Mangualde.
Já no dia 29, Quinta-feira Santa, a Igreja Paroquial
de Mangualde acolheu, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor. Na Sexta-feira Santa, dia 30, celebrou-se
a Paixão do Senhor, às 17h00, na mesma Igreja. À
noite, pelas 21h30, estava prevista a realização da
Via Sacra, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos
Escuteiros de Ranhados, Viseu, mas que, devido às
condições climatéricas teve que ser cancelada. A
Vigília Pascal realizou-se no sábado, dia 31, às 21h30,
terminando as celebrações com a Missa Solene do
Domingo de Páscoa, às 11h00, na Igreja Paroquial de
Mangualde.
Ainda no domingo de Páscoa, extensivo à 2a feira e
depois ao domingo de pascoela, em muitas aldeias
do concelho realiza-se a visita Pascal, onde o pároco,
ou um grupo de leigos, percorrem as habitações
das localidades com a Cruz de Cristo, anunciando a

PÁSCOA EM MANGUALDE

Este ano, a celebração da Páscoa decorreu entre
16 de março e 1 de abril. Além das habituais
celebrações pascais que se realizam por todo o
concelho de Mangualde tal como pelo país fora, a
Páscoa em Mangualde revive ainda algumas tradições
organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde
a par da Paróquia de Mangualde e em parceria com
a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e do
Centro Cultural e Recreativo de Santo Amaro de
Azu rara.
Assim, no dia 16 de março, pelas 21 h30, decorreu,
no Auditório da Câmara Municipal, o II Seminário
"Prelúdios da Páscoa Cultura Popular em tempo de
Quaresma". No dia seguinte, em igual horário, o Largo
da Misericórdia acolheu o Amentar das Almas pelo
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara e
seus convidados.
O Domingo de Ramos teve dois momentos especiais.

Às 10h15, decorreu a Bênção dos Ramos, seguida
de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa
Senhora do Desterro (Capela do Rebelo). À tarde,

Ressurreição de Jesus.
Renascimento mostra algumas imagens que retratam
um pouco do que foi a Páscoa pelo concelho.
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MILHARES DE PESSOAS VISITARAM A
EDIÇÃO DA FEIRA DE MARÇO
FEIRA DECORREU NO MONTE NOSSA SENHORA DO
BOM SUCESSO, EM CHÃS DE TAVARES
No fim de semana 17 e 18 de março, decorreu, no
Monte Nossa Senhora do Bom Sucesso, a V Feira de
Março. Gastronomia, música e concursos estiveram
assim em destaque em Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde. Milhares de pessoas visitaram e
participaram nas diversas atividades que este evento,
organizado pela União de Freguesias de Tavares e a
Câmara Municipal de Mangualde, lhes proporcionou.

A iniciativa teve início pelas 19h00 de sábado, dia 17,
com o terceiro encontro gastronómico e ainda com as
atuações da Banda Filarmónica Boa Educação de Vila
Cova de Tavares, da Alcatuna, do Grupo de Concertinas do Dão, Sezures/Penalva do Castelo e da Tuna
de Santiago de Cassurrães.
Já no domingo, dia 18, a manhã começou com o
Concurso de Ovinos. Seguiu-se a eucaristia na Capela
Nossa Senhora do Bom Sucesso. À tarde, além da
atuação da Tuna, decorreu ainda o Concurso Vinho
Produtor. A festa terminou com a atuação do grupo
Némanus.

Prémios atribuídos na V Edição da Feira de Março:
Ovelhas:
1° Fernando Figueiredo Gomes
2° Rui Manuel Ramos Constantino
3° Rui João Amaral Soeiro
Carneiros:
1° Rui Manuel Ramos Constantino
2° João Manuel Soares Oliveira
3° Fernando Figueiredo Gomes
Malato:
1° Rui Manuel Ramos Constantino
2° Armando Cabral dos Santos Oliveira
3° Rui Manuel Ramos Constantino
Malatas:
1° Armando Cabral dos Santos Oliveira
2° Rui Manuel Ramos Constantino
3° Armando Cabral dos Santos Oliveira
Melhor pega:
1° Rui Manuel Ramos Constantino
2° Armando Cabral dos Santos Oliveira
3° Rui João Amaral Soeiro
Melhor enfeite:
1° Rui João Amaral Soeiro
2° João Manuel Soares Oliveira
3° Armando Cabral dos Santos Oliveira
Vinho do Produtor:
1° Jack's
2° Rui Cabral
3° António José Amaral dos Santos
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MANGUALDE
NO MUNDO

CELEBRAÇÕES
PASCAIS

MANGUALDE VIVEU DE FORMA
INTENSA A ÉPOCA PASCAL
COM A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS
CELEBRAÇÕES

Páginas centrais

V FEIRA DE MARÇO EM
CHÃS DE TAVARES
MILHARES DE PESSOAS VISITARAM O
CERTAME

MINISTRO DA
AGRICULTURA EM
MANGUALDE
ASSINATURA DO CONTRATO PARA A
CRIAÇÃO DE PARQUES DE MADEIRA
QUEIMADA A NÍVEL NACIONAL
P.03

A IMPORTÂNCIA DA
FLORESTA NA SAÚDE DE
CADA UM

ROLAR CONTRA O FOGO
"OS MISTURAS" PROPÕEM-SE
FAZER 1385KMS ATÉ LEMPDES PARA
ANGARIAR VERBA NECESSÁRIA
À AQUISIÇÃO DE UM KIT CONTRA
INCÊNDIOS
VP.13
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Rua Comb.
da G. Guerra,
n° 27

INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

AÇÃO INSERIDA NA ROTA DA
FLORESTA - PROGRAMA ECOESCOLAS E NO MOVIMENTO CÍVICO
REPLANTAR PORTUGAL

V

VP.07
FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDa
Serviços Nacionais e Internacionais

Telef. 271 703 200
(Residência)

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658 - 963051265 - 967011696 - 969005447
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

P.02

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

Telef. 271 104 179 (Oficial)

comércio de
móveis, Ida
www.movifornos.pt

Telem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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rr
PROJETO DE DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DO
PATRIMÓNIO MONUMENTAL NA CIDADE DE
MANGUALDE
PROGRAMA INCLUI REABILITAÇÃO DA IGREJA
DE MISERICÓRDIA, LARGO DA MISERICÓRDIA,

RUA DO COLÉGIO E CRIAÇÃO DO NOVO CENTRO
MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO AO VISITANTE

Decorreu no passado dia 22 de março, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Mangualde,
a cerimónia de assinatura dos contratos de
financiamento do Projeto de Dinamização Turística
do Património Monumental na cidade de Mangualde
- Candidatura ao Valorizar — Programa de Apoio
à Valorização e Qualificação do Destino, na Linha
de Apoio à Valorização Turística do Interior. Na
cerimónia esteve presente Ana Mendes Godinho,
Secretária de Estado do Turismo, João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
José Tomás, Provedor da Santa Casa da Misericórdia
de Mangualde, Filipe Silva, do Turismo de Portugal,
Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de
Portugal, e Ana Abrunhosa, presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC).
Este projeto visa a reabilitação da Igreja de
Misericórdia, do Largo da Misericórdia, da Rua do
Colégio e ainda a criação do novo Centro Municipal
de acolhimento ao visitante. Neste sentido, foi feita
uma visita às áreas de intervenção deste projeto, de
modo a que a Ana Mendes Godinho e os demais
intervenientes verificassem no terreno as áreas a
intervencionar.
Esta candidatura representa um investimento total
superior a mais de meio milhão de euros.
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DIA MUNDIAL DA
ÁRVORE E DA FLORESTA
JÁ ESTÁ NO TERRENO A PARCERIA ENTRE
A JUNTA DE ESPINHO E DE SENHORIM,
ENVOLVENDO AS RESPETIVAS CÂMARAS
MUNICIPAIS DE MANGUALDE E NELAS.
Já está no terreno a parceria entre a Junta de
Espinho (Mangualde) e a Junta de Freguesia de
Senhorim (Nelas), envolvendo as respetivas Câmaras
Municipais de Mangualde e de Nelas, que visa a
melhoria e alargamento da rede viária (caminhos)
florestal. São dois os caminhos que estão a ser
intervencionados, num total de cerca de 5 Kms, de
Senhorim a Outeiro de Espinho e de Gandufe a Fonte
Alcaide.
Este trabalho significa mais proximidade e mais
segurança das populações e dos seus bens. O
Presidente da Junta de Freguesia de Espinho,
António Monteiro, sublinha o 'profundo agradecimento
aos proprietários dos terrenos por onde passam
estas vias, sem eles não seria possível alargar e
melhorar os caminhos florestais. São um exemplo a
seguir, o nosso muito obrigado: Agradecendo ainda
`o empréstimo da máquina por parte da empresa
Azurmáquinas, bem como todo o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de
Nelas'.
JOÃO AZEVEDO ACOMPANHA NO TERRENO
A LIMPEZA DO MATO E A PLANTAÇÃO DE
ÁRVORES
Para assinalar o Dia Mundial da Árvore ou da
Floresta, que se assinalou no dia 21 de março, o
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, acompanhou no terreno os trabalhos de
limpeza do mato que as equipas da Câmara Municipal
de Mangualde estão a desenvolver de acordo com a
nova lei de proteção das casas, pessoas e vias.
Ainda durante a manhã, João Azevedo, associouse à iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde acompanhando a plantação de árvores
autóctones, cedidas pela Câmara Municipal de
Mangualde, no Monte da Nossa Senhora do Castelo.
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`SEMANA DA LEITURA'
EM MANGUALDE
Mangualde realizou mais uma 'Semana da Leitura'.
Esta é uma iniciativa de âmbito nacional que se
repete anualmente. Organizada pelo Plano Nacional
de Leitura 2027, conta com a colaboração da Rede
das Bibliotecas Escolares, da Direcção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), do Camões
IP, da Direção de Serviços de Ensino e Escolas
Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE) e da RTR
O seu principal objetivo é sensibilizar crianças e jovens
para a importância do livro e da leitura.
DUAS CENTENAS DE CRIANÇAS APRENDERAM
QUE LER PODE SER DIVERTIDO
Nos dias 20 e 21, a Semana da Leitura foi assinalada
através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves,
que preparou uma pequena dramatização a partir do
conto "Que Coelhos irritantes!" de Ciara Flood. 'Os
coelhinhos, que também podem ser de Páscoa, são
deveras irritantes para o vizinho urso que só quer
estar em paz..: — este foi mote da peça, mais uma
iniciativa divertida de sensibilização das crianças para
a leitura, porque ler pode ser divertido.
Cerca de duas centenas de crianças, do Agrupamento
de Escolas de Mangualde dos 1° e 2° anos do 1°
ciclo, assistiram a esta dramatização entre os dias 20
e 21 de março.
JOÃO AZEVEDO PARTILHOU LEITURAS COM
ALUNOS DO 12.° ANO DA ESFA
Na quinta-feira, dia 22, o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, partilhou,
como já vem sendo hábito, leituras com os alunos da
Escola Secundária Felismina Alcântara.
O Presidente retribuiu o gesto dos alunos do 12.°B,
que presentearam o Executivo com algumas leituras
antes da Reunião de Câmara desta semana.
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No sábado, dia 24 de março, decorreu a iniciativa
"Mangualde + Verde, vamos replantar Mangualde!",
inserida na Rota da Floresta, Programa Eco-Escolas,
que visou unir toda a população em prol da reflorestação
do concelho. Assim, entre as 14h00 e as 17h00,
tendo como ponto de encontro a sede de cada Junta
de Freguesia, os mangualdenses foram convidados a
participar e responderam afirmativamente. O momento
contou com a participação da Secretária de Estado para
a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, e do Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. A
organização foi do Município de Mangualde em conjunto
com o Movimento Cívico Replantar Portugal, as Juntas de
Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas de
Mangualde.
Durante a tarde, os participantes foram sensibilizados
para a importância da floresta autóctone, participaram
no corte de espécies invasoras e ajudaram na plantação
e criação de sementeiras em todas as freguesias do
concelho.
Esta iniciativa, de participação livre, contou ainda com a
colaboração de: Dá Gás Clube de Mangualde, Azuribike
Mangualde Team, Rodas no Trilho Clube TT Mangualde e
Corpo Nacional Escutas Agrupamento 299 Mangualde.
Tem ainda como patrocinador os Transportes Lemos.

Página 28

A29

ID: 74317711

02-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 9

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 16,38 x 13,55 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Mangualde assinala Dia Mundial
do Teatro junto dos mais jovens
D.R.

a escrita e a leitura
Estes jovens alunos foram
alertados para a importância
das artes e a sua relação com
a literatura, a escrita e a leitura.
A visita deste grupo de crianças tem vindo a realizar-se todos os meses com o objectivo
de criar hábitos de leitura, in-

centivando ao uso da Biblioteca como espaço não só de
lazer, mas também de aprendizagem e de convívio.
Nesse sentido, todas as crianças desta turma já têm “Cartão
de Leitor” e podem assim usufruir do empréstimo domiciliário de livros. |

Crianças foram sensibilizadas para a importância das artes

EFEMÉRIDE Na terça-feira, 27
de Março, Dia Mundial do Teatro, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, recebeu a visita de cerca de
30 crianças da sala dos 5 anos
do Complexo Paroquial de
Mangualde.
A este grupo juntaram-se
ainda alguns leitores da Sala

de Leitura Infanto-juvenil da
Biblioteca Municipal e, juntos,
assistiram à dramatização preparada no âmbito desta quadra festiva.
As cerca de três dezenas de
crianças assistiram à dramatização, que visou sensibilizar
para a importância das artes e
a sua relação com a literatura,
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Mangualde assinala Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância
Posted by: Antonio Pacheco
2 de Abril de 2018
10 Views
Em abril, o Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde assinalam, à semelhança de anos anteriores, o Mês Internacional da Prevenção dos MausTratos na Infância. Nesta campanha, colaboram ainda o Agrupamento de Escolas de Mangualde, a
AMARTE - Associação pelo Movimento, Arte e Terapia, bem como empresas e IPSS's do concelho.
"Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer" é o lema desta campanha.
No dia 13 de abril, sexta-feira, realizar-se-á uma caminhada solidária, estando a concentração
marcada para as 10h30, no arruamento do Estádio Municipal. Segue-se, ao meio dia, a construção de
um Laço Azul Humano, no Largo Dr. Couto e Escolas do 1.º ciclo das aldeias. No dia 27 de abril, será a
vez das crianças do Ensino Pré-Escolar construírem o seu Laço Azul Humano.
Já nos dias 20 e 27, pelas 14h30, a peça de teatro "E se fosse consigo?", destinada a alunos do 1.º
ciclo, será apresentada na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Esta peça versa
sobre o bullying e outras formas de violência.
Durante o mês de abril, as empresas aderentes são convidadas a exporem laços azuis. Esta campanha
do Laço Azul começou precisamente como uma homenagem de uma avó ao seu neto vítima de maustratos e expandiu-se a muitos países, que usam as fitas azuis em memória daqueles que morreram
como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e de fortalecer as comunidades
nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.
13 de abril
10h30 | Caminhada (concentração Arruamento Estádio Municipal)
12h00 | Construção Laço Azul Humano (Largo Dr. Couto e Escolas do 1º Ciclo nas aldeias)
27 de abril
12h00 | Construção do Laço Azul Humano com as crianças do Pré-Escolar
20 e 27 de abril
14h30 | Peça de Teatro "E se fosse contigo?" destinada a alunos do 1º ciclo
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Sala Multiusos da Biblioteca Municipal
Por:Mun:Mangualde
2 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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Dia Mundial do Teatro celebrado em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
1 de Abril de 2018
20 Views
Na terça-feira, Dia Mundial do Teatro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde,
recebeu a visita de cerca de 30 crianças da sala dos 5 anos do Complexo Paroquial de Mangualde. A
este grupo juntaram-se ainda alguns leitores da Sala de Leitura Infantojuvenil da Biblioteca Municipal
e, juntos, assistiram à dramatização preparada no âmbito desta quadra festiva. Estes jovens alunos
foram alertados para a importância das artes e a sua relação com a literatura, a escrita e a leitura.
A visita deste grupo de crianças tem vindo a realizar-se todos os meses com o objetivo de criar
hábitos de leitura, incentivando ao uso da Biblioteca como espaço não só de lazer, mas também de
aprendizagem e de convívio. Nesse sentido, todas as crianças desta turma já têm "Cartão de Leitor" e
podem assim usufruir do empréstimo domiciliário de livros.
1 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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OMITO*

ANOTiCIA

David

SKATE. No dia 15 de abril é comemora-

Santo André

do o primeiro aniversário do Santo André Skate Plaza, com um programa cheio
de atividades.

Sofia
Monteiro
Mangualde

Dadores
de Vendas
Novas

APRENDER. Numa parceria entre a
Cémara Municipal de Mangualde e o
CEARTE. vai decorrer entre os dias 2 a
16 de maio uma formação em Costura.

DÁDIVAS. A Associação de Dadores
Benévolos de Sangue de Vendas Novas
promove, no dia 8, mais uma ação de recolha.
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ARESPOSTIL
A manhã é dedicada é aprendizagem,
com workshops realizados pela Gamito Skate School. A partir das 14h00 ha
uma competição aberta.
As inscrições (gratuitas) começam
hoje. As aulas decorrerão de segunda
a sexta-feira, das 09h00 às 17h00. na
ACAB Mangualde.
Esta ação de recolha de sangue realiza-se nas instalações da Associação
de Dadores, no seguinte horário:
09h00 às 13h00.
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Mangualde assinala Mês
Internacional da Prevenção
dos Maus-Tratos
D.R.

Autarquia promove campanha para consciencializar a população

INICIATIVA Em Abril, o município de Mangualde e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde assinalam, à semelhança de anos anteriores, o Mês
Internacional da Prevenção
dos Maus-Tratos na Infância.
Nesta campanha, colaboram
ainda o Agrupamento de Escolas de Mangualde, a AMARTE – Associação pelo Movimento, Arte e Terapia, bem como empresas e IPSS’s do concelho. “Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer” é o lema.
No dia 13 de Abril, realizarse-á uma caminhada solidária,
estando a concentração marcada para as 10h30, no arruamento do Estádio Municipal.
Segue-se, ao meio dia, a construção de um Laço Azul Humano, no Largo Dr. Couto e Escolas do 1.º ciclo das aldeias.
No dia 27 de Abril, será a vez
das crianças do Ensino Pré-Es-

colar construírem o seu Laço
Azul Humano.
Já nos dias 20 e 27, pelas
14h30, a peça de teatro “E se
fosse consigo?”, destinada a
alunos do 1.º ciclo, será apresentada na Sala Multiusos da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Esta peça versa
sobre o bullying e outras formas de violência.
Durante o mês, as empresas
aderentes são convidadas a exporem laços azuis. Esta campanha do Laço Azul começou
precisamente como uma homenagem de uma avó ao seu
neto vítima de maus-tratos e
expandiu-se a muitos países,
que usam as fitas azuis em memória daqueles que morreram
como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar
as famílias e de fortalecer as
comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência. |
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MAIS DE TRÊS CENTENAS DE CRIANÇAS ASSISTiraM A dramatização DE "O dentinho"
No âmbito do protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Instituto Politécnico
de Viseu/ Escola Superior de Educação, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu mais uma
estagiária. Tornar-se assinante para continuar a ler...
3 de Abril de 2018
Rosto
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Em abril, o Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde assinalam, à semelhança de anos anteriores, o Mês Internacional da Prevenção dos MausTratos na Infância. Tornar-se assinante para continuar a ler...
3 de Abril de 2018
Rosto
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MANGUALDE APOSTA EM DESENVOLVER COMPETÊNCIAS JUNTO DOS MUNÍCIPES QUE ESTÃO EM
SITUAÇÃO DE DESEMPREGO
Numa parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE - Centro de Formação Profissional
do Artesanato, decorrerá, entre os dias 2 a 16 de maio, uma Formação em Costura, especializada em
"Preparação, montagem e acabamento de calças" e "Corte de saias e vestidos".Tornar-se assinante
para continuar a ler...
3 de Abril de 2018
Rosto
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A propósito do Dia do Livro Português, assinalado a 26 de março, a equipa da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves visitou o Lar Padre António Pinto Lobinho, onde apresentou a dramatização do livro
"Os coelhos irritantes", preparada para esta época festiva.
Tornar-se assinante para continuar a ler...
3 de Abril de 2018
Rosto
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Cerca de 30 crianças assistiram a dramatização, que visou sensibilizar para a importância das artes e
a sua relação com a literatura, a escrita e a leitura
Tornar-se assinante para continuar a ler...
3 de Abril de 2018
Rosto
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Mangualde realizou mais uma 'Semana da Leitura'. Esta é uma iniciativa de âmbito nacional que se
repete anualmente. Organizada pelo Plano Nacional de Leitura 2027, conta com a colaboração da Rede
das Bibliotecas Escolares, da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), do
Camões IP, da Direção de Serviços de Ensino e Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DSEEPE) e da
RTP.
Tornar-se assinante para continuar a ler...
3 de Abril de 2018
Rosto
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Terceiro turno da fábrica da Peugeot Citroen em Mangualde arrancou hoje
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b898d208-38d6-424d-9dffa992fc1815b2&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

O terceiro turno da fábrica da Peugeot Citroen em Mangualde arrancou hoje, mais de 200
trabalhadores vão dar resposta ao aumento da produção automóvel, ora isto leva mais gente para
uma região do interior do país, o presidente da Câmara está satisfeito, naturalmente com este
aumento de mão de obra, mas preocupado com a eventual falta de casas para alojar mais pessoas
que para ali vão trabalhar, mas ao que parece há soluções à vista.
Comentários de João Azevedo, presidente da CM de Mangualde.
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Município de Mangualde efetua recenseamento dos seus emigrantes

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

04/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db0d0c17

Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente, está a ser
efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no
estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o Município apela a que todos os
emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no Site do Município
(http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
É responsabilidade dos Municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e
habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim,
consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a
necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos
emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento.
Uma responsabilidade, no sentido em que não pode haver distinção entre mangualdenses, quer
residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois através desta ferramenta pretende-se conhecer
melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma vez que muitos destes
mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar a criar
riqueza e valor acrescentado no concelho.
.
Município de Mangualde - Comunicação
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Autarquia estuda caraterísticas da emigração

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

05/04/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9b466ac

Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente, está a ser
efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no
estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o Município apela a que todos os
emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no Site do Município
(http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
É responsabilidade dos Municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e
habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim,
consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a
necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos
emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento.
Uma responsabilidade, no sentido em que não pode haver distinção entre mangualdenses, quer
residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois através desta ferramenta pretende-se conhecer
melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma vez que muitos destes
mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar a criar
riqueza e valor acrescentado no concelho.
5 Abril, 2018
José Silva
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Município de Mangualde
efectua recenseamento
dos seus emigrantes
Projecto Autarquia desenvolve projecto que vai recolher, harmonizar e analisar
informação sobre a evolução e as características da emigração mangualdense
D.R.

Através do seu Gabinete de
Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se
a desenvolver um projecto de
investigação que consiste em
recolher, harmonizar e analisar
informação sobre a evolução e
as características da emigração
mangualdense, de forma a
compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem.
Paralelamente, está a ser efectuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam actualmente
no estrangeiro, para que este
contribua para a definição e
avaliação de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objectivo seja atingido com a maior
celeridade, o município apela a
que todos os emigrantes man-

Autarquia apela ao registo na plataforma do emigrante

gualdenses se registem na plataforma do emigrante, existente
no site do município (http://
mangualdensespelomundo.cm
mangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
É responsabilidade dos mu-

nicípios prestar atenção ao
crescimento da população emigrante e habilitar/preparar a estrutura municipal para novos
serviços de apoio aos emigrantes.
Assim, consciente da importância da comunidade man-

gualdense dispersa pelo mundo e sentindo a necessidade de
resposta, de forma eficiente, às
solicitações e dificuldades com
que os nossos emigrantes se
deparam, o município de Mangualde encara este desafio
como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento.
Uma responsabilidade, no
sentido em que não pode haver
distinção entre mangualdenses,
quer residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois
através desta ferramenta pretende-se conhecer melhor a
realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma
vez que muitos destes mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar
a criar riqueza e valor acrescentado no concelho. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas
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DIÁRIO Nº 5475 5 DE ABRIL DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,65 €

AVÕES RECUPERA
MAS NÃO ESQUECE
QUEM MORREU

Um ano após a explosão numa pirotecnia
de Lamego, que
provocou a morte a
oito pessoas, os sinais
da tragédia vão desaparecendo e a
dinâmica familiar vai
ganhando novo rumo.
Mas as saudades mantêm-se Página 9

DR

Interecycling:
um exemplo a imitarl

Alteração na
rota do autocarro
da linha 10 em Viseu
Obras | P3

Câmara e Critical
Software confirmam
criação de centro
Assinatura hoje | P3

Mangualde
vai caracterizar
emigrantes locais
Recenseamento | P8

O comissário europeu, Carlos Moedas, visita “bons exemplos” de inovação em Tondela e Viseu Página 10

Quinta da Cruz afirma-se
como pólo de cultura
A Quinta da Cruz, em Viseu, tem patente duas
exposições que segundo o vereador da Cultura,
Jorge Sobrado, “renovam o pretexto para uma
visita” àquele centro de cultura. Pág. 2

Celeste Amaro
não se demite da
direcção da Cultura
Resposta às críticas| P11

Campeonato
Nacional em Cadeira
de Rodas volta a
decidir-se em Viseu
Andebol | P15
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Município de Mangualde efectua recenseamento dos seus emigrantes

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

05/04/2018

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/30885

Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projecto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração mangualdense, de forma a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Plataforma do Emigrante em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

05/04/2018

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28396

Plataforma do Emigrante em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
5 de Abril de 2018
16 Views
Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente, está a ser
efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no
estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o Município apela a que todos os
emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no Site do Município
(http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
É responsabilidade dos Municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e
habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim,
consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a
necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos
emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento.
Uma responsabilidade, no sentido em que não pode haver distinção entre mangualdenses, quer
residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois através desta ferramenta pretende-se conhecer
melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma vez que muitos destes
mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar a criar
riqueza e valor acrescentado no concelho.
Por:Mun.Mangualde
5 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE EFETUA RECENSEAMENTO DOS SEUS EMIGRANTES

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Viseu Online

Data Publicação:

05/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7240cc9

Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente, está a ser
efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no
estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o Município apela a que todos os
emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no Site do Município
(http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
É responsabilidade dos Municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e
habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim,
consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a
necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos
emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento.
Uma responsabilidade, no sentido em que não pode haver distinção entre mangualdenses, quer
residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois através desta ferramenta pretende-se conhecer
melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma vez que muitos destes
mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar a criar
riqueza e valor acrescentado no concelho.
Abr 05 2018
editor
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Município de Mangualde efetua recenseamento de emigrantes

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Port.Com Online

Data Publicação:

05/04/2018

URL: http://www.revistaport.com/noticia/8/3469

REVISTA PORT.COM
O município pretende 'conhecer melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento,
uma vez que muitos destes mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde,
podem investir e ajudar a criar riqueza e valor acrescentado no concelho'.
Através do Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver um
projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a evolução
e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da mesma,
tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem.
Paralelamente, está a ser efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que
vivam atualmente no estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas
municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o município apela a que todos
os emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no site http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/ - ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
"É responsabilidade dos municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e
habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim,
consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a
necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos
emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento", refere a câmara.
05-Abr-2018
SEEdesign
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ANOS

João Azevedo,
presidente
da Cãmara
Municipal de
Mangualde

Em nome do Município de
Mangualde, felicito o Jornal do
Centro e toda a sua equipa por
mais um aniversário. São 16 anos
a acompanhar a sociedade e a
adaptar-se às exigências dos novos tempos, dos novos públicos,
sabendo adequar a informação às
novas plataformas.
Inovação, interatividade e criatividade fazem já parte da História
do Jornal do Centro, que tem
sabido usar as novas tecnologias
de informação e comunicação
em prol do jornalismo e de uma
cidadania cada vez mais ativa.
Um bem-haja!
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Biblioteca Municipal celebra Dia Mundial do Livro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

06/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a5cc71f

Espaço conta com várias iniciativas para a comemoração da efeméride
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, promove um conjunto de iniciativas para
celebrar o Dia Mundial do Livro, assinalado anualmente a 23 de abril.
As comemorações começam esta segunda-feira (9 de abril) com a inauguração da exposição "Livros
da Memória/Memória dos Livros". Esta mostra está patente até 27 de abril e será composta por livros
e textos que "testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em determinado
momento da sua vida", como refere a organização. A exposição tem Paula Frute como curadora, e
resulta de uma colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital.
De 11 de abril a 9 de maio, o projeto itinerante "Livro Sobre Rodas" leva o conto "Um Lobo Culto", de
Becky Bloom até às escolas do pré-escolar e do 1.º ciclo de Mangualde.
A Biblioteca Municipal volta a acolher as celebrações recebendo no dia 23 de abril uma "Maratona de
Contos" dinamizada por técnicos de Biblioteca, professores e voluntários, que vão contar contos sem
parar para os grupos de crianças das escolas do concelho.
Já a 28 de abril, os mangualdenses vão "Dormir com Livros" num serão de leitura com a apresentação
do espetáculo "Folhas de Primavera" às 21h00. Esta é uma produção do Onomatopeia Teatro e inclui
contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e acompanhantes.
A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida por ser "um dia importante
para a literatura mundial e serve para chamar a atenção para a importância do livro como bem
cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e para o desenvolvimento económico". A data
também tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar
hábitos de leitura na população.
2018-04-06 17:29:00+01:00
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Livros da Memória, Memória dos Livros em exposição em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

07/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83d24537

Mostra abre segunda-feira e pode ser visitada até ao final do mês
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, entre a partir se segunda-feira (9
de abril) e o próximo dia 27, a exposição "Livros da Memória, Memória dos Livros". Esta mostra
resulta de um encontro de amigos da Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital e tem como
objetivo celebrar o livro, bem como as memórias que a ele estão associadas.
A exposição parte de um desafio lançado pela professora de História do Livro, Paula Frade, aos seus
alunos para "homenagearem aos espaços de memória que são os livros e as bibliotecas". Dessa
forma, cada participante contribuiu com um livro, cuja leitura o terá marcado num momento da sua
vida.
As obras patentes nesta mostra estão acompanhadas por um pequeno texto onde o seu proprietário
registou um testemunho, expressão das suas vivências, olhares e sensibilidade.
Abril é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro e da Leitura, razão pela qual o município de
Mangualde acolhe esta iniciativa que pretende enaltecer a importância do livro na vida de cada um.
2018-04-07 11:45:00+01:00
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Exposição "Livros da Memória, Memória dos Livros"

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

07/04/2018

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28422

Exposição "Livros da Memória, Memória dos Livros"
Posted by: Antonio Pacheco
7 de Abril de 2018
20 Views
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, entre 9 e 27 de abril, a exposição
"Livros da Memória, Memória dos Livros". Esta exposição resulta de um encontro de amigos da
Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital e tem como objetivo celebrar o livro, bem como as
memórias a ele associadas.
Esta exposição parte do desafio lançado pela professora de História do Livro, Paula Frade, aos seus
alunos para "homenagearem aos espaços de memória que são os livros e as bibliotecas". Dessa
forma, cada participante contribuiu com um livro, cuja leitura o terá marcado num momento da sua
vida.
As obras patentes nesta exposição estão acompanhadas por um pequeno texto onde o seu proprietário
registou um testemunho, expressão das suas vivências, olhares e sensibilidade. A conceção e
supervisão é de Paula Frade, investigadora membro do IELT, Universidade Nova de Lisboa, e docente
também na Universidade Sénior de Oliveira do Hospital.
A exposição "Livros e Memória, Memória dos Livros" pretende, também, contribuir para a partilha e o
gosto pelos livros e, como refere a curadora Paula Frade, "é o nosso contributo e homenagem à
literatura e aos livros, ambicionando, com esta iniciativa, despertar sonhos e despertar livros".
Abril é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro e da Leitura, razão pela qual o Município de
Mangualde acolhe esta exposição que pretende enaltecer a importância do livro na vida de cada um.
Por:MM
7 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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Promoção do xadrez em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

07/04/2018

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28425

Promoção do xadrez em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
7 de Abril de 2018
20 Views
É reconhecido que as crianças que praticam xadrez melhoram notavelmente a sua capacidade de
raciocínio, o que se reflete num melhor rendimento escolar. O xadrez é claramente uma ferramenta
educativa. Qualquer projeto, programa ou plano de ensino-aprendizagem do xadrez deve ser encarado
como um Projeto Educativo. Com esse foco e enquadramento, foi assinado (quinta-feira, 5 de abril)
um Protocolo de colaboração entre o Município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas de
Mangualde e a Federação Portuguesa de Xadrez.
Para oficializar o referido Protocolo de Promoção do Sucesso Escolar estiveram presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, António Agnelo Figueiredo, Diretor do
Agrupamento de Escolas de Mangualde e Dominic Robin Cross, Presidente Federação Portuguesa de
Xadrez.
O protocolo tem como principal objetivo a promoção de ações conjuntas, junto dos agentes envolvidos
no desenvolvimento do Xadrez no concelho de Mangualde. Este acordo visa ser uma ferramenta
educativa de combate ao insucesso escolar, na área do concelho de Mangualde. As atividades
propostas para o desenvolvimento da modalidade de Xadrez são: realização de ações de iniciação
escolar (apoio nas animações de sensibilização, ensino regular em escolas do concelho e cursos de
iniciação); realização de apoio nas arbitragens de torneios escolares e provas entre escolas e outras;
realização de apoio aos centros de formação avançada de xadrez, pela disponibilização de treinadores
de xadrez. O acordo prevê ainda com estas medidas o aumento de número de atletas praticantes nas
associações concelhias.
XADREZ CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL,
PARA A EDUCAÇÃO SOCIAL E DESPORTIVA
O xadrez contribui para o desenvolvimento intelectual, para a educação social e desportiva, para
atingir objetivos culturais e ampliar conhecimentos, para o desenvolvimento pessoal e formação do
carácter. Durante a partida de xadrez a cada jogada está associado um ato de uma reflexão, que
precede a eleição do movimento. Este processo de reflexão requer atenção (aplicação voluntária do
pensamento à atividade que se realiza) e concentração (capacidade de isolar-se voluntariamente do
mundo exterior e centrar-se exclusivamente na ação que se realiza). A prática do xadrez potencia
estas capacidades que favorecem um melhor rendimento escolar.
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7 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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É reconhecido que as crianças que praticam xadrez melhoram notavelmente a sua capacidade de
raciocínio, o que se reflete num melhor rendimento escolar. O xadrez é claramente uma ferramenta
educativa. Qualquer projeto, programa ou plano de ensino-aprendizagem do xadrez deve ser encarado
como um Projeto Educativo. Com esse foco e enquadramento, foi assinado no passado dia 5 de abril,
um Protocolo de colaboração entre o Município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas de
Mangualde e a Federação Portuguesa de Xadrez.
Para oficializar o referido Protocolo de Promoção do Sucesso Escolar estiveram presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, António Agnelo Figueiredo, Diretor do
Agrupamento de Escolas de Mangualde e Dominic Robin Cross, Presidente Federação Portuguesa de
Xadrez.
O protocolo tem como principal objetivo a promoção de ações conjuntas, junto dos agentes envolvidos
no desenvolvimento do Xadrez no concelho de Mangualde. Este acordo visa ser uma ferramenta
educativa de combate ao insucesso escolar, na área do concelho de Mangualde. As atividades
propostas para o desenvolvimento da modalidade de Xadrez são: realização de ações de iniciação
escolar (apoio nas animações de sensibilização, ensino regular em escolas do concelho e cursos de
iniciação); realização de apoio nas arbitragens de torneios escolares e provas entre escolas e outras;
realização de apoio aos centros de formação avançada de xadrez, pela disponibilização de treinadores
de xadrez. O acordo prevê ainda com estas medidas o aumento de número de atletas praticantes nas
associações concelhias.
XADREZ CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL,PARA A EDUCAÇÃO SOCIAL E
DESPORTIVA
O xadrez contribui para o desenvolvimento intelectual, para a educação social e desportiva, para
atingir objetivos culturais e ampliar conhecimentos, para o desenvolvimento pessoal e formação do
carácter. Durante a partida de xadrez a cada jogada está associado um ato de uma reflexão, que
precede a eleição do movimento. Este processo de reflexão requer atenção (aplicação voluntária do
pensamento à atividade que se realiza) e concentração (capacidade de isolar-se voluntariamente do
mundo exterior e centrar-se exclusivamente na ação que se realiza). A prática do xadrez potencia
estas capacidades que favorecem um melhor rendimento escolar.
8 Abril, 2018
José Silva
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É reconhecido que as crianças que praticam xadrez melhoram notavelmente a sua capacidade de
raciocínio, o que se reflete num melhor rendimento escolar. O xadrez é claramente uma ferramenta
educativa. Qualquer projeto, programa ou plano de ensino-aprendizagem do xadrez deve ser encarado
como um Projeto Educativo. Com esse foco e enquadramento, foi assinado ontem (quinta-feira, 5 de
abril) um Protocolo de colaboração entre o Município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas de
Mangualde e a Federação Portuguesa de Xadrez.
Para oficializar o referido Protocolo de Promoção do Sucesso Escolar estiveram presentes João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, António Agnelo Figueiredo, Diretor do
Agrupamento de Escolas de Mangualde e Dominic Robin Cross, Presidente Federação Portuguesa de
Xadrez.
O protocolo tem como principal objetivo a promoção de ações conjuntas, junto dos agentes envolvidos
no desenvolvimento do Xadrez no concelho de Mangualde. Este acordo visa ser uma ferramenta
educativa de combate ao insucesso escolar, na área do concelho de Mangualde. As atividades
propostas para o desenvolvimento da modalidade de Xadrez são: realização de ações de iniciação
escolar (apoio nas animações de sensibilização, ensino regular em escolas do concelho e cursos de
iniciação); realização de apoio nas arbitragens de torneios escolares e provas entre escolas e outras;
realização de apoio aos centros de formação avançada de xadrez, pela disponibilização de treinadores
de xadrez. O acordo prevê ainda com estas medidas o aumento de número de atletas praticantes nas
associações concelhias.
XADREZ CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL,
PARA A EDUCAÇÃO SOCIAL E DESPORTIVA
O xadrez contribui para o desenvolvimento intelectual, para a educação social e desportiva, para
atingir objetivos culturais e ampliar conhecimentos, para o desenvolvimento pessoal e formação do
carácter. Durante a partida de xadrez a cada jogada está associado um ato de uma reflexão, que
precede a eleição do movimento. Este processo de reflexão requer atenção (aplicação voluntária do
pensamento à atividade que se realiza) e concentração (capacidade de isolar-se voluntariamente do
mundo exterior e centrar-se exclusivamente na ação que se realiza). A prática do xadrez potencia
estas capacidades que favorecem um melhor rendimento escolar.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, entre 9 e 27 de abril, a exposição
"Livros da Memória, Memória dos Livros". Esta exposição resulta de um encontro de amigos da
Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital e tem como objetivo celebrar o livro, bem como as
memórias a ele associadas.
Esta exposição parte do desafio lançado pela professora de História do Livro, Paula Frade, aos seus
alunos para "homenagearem aos espaços de memória que são os livros e as bibliotecas". Dessa
forma, cada participante contribuiu com um livro, cuja leitura o terá marcado num momento da sua
vida.
As obras patentes nesta exposição estão acompanhadas por um pequeno texto onde o seu proprietário
registou um testemunho, expressão das suas vivências, olhares e sensibilidade. A conceção e
supervisão é de Paula Frade, investigadora membro do IELT, Universidade Nova de Lisboa, e docente
também na Universidade Sénior de Oliveira do Hospital.
A exposição "Livros e Memória, Memória dos Livros" pretende, também, contribuir para a partilha e o
gosto pelos livros e, como refere a curadora Paula Frade, "é o nosso contributo e homenagem à
literatura e aos livros, ambicionando, com esta iniciativa, despertar sonhos e despertar livros".
Abril é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro e da Leitura, razão pela qual o Município de
Mangualde acolhe esta exposição que pretende enaltecer a importância do livro na vida de cada um.
.
Município de Mangualde /Comunicação
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Município assina protocolo com Federação Portuguesa de Xadrez
O município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas local e a Federação Portuguesa de Xadrez
assinaram um protocolo com vista à implementação de um plano de ensino-aprendizagem do xadrez,
um jogo que ajuda as crianças a melhorar a capacidade de raciocínio, o que acaba por se refletir num
melhor rendimento escolar.
"Este acordo [agora celebrado] visa ser uma ferramenta educativa de combate ao insucesso escolar,
na área do concelho de Mangualde. As atividades propostas para o desenvolvimento da modalidade de
Xadrez são: realização de ações de iniciação escolar (apoio nas animações de sensibilização, ensino
regular em escolas do concelho e cursos de iniciação); realização de apoio nas arbitragens de torneios
escolares e provas entre escolas e outras; realização de apoio aos centros de formação avançada de
xadrez, pela disponibilização de treinadores de xadrez. O acordo prevê ainda com estas medidas o
aumento de número de atletas praticantes nas associações concelhias", sublinha a Câmara de
Mangualde em nota de imprensa.
2018-04-08 00:00:00+01:00
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A Câmara Municipal de Mangualde irá realizar, no próximo dia 15 de abril, domingo, mais um desafio
"Volta ao concelho a nadar" que consiste, como o próprio nome indica, em dar a volta ao concelho...
mas dentro da piscina! O desafio tem início marcado para as 9h00 e contempla 85km, sempre a
nadar!
A atividade, inserida na ação "Mangualde em Movimento", é gratuita, mas com inscrição obrigatória na
secretaria das Piscinas Municipais ou através de email desporto@cmmangualde.pt
9 Abril, 2018
José Silva
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, entre 9 e 27 de abril, a exposição
"Livros da Memória, Memória dos Livros". Esta exposição resulta de um encontro de amigos da
Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital e tem como objetivo celebrar o livro, bem como as
memórias a ele associadas.
Esta exposição parte do desafio lançado pela professora de História do Livro, Paula Frade, aos seus
alunos para "homenagearem aos espaços de memória que são os livros e as bibliotecas". Dessa
forma, cada participante contribuiu com um livro, cuja leitura o terá marcado num momento da sua
vida.
As obras patentes nesta exposição estão acompanhadas por um pequeno texto onde o seu proprietário
registou um testemunho, expressão das suas vivências, olhares e sensibilidade. A conceção e
supervisão é de Paula Frade, investigadora membro do IELT, Universidade Nova de Lisboa, e docente
também na Universidade Sénior de Oliveira do Hospital.
A exposição "Livros e Memória, Memória dos Livros" pretende, também, contribuir para a partilha e o
gosto pelos livros e, como refere a curadora Paula Frade, "é o nosso contributo e homenagem à
literatura e aos livros, ambicionando, com esta iniciativa, despertar sonhos e despertar livros".
Abril é o mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro e da Leitura, razão pela qual o Município de
Mangualde acolhe esta exposição que pretende enaltecer a importância do livro na vida de cada um.
9 Abril, 2018
José Silva

Página 61

A62

Projeto "Estrelas a Galope" em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

09/04/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.centronoticias.pt/2018/04/09/projeto-estrelas-a-galope-em-mangualde/

Na passada sexta-feira, 6 de abril, foi assinado, entre João Azevedo, Presidente do Município de
Mangualde, e Armando Coimbra, Presidente da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu
(AHPV), um protocolo que tem por finalidade promover o desenvolvimento do Projeto "Estrelas a
Galope", atividade de equitação com fins terapêuticos nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.
Ao todo, beneficiarão desta parceria 11 alunos com necessidades educativas especiais, que
frequentam o Agrupamento Escolas de Mangualde e que reúnam condições para a prática da equitação
com fins terapêuticos.
O Município de Mangualde suportará os custos da aula semanal de que cada um destes alunos
usufruirá, numa medida que entra em vigor já a partir desta segunda-feira, dia 9.
9 Abril, 2018
José Silva
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Mais de uma centena
de crianças na biblioteca
MANGUALDE Em período de
férias escolares da Páscoa, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde,
colabora com as instituições
do concelho e recebe diariamente vários grupos de crianças. Ouvem-se histórias e contos, vêm-se filmes, lêem-se livros e os alunos são envolvidos em ateliers temáticos. Nestas férias escolares da Páscoa,
a Biblioteca Municipal já recebeu mais de uma centena de
crianças das instituições Beatriz Pais, Complexo Paroquial
e Colégio de Línguas.
Os alunos tiveram ainda a

DR.

Biblioteca recebeu actividades

oportunidade de visitar a exposição de fotografia “Sorrisos”, realizada no âmbito do
Projeto de Estágio de Ana
Paula Jorge, cujo tema é a
saúde oral. |
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No dia 13 de abril, sexta-feira, decorrerá, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, um workshop
inserido na Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais. O workshop tem início às
16h00 e será ministrado por voluntárias da Campanha Mind to Mind em Portugal. Esta iniciativa é
promovida pela equipa de Impacto Social (Social Impact Initiative Team) da Federação Europeia de
Associações de Estudantes de Psicologia (EFPSA).
O workshop é composto por materiais educacionais sobre a perturbação mental, roleplay e jogos,
vídeos e discussões interativas baseadas em situações reais. O objetivo é aumentar a
consciencialização sobre os problemas associados à saúde mental, combater o estigma e desenvolver
empatia para com indivíduos afetados por alguma perturbação mental. O conteúdo do workshop é
baseado em dados empíricos e foi revisto por profissionais da área.
A entrada nesta ação, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, é gratuita, mas é
obrigatória a inscrição através do telefone 966 122 165.
Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais
Portugal é um dos 23 países europeus envolvidos na organização desta campanha, que já vai na
terceira edição, e onde inúmeros estudantes de Psicologia e estudantes do Ensino Secundário têm
vindo a participar.
Os materiais utilizados foram revistos e atualizados com base nas opiniões e sugestões de todos os
que se envolveram na campanha, ou seja, é esperado que esta terceira edição venha a ter um
impacto ainda mais significativo na sociedade europeia. A campanha consiste num workshop
educacional e na utilização de várias ferramentas online criadas para auxiliar a partilha de
conhecimentos da área da psicologia, de forma a criar um impacto positivo e significativo na
sociedade.
O estigma das perturbações mentais é um fenómeno de extrema relevância e significativamente
difundido, o que causa um elevado impacto negativo no bem-estar de indivíduos e da sociedade em
geral. Além disto, muitas vezes este estigma acaba por dificultar o pedido de ajuda por parte de quem
precisa. Eliminar os estereótipos e noções do senso comum sobre a perturbação mental é o primeiro
passo para uma melhor saúde mental mostrando, assim, a relevância da educação de estudantes mais
novos em relação a este tópico.
Em Portugal, a campanha decorrerá de norte a sul do país e conta com a participação de 40
voluntários e o apoio de diversas instituições do ensino superior.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, preparou um conjunto de iniciativas para
celebrar o Dia Mundial do Livro, assinalado anualmente a 23 de abril. O objetivo é reconhecer a
importância do livro e incentivar hábitos de leitura na população.
As comemorações começam a 9 de abril, com a inauguração da exposição "Livros da
Memória/Memória dos Livros". Esta exposição, patente na Biblioteca Municipal até 27 de abril, será
composta por livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida. Esta exposição pretende contribuir para a partilha e o gosto pelos
livros e pela leitura. É uma homenagem à literatura, aos livros e às bibliotecas. Esta exposição tem
Paula Frute como curadora, e resulta da colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do
Hospital.
De 11 de abril a 9 de maio, o projeto itinerante "Livro Sobre Rodas" leva o conto "Um Lobo Culto", de
Becky Bloom", até às escolas do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho.
A Biblioteca Municipal acolhe, a 23 de abril, uma Maratona de Contos, dinamizada por técnicos de
Biblioteca, professores e voluntários, que vão contar contos sem parar para os grupos de crianças das
escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos).
Já a 28 de abril, "Dormir com Livros", um serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de
Primavera", será apresentado na Biblioteca Municipal, às 21h00. Esta é uma produção do
Onomatopeia Teatro e inclui contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e acompanhantes.
As inscrições para as atividades dos dias 23 e 28 são limitadas. Para inscrever os mais novos deve
contactar a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves para o telefone 232 619 880 ou pelo e-mail
biblioteca@cmmangualde.pt.
O DIA MUNDIAL DO LIVRO
A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida por ser um dia importante
para a literatura mundial - foi a 23 de abril de 1616 que faleceu Miguel de Cervantes e a 23 de abril de
1899 que nasceu Vladimir Nabokov. O dia 23 de abril é também recordado como o dia em que nasceu
e morreu o famoso escritor inglês William Shakespeare. A data serve ainda para chamar a atenção
para a importância do livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e para o
desenvolvimento económico.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar
hábitos de leitura na população. Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e
informação e ainda elementos fundamentais no processo educativo.
PROGRAMAÇÃO
23 de abril - Dia Mundial do Livro e da Leitura 2018
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Efeméride assinalada pela Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, Mangualde
23 de abril | Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves - 10h30 às 16h00
Maratona de Contos
Técnicos de Biblioteca, professores e voluntários vão contar contos sem parar para os grupos de
crianças das escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos)
Inscrições limitadas (232 619 880; biblioteca@cmmangualde.pt)
28 de abril | Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves - 21h00
Dormir com Livros | Serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera"
Produção do Onomatopeia Teatro e contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e
acompanhantes
Inscrições limitadas (232 619 880; biblioteca@cmmangualde.pt)
9 a 27 de abril
Exposição Livros da Memória/Memória dos Livros
Exposição de livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida
Curadora: Paula Frute. Em colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital
11 de abril a 9 de maio | Projeto itinerante
"Um Lobo Culto" de Becky Bloom
Conto dramatizado no âmbito do Livro Sobre Rodas/Itinerância de contos pelas escolas do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do concelho.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Protocolo assinado entre a autarquia e a Associação Hípica e Psicomotora de Viseu
Onze alunos com necessidades educativas especiais e que frequentam o Agrupamento Escolas de
Mangualde vão passar a ter sessões terapêuticas com cavalos. As crianças vão passar a ter uma aula
por semana nas instalações do Montebelo Hípico em Farminhão, numa atividade cujos custos vão ser
suportados pela autarquia mangualdense.
O protocolo foi assinado entre o presidente da Câmara, João Azevedo, e Armando Coimbra, presidente
da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu (AHPV). Tem por finalidade promover o
desenvolvimento do Projeto "Estrelas a Galope".
2018-04-09 19:30:00+01:00
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Dia Mundial do Livro celebrado na Biblioteca em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
9 de Abril de 2018
27 Views
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, preparou um conjunto de iniciativas para
celebrar o Dia Mundial do Livro, assinalado anualmente a 23 de abril. O objetivo é reconhecer a
importância do livro e incentivar hábitos de leitura na população.
As comemorações começam a 9 de abril, com a inauguração da exposição "Livros da
Memória/Memória dos Livros". Esta exposição, patente na Biblioteca Municipal até 27 de abril, será
composta por livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida. Esta exposição pretende contribuir para a partilha e o gosto pelos
livros e pela leitura. É uma homenagem à literatura, aos livros e às bibliotecas. Esta exposição tem
Paula Frute como curadora, e resulta da colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do
Hospital.
De 11 de abril a 9 de maio, o projeto itinerante "Livro Sobre Rodas" leva o conto "Um Lobo Culto", de
Becky Bloom", até às escolas do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho.
A Biblioteca Municipal acolhe, a 23 de abril, uma Maratona de Contos, dinamizada por técnicos de
Biblioteca, professores e voluntários, que vão contar contos sem parar para os grupos de crianças das
escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos).
Já a 28 de abril, "Dormir com Livros", um serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de
Primavera", será apresentado na Biblioteca Municipal, às 21h00. Esta é uma produção do
Onomatopeia Teatro e inclui contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e acompanhantes.
As inscrições para as atividades dos dias 23 e 28 são limitadas. Para inscrever os mais novos deve
contactar a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves para o telefone 232 619 880 ou pelo e-mail
biblioteca@cmmangualde.pt.
O DIA MUNDIAL DO LIVRO
A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida por ser um dia importante
para a literatura mundial - foi a 23 de abril de 1616 que faleceu Miguel de Cervantes e a 23 de abril de
1899 que nasceu Vladimir Nabokov. O dia 23 de abril é também recordado como o dia em que nasceu
e morreu o famoso escritor inglês William Shakespeare. A data serve ainda para chamar a atenção
para a importância do livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e para o
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desenvolvimento económico.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar
hábitos de leitura na população. Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e
informação e ainda elementos fundamentais no processo educativo.
PROGRAMAÇÃO
23 de abril - Dia Mundial do Livro e da Leitura 2018
Efeméride assinalada pela Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, Mangualde
23 de abril | Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
Maratona de Contos
Entre as 10h30 e as 16h00
Técnicos de Biblioteca, professores e voluntários vão contar contos sem parar para os grupos de
crianças das escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos)
Inscrições limitadas*
28 de abril | Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
Dormir com Livros | Serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera"
21h00
Produção do Onomatopeia Teatro e contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e
acompanhantes
Inscrições limitadas*
9 a 27 de abril
Exposição Livros da Memória/Memória dos Livros
Exposição de livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida
Curadora: Paula Frute. Em colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital
11 de abril a 9 de maio | Projeto itinerante
"Um Lobo Culto" de Becky Bloom
Conto dramatizado no âmbito do Livro Sobre Rodas/Itinerância de contos pelas escolas do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do concelho
*Inscrições:
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
232 619 880
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biblioteca@cmmangualde.pt
9 de Abril de 2018
Antonio Pacheco

Página 70

A71

Biblioteca Municipal Mangualde celebra o Dia Mundial do Livro

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

09/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88ec2b40

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, preparou um conjunto de iniciativas para
celebrar o Dia Mundial do Livro, assinalado anualmente a 23 de abril. O objetivo é reconhecer a
importância do livro e incentivar hábitos de leitura na população.
As comemorações começam a 9 de abril, com a inauguração da exposição "Livros da
Memória/Memória dos Livros". Esta exposição, patente na Biblioteca Municipal até 27 de abril, será
composta por livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida. Esta exposição pretende contribuir para a partilha e o gosto pelos
livros e pela leitura. É uma homenagem à literatura, aos livros e às bibliotecas. Esta exposição tem
Paula Frute como curadora, e resulta da colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do
Hospital.
De 11 de abril a 9 de maio, o projeto itinerante "Livro Sobre Rodas" leva o conto "Um Lobo Culto", de
Becky Bloom", até às escolas do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho.
A Biblioteca Municipal acolhe, a 23 de abril, uma Maratona de Contos, dinamizada por técnicos de
Biblioteca, professores e voluntários, que vão contar contos sem parar para os grupos de crianças das
escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos).
Já a 28 de abril, "Dormir com Livros", um serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de
Primavera", será apresentado na Biblioteca Municipal, às 21h00. Esta é uma produção do
Onomatopeia Teatro e inclui contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e acompanhantes.
As inscrições para as atividades dos dias 23 e 28 são limitadas. Para inscrever os mais novos deve
contactar a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves para o telefone 232 619 880 ou pelo e-mail
biblioteca@cmmangualde.pt.
O DIA MUNDIAL DO LIVRO
A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida por ser um dia importante
para a literatura mundial - foi a 23 de abril de 1616 que faleceu Miguel de Cervantes e a 23 de abril de
1899 que nasceu Vladimir Nabokov. O dia 23 de abril é também recordado como o dia em que nasceu
e morreu o famoso escritor inglês William Shakespeare. A data serve ainda para chamar a atenção
para a importância do livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e para o
desenvolvimento económico.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar
hábitos de leitura na população. Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e
informação e ainda elementos fundamentais no processo educativo.
Mais notícias Metronews
Partilhar isto:
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Redacção
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Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Move Notícias Online

Data Publicação:

09/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1209bae2

Detalhes do Evento
Tipo: Workshop
Horário: das 16:00 as 19:00
No dia: 13 Abril 2018 16:00
No dia 13 de abril, sexta-feira, decorrerá, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, um workshop
inserido na Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais. O workshop tem início às
16h00 e será ministrado por voluntárias da Campanha Mind to Mind em Portugal. Esta iniciativa é
promovida pela equipa de Impacto Social (Social Impact Initiative Team) da Federação Europeia de
Associações de Estudantes de Psicologia (EFPSA).
O workshop é composto por materiais educacionais sobre a perturbação mental, roleplay e jogos,
vídeos e discussões interativas baseadas em situações reais. O objetivo é aumentar a
consciencialização sobre os problemas associados à saúde mental, combater o estigma e desenvolver
empatia para com indivíduos afetados por alguma perturbação mental. O conteúdo do workshop é
baseado em dados empíricos e foi revisto por profissionais da área.
A entrada nesta ação, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, é gratuita, mas é
obrigatória a inscrição através do telefone 966 122 165.
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE ASSINOU PROTOCOLO QUE PROMOVE A EQUITAÇÃO
COM FINS TERAPÊUTICOS

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Viseu Online

Data Publicação:

09/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0af7016

Na passada sexta-feira, 6 de abril, foi assinado, entre João Azevedo, Presidente do Município de
Mangualde, e Armando Coimbra, Presidente da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu
(AHPV), um protocolo que tem por finalidade promover o desenvolvimento do Projeto "Estrelas a
Galope", atividade de equitação com fins terapêuticos nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.
Ao todo, beneficiarão desta parceria 11 alunos com necessidades educativas especiais, que
frequentam o Agrupamento Escolas de Mangualde e que reúnam condições para a prática da equitação
com fins terapêuticos.
O Município de Mangualde suportará os custos da aula semanal de que cada um destes alunos
usufruirá, numa medida que entra em vigor já a partir desta segunda-feira, dia 9.
Abr 09 2018
editor
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"Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais" em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

10/04/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d75fe07a

No dia 13 de abril, sexta-feira, decorrerá, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, um workshop
inserido na Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais. O workshop tem início às
16h00 e será ministrado por voluntárias da Campanha Mind to Mind em Portugal. Esta iniciativa é
promovida pela equipa de Impacto Social (Social Impact Initiative Team) da Federação Europeia de
Associações de Estudantes de Psicologia (EFPSA).
O workshop é composto por materiais educacionais sobre a perturbação mental, roleplay e jogos,
vídeos e discussões interativas baseadas em situações reais. O objetivo é aumentar a
consciencialização sobre os problemas associados à saúde mental, combater o estigma e desenvolver
empatia para com indivíduos afetados por alguma perturbação mental. O conteúdo do workshop é
baseado em dados empíricos e foi revisto por profissionais da área.
A entrada nesta ação, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, é gratuita, mas é
obrigatória a inscrição através do telefone 966 122 165.
Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais
Portugal é um dos 23 países europeus envolvidos na organização desta campanha, que já vai na
terceira edição, e onde inúmeros estudantes de Psicologia e estudantes do Ensino Secundário têm
vindo a participar.
Os materiais utilizados foram revistos e atualizados com base nas opiniões e sugestões de todos os
que se envolveram na campanha, ou seja, é esperado que esta terceira edição venha a ter um
impacto ainda mais significativo na sociedade europeia. A campanha consiste num workshop
educacional e na utilização de várias ferramentas online criadas para auxiliar a partilha de
conhecimentos da área da psicologia, de forma a criar um impacto positivo e significativo na
sociedade.
O estigma das perturbações mentais é um fenómeno de extrema relevância e significativamente
difundido, o que causa um elevado impacto negativo no bem-estar de indivíduos e da sociedade em
geral. Além disto, muitas vezes este estigma acaba por dificultar o pedido de ajuda por parte de quem
precisa. Eliminar os estereótipos e noções do senso comum sobre a perturbação mental é o primeiro
passo para uma melhor saúde mental mostrando, assim, a relevância da educação de estudantes mais
novos em relação a este tópico.
Em Portugal, a campanha decorrerá de norte a sul do país e conta com a participação de 40
voluntários e o apoio de diversas instituições do ensino superior. Para saber mais sobre a campanha,
basta visitar o site (www.efpsa.org/social-impact/).
10 Abril, 2018
José Silva
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Workshop incentiva combate ao
estigma das perturbações mentais
MANGUALDEVai decorrer, na
sexta-feira, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, um
workshop inserido na Campanha de Combate ao Estigma
das Perturbações Mentais. O
workshop tem início às 16h00
e será ministrado por voluntárias da Campanha Mind to

Mind em Portugal. A iniciativa
é promovida pela equipa de
Impacto Social da Federação
Europeia de Associações de Estudantes de Psicologia.
O workshop é composto por
materiais educacionais sobre a
perturbação mental, roleplay e
jogos, vídeos e discussões inte-

ractivas baseadas em situações
reais.
O objectivo é aumentar a
consciencialização sobre os
problemas associados à saúde
mental, combater o estigma e
desenvolver empatia para com
indivíduos afectados por alguma perturbação mental.|
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Xadrez chega às escolas de Mangualde
PROTOCOLO O Município
de Mangualde, o Agrupamento
de Escolas de Mangualde e a
Federação Portuguesa de Xadrez cleberaram recentemente
um protocolo de colaboração
para um projecto educativo relacionado com a prática do xadrez.
Para oficializar o referido
Protocolo de Promoção do Sucesso Escolar estiveram presentes João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, António Agnelo Figueiredo, director do Agrupamento de Escolas de Mangualde e Dominic Robin Cross,
presidente Federação Portuguesa de Xadrez.
O protocolo tem como principal objextivo a promoção de

D.R.

Acordo visa promoção de acções conjuntas em todo o concelho

acções conjuntas, junto dos
agentes envolvidos no desenvolvimento do xadrez no concelho de Mangualde.

Face a uma modalidade que
melhora notavelmente a capacidade de raciocínio e o melhor rendimento escolar das

crianças, o acordo visa ser uma
ferramenta educativa de combate ao insucesso escolar, na
área do concelho de Mangualde.
As actividades propostas
para o desenvolvimento da
modalidade passam pela realização de axções de iniciação
escolar (apoio nas animações
de sensibilização, ensino regular em escolas do concelho e
cursos de iniciação); apoio nas
arbitragens de torneios nas e
entre as escolas e outras; apoio
aos centros de formação avançada de xadrez e disponibilização de treinadores de xadrez.
O acordo prevê ainda o aumento de número de atletas
praticantes nas associações
concelhias. |
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Mangualde promove
equitação com
fins terapêuticos
Mangualde Autarquia assina protocolo com a Associação
Hípica e Psicomotora de Viseu. Projecto arrancou ontem.
D.R.

Protocolo foi assinado na Câmara Municipal de Mangualde

O concelho de Mangualde
passa a ter actividades que visam ligar a equitação à saúde.
O projecto arrancou ontem e
visa acompanhar crianças e jovens do concelho com necessidades especiais.
João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal da Mangualde, e Armando Coimbra,
presidente da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de
Viseu (AHPV), um protocolo
que tem por finalidade promover o desenvolvimento do Projeto “Estrelas a Galope”, actividade de equitação com fins terapêuticos nas instalações
Montebelo Hípico em Farminhão.
Ao todo, beneficiarão desta
parceria 11 alunos com neces-

sidades educativas especiais,
que frequentam o Agrupamento Escolas de Mangualde
e que reúnam condições para
a prática da equitação com fins
terapêuticos.
O Município de Mangualde
suportará os custos da aula semanal de que cada um destes
alunos irá usufruir, numa medida que entrou ontem em vigor.
Promover a reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência, incapacidade e/ou em
situação de desvantagem na
sociedade, com rigor, equidade
e solidariedade é a missão da
Associação Hípica e Psicomotora de Viseu.
Com sede na antiga escola do
1º Ciclo do Ensino Básico, Vil de

Soito, esta associação foi constituída em Setembro de 2014,
tendo iniciado a sua intervenção na área da equitação com
fins terapêuticos, dinamizando
no presente, uma média de 100
intervenções semanais em
clientes portadores de deficiência.
Por despacho de 8 de Junho
de 2016 da Direção-Geral da Segurança Social, foi aAHPV contemplada com o estatuto de
Instituição Particular de Solidariedade Social, com vista à
prossecução dos seus estatutos,
de entre os quais se destaca o
acompanhamento na saúde,
prevenção da doença e prestação de cuidados, prioritariamente no apoio a pessoas com
demência.|
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Equitação
adequada à saúde
Mangualde | P8
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Mangualde promove equitação com fins terapêuticos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Viseu Online

Data Publicação:

10/04/2018

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/31062

O concelho de Mangualde passa a ter actividades que visam ligar a equitação à saúde. O projecto
arrancou ontem e visa acompanhar crianças e jovens do concelho com necessidades especiais.
João Azevedo, presidente da Câmara Municipal da Mangualde, e Armando Coimbra, presidente da
Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu (AHPV), um protocolo que tem por finalidade
promover o desenvolvimento do Projeto "Estrelas a Galope", actividade de equitação com fins
terapêuticos nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde promove equitação com fins terapêuticos para 11 crianças com
necessidades educativas

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão e Demo Online

Data Publicação:
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EducaçãoRegiãoMangualdeSociedade
Mangualde promove equitação com fins terapêuticos para 11 crianças com necessidades educativas
10 Abril, 2018 0 19
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
(Foto: equitacao-alentejo.com)
Na passada sexta-feira, 6 de abril, foi assinado, entre João Azevedo, Presidente do Município de
Mangualde, e Armando Coimbra, Presidente da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu
(AHPV), um protocolo que tem por finalidade promover o desenvolvimento do Projeto "Estrelas a
Galope", atividade de equitação com fins terapêuticos nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.
Ao todo, beneficiarão desta parceria 11 alunos com necessidades educativas especiais, que
frequentam o Agrupamento Escolas de Mangualde e que reúnam condições para a prática da equitação
com fins terapêuticos.
O Município de Mangualde suportará os custos da aula semanal de que cada um destes alunos
usufruirá, numa medida que entrou em vigor esta segunda-feira, dia 9 de abril.
2018-04-09 23:01:38+00:00
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Município de Mangualde assinou protocolo que promove a equitação com fins
terapêuticos
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Internet
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65edc741

Na passada sexta-feira, 6 de abril, foi assinado, entre João Azevedo, Presidente do Município de
Mangualde, e Armando Coimbra, Presidente da Direção da Associação Hípica e Psicomotora de Viseu
(AHPV), um protocolo que tem por finalidade promover o desenvolvimento do Projeto "Estrelas a
Galope", atividade de equitação com fins terapêuticos nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.
Ao todo, beneficiarão desta parceria 11 alunos com necessidades educativas especiais, que
frequentam o Agrupamento Escolas de Mangualde e que reúnam condições para a prática da equitação
com fins terapêuticos.
O Município de Mangualde suportará os custos da aula semanal de que cada um destes alunos
usufruirá, numa medida que entrou em vigor já a partir desta segunda-feira, dia 9.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Férias escolares da Páscoa em Mangualde

Tipo Meio:

Internet
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Magazine Serrano Online
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António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28450

Férias escolares da Páscoa em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
10 de Abril de 2018
26 Views
Em período de férias escolares da Páscoa, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde,
colabora com as instituições do concelho e recebe diariamente vários grupos de crianças. Ouvem-se
histórias e contos, vêm-se filmes, lêem-se livros e os alunos são envolvidos em atelier's temáticos.
Nestas férias escolares da Páscoa, a Biblioteca Municipal já recebeu mais de uma centena de crianças
das instituições Beatriz Pais, Complexo Paroquial e Colégio de Línguas.
Os alunos tiveram ainda a oportunidade de visitar a exposição de fotografia "Sorrisos", realizada no
âmbito do Projeto de Estágio de Ana Paula Jorge, cujo tema é a saúde oral.
Por:MM
10 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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EMIGRAÇÃO Através do seu Gabinete de Apoio ao
Emigrante, o Município de Mangualde está a desenvolver um projeto de investigação que consiste em
recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração deste
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

concelho vizinho, de forma a compreender a dimensão da mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente,
está também a ser efetuado o recenseamento de
todos os emigrantes do concelho mangualdense.
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“Volta ao concelho a nadar” este domingo em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove este domingo mais uma edição
do desafio “Volta ao concelho a nadar”, nas Piscinas Municipais, que terá início
às 9h00 e contempla 85 quilómetros. Inscrição gratuita mas obrigatória.
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Mangualde acolhe workshop sobre perturbação mental
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f840be8

Aumentar a consciencialização sobre os problemas associados à Saúde Mental, combater o estigma e
desenvolver empatia para com indivíduos afetados por alguma perturbação mental é o objetivo da
"Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais". No âmbito desta iniciativa, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe um workshop sobre esta doença,
pelas 16h00.
Portugal é um dos 23 países europeus envolvidos na organização desta campanha, que já vai na
terceira edição, e na qual inúmeros estudantes de Psicologia e estudantes do ensino secundário têm
vindo a participar. A iniciativa consiste num workshop educacional e na utilização de várias
ferramentas online criadas para auxiliar a partilha de conhecimentos da área da Psicologia, de forma a
criar um impacto positivo e significativo na sociedade.
O workshop, que será ministrado por voluntárias da Campanha Mind to Mind em Portugal, é composto
por materiais educacionais sobre perturbação mental, roleplay e jogos, vídeos e discussões interativas
baseadas em situações reais.
O conteúdo deste encontro, promovido pela equipa Social Impact Initiative Team da Federação
Europeia de Associações de Estudantes de Psicologia, é baseado em dados empíricos e foi revisto por
profissionais da área.
A participação no workshop, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, é gratuita,
mas obrigatória. Para submeter a sua inscrição contacte o número de telefone 966 122 165.
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Exposição "Escritoras Portuguesas" na Biblioteca Municipal de Cantanhede
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Até ao próximo dia 30 de Abril, a Biblioteca Municipal de Cantanhede tem patente uma exposição de
pintura "Escritoras Portuguesas", realizada pela pintora Maria Leonor e por Jorge Vicente Correia.
A mostra foi inaugurada no passado dia 6 de Abril e é uma estreia dos dois artistas neste equipamento
cultural, tendo como principal particularidade o facto ter sido efectuada a duas mãos. Em cada tela os
pintores expressam na sua realidade a imagem de diversas escritoras portuguesas, criando assim uma
simbiose perfeita entre ambos, permitindo a criação de magníficas demonstrações de arte.
A mostra é constituída por 10 trabalhos, óleos sobre telas, representando figuras de 10 das mais
significativas escritoras portuguesas, nomeadamente Agustina Bessa Luís, Ana de Castro Osório, Ana
Maria Magalhães, Clara Pinto Correia, Florbela Espanca, Isabel Alçada, Lídia Jorge, Natália Correia,
Sophia de Mello Breyner Andresen e Teolinda Gersão.
Sobre Maria Leonor Cabral
Maria Leonor Cabral Correia nasceu em 1940, na cidade da Guarda. Licenciada em Filologia
Germânica, manifestou desde sempre interesse pelas artes plásticas.
Após a aposentação tem-se dedicado à actividade artística, que foi aperfeiçoando com a participação
nos Cursos de Pintura da Escola Profissional de Artes de Coimbra, ARCA - EAC (1997), do Grupo
Regional de Pampilhosa do Botão (1998), da Escola Vasco da Gama, em Coimbra (2001) e no Atelier
de Nuno da Fonseca, em Coimbra.
Maria Leonor Correia expõe desde 1997 e entre as várias exposições em que participou, destacam-se
as mais recentes que realizou na Biblioteca Municipal de Mangualde (2011), na Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos, em Coimbra (2017), no Café Santa Cruz, em Coimbra (2018) e na
Biblioteca Municipal de Meda (2018).
Sobre Jorge Vicente Correia
Jorge Vicente Correia é natural de Coimbra, onde nasceu em 1937. É licenciado em História pela
Universidade de Coimbra. Foi professor de desenho de 1960 a1971 no Colégio S. José e Santa Maria,
em Mangualde, e também e integração dos Cursos Técnico-Profissionais na ARCA - EAC, Coimbra.
Autodidata, por não lhe ter sido possível ingressar na Escola de Belas Artes no Porto conforme seu
desejo, Jorge Vicente dedicou muito do seu tempo a desenhar para a família e amigos.
Depois da sua aposentação como professor do ensino público, retomou a pintura, a sua actividade
predileta e frequentou os Cursos de Pintura da Escola Profissional de Artes de Coimbra (ARCA - EAC),
em 1997 e da Escola de Pintura do Grupo Regional da Pampilhosa do Botão (1999/2001). Neste
período foi convidado para ser monitor dos Cursos Livres de Pintura, na Pampilhosa, Mealhada.
Não tendo, até à presente data, exposto ao público, de forma individual, algumas obras do autor

Página 87

foram realizadas a pedido e estão expostas na Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde
(retrato a óleo sobre tela, da Professora Felismina Alcântara) e no Auditório do serviço de Ortopedia
VI, Hospitais da Universidade de Coimbra (retrato a óleo sobre tela, do Professor Norberto Canha).
Tem feito, desde 1996, várias dezenas de obras por encomenda, para diversos colecionadores e
figuras públicas.
Jorge Correia participou em várias exposições coletivas das quais se destacam as mais recentes que
realizou na Biblioteca Municipal de Mangualde (2011), na Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos, em Coimbra (2017), no Café Santa Cruz, em Coimbra (2018) e na Biblioteca Municipal de
Meda (2018).
12 Abril, 2018
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À CONVERSA
COM O ESCRITOR
Sernancelhe
Quinta-feira, 14h30
No âmbito do certame cultural “Tons de Primavera”, o
Auditório Municipal de Sernancelhe recebe o evento
“À conversa com o escritor
Francisco Bolila”, em que
será abordado o seu livro
“Que exagero!”.

PRÓXIMOS DIAS
À CONVERSA COM...
Sernancelhe
Sexta-feira, 14h30
O Auditório Municipal recebe o evento “À conversa
com a escritora Teresa Barranha”, a propósito do seu livro “Regal, defesa da aldeia”.

WORKSHOP
Mangualde
Sexta-feira, 16h00
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves recebe um
workshop inserido na Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações
Mentais.

PALESTRA SOBRE
EDUCAÇÃO
Vouzela
Sexta-feira, 18h30
A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens de
Vouzela, no âmbito da Campanha "Mês da Prevenção
do Maus Tratos na Infância",
vai promover a acção "(Em)
conversas... a arte de educar
crianças felizes", orientada
pela psicóloga Magda Dias.

‘FAMÍLIAS INCRÍVEIS’
Tondela
Sexta-feira, 21h00
Na Biblioteca Municipal, decorrerá a terceira sessão
deste projecto, alusiva ao
tema “O que fazer quando o
meu filho(a) se corta ou se

maltrata? - Notas sobre o
comportamento auto-lesivo
na adolescência”.

WORKSHOPS
Vila Nova de Paiva
Sábado, 9h30
Na loja Terras do Posto de
Turismo vão decorrer dois
workshops: “Pintura em tecido” e “Falso estanho metálico”. A inscrição inclui todos
os materiais necessários
para a realização das peças.

MOSTRA DAS
BROINHAS
Santa Comba Dão
Sábado, 10h30
Com abertura no sábado, a
5ª Mostra das Broinhas de
Santa Columba e a Mostra
de Artes e Ofícios e Tasquinhas vai decorrer até domingo, junto ao Mercado
Municipal. O evento vai
contar com animação musical e várias actividades.

CAMINHADA AZUL
Penalva do Castelo
Sábado, 15h30
No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância, o município promove uma Caminhada Azul,
com formação de laço azul
humano. A concentração
dos participantes será junto
à Câmara e o percuro terá
4,5 quilómetros de extensão.

LANÇAMENTO
DE LIVRO
Moimenta da Beira
Sábado, 16h30
O escritor Jaime de Oliveira
Martins lança a obra “Heróis
do Ar”, na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro. A apresentação será de Nuno
Monteiro da Silva, tenentecoronel piloto aviador.

TONDELA ROCKS
Tondela
Sábado, 17h30
A Associação Cultural e Re-
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creativa Ermidense, de Tondela, vai organizar a terceira
edição de “Abaixo Cu Sistema - System of a Down Tribute”, que contará com as
presenças de bandas como
Basalto, Infraktor, Hipérion,
Nihility, Cabeça de Martelo e
El Bastard.

PEÇA DE TEATRO
Nelas
Sábado, 21h30
O Cine-teatro Municipal de
Nelas vai receber a peça de
teatro “Enquanto os Lobos
Uivam”, com direcção de
António Fonseca e Pedro
Lamas. A peça é interpretada
por finalistas do curso de
Teatro e Educação da ESEC,
do Instituto Politécnico de
Coimbra, em colaboração
com o Teatrão.

GALA SOLIDÁRIA
Santa Comba Dão
Domingo, 15h00
A Casa da Cultura recebe a
VIII Gala Solidária do Núcleo de Santa Comba Dão,
com a receita a reverter para
a Liga Portuguesa Contra o
Cancro, que conta com momentos musicais e de dança.

FEIRA DE
ARTESANATO
Carregal do Sal
Domingo, 10h00
A antiga escola primária de
Fiais da Telha, freguesia de
Carregal do Sal, vai acolher a
segunda Feira de Artesanato,
com animação surpresa e
almoço convívio. A organização pertence ao Grupo
Artes e Sabores Fialenses.

CONCERTO
DE MÚSICA
Castro Daire
Domingo, 15h00
A Banda de Música dos
Bombeiros Voluntários de
Castro Daire vai realizar, na
Igreja Matriz, o seu Concerto
de Primavera. O evento faz
parte do cartaz cultural de
Abril do município.
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Orquestra de Câmara Portuguesa e Orquestra POEMa na celebração do Dia da Mãe
em Mangualde - Farol da Nossa Terra
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c609166d

Para assinalar o Dia da Mãe, que se comemora este ano no dia 6 de maio, vai realizar-se na Igreja do
Complexo Paroquial de Mangualde, às 17h00, um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa e da
Orquestra POEMa.
Este é um concerto organizado pela Câmara Municipal de Mangualde no âmbito da iniciativa musical
"Mundos Cruzados", inserida no projeto "Alto Mondego, Rede Cultural".
O projeto "Alto Mondego, rede cultural" desenvolve-se no âmbito da candidatura que decorre de 1 de
outubro de 2017 a 30 de setembro de 2020.
O projeto consubstancia-se numa operação de programação cultural em rede com os Municípios de
Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres, tendo como objetivo geral o desenvolvimento de uma
estratégia integrada de promoção turística de modo a posicionar o território do Alto Mondego como
um destino de excelência e autenticidade para o segmento do turismo histórico-cultural, de âmbito
nacional e internacional, suportado pelo património material e imaterial existente.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Avança projeto de recenseamento
da comunidade emigrante
O Gabinete de Apoio ao
Emigrante da Câmara Municipal de Mangualde tem em
curso um projeto de recolha de
informação dos emigrantes do
concelho. O projeto visa “recolher, harmonizar e analisar
informação sobre a evolução
e as características da emigração mangualdense, de forma
a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade
de origem”, adianta a autarquia
numa nota enviada à comunicação social.
De acordo com a mesma
nota, o projeto está a efetuar o
recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no estrangeiro,

“para que este contribua para a
definição e avaliação de políticas municipais de emigração”.
Segundo a autarquia “através
desta ferramenta pretende-se
conhecer melhor a realidade da
diáspora mangualdense” e pensar o projeto futuro do concelho
em que a comunidade emigrante esteja incluída: “muitos destes
mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar
a criar riqueza e valor acrescentado no concelho”.
“É responsabilidade dos
municípios prestar atenção ao
crescimento da população emigrante e preparar a estrutura
municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes”,

sublinha a nota da autarquia,
consciente da “importância da
comunidade
mangualdense
dispersa pelo mundo e sentindo
a necessidade de dar resposta,
de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os
emigrantes se deparam”.
Para que este objetivo seja
atingido “com a maior celeridade”, o Município apela a que todos os emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma
do Emigrante, existente no site
da autarquia (http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de Apoio ao
Emigrante.
Textos: EA
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EXPOSIÇÕES
VISEU - Teatro Viriato: Exposição de fotografia
‘Menos 21’ de Carlos Fernandes, até 20 de julho; Quinta
da Cruz: Exposições: coletiva ‘They Tried to Bury us,
but forgot we are seds’ de Vanessa Chrystie, John Gallo,
Carlos No, Paulo Neves, Maia Horta e Johanne Grune-Yanoff, e a exposição ‘Construction Line’; Museu da
Misericórdia: Exposição de arte sacra ‘Senhor e Deus’,
inaugurada no sábado, 10 de março, composta de fotografias de José Santos e de peças de arte sacra, até 30
de abril; Museu Nacional Grão Vasco: Exposição ‘Cores da Natureza’ de Teresa Magalhães. Um conjunto de
12 pinturas de técnicas diversas, até 29 de abril; Hotel
Montebelo: Exposição dos trabalhos da pintora Alice
Piloto, até final de Abril; Galeria Saeculorum (Praça
D. Duarte): Exposição de pintura ‘Zoodiaco’ de Paulo
Medeiros, até 5 de maio.
MANGUALDE - Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Exposição ‘Livros da Memória, Memória
dos Livros’, que resulta de um encontro de amigos da
Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital e
tem como objetivo celebrar o livro, bem como as memórias a ele associadas, até 27 de abril.
VOUZELA - Museu Municipal de Vouzela: Exposição de fotografia ‘Detalhes de Cor’ de Fernando Costa,
até 27 de abril.
CARREGAL DO SAL - Museu Municipal Manuel
Soares de Albergaria: Exposição de pintura de Rosa
Macedo, Paulo Matos e Lizete Correia
OLIVEIRA DE FRADES - Museu Municipal: Ex-
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posição de artes plásticas ‘Animes’ de Filipa Negrão. De
apenas 13 anos, Filipa Negrão, residente em Oliveira de
Frades, descobriu há três anos o talento para as artes
plásticas, até final de abril.
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Município de Mangualde efetua Recenseamento dos seus Emigrantes
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Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projeto de investigação que consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a
evolução e as características da emigração mangualdense de forma a compreender a dimensão da
mesma, tendo em conta as relações existentes com a localidade de origem. Paralelamente, está a ser
efetuado o recenseamento de todos os emigrantes mangualdenses que vivam atualmente no
estrangeiro, para que este contribua para a definição e avaliação de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a maior celeridade, o Município apela a que todos os
emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma do Emigrante, existente no Site do Município
(http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/), ou presencialmente no Gabinete de
Apoio ao Emigrante.
É responsabilidade dos Municípios prestar atenção ao crescimento da população emigrante e
habilitar/preparar a estrutura municipal para novos serviços de apoio aos emigrantes. Assim,
consciente da importância da comunidade mangualdense dispersa pelo mundo e sentindo a
necessidade de resposta, de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com que os nossos
emigrantes se deparam, o Município de Mangualde encara este desafio como uma responsabilidade,
uma oportunidade e um investimento.
Uma responsabilidade, no sentido em que não pode haver distinção entre mangualdenses, quer
residam ou não no concelho; uma oportunidade, pois através desta ferramenta pretende-se conhecer
melhor a realidade da diáspora mangualdense e um investimento, uma vez que muitos destes
mangualdenses, quando regressarem definitivamente a Mangualde, podem investir e ajudar a criar
riqueza e valor acrescentado no concelho.
2018-04-12 12:18:02+01:00
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TRILHO DA RICARDINA
coloca
"mangualde em movimento"!
12 DE MAIO, EM ESPINHO

A 12 de maio, sábado, decorrerá mais urna edição dos
Percursos Pedestres 'Mangualde em Movimento'. A iniciativa, que consiste em perfazer os Trilhos da Ricardina, em Espinho, é organizada pelo Município de Mangualde em
parceria com a Junta de Freguesia de Espinho e a Associação
Cultural e Recreativa Água-Levada.
A concentração terá início pelas 15h30, no Largo Dr.
Couto. A partir das 16h00, serão realizados exercícios de
aquecimento junto à Abadia de Espinho. Às 16h30, terá início o percurso com o acompanhamento do Dr. António
Tavares, arqueólogo do Município de Mangualde, terminando o percurso junto à Associação Cultural e Recreativa
Água-Levada.
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para a realização das peças.

À CONVERSA COM...

MOSTRA DAS
BROINHAS

Sernancelhe
14h30
O Auditório Municipal recebe o evento “À conversa
com a escritora Teresa Barranha”, a propósito do seu livro “Regal, defesa da aldeia”.

WORKSHOP
Mangualde
16h00
A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves recebe um
workshop inserido na Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações
Mentais.

PALESTRA SOBRE
EDUCAÇÃO
Vouzela
18h30
A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens de
Vouzela, no âmbito da Campanha "Mês da Prevenção
do Maus Tratos na Infância",
vai promover a acção "(Em)
conversas... a arte de educar
crianças felizes", orientada
pela psicóloga Magda Dias.

‘FAMÍLIAS INCRÍVEIS’
Tondela
21h00
Na Biblioteca Municipal, decorrerá a terceira sessão
deste projecto, alusiva ao
tema “O que fazer quando o
meu filho(a) se corta ou se
maltrata? - Notas sobre o
comportamento auto-lesivo
na adolescência”.

PRÓXIMOS DIAS
WORKSHOPS
Vila Nova de Paiva
Sábado, 9h30
Na loja Terras do Posto de
Turismo vão decorrer dois
workshops: “Pintura em tecido” e “Falso estanho metálico”. A inscrição inclui todos
os materiais necessários

Santa Comba Dão
Sábado, 10h30
Com abertura no sábado, a
5ª Mostra das Broinhas de
Santa Columba e a Mostra
de Artes e Ofícios e Tasquinhas vai decorrer até domingo, junto ao Mercado
Municipal. O evento vai ter
animação musical.

CAMINHADA AZUL
Penalva do Castelo
Sábado, 15h30
No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na
Infância, o município promove uma Caminhada Azul,
com formação de laço azul
humano. A concentração
dos participantes será junto
à Câmara e o percuro terá
4,5 quilómetros de extensão.

LANÇAMENTO
DE LIVRO
Moimenta da Beira
Sábado, 16h30
O escritor Jaime de Oliveira
Martins lança a obra “Heróis
do Ar”, na Biblioteca Municipal Aquilino Ribeiro. A apresentação será de Nuno
Monteiro da Silva, tenentecoronel piloto aviador.

TONDELA ROCKS
Tondela
Sábado, 17h30
A Associação Cultural e Recreativa Ermidense, de Tondela, vai organizar a terceira
edição de “Abaixo Cu Sistema - System of a Down Tribute”, que contará com as
presenças de bandas como
Basalto, Infraktor, Hipérion,
Nihility, Cabeça de Martelo e
El Bastard.

PEÇA DE TEATRO
Nelas
Sábado, 21h30
O Cine-teatro Municipal de
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Nelas vai receber a peça de
teatro “Enquanto os Lobos
Uivam”, com direcção de
António Fonseca e Pedro
Lamas. A peça é interpretada
por finalistas do curso de
Teatro e Educação da ESEC,
do Instituto Politécnico de
Coimbra, em colaboração
com o Teatrão.

MANGUALDE
A NADAR
Mangualde
Domingo, 09h00
A autarquia vai realizar mais
um desafio “Volta ao concelho a nadar” que consiste em
dar a volta ao concelho, mas
dentro da piscina, com cerca
de 85km sempre a nadar.
A actividade insere-se na acção “Mangualde em Movimento” e é gratuita.

FEIRA DE
ARTESANATO
Carregal do Sal
Domingo, 10h00
A antiga escola primária de
Fiais da Telha, freguesia de
Carregal do Sal, vai acolher a
segunda Feira de Artesanato,
com animação surpresa e
almoço convívio. A organização pertence ao Grupo
Artes e Sabores Fialenses.

GALA SOLIDÁRIA
Santa Comba Dão
Domingo, 15h00
A Casa da Cultura recebe a
VIII Gala Solidária do Núcleo de Santa Comba Dão,
com a receita a reverter para
a Liga Portuguesa Contra o
Cancro, que conta com momentos musicais e de dança.

CONCERTO
DE MÚSICA
Castro Daire
Domingo, 15h00
A Banda de Música dos
Bombeiros Voluntários de
Castro Daire vai realizar, na
Igreja Matriz, o seu Concerto
de Primavera. O evento faz
parte do cartaz cultural de
Abril do município.
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Dia da Mãe celebrado com
concerto de orquestras
D.R.

Concerto decorrerá na Igreja do Complexo Paroquial

MANGUALDE Para assinalar
o Dia da Mãe, que se comemora, este ano, no dia 6 de Maio,
vai realizar-se, na Igreja do
Complexo Paroquial de Mangualde, um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa
e da Orquestra POEMa.
O concerto é organizado pelo município, no âmbito da iniciativa musical “Mundos Cruzados”, inserida no projecto
“Alto Mondego, Rede Cultural”,
que se desenvolve no âmbito
da candidatura que decorre de
1 de Outubro de 2017 a 30 de
Setembro de 2020.

O projecto consubstancia-se
numa operação de programação cultural em rede com os
municípios de Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres, tendo
como objectivo geral o desenvolvimento de uma estratégia
integrada de promoção turística de modo a posicionar o
território do Alto Mondego
como um destino de excelência e autenticidade para o segmento do turismo históricocultural, de âmbito nacional e
internacional, suportado pelo
património material e imaterial
existente.|
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■ MANGUALDF
Texto Irene Ferreira

EQUITAÇÃO PARA JOVENS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS
ASSOCIAÇÃO HÍPICA E
PSICOMOTORA DE VISEU
(AHPV) ESTÁ A COLABORAR
COM A CÃMARA MUNICIPAL
DE MANGUALDE NA
PRESTAÇÃO DE SESSÕES
DE EQUITAÇÃO A PENSAR
NOS ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS
ESPECIAIS (NEE)
ão onze os alunos do Agrupamento
de Escolas de Mangualde que esta
semana começaram a frequentar
o projeto "Estrelas a galope» nas instalações Montebelo Hípico, localizado
em Farminhão, no concelho de Viseu.
O projeto tem como objetivo promover
a atividade de equitação com fins
terapêuticos, uma vez por semana,
durante um ano. O protocolo foi
assinado com a autarquia mangualdense, que vai suportar os custos
da aula semanal de que cada aluno.
Segundo Luís Ribeiro, da direção
da AHPV, as sessões de equitação
são orientadas por um técnico da

Onze alunos vão frequentar o Centro Hípico do Montebelo

associação e de acordo "com a especificidade da patologia de cada criança».
"Temos crianças com autismo, trissomia
21, entre outras patologias", refere.
Na opinião do responsável, a prática da
equitação é uma mais-valia e "está provado que traz uma série de benefícios não só
físicos mas também ao nível intelectual".
Luís Ribeiro explica que o custo das
sessões "é simbólico" por que o objetivo
da instituição é conseguir chegar "ao
maior número de crianças e jovens com
necessidades especiais".

Outros municípios aderem ao projeto
O protocolo assinado com a autarquia
de Mangualde também já existe com
outras Câmaras do distrito.
A Associação Hípica e Psicomotora de
Viseu disponibiliza, desde 2014, sessões
de equitação com fins terapêuticos
com o município de Viseu, no âmbito
do programa Viseu Educa. Em Santa
Comba Dão, o protocolo também já foi
estabelecido e em Tondela o acordo com
a autarquia está, segundo Luís Ribeiro, a
ser ultimado.
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Trilhos da Ricardina, em Espinho
Posted by: Antonio Pacheco
13 de Abril de 2018
12 Views
A 12 de maio, sábado, decorrerá mais uma edição dos Percursos Pedestres 'Mangualde em
Movimento'. A iniciativa, que consiste em perfazer os Trilhos da Ricardina, em Espinho, é organizada
pelo Município de Mangualde em parceria com a Junta de Freguesia de Espinho e a Associação Cultural
e Recreativa Água-Levada.
A concentração terá início pelas 15h30, no Largo Dr. Couto. A partir das 16h00, serão realizados
exercícios de aquecimento junto à Abadia de Espinho. Às 16h30, terá início o percurso com o
acompanhamento do Dr. António Tavares, arqueólogo do Município de Mangualde, terminando o
percurso junto à Associação Cultural e Recreativa Água-Levada.
Esta atividade, que tem como intuito incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde, é gratuita,
mas com inscrição obrigatória na secretaria das Piscinas Municipais, através de email
desporto@cmmangualde.pt ou ainda através do telefone 232 619 820.
13 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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A iniciativa terá início às 21h00 do dia 28 de abril e termina na manhã seguinte. Este espetáculo
divide-se em duas partes.
Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentará "Folhas de Primavera". Seguir-se-ão uma ceia
partilhada, uma maratona de contos com a participação de crianças e respetivos acompanhantes e
vários jogos/ateliês. A atividade termina com o pequeno almoço na manhã de 29 de abril.
Este ano, será a 12.ª edição do "Dormir com Livros", que em 2018 tem a primavera como tema.
Nesta atividade, as crianças devem estar acompanhadas por um adulto, trazer pijama, almofada,
colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes é pedido que tragam um doce ou
salgado para a ceia.
PROGRAMAÇÃO - Dormir com Livros
28 de abril
21h00
Tema: Primavera
Inscrições:
- Até 24 de abril (gratuitas, mas obrigatórias)
- Idades: 6 a 11 anos
- Limite: 25 crianças (+ 25 adultos)
- Na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, pelo telefone 232 619 880 ou pelo e-mail
biblioteca@cmmangualde.pt
1.ª Parte
"Folhas da Primavera" - Teatro Onomatopeia
Um sonho mágico em papel. O riso, as brincadeiras, o tempo. A criança e a natureza. As árvores, os
pássaros, as flores. A espera. A esperança. A vontade de abraçar o mundo. A celebração da vida. A
liberdade de podermos ser felizes.
2ª Parte
Ceia partilhada
Maratona de contos com participação de crianças e acompanhantes
Jogos/ateliês
Pequeno almoço na manhã de 29 de abril
As inscrições, embora gratuitas, são de caráter obrigatório e devem ser feitas na Biblioteca Municipal
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Dr. Alexandre Alves, para o telefone 232 619 880 ou pelo e-mail biblioteca@cmmangualde.pt.
A sessão está limitada a 25 crianças (e respetivos acompanhantes), entre os 6 e os 11 anos.
Contos e Leitura
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A RESPOSTA

NATAÇÃO. A Câmara Municipal de
Mangualde realiza hoje, das 09h00 ás
13h00, mais uni desafio 'Volta ao Concelho a Nadar'.

A prova, como o próprio nome indica,
consiste em dar a volta ao concelho...
mas dentro da piscina. O desafio contempla 85 km. sempre a nadar.

ATLETISMO. Realiza-se hoje, a partir
das 09h30, o 370 Grande Prémio de Atletismo DOMA - Juventude Operária Monte
Abraão (Sintra).

A organização está a cargo da Juventude Operária de Monte Abraão e da
Câmara Municipal de Sintra. A participação é gratuita.

ESTAFETA. Realiza-se hoje a II Estafeta Solidária da Liga dos Combatentes,
que liga os concelhos de Faro, Olhão e
Tavira.

A prova conta com a participação de
cerca de 300 atletas de clubes federados e não federados, forças de segurança e forças militares.
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A Câmara Municipal de Mangualde realizou, no passado domingo, dia 15 de abril, mais uma edição da
"Volta ao concelho a nadar" que consistiu, como o próprio nome indica, em dar a volta ao concelho...
mas dentro da piscina! Participaram 73 pessoas, que realizaram os 85 Km em 2h40m.
A atividade, inserida na ação "Mangualde em Movimento", foi gratuita e contou com a presença do
vereador do Desporto da Câmara Municipal de Mangualde, Rui Costa.
16 Abril, 2018
José Silva

Página 102

A103

Escola de Ciclismo arranca em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

16/04/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.centronoticias.pt/2018/04/16/escola-de-ciclismo-arranca-em-mangualde/

O Clube Azuribike Mangualde Team apresentou este sábado, dia 14 de abril, o projeto da Escola de
Ciclismo destinado a crianças dos 6 aos 14 anos. Este projeto de formação, com a coordenação técnica
do treinador Joaquim Patrício, conta já com mais de uma dezena de jovens.
Na cerimónia, a Presidente da Direção Ana Marques, apresentou os atletas de competição e o novo
equipamento para época 2018/19. Para assinalar o momento, esteve presente o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
16 Abril, 2018
José Silva
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Na edição de abril do Sextas da Lua não faltará boa disposição! No dia 27, pelas 21h30, os
comediantes Alexandre Santos e Luís Filipe Borges protagonizarão um espetáculo de Stand Up
Comedy no auditório do Complexo Paroquial de Mangualde.
Os bilhetes, que têm um custo de 10 euros, estão à venda na BOL - Bilheteira Online
(https://goo.gl/M8sVtV), na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na Relógio Velho (cafetaria) e na
Papelaria Adrião.
O espetáculo destina-se a maiores de 16 anos.
Alexandre Santos
Sendo um dos comediantes mais vistos do Youtube - com mais de 150mil seguidores e outros 190 mil
no Facebook - Alexandre Santos é, de facto, um verdadeiro fenómeno das redes sociais que começa já
a dar os primeiros passos na televisão com o programa Pancas da Semana (+TVI), da sua autoria.
Mas é sem pancas que o Alexandre Santos é o comediante responsável pelo filme português com mais
buzz na internet após Balas e Bolinhos . O Estrondo conta com mais de dois milhões de
visualizações no YouTube e a sua sequela, O Estrondo II , três dias após a sua estreia, em 2013, já
tinha alcançado meio milhão de visualizações.
Luís Filipe Borges
É um apresentador e guionista de televisão português. Luís Filipe Borges apresentou o programa de
stand-up comedy Sempre em Pé na RTP2. Antes, foi o anfitrião das quatro séries do talk-show "A
Revolta dos Pastéis de Nata", de grande êxito do mesmo canal. Participou ainda em "O Homem que
Mordeu o Cão" (TVI), "Feitos ao Bife" (RTP1), e co-apresentou, com o Prof. Fernando Casqueira,
"Conta-me História" (RTP1).
16 Abril, 2018
José Silva

Página 104

A105

Volta ao concelho a nadar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

16/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21dcd5dc

A Câmara Municipal de Mangualde realizou no passado domingo, dia 15 de abril, mais uma edição da
"Volta ao concelho a nadar" que consistiu, como o próprio nome indica, em dar a volta ao concelho...
mas dentro da piscina! Participaram 73 pessoas, que realizaram os 85 Km em 2h40m.
A atividade, inserida na ação "Mangualde em Movimento", foi gratuita e contou com a presença do
vereador do Desporto da Câmara Municipal de Mangualde, Rui Costa.
.
Município de Mangualde /Comunicação
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O Clube Azuribike Mangualde Team apresentou este sábado, dia 14 de abril, o projeto da Escola de
Ciclismo destinado a crianças dos 6 aos 14 anos. Este projeto de formação, com a coordenação técnica
do treinador Joaquim Patrício, conta já com mais de uma dezena de jovens.
Na cerimónia, a Presidente da Direção Ana Marques, apresentou os atletas de competição e o novo
equipamento para época 2018/19. Para assinalar o momento, esteve presente o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
.
Município de Mangualde/Comunicação

Página 106

Renascimento
A107

ID: 74617105

16-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 14,52 x 16,57 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

VOLTA AO CONCELHO A NADAR!
PARTICIPANTES NADARAM UM TOTAL
DE 85KMS
A Câmara Municipal de Mangualde realizou, na manhã do dia 15 de abril, domingo,
mais um desafio "Volta ao concelho a nadar" que consiste, como o próprio nome
indica, em dar a volta ao concelho... mas dentro da piscina! O desafio, teve início
pelas 9H00, tendo os 73 participantes alcançado os 85km, sempre a nadar ao fim
de 2h40!
Esta é mais uma das atividades inseridas no programa "Mangualde em Movimento"

Página 107

Renascimento
A108

ID: 74617349

16-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 9,90 x 14,07 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

AGENDA
FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
VÁRZEA DE TAVARES
6 DE MAIO
15H15 - MISSA
DIA MUNDIAL DO LIVRO
23 DE ABRIL
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE
TRILHOS DE RICARDINA
12 DE MAIO
ESPINHO
CONCERTO DIA DA MÃE
6 DE MAIO
IGREJA DO COMPLEXO PAROQUIAL DE
MANGUALDE
DORMIR COM LIVROS
28 DE ABRIL
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
DR. ALEXANDRE ALVES
CELEBRA DIA MUNDIAL
DO LIVRO
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, preparou um conjunto de iniciativas para
celebrar o Dia Mundial do Livro, assinalado anualmente a
23 de abril. O objetivo é reconhecer a importância do livro
e incentivar hábitos de leitura na população.
As comemorações começaram a 9 de abril, com a
inauguração da exposição "Livros da Memória/Memória
dos Livros". Esta exposição, patente na Biblioteca
Municipal até 27 de abril, é composta por livros e textos
que testemunham a forma como cada livro pode marcar
quem os lê, em determinado momento da sua vida. Esta
exposição pretende contribuir para a partilha e o gosto
pelos livros e pela leitura. É uma homenagem à literatura,
aos livros e às bibliotecas. Esta exposição tem Paula
Frute como curadora, e resulta da colaboração com a
Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital.
De 11 de abril a 9 de maio, o projeto itinerante "Livro
Sobre Rodas" levou o conto "Um Lobo Culto", de Becky
Bloom", até às escolas do Pré-Escolar e do 1.° Ciclo do
concelho.
A Biblioteca Municipal acolhe, a 23 de abril, uma
Maratona de Contos, dinamizada por técnicos de
Biblioteca, professores e voluntários, que vão contar
contos sem parar para os grupos de crianças das escolas
do concelho (Pré-escolar, 1.° e 2.° Ciclos).
Já a 28 de abril, "Dormir com Livros", um serão de leitura
com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera",
será apresentado na Biblioteca Municipal, às 21h00.
Esta é uma produção do Onomatopeia Teatro e inclui
contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e
acompanhantes.
As inscrições para as atividades dos dias 23 e 28 são
limitadas. Para inscrever os mais novos deve contactar a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves para o telefone
232 619880 ou pelo e-mail bibliotecacmmangualde.pt.
O DIA MUNDIAL DO LIVRO
A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro.
A data foi escolhida por ser um dia importante para a
literatura mundial - foi a 23 de abril de 1616 que faleceu
Miguel de Cervantes e a 23 de abril de 1899 que nasceu
Vladimir Nabokov. O dia 23 de abril é também recordado
como o dia em que nasceu e morreu o famoso escritor
inglês William Shakespeare. A data serve ainda para
chamar a atenção para a importância do livro como bem
cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e
para o desenvolvimento económico.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e
a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de
leitura na população. Os livros são um importante meio de
transmissão de cultura e informação e ainda elementos
fundamentais no processo educativo.

Página 109

Renascimento
A110

ID: 74617057

16-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Quinzenal

Área: 24,50 x 10,48 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

CAMPANHA DE COMBATE AO ESTIGMA DAS
PERTURBAÇÕES MENTAIS
No dia 13 de abril, sexta-feira, decorreu, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, um workshop
inserido na Campanha de Combate ao Estigma das
Perturbações Mentais. O workshop teve início às
16h00 e foi ministrado por voluntárias da Campanha
Mind to Mind em Portugal. Esta iniciativa é promovida
pela equipa de Impacto Social (Social Impact Initiative
Team) da Federação Europeia de Associações de
Estudantes de Psicologia (EFPSA).
O workshop foi composto por materiais educacionais
sobre a perturbação mental, roleplay e jogos, vídeos e
discussões interativas baseadas em situações reais.
O objetivo foi aumentar a consciencialização sobre
os problemas associados à saúde mental, combater
o estigma e desenvolver empatia para com indivíduos
afetados por alguma perturbação mental. O conteúdo
do workshop foi baseado em dados empíricos e foi

revisto por profissionais da área.

CAMPANHA DE COMBATE AO
ESTIGMA DAS PERTURBACOES
MENTAIS
Portugal é um dos 23 países europeus envolvidos na
organização desta campanha, que já vai na terceira
edição, e onde inúmeros estudantes de Psicologia
e estudantes do Ensino Secundário têm vindo a
participar.
Os materiais utilizados foram revistos e atualizados
com base nas opiniões e sugestões de todos os que
se envolveram na campanha, ou seja, é esperado que
esta terceira edição venha a ter um impacto ainda
mais significativo na sociedade europeia. A campanha

consiste num workshop educacional e na utilização
de várias ferramentas online criadas para auxiliar a
partilha de conhecimentos da área da psicologia, de
forma a criar um impacto positivo e significativo na
sociedade.
O estigma das perturbações mentais é um fenómeno
de extrema relevância e significativamente difundido,
o que causa um elevado impacto negativo no bemestar de indivíduos e da sociedade em geral. Além
disto, muitas vezes este estigma acaba por dificultar o
pedido de ajuda por parte de quem precisa. Eliminar
os estereótipos e noções do senso comum sobre
a perturbação mental é o primeiro passo para uma
melhor saúde mental mostrando, assim, a relevância
da educação de estudantes mais novos em relação a
este tópico.
Em Portugal, a campanha decorrerá de norte a sul do
país e conta com a participação de 40 voluntários e o
apoio de diversas instituições do ensino superior.
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MANGUALDE ASSINA
PROTOCOLO DE
PROMOÇÃO DO
SUCESSO EDUCATIVO
DESENVOLVIMENTO DO XADREZ NO
CONCELHO COMO UMA
FERRAMENTA EDUCATIVA DE COMBATE AO
INSUCESSO ESCOLAR
É reconhecido que as crianças que praticam xadrez
melhoram notavelmente a sua capacidade de
raciocínio, o que se reflete num melhor rendimento
escolar. O xadrez é claramente uma ferramenta
educativa. Qualquer projeto, programa ou plano de
ensino-aprendizagem do xadrez deve ser encarado
como um Projeto Educativo. Com esse foco e
enquadramento, foi assinado na passada quinta-feira,
dia 5 de abril, um Protocolo de colaboração entre o
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Município de Mangualde, o Agrupamento de Escolas
de Mangualde e a Federação Portuguesa de Xadrez.
Para oficializar o referido Protocolo de Promoção do
Sucesso Escolar estiveram presentes João Azevedo,
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
António Agnelo Figueiredo, Diretor do Agrupamento
de Escolas de Mangualde e Dominic Robin Cross,
Presidente Federação Portuguesa de Xadrez.
O protocolo tem como principal objetivo a promoção
de ações conjuntas, junto dos agentes envolvidos
no desenvolvimento do Xadrez no concelho de
Mangualde. Este acordo visa ser uma ferramenta
educativa de combate ao insucesso escolar, na área
do concelho de Mangualde. As atividades propostas
para o desenvolvimento da modalidade de Xadrez
são: realização de ações de iniciação escolar (apoio
nas animações de sensibilização, ensino regular em
escolas do concelho e cursos de iniciação); realização
de apoio nas arbitragens de torneios escolares e
provas entre escolas e outras; realização de apoio

aos centros de formação avançada de xadrez, pela
disponibilização de treinadores de xadrez. O acordo
prevê ainda com estas medidas o aumento de número
de atletas praticantes nas associações concelhias.
XADREZ CONTRIBUI PARA O
DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, PARA A
EDUCAÇÃO SOCIAL E DESPORTIVA
O xadrez contribui para o desenvolvimento intelectual,
para a educação social e desportiva, para atingir
objetivos culturais e ampliar conhecimentos, para o
desenvolvimento pessoal e formação do carácter.
Durante a partida de xadrez a cada jogada está
associado um ato de uma reflexão, que precede a
eleição do movimento. Este processo de reflexão
requer atenção (aplicação voluntária do pensamento à
atividade que se realiza) e concentração (capacidade
de isolar-se voluntariamente do mundo exterior e
centrar-se exclusivamente na ação que se realiza).
A prática do xadrez potencia estas capacidades que
favorecem um melhor rendimento escolar.
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE ASSINOU PROTOCOLO
QUE PROMOVE A EQUITAÇÃO COM FINS
TERAPÊUTICOS
PROTOCOLO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO DE
MANGUALDE E A AHPV
Na passada sexta-feira, 6 de abril, foi assinado,
entre João Azevedo, Presidente do Município de
Mangualde, e Armando Coimbra, Presidente da

Direção da Associação Hípica e Psicomotora de
Viseu (AHPV), um protocolo que tem por finalidade
promover o desenvolvimento do Projeto "Estrelas a
Galope", atividade de equitação com fins terapêuticos
nas instalações Montebelo Hípico em Farminhão.

Ao todo, beneficiarão desta parceria 11 alunos com
necessidades educativas especiais, que frequentam
o Agrupamento Escolas de Mangualde e que reúnam
condições para a prática da equitação com fins
terapêuticos.
O Município de Mangualde suportará os custos da
aula semanal de que cada um destes alunos usufruirá,
numa medida que entra em vigor já a partir desta
segunda-feira, dia 9.
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15 de Abril de 2018

Granitos Pimentel & Tavares, Lda

Publicação Quinzenal
Preço 1,10

www.jornalrenascimento.pt

aseim ento-VaNGUALIE
•

FESTA DE NOSSA
SENHORA DOS
PRAZERES

FORAM INAUGURADAS AS OBRAS
DE REABILITAÇÃO DO ESPAÇO
EXTERIOR À CAPELA DE NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES EM
ALDEIA DE CARVALHO

P. 02

405° ANIVERSÁRIO
DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE
MANGUALDE

Instituição criou programa especifico para
comemorar de forma especial mais um aniversário

COMEMORAÇÃO TEVE PONTO ALTO EM
MAIS UMA GALA SOLIDÁRIA

MANGUALDE
ASSINOU PROTOCOLO
QUE PROMOVE
EQUITAÇÃO PARA FINS
TERAPÊUTICOS

Páginas centrais

GINÁSTICA DO
AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE MANGUALDE
TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR NO
11° EUROGYM
V P.05

V P.02
MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS
CIRURGIAS E CONTACTOLOG IA
Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números
232 613 297
232 623 355
Comb.
R"
da
G.Guerra,
r° 27

ii
INSTITUTO CLINICO
DEOFTALMOLOGIA

232 613 298
232 611 075
Rua da
Saudade,
n°7

Telef. e Fax: 271 703 059
(Exposição)

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDA
Serviços Nacionais e Internacionais

Telef. 271 703 200
e— (Residência)

Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 962974658-963051265- 967011696 - 969005447
www.funerariaferrazealfredo.pt funeraria.f.a@sapo.pt

24

Telef. 271 104 179 (Oficial)

Serafim Tavares e Dinis Alfredo
comércio de móveis,
Ida
www.movifornosipt

Talem. 914 036 037
Email: geral@movifornos.pt
Bairro das Capelas
6370-175
FORNOS DE ALGODRES
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MAIS DE UMA CENTENA
DE CRIANÇAS PASSAM
AS FÉRIAS DA PÁSCOA
NA BIBLIOTECA
Ouvem-se histórias e contos, veem-se filmes, leemse livros e os alunos são envolvidos em atelier's
temáticos...
Em período de férias escolares da Páscoa, a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, colabora com as instituições do concelho
e recebe diariamente vários grupos de crianças.
Ouvem-se histórias e contos, vêm-se filmes, lêemse livros e os alunos são envolvidos em atelier's
temáticos. Nestas férias escolares da Páscoa, a
Biblioteca Municipal já recebeu mais de uma centena
de crianças das instituições Beatriz Pais, Complexo
Paroquial e Colégio de Línguas.
Os alunos tiveram ainda a oportunidade de visitar a
exposição de fotografia "Sorrisos", realizada no âmbito
do Projeto de Estágio de Ana Paula Jorge, cujo tema
é a saúde oral,
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DIA DA MÃE CELEBRADO COM CONCERTO DA
ORQUESTRA DE CÂMARA PORTUGUESA E DA
ORQUESTRA POEMA
Para assinalar o Dia da Mãe, que se comemora, este
ano, no dia 6 de maio, vai realizar-se, na Igreja do
Complexo Paroquial de Mangualde, um concerto da
Orquestra de Câmara Portuguesa e da Orquestra
POEMa. Este é um concerto organizado pela Câmara
Municipal de Mangualde no âmbito da iniciativa
musical "Mundos Cruzados", inserida no projeto "Alto
Mondego, Rede Cultural".
O projeto "Alto Mondego, rede cultural" desenvolvese no âmbito da candidatura que decorre de 1 de
outubro de 2017 a 30 de setembro de 2020.

O projeto consubstancia-se numa operação de
programação cultural em rede com os Municípios de
Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres, tendo como
objetivo geral o desenvolvimento de uma estratégia
integrada de promoção turística de modo a posicionar
o território do Alto Mondego como um destino de
excelência e autenticidade para o segmento do
turismo histórico-cultural, de âmbito nacional e
internacional, suportado pelo património material e
imaterial existente.
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TRILHO DA RICARDINA
COLOCA "MANGUALDE
EM MOVIMENTO"!

A 12 de maio, sábado, decorrerá mais uma edição
dos Percursos Pedestres 'Mangualde em Movimento'.
A iniciativa, que consiste em perfazer os Trilhos da
Ricardina, em Espinho, é organizada pelo Município
de Mangualde em parceria com a Junta de Freguesia de Espinho e a Associação Cultural e Recreativa
Água-Levada.
A concentração terá início pelas 15h30, no Largo Dr.
Couto. A partir das 16h00, serão realizados exercícios de aquecimento junto à Abadia de Espinho. Às
16h30, terá início o percurso com o acompanhamento do Dr. António Tavares, arqueólogo do Município de
Mangualde, terminando o percurso junto à Associação Cultural e Recreativa Agua-Levada.
Esta atividade, que tem como intuito incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde, é gratuita, mas
com inscrição obrigatória na secretaria das Piscinas
Municipais, através de email desporto@cmmangualde.pt ou ainda através do telefone 232 619 820.
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"LIVROS DA MEMÓRIA, MEMÓRIA DOS LIVROS"
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, acolhe, entre 9 e 27 de abril, a exposição
"Livros da Memória, Memória dos Livros". Esta
exposição resulta de um encontro de amigos da
Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital
e tem como objetivo celebrar o livro, bem como as
memórias a ele associadas.
Esta exposição parte do desafio lançado pela
professora de História do Livro, Paula Frade, aos seus
alunos para "homenagearem aos espaços de memória
que são os livros e as bibliotecas". Dessa forma, cada
participante contribuiu com um livro, cuja leitura o terá
marcado num momento da sua vida.
As obras patentes nesta exposição estão
acompanhadas por um pequeno texto onde o seu
proprietário registou um testemunho, expressão das

suas vivências, olhares e sensibilidade. A conceção e
supervisão é de Paula Frade, investigadora membro
do IELT, Universidade Nova de Lisboa, e docente
também na Universidade Sénior de Oliveira do
Hospital.
A exposição "Livros e Memória, Memória dos Livros"
pretende, também, contribuir para a partilha e o gosto
pelos livros e, como refere a curadora Paula Frade, "é
o nosso contributo e homenagem à literatura e aos
livros, ambicionando, com esta iniciativa, despertar
sonhos e despertar livros".
Abril é o mês em que se comemora o Dia Mundial
do Livro e da Leitura, razão pela qual o Município
de Mangualde acolhe esta exposição que pretende
enaltecer a importância do livro na vida de cada um.
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE EFETUA
RECENSEAMENTO DOS SEUS EMIGRANTES
REGISTO PODE SER FEITO NA PLATAFORMA DO
EMIGRANTE
Através do seu Gabinete de Apoio ao Emigrante, o
Município de Mangualde encontra-se a desenvolver
um projeto de investigação que consiste em recolher,
harmonizar e analisar informação sobre a evolução
e as características da emigração mangualdense
de forma a compreender a dimensão da mesma,
tendo em conta as relações existentes com a
localidade de origem. Paralelamente, está a ser
efetuado o recenseamento de todos os emigrantes
mangualdenses que vivam atualmente no estrangeiro,
para que este contribua para a definição e avaliação
de políticas municipais de emigração.
Assim, e para que este objetivo seja atingido com a
maior celeridade, o Município apela a que todos os
emigrantes mangualdenses se registem na Plataforma
do Emigrante, existente no Site do Município (http://
mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt/registo/),
ou presencialmente no Gabinete de Apoio ao

Emigrante.
É responsabilidade dos Municípios prestar atenção
ao crescimento da população emigrante e habilitar/
preparar a estrutura municipal para novos serviços
de apoio aos emigrantes. Assim, consciente da
importância da comunidade mangualdense dispersa
pelo mundo e sentindo a necessidade de resposta,
de forma eficiente, às solicitações e dificuldades com
que os nossos emigrantes se deparam, o Município
de Mangualde encara este desafio como uma
responsabilidade, uma oportunidade e um investimento.
Urna responsabilidade, no sentido em que não pode
haver distinção entre mangualdenses, quer residam ou
não no concelho; uma oportunidade, pois através desta
ferramenta pretende-se conhecer melhor a realidade
da diáspora mangualdense e uni investimento, uma
vez que muitos destes mangualdenses, quando
regressarem definitivamente a Mangualde, podem
investir e ajudar a criar riqueza e valor acrescentado no
concelho.

Página 118

Renascimento
A119

ID: 74617112

16-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 7

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 24,50 x 15,24 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

EUTANASIA: UMA.
SOLUÇÃO OU UMA
FUGA DESNECESSÁRIA?
Atualmente encontram-se em estudo, duas propostas
de lei para descriminalizar a morte assistida também
conhecida por eutanásia. Por tal, o PSD Mangualde
entendeu ser de extrema relevância que a comunidade
ficasse a conhecer tais propostas para que, de modo
informado, cada um possa decidir se a eutanásia é ou
não a melhor solução para o indivíduo. Para além da
eutanásia pretendeu-se também, abordar questões
como o sofrimento, a distanásia ou o papel da família
junto do doente, entre outros assuntos ligados à morte
assistida.
Neste sentido, teve lugar no passado dia 6 de Abril
pelas 21 h30m, no Auditório da Câmara Municipal
de Mangualde, um debate sobre a eutanásia em
que estiveram como oradores o Pe. Edson Bantim,
Doutorado em Teologia Moral pela Pontifícia
Universidade Lateranense de Roma, Dr. Luís Patrão,
médico internista na Unidade de Cuidados Intensivos
Polivalente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Dr.
Paulo Batista, médico internista no hospital CUF Viseu,
secretário do núcleo de Viseu da Associação dos
Médicos Católicos, Dr. Paulo Lima, Juiz de Direito do
Juízo de Competência Genérica de Mangualde.
Este debate foi aberto à participação dos
Mangualdenses que intervieram, quer através de
questões ao painel de oradores quer com opiniões ou
experiências pessoais.
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LIVROS SOBRE RODAS
No mês do Livro e da Leitura a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, percorre o
concelho com mais uma das suas muitas atividades - a dramatização do conto "Um
Lobo Culto". Hoje, ficam algumas imagens dos "Livros Sobre Rodas" em Chãs de
Tavares e Abrunhosa a Velha.
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Mangualde assinala com vasto programa o Dia Mundial do Livro
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, preparou um conjunto de iniciativas para
celebrar o Dia Mundial do Livro, assinalado anualmente a 23 de abril. O objetivo é reconhecer a
importância do livro e incentivar hábitos de leitura na população.
As comemorações começam a 9 de abril, com a inauguração da exposição "Livros da
Memória/Memória dos Livros". Esta exposição, patente na Biblioteca Municipal até 27 de abril, será
composta por livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida. Esta exposição pretende contribuir para a partilha e o gosto pelos
livros e pela leitura. É uma homenagem à literatura, aos livros e às bibliotecas. Esta exposição tem
Paula Frute como curadora, e resulta da colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do
Hospital.
De 11 de abril a 9 de maio, o projeto itinerante "Livro Sobre Rodas" leva o conto "Um Lobo Culto", de
Becky Bloom", até às escolas do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho.
A Biblioteca Municipal acolhe, a 23 de abril, uma Maratona de Contos, dinamizada por técnicos de
Biblioteca, professores e voluntários, que vão contar contos sem parar para os grupos de crianças das
escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos).
Já a 28 de abril, "Dormir com Livros", um serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de
Primavera", será apresentado na Biblioteca Municipal, às 21h00. Esta é uma produção do
Onomatopeia Teatro e inclui contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e acompanhantes.
As inscrições para as atividades dos dias 23 e 28 são limitadas. Para inscrever os mais novos deve
contactar a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves para o telefone 232 619 880 ou pelo e-mail
biblioteca@cmmangualde.pt.
O DIA MUNDIAL DO LIVRO
A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida por ser um dia importante
para a literatura mundial - foi a 23 de abril de 1616 que faleceu Miguel de Cervantes e a 23 de abril de
1899 que nasceu Vladimir Nabokov. O dia 23 de abril é também recordado como o dia em que nasceu
e morreu o famoso escritor inglês William Shakespeare. A data serve ainda para chamar a atenção
para a importância do livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento da literacia e para o
desenvolvimento económico.
A data tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar
hábitos de leitura na população. Os livros são um importante meio de transmissão de cultura e
informação e ainda elementos fundamentais no processo educativo.
PROGRAMAÇÃO
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23 de abril - Dia Mundial do Livro e da Leitura 2018
Efeméride assinalada pela Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, Mangualde
23 de abril | Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
Maratona de Contos
Entre as 10h30 e as 16h00
Técnicos de Biblioteca, professores e voluntários vão contar contos sem parar para os grupos de
crianças das escolas do concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos)
Inscrições limitadas*
28 de abril | Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
Dormir com Livros | Serão de leitura com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera"
21h00
Produção do Onomatopeia Teatro e contos narrados pelas técnicas da Biblioteca, crianças e
acompanhantes
Inscrições limitadas*
9 a 27 de abril
Exposição Livros da Memória/Memória dos Livros
Exposição de livros e textos que testemunham a forma como cada livro pode marcar quem os lê, em
determinado momento da sua vida
Curadora: Paula Frute. Em colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital
11 de abril a 9 de maio | Projeto itinerante
"Um Lobo Culto" de Becky Bloom
Conto dramatizado no âmbito do Livro Sobre Rodas/Itinerância de contos pelas escolas do Pré-Escolar
e 1.º Ciclo do concelho
*Inscrições:
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
232 619 880
biblioteca@cmmangualde.pt
17 Abril, 2018
José Silva
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Orquestra de Câmara Portuguesa e da Orquestra POEMa na celebração do Dia da Mãe
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Para assinalar o Dia da Mãe, que se comemora, este ano, no dia 6 de maio, vai realizar-se, na Igreja
do Complexo Paroquial de Mangualde, um concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa e da
Orquestra POEMa. Este é um concerto organizado pela Câmara Municipal de Mangualde no âmbito da
iniciativa musical "Mundos Cruzados", inserida no projeto "Alto Mondego, Rede Cultural".
O projeto "Alto Mondego, rede cultural" desenvolve-se no âmbito da candidatura que decorre de 1 de
outubro de 2017 a 30 de setembro de 2020.
O projeto consubstancia-se numa operação de programação cultural em rede com os Municípios de
Mangualde, Nelas e Fornos de Algodres, tendo como objetivo geral o desenvolvimento de uma
estratégia integrada de promoção turística de modo a posicionar o território do Alto Mondego como
um destino de excelência e autenticidade para o segmento do turismo histórico-cultural, de âmbito
nacional e internacional, suportado pelo património material e imaterial existente.
17 Abril, 2018
José Silva
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Clube Azuribike Mangualde Team apresentou equipa de ciclismo
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Clube Azuribike Mangualde Team apresentou equipa de ciclismo
Posted by: Antonio Pacheco
17 de Abril de 2018
14 Views
O Clube Azuribike Mangualde Team apresentou este sábado, dia 14 de abril, o projeto da Escola de
Ciclismo destinado a crianças dos 6 aos 14 anos. Este projeto de formação, com a coordenação técnica
do treinador Joaquim Patrício, conta já com mais de uma dezena de jovens.
Na cerimónia, a Presidente da Direção Ana Marques, apresentou os atletas de competição e o novo
equipamento para época 2018/19. Para assinalar o momento, esteve presente o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Por:Mun.Mangualde
17 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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VOLTA AO CONCELHO A NADAR!
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PARTICIPANTES NADARAM UM TOTAL DE 85KMS
A Câmara Municipal de Mangualde realizou, na manhã do dia 15 de abril, domingo, mais um desafio
"Volta ao concelho a nadar" que consiste, como o próprio nome indica, em dar a volta ao concelho...
mas dentro da piscina! O desafio, teve início pelas 9H00, tendo os 73 participantes alcançado os
85km, sempre a nadar ao fim de 2h40!
Esta é mais uma das atividades inseridas no programa "Mangualde em Movimento"
17 de Abril de 2018
Rosto
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Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais
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No dia 13 de abril, sexta-feira, decorreu, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, um workshop
inserido na Campanha de Combate ao Estigma das Perturbações Mentais. Tornar-se assinante para
continuar a ler...
17 de Abril de 2018
Rosto
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MANGUALDE ASSINA PROTOCOLO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO
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DESENVOLVIMENTO DO XADREZ NO CONCELHO COMO UMA
FERRAMENTA EDUCATIVA DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR
É reconhecido que as crianças que praticam xadrez melhoram notavelmente a sua capacidade de
raciocínio, o que se reflete num melhor rendimento escolar. O xadrez é claramente uma ferramenta
educativa. Tornar-se assinante para continuar a ler...
17 de Abril de 2018
Rosto
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Biblioteca Municipal promove
actividades para assinalar
o Dia Mundial do Livro
Mangualde Iniciativa tem como objectivo enaltecer a importância do livro e
incentivar hábitos de leitura na população
D.R.

Biblioteca vai dinamizar actividades, exposições, maratona de contos e serões de leitura

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde,
preparou um conjunto de iniciativas para celebrar o Dia
Mundial do Livro, assinalado
anualmente a 23 de Abril.
O objectivo é reconhecer a
importância do livro e incentivar hábitos de leitura na população.
As comemorações começaram a 9 de Abril, com a inauguração da exposição “Livros
da Memória/Memória dos Livros”. Esta exposição, patente
na Biblioteca Municipal até 27
de Abril, é composta por livros
e textos que testemunham a

forma como cada livro pode
marcar quem os lê, em determinado momento da sua vida.
Esta exposição pretende contribuir para a partilha e o gosto
pelos livros e pela leitura. É uma
homenagem à literatura, aos livros e às bibliotecas. Esta exposição tem Paula Frute como
curadora, e resulta da colaboração com a Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital.
De 11 de Abril a 9 de Maio, o
projecto itinerante “Livro Sobre
Rodas” leva o conto “Um Lobo
Culto”, de Becky Bloom”, até às
escolas do Pré-Escolar e do 1.º

Ciclo do concelho.
A Biblioteca Municipal acolhe, a 23 deAbril, uma Maratona
de Contos, dinamizada por técnicos de Biblioteca, professores
e voluntários, que vão contar
contos sem parar para os grupos de crianças das escolas do
concelho (Pré-escolar, 1.º e 2.º
Ciclos).
Já a 28 de Abril, “Dormir com
Livros”, um serão de leitura
com apresentação do espectáculo “Folhas de Primavera”,
será apresentado na Biblioteca
Municipal, às 21h00. Esta é uma
produção do Onomatopeia
Teatro e inclui contos narrados

pelas técnicas da Biblioteca,
crianças e acompanhantes.
As inscrições para as actividades dos dias 23 e 28 são limitadas, devendo contactar-se a
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, pelo telefone 232
619 880 ou pelo e-mail biblioteca@cmmangualde.pt.
DIa Mundial do Livro
foi instituído em 1995
A UNESCO instituiu em 1995
o Dia Mundial do Livro. A data
foi escolhida por ser um dia importante para a literatura mundial – foi a 23 de Abril de 1616
que faleceu Miguel de Cervantes e a 23 de abril de 1899 que
nasceu Vladimir Nabokov. O
dia 23 de Abril é também recordado como o dia em que nasceu e morreu o famoso escritor
inglês William Shakespeare. A
data serve ainda para chamar
a atenção para a importância
do livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento
da literacia e para o desenvolvimento económico.
A data tem como objectivo
reconhecer a importância e a
utilidade dos livros, assim como
incentivar hábitos de leitura na
população. Os livros são um
importante meio de transmissão de cultura e informação e
ainda elementos fundamentais
no processo educativo. |
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“Azuribike” cria projecto
de formação no ciclismo
D.R.

Clube apresentou atletas e novos equipamentos

MANGUALDE O Clube Azuribike Mangualde Team apresentou no passado sábado o
projecto da Escola de Ciclismo, destinado a crianças
com idades compreendidas
entre os 6 aos 14 anos.
O projecto de formação
conta com coordenação técnica do treinador Joaquim Patrício e tem já mais de uma de-

zena de jovens participantes.
Na cerimónia de apresentação, a presidente da direcção
do clube, Ana Marques, deu a
conhecer os atletas de competição e o novo equipamento
para época 2018/19. Para assinalar o momento, esteve
presente o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. |
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DORMIR COM LIVROS
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Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro, celebrado anualmente a 23 de abril, a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves será palco de "Dormir com Livros", um serão de leitura com
apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera".
Este espetáculo divide-se em duas partes. Primeiro, o Teatro Onomatopeia apresentará "Folhas de
Primavera". Segue-se uma ceia partilhada, uma maratona de contos com a participação de crianças e
respetivos acompanhantes e vários jogos/ateliês. A atividade termina com o pequeno almoço na
manhã seguinte.
Este ano, será a 12.ª edição da atividade "Dormir com Livros", que este ano tem a primavera como
tema. Nesta atividade, as crianças devem estar acompanhadas por um adulto, trazer pijama,
almofada, colchão de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes é pedido que tragam um
doce ou salgado para a ceia.
Programa:
Folhas da Primavera
Um sonho mágico em papel. O riso, as brincadeiras, o tempo. A criança e a natureza. As árvores, os
pássaros, as flores. A espera. A esperança. A vontade de abraçar o mundo. A celebração da vida. A
liberdade de podermos ser felizes.
28 abr.: 21h
Ceia Partilhada
28 abr.
Maratona de contos
28 abr.
Jogos/ateliês
28 abr.
Pequeno-almoço
29 abr.
Inscrições (até 24 abr.): 232 619 880 | Email
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Noite de humor em mais uma edição de Sextas da Lua do Município de Mangualde Farol da Nossa Terra
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Na edição de abril do Sextas da Lua não faltará boa disposição! No dia 27, pelas 21h30, os
comediantes Alexandre Santos e Luís Filipe Borges protagonizarão um espetáculo de Stand Up
Comedy no auditório do Complexo Paroquial de Mangualde.
Os bilhetes, que têm um custo de 10 euros, estão à venda na BOL - Bilheteira Online, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, na Relógio Velho (cafetaria) e na Papelaria Adrião.
O espetáculo destina-se a maiores de 16 anos.
Alexandre Santos
Sendo um dos comediantes mais vistos do Youtube - com mais de 150mil seguidores e outros 190 mil
no Facebook - Alexandre Santos é, de facto, um verdadeiro fenómeno das redes sociais que começa já
a dar os primeiros passos na televisão com o programa Pancas da Semana (+TVI), da sua autoria.
Mas é sem pancas que o Alexandre Santos é o comediante responsável pelo filme português com mais
buzz na internet após Balas e Bolinhos . O Estrondo conta com mais de dois milhões de
visualizações no YouTube e a sua sequela, O Estrondo II , três dias após a sua estreia, em 2013, já
tinha alcançado meio milhão de visualizações.
Luís Filipe Borges
É um apresentador e guionista de televisão português. Luís Filipe Borges apresentou o programa de
stand-up comedy Sempre em Pé na RTP2. Antes, foi o anfitrião das quatro séries do talk-show "A
Revolta dos Pastéis de Nata", de grande êxito do mesmo canal. Participou ainda em "O Homem que
Mordeu o Cão" (TVI), "Feitos ao Bife" (RTP1), e co-apresentou, com o Prof. Fernando Casqueira,
"Conta-me História" (RTP1).
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Almeida Henriques virado para o leite
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O autarca viseense, sempre atento e fecundo em ideias, ciente de que o seu colega de Mangualde,
João Azevedo, não está a conseguir dar conta do recado com a OP Láctea criada em colaboração com
o seu vereador, braço direito, presidente da concelhia e presidente da COAPE, Rui Costa, consciente
ainda de que Viseu pode, com esforço e entusiasmo, integrar-se na Região Demarcada do Queijo da
Serra, como já o fez com o vinho do Dão, incentiva os produtores locais a dedicar-se à criação da raça
autóctone "Bordaleira" a qual, juntamente com a "Churra Mondegueira", é produtora do leite com
atributos sine qua non para a obtenção do certificado DOC daquele queijo e seus derivados.
Que se cuidem Luís Tadeu, do município de Gouveia, berço daquele consagrado produto, Borges da
Silva, de Nelas, Francisco Carvalho, de Penalva do Castelo e os autarcas de Fornos de Algodres,
Celorico da Beira, Seia... Almeida Henriques está agora virado para a fileira do queijo, provavelmente
por influência dos empresários da AIRV, sempre oportunos no que concerne ao desenvolvimento
empresarial da região.
(Foto DV DR)
Rua Direita
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Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinalado em Mangualde
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O Município de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural Pelouro da Cultura, assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a colocação de novos
vinis nos marcos promocionais do património cultural de Mangualde. Os marcos promocionais são um
convite à visita daqueles e dos restantes monumentos do concelho.
Dispostos ao longo da Avenida Senhora do Castelo, aqueles marcos divulgam alguns exemplares do
vasto e rico património do território. Ali podemos ver e ler sobre o Palácio Condes de Anadia, Dólmen
de Cunha Baixa, Torre Medieval de Gandufe, Igreja Matriz de São Julião e Ermida de Nossa Senhora
do Castelo.
A Câmara Municipal de Mangualde, desde o ano de 2010, tem desenvolvido atividades no âmbito
deste dia comemorativo da identidade cultural de todos os mangualdenses.
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é uma iniciativa do ICOMOS (Conselho Internacional dos
Monumentos e Sítios) e tem, em Portugal, a coordenação geral da sua comemoração na Direção Geral
do Património Cultural e do ICOMOS Portugal. As instituições gestoras de património, como as
Câmaras Municipais, por exemplo, e outras entidades, públicas ou privadas, podem juntar-se a essa
efeméride com as mais diversas iniciativas.
19 Abril, 2018
José Silva
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Mangualde marca presença na FIT Guarda
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Mangualde estará presente, de 28 de abril a 1 de maio, na FIT Guarda - Feira Ibérica do Turismo com
o melhor do concelho, levando as suas tradições e sabores além-fronteiras. No stand do Município
estarão artesãos e produtores de todo o concelho, desde a hotelaria, a restauração, o artesanato, as
queijarias, a apicultura, as compotas, o vinho, as pastelarias e os enchidos. A animação do concelho
também se fará representar através da atuação da ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira, do
Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão de Fagilde", da Alcatuna e do Rancho Folclórico de Mangualde.
Os produtores presentes são:
Hotelaria: Hotel Senhora do Castelo; Casas D'Aldeia; Casa dos Feitais; Casa do Avô; e Casa do Soito.
Restauração: O Valério.
Artesanato: Bordados de Tibaldinho de Cidália Rodrigues, Lídia Rodrigues, Isaura Figueiredo; Olaria de
Sérgio Amaral; e Cerâmica de Maria do Amparo.
Queijarias: Ouro Serrano; e Vale da Estrela (Queijo DOP).
Apicultura: Mel Abelha Azul; Mel de Quintella; e Celestino da Silva Laires.
Compotas: Quinta da Sarnada (Compota de Mirtilo).
Vinho: Adega Cooperativa de Mangualde; Julia Kemper; Quinta dos Monteirinhos; Casa Anadia; e
Soito Wines.
Pastelaria: Pastéis de Feijão da Pastelaria do Patronato; Queijadas de Mirtilo da Pastelaria Cinderela;
Broa Típica da Beira Alta da Pastelaria Cinderela; e Cavacas de Mangualde da Pastelaria São Miguel.
Enchidos: Quintas de Seia.
O stand do Município de Mangualde estará localizado no 1º pavilhão, ao lado de expositores como:
Turismo de Castilla y León, Turismo da Extremadura, Turismo do Porto e Norte, Salamanca, Turismo
Provincia Badajoz, Coruña, Béjar... entre outros.
19 Abril, 2018
José Silva
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EXPOSIÇÕES
VISEU
Teatro Viriato: Exposição de fotografia ‘Menos 21’
de Carlos Fernandes, até 20 de julho; Quinta da Cruz:
Exposições: coletiva ‘They Tried to Bury us, but forgot
we are seds’ de Vanessa Chrystie, John Gallo, Carlos No,
Paulo Neves, Maia Horta e Johanne Grune-Yanoff, e a
exposição ‘Construction Line’; Museu da Misericórdia:
Exposição de arte sacra ‘Senhor e Deus’, inaugurada no
sábado, 10 de março, composta de fotografias de José
Santos e de peças de arte sacra, até 30 de abril; Museu
Nacional Grão Vasco: Exposição ‘Cores da Natureza’ de
Teresa Magalhães. Um conjunto de 12 pinturas de téc
nicas diversas, até 29 de abril; Hotel Montebelo: Expo
sição dos trabalhos da pintora Alice Piloto, até final de
Abril; Galeria Saeculorum (Praça D. Duarte): Expo
sição de pintura ‘Zoodiaco’ de Paulo Medeiros, até 5 de
maio.
MANGUALDE
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Expo
sição ‘Livros da Memória, Memória dos Livros’, que re
sulta de um encontro de amigos da Universidade Sénior
Rotary de Oliveira do Hospital e tem como objetivo ce
lebrar o livro, bem como as memórias a ele associadas,
até 27 de abril.
VOUZELA
Museu Municipal de Vouzela: Exposição de foto
grafia ‘Detalhes de Cor’ de Fernando Costa, até 27 de
abril.
CARREGAL DO SAL
Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria:
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Exposição de pintura de Rosa Macedo, Paulo Matos e
Lizete Correia
OLIVEIRA DE FRADES
Museu Municipal: Exposição de artes plásticas ‘Ani
mes’ de Filipa Negrão. De apenas 13 anos, Filipa Negrão,
residente em Oliveira de Frades, descobriu há três anos
o talento para as artes plásticas, até final de abril.
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Tondela

Filipa Duarte apresenta novo
livro sábado no mercado velho
A poetisa Filipa Duarte comemora as «Bodas de Pérola» com
o lançamento de mais um livro.
Impressionante, a cumplicidade
da autora com as palavras. Mais
curioso ainda, ou talvez não, por
ser uma mulher que vem do ramo
das ciências enquanto formação
académica e profissional. Campos opostos mas que se conjugam na plenitude com o mundo
afetivo da poesia.
É dentro deste espirito que a
escritora tondelense apresenta
no próximo sábado, 21 de Abril,
pelas 15h30, na galeria de exposições do Mercado Velho, em
Tondela, o seu 22.º livro, «30
anos a viver sonhos e a escrever
livros». O título desta mais recente publicação justifica as
«Bodas de Pérola» que a autora
reclama para o seu trajeto literário.
Para apresentar o seu mas recente livro, Filipa Duarte terá ao seu lado, António
Soares Marques. O antigo governador civil do distrito de Viseu e também antigo
presidente da Câmara Municipal de Mangualde é provavelmente aquele que melhor interpreta o sentido poético da obra da autora. Não é a primeira vez que
António Soares Marques apresenta livros de Filipa Duarte e certamente não será
a última.
O evento contará com intervenções dos presentes, leitura de mensagens e
momentos musicais e poéticos. Após a sessão de autógrafos haverá um brinde
às «Bodas de Pérola» da autora.
ARMÉNIO PEREIRA
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Noticias quinta feira - 12h30
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Edição de Irene Ferreira
Temas em destaque:
Por posse ilegal de uma granada de morteiro, duas pessoas foram detidas em Moimenta da Beira
Antigos autarcas do Executivo PSD de Santa Comba Dão condenados por terem levado para casa
ipads e iphones do município voltaram hoje ao tribunal
Ministério da Justiça vai levar ao parlamento o regresso dos processos judiciais do concelho de Penalva
para Mangualde, entre outras propostas de alteração ao mapa judiciário
Presidente do Conselho Regional do Centro, autarca de Mangualde garante que está a acompanhar a
reprogramação dos fundos comunitários
Carta do património arqueológico e histórico de Oliveira de Frades deve ficar concluída em 2020
2018-04-19 15:00:00+01:00
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Luís Filipe Borges e Alexandre Santos em Mangualde
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Humoristas vão atuar a 27 de abril no Auditório do Complexo Paroquial
Os comediantes Alexandre Santos e Luís Filipe Borges vão atuar no próximo dia 27 de abril em
Mangualde. O espetáculo de stand-up comedy está inserido no programa "Sextas da Lua" e será
realizado no auditório do Complexo Paroquial a partir das 21h30.
A atuação promete dar "boa disposição" aos espetadores que assistam a esta "noite de humor". A
entrada custa 10 euros e os bilhetes estão à venda na BOL - Bilheteira Online, na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, na cafetaria Relógio Velho e na Papelaria Adrião.
O espetáculo destina-se a maiores de 16 anos.
2018-04-19 10:24:00+01:00
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Sextas da Lua com comédia em Mangualde
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Sextas da Lua com comédia em Mangualde
Posted by: Antonio Pacheco
19 de Abril de 2018
23 Views
Na edição de abril do Sextas da Lua não faltará boa disposição! No dia 27, pelas 21h30, os
comediantes Alexandre Santos e Luís Filipe Borges protagonizarão um espetáculo de Stand Up
Comedy no auditório do Complexo Paroquial de Mangualde.
Os bilhetes, que têm um custo de 10 euros, estão à venda na BOL - Bilheteira Online
(https://goo.gl/M8sVtV), na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na Relógio Velho (cafetaria) e na
Papelaria Adrião.
O espetáculo destina-se a maiores de 16 anos.
Alexandre Santos
Sendo um dos comediantes mais vistos do Youtube - com mais de 150mil seguidores e outros 190 mil
no Facebook - Alexandre Santos é, de facto, um verdadeiro fenómeno das redes sociais que começa já
a dar os primeiros passos na televisão com o programa Pancas da Semana (+TVI), da sua autoria.
Mas é sem pancas que o Alexandre Santos é o comediante responsável pelo filme português com mais
buzz na internet após Balas e Bolinhos . O Estrondo conta com mais de dois milhões de
visualizações no YouTube e a sua sequela, O Estrondo II , três dias após a sua estreia, em 2013, já
tinha alcançado meio milhão de visualizações.
Luís Filipe Borges
É um apresentador e guionista de televisão português. Luís Filipe Borges apresentou o programa de
stand-up comedy Sempre em Pé na RTP2. Antes, foi o anfitrião das quatro séries do talk-show "A
Revolta dos Pastéis de Nata", de grande êxito do mesmo canal. Participou ainda em "O Homem que
Mordeu o Cão" (TVI), "Feitos ao Bife" (RTP1), e co-apresentou, com o Prof. Fernando Casqueira,
"Conta-me História" (RTP1).
19 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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Trail Giro do Horizonte By V Trail Aldeias do Mondego
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O IV Trail Aldeias do Mondego teve uns trilhos fantásticos, tivemos de tudo um pouco: subidas duras,
single tracks brutais, percurso dentro de uma ribeira (onde não corria água), descidas divertidas e
zonas para rolar. A nova edição do Trail Giro do Horizonte By V Trail Aldeias do Mondego já está a ser
preparada
Carregue sobre a imagem e visualize o vídeo de 2017 do Trail Giro do Horizonte By V Trail Aldeias do
Mondego.
IV Trail Aldeias do Mondego, decorreu e teve o ponto de partida e de chegada a bela localidade de
Mangualde.
Os atletas tinham à disposição várias distâncias: 35 km; 16 km; estafetas 2×16 km e um mini trail de
10 km. Com este vasto leque de distâncias, a organização conseguiu chegar a diversos tipos de
atletas, que se inscreveram de acordo com as suas capacidades física e treino que fazem.
Os 35 km das Aldeias do Mondego
Irei dar a opinião sobre a distância dos 35 km do IV Trail Aldeias do Mondego, pois foi sobre esta
distância que recolhi informações, junto do amigo António Silva que participou nesta distância.
"Os trilhos foram fantásticos, tivemos de tudo um pouco: subidas duras, single tracks brutais,
percurso dentro de uma ribeira (onde não corria água), descidas divertidas e zonas para rolar.
O percurso passava também em zonas recentemente queimadas, que me fez reflectir sobre a
dimensão da calamidade que assolou o território português.
Os abastecimentos estavam muito bons, o local de partida e chegada estava bem localizado, os
banhos situavam-se perto da zona de chegada e o almoço (porco no espeto) também era neste local."
Para acrescentar "Estes pormenores facilitaram imenso a vida aos atletas, pois não os obrigou a
efectuar deslocações de carro.
O ponto fraco deste trail foram as marcações, que geraram alguma confusão nos pontos de junção das
diversas distâncias que se cruzavam, pois o briefing do diretor da prova, Carlos Pereira, foi menos
conseguido, criando alguma incerteza e enganos em parte dos participantes.
Globalmente o trail tem da minha parte nota muito positiva e será certamente para repetir."
Mais artigos.
Trail Giro do Horizonte By V Trail Aldeias do Mondego
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Trail Giro do Horizonte By V Trail Aldeias do Mondego está de volta numa organização da Câmara
Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Quintela de Azurrara e Uniao de Freguesias de
Santiago de Cassurrães e Povoa de Cervães, a realizar-se a 18 de Novembro.
Evento no facebook.
Texto: Viriato Dias
abril 19, 2018
Henrique Dias
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Academi@ STEM Mangualde promove o sucesso educativo
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A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar a educação das áreas da Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática de uma forma mais integrada e agregadora. Este é um projeto do Município
de Mangualde, destinado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, que conta com o apoio do
EduFor. Tem como principal objetivo promover o sucesso escolar, preparando os estudantes de hoje
para o mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da
Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões. Para assinalar o arranque deste projeto, realizarse-á, no dia 23 de abril, segunda-feira, pelas 12h15, no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Mangualde, a assinatura do protocolo entre as três entidades promotoras desta academia, a DireçãoGeral da Educação, três empresas (Patinter S.A., CBI - Indústria de vestuário S.A. e Mangual Técnica Indústria Metalomecânica Lda.) e um Instituo de Investigação (SalivaTec - Infraestrutura do Centro de
Investigação Interdisciplinar em Saúde - Viseu da Universidade Católica Portuguesa).
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (em inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Este novo conceito tem
a função não só de identificar as quatro áreas, mas também de interligá-las, incentivando a
aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação prática da aprendizagem.
'SEMANA ABERT@ STEM DISCOVERY WEEK 2018'
Nesse sentido decorre, de 23 a 27 de abril, na Escola Secundária Felismina Alcântara, 'Semana
Abert@ STEM Discovery Week 2018', com várias conferências, workshops, laboratórios abertos,
atividades STEM, visitas, ambientes educativos inovadores e empresas. A sessão de abertura, que
conta com a presença do Diretor-Geral da Direção Geral da Educação e de um orador espanhol, terá
lugar no dia 23 de abril, segunda-feira, pelas 15h30, na Escola Secundária Felismina Alcântara Agrupamento de Escolas de Mangualde.
20 Abril, 2018
José Silva
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Município assinalou Dia
dos Monumentos com
colocação de novos vinis
D.R.

Autarquia colocou novos vinis nos marcos promocionais

MANGUALDE O município de
Mangualde, através do Gabinete de Gestão e Programação
do Património Cultural – Pelouro da Cultura, assinalou o
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a colocação de novos vinis nos marcos
promocionais do património
cultural de Mangualde.
Os marcos promocionais
são um convite à visita daqueles e dos restantes monumentos do concelho.
Dispostos ao longo da Avenida Senhora do Castelo, aque-

les marcos divulgam alguns
exemplares do vasto e rico património do território.
Ali podemos ver e ler sobre
o Palácio Condes de Anadia,
Dólmen de Cunha Baixa, Torre
Medieval de Gandufe, Igreja
Matriz de São Julião e Ermida
de Nossa Senhora do Castelo.
A Câmara Municipal de
Mangualde, desde o ano de
2010, tem desenvolvido actividades no âmbito deste dia comemorativo da identidade cultural de todos os mangualdenses. |
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Nova tendência educativa chega ao Agrupamento de Escolas de Mangualde
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A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar a educação das áreas das Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática de uma forma mais integrada e agregadora. Este é um projeto do Município
de Mangualde, destinado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, que conta com o apoio do
EduFor. Tem como principal objetivo promover o sucesso escolar, preparando os estudantes de hoje
para o mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da
Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões.
Para assinalar o arranque deste projeto, realizar-se-á, no dia 23 de abril, segunda-feira, pelas 12h15,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, a assinatura do protocolo entre as três entidades
promotoras desta academia, a Direção-Geral da Educação, três empresas (Patinter S.A., CBI Indústria de vestuário S.A. e Mangual Técnica - Indústria Metalomecânica Lda.) e um Instituo de
Investigação (SalivaTec - Infraestrutura do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde - Viseu
da Universidade Católica Portuguesa).
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (em inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Este novo conceito tem
a função não só de identificar as quatro áreas, mas também de interligá-las, incentivando a
aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação prática da aprendizagem.
'SEMANA ABERT@ STEM DISCOVERY WEEK 2018'
Nesse sentido decorre, de 23 a 27 de abril, na Escola Secundária Felismina Alcântara, 'Semana
Abert@ STEM Discovery Week 2018', com várias conferências, workshops, laboratórios abertos,
atividades STEM, visitas, ambientes educativos inovadores e empresas. A sessão de abertura, que
conta com a presença do Diretor-Geral da Direção Geral da Educação e de um orador espanhol, terá
lugar no dia 23 de abril, segunda-feira, pelas 15h30, na Escola Secundária Felismina Alcântara Agrupamento de Escolas de Mangualde.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
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O Município de Mangualde, através do Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural Pelouro da Cultura, assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com a colocação de novos
vinis nos marcos promocionais do património cultural de Mangualde. Os marcos promocionais são um
convite à visita daqueles e dos restantes monumentos do concelho.
Dispostos ao longo da Avenida Senhora do Castelo, aqueles marcos divulgam alguns exemplares do
vasto e rico património do território. Ali podemos ver e ler sobre o Palácio Condes de Anadia, Dólmen
de Cunha Baixa, Torre Medieval de Gandufe, Igreja Matriz de São Julião e Ermida de Nossa Senhora
do Castelo.
A Câmara Municipal de Mangualde, desde o ano de 2010, tem desenvolvido atividades no âmbito
deste dia comemorativo da identidade cultural de todos os mangualdenses.
DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é uma iniciativa do ICOMOS (Conselho Internacional dos
Monumentos e Sítios) e tem, em Portugal, a coordenação geral da sua comemoração na Direção Geral
do Património Cultural e do ICOMOS Portugal. As instituições gestoras de património, como as
Câmaras Municipais, por exemplo, e outras entidades, públicas ou privadas, podem juntar-se a essa
efeméride com as mais diversas iniciativas.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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Mangualde vai estar na Feira Ibérica do Turismo
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Mangualde estará presente, de 28 de abril a 1 de maio, na FIT Guarda - Feira Ibérica do Turismo com
o melhor do concelho, levando as suas tradições e sabores além-fronteiras. No stand do Município
estarão artesãos e produtores de todo o concelho, desde a hotelaria, a restauração, o artesanato, as
queijarias, a apicultura, as compotas, o vinho, as pastelarias e os enchidos.
A animação do concelho também se fará representar através da atuação da ACAB - Associação
Cultural Azurara da Beira, do Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão de Fagilde", da Alcatuna e do
Rancho Folclórico de Mangualde.
Os produtores presentes são:
Hotelaria: Hotel Senhora do Castelo; Casas D'Aldeia; Casa dos Feitais; Casa do Avô; e Casa do Soito.
Restauração: O Valério.
Artesanato: Bordados de Tibaldinho de Cidália Rodrigues, Lídia Rodrigues, Isaura Figueiredo; Olaria de
Sérgio Amaral; e Cerâmica de Maria do Amparo.
Queijarias: Ouro Serrano; e Vale da Estrela (Queijo DOP).
Apicultura: Mel Abelha Azul; Mel de Quintella; e Celestino da Silva Laires.
Compotas: Quinta da Sarnada (Compota de Mirtilo).
Vinho: Adega Cooperativa de Mangualde; Julia Kemper; Quinta dos Monteirinhos; Casa Anadia; e
Soito Wines.
Pastelaria: Pastéis de Feijão da Pastelaria do Patronato; Queijadas de Mirtilo da Pastelaria Cinderela;
Broa Típica da Beira Alta da Pastelaria Cinderela; e Cavacas de Mangualde da Pastelaria São Miguel.
Enchidos: Quintas de Seia.
O stand do Município de Mangualde estará localizado no 1º pavilhão, ao lado de expositores como:
Turismo de Castilla y León, Turismo da Extremadura, Turismo do Porto e Norte, Salamanca, Turismo
Provincia Badajoz, Coruña, Béjar... entre outros.
.
Município de Mangualde/Comunicação
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■ MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

MONTE DA SENHORA DO CASTELO
"DESCUIDADO"
PROPRIEDADE DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA
DE MANGUALDE, A ZONA
ENVOLVENTE À ERMIDA DA SENHORA DO CASTELO
APRESENTA SINAIS DE POUCA
MANUTENÇÃO
O
recinto com cerca de nove mil meros quadrados - o Monte da Senhora do Casrtelo - recebe por ano
milhares de pessoas que aproveitam para
usufruir do espaço não só ao nível religioso
mas também lazer e até a nível desportivo.
Um facto que pode servir de motivo a que
naquela área seja produzida alguma quantidade de lixo. Resíduos que nas últimas
semanas não têm sido recolhidos e que deixam as papeleiras cheias e a transbordar.
O Jornal do Centro ouviu o provedor da
Santa Casa, José Tomás, que referiu que o
Monte da Senhora do Castelo "é da comunidade" e por isso "deve ser bem cuidado
por todos". O responsável sublinha que
a Misericórdia tem feito um esforço para
manter a área limpa e garante que "na
generalidade do ano" o recinto "está limpo". No entanto, José Tomás admite que

Ex-libris da cidade vai ser requalificado

"pontualmente possam existir algumas
garrafas espalhadas" mas aponta o dedo
a quem usufrui do espaço e não as coloca
nos diversos contentores do lixo. "Pode
acontecer que não vamos logo no dia seguinte limpar mas vamos passados alguns
dias", refere, acrescentando que "quem
usa o monte também deve ter a responsabilidade de o manter limpo e preservar".
Sobre o tamanho da erva por todo o
monte, o provedor da Misericórdia de
Mangualde explica que no ano passado foi
contratada uma empresa para proceder à
limpeza, no entanto, não é possível manter
permanentemente a relva com um centímetro. Isso é dificir. José Tomás disse que a

melhoria do estado do tempo vai permitir
«a capinagem" das ervas.
Requalificação ainda este ano
Espaço envolvente à Ermida da Senhora
do Castelo vai ser alvo de obras de
reabilitação. Um projeto superior a
150 mil euros e que surge em parceria com a autarquia mangualdense.
Com a intervenção que está prevista
começar ainda antes do final deste ano,
o parque vai ser dotado de sanitários,
parque infantil, assadores, mesas e bancos
para piqueniques, entre outras valências.
O prazo de execução da obra é de três
meses.

Página 147

A148

ID: 74618904

20-04-2018

Meio: Imprensa

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 11,69 x 11,70 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

I TORNEIO DE XADREZ i-;'ARA CAVAL

Depois de lançar as aulas terapêuticas com cavalos e as aulas de xadrez
para melhor rendimento escolar;
Mangualde vai organizar o primeiro
torneio de xadrez para cavalos. João
Azevedo, presidente da Câmara de
Mangualde afirmou ao T&T "este
torneio vai posicionar Mangualde
a nível mundial nos torneios de xadrez para cavalos e vamos ter equídeos de todo o mundo." No entanto

a grande revelação veio de seguida "posso revelar que vários cavalos-marinhos, de renome mundial no
xadrez, vão participar nesta competição." O T&T pode também adiantar que os cavalos-marinhos irão ficar instalados nos corais da praia de
Mangualde. João Azevedo aproveitou para informar que a Câmara já
preencheu as vagas de instrutores de
surf para cães.
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Mangualde vai estar na FIT-Guarda
Posted by: Antonio Pacheco
20 de Abril de 2018
19 Views
Mangualde estará presente, de 28 de abril a 1 de maio, na FIT Guarda - Feira Ibérica do Turismo com
o melhor do concelho, levando as suas tradições e sabores além-fronteiras. No stand do Município
estarão artesãos e produtores de todo o concelho, desde a hotelaria, a restauração, o artesanato, as
queijarias, a apicultura, as compotas, o vinho, as pastelarias e os enchidos. A animação do concelho
também se fará representar através da atuação da ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira, do
Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão de Fagilde", da Alcatuna e do Rancho Folclórico de Mangualde.
Os produtores presentes são:
Hotelaria: Hotel Senhora do Castelo; Casas D'Aldeia; Casa dos Feitais; Casa do Avô; e Casa do Soito.
Restauração: O Valério.
Artesanato: Bordados de Tibaldinho de Cidália Rodrigues, Lídia Rodrigues, Isaura Figueiredo; Olaria de
Sérgio Amaral; e Cerâmica de Maria do Amparo.
Queijarias: Ouro Serrano; e Vale da Estrela (Queijo DOP).
Apicultura: Mel Abelha Azul; Mel de Quintella; e Celestino da Silva Laires.
Compotas: Quinta da Sarnada (Compota de Mirtilo).
Vinho: Adega Cooperativa de Mangualde; Julia Kemper; Quinta dos Monteirinhos; Casa Anadia; e
Soito Wines.
Pastelaria: Pastéis de Feijão da Pastelaria do Patronato; Queijadas de Mirtilo da Pastelaria Cinderela;
Broa Típica da Beira Alta da Pastelaria Cinderela; e Cavacas de Mangualde da Pastelaria São Miguel.
Enchidos: Quintas de Seia.
O stand do Município de Mangualde estará localizado no 1º pavilhão, ao lado de expositores como:
Turismo de Castilla y León, Turismo da Extremadura, Turismo do Porto e Norte, Salamanca, Turismo
Provincia Badajoz, Coruña, Béjar... entre outros.
20 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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Mangualde estará presente, de 28 de abril a 1 de maio, na FIT Guarda - Feira Ibérica do Turismo com
o melhor do concelho, levando as suas tradições e sabores além-fronteiras. No stand do Município
estarão artesãos e produtores de todo o concelho, desde a hotelaria, a restauração, o artesanato, as
queijarias, a apicultura, as compotas, o vinho, as pastelarias e os enchidos. A animação do concelho
também se fará representar através da atuação da ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira, do
Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão de Fagilde", da Alcatuna e do Rancho Folclórico de Mangualde.
Os produtores presentes são:
Hotelaria: Hotel Senhora do Castelo; Casas D'Aldeia; Casa dos Feitais; Casa do Avô; e Casa do Soito.
Restauração: O Valério.
Artesanato: Bordados de Tibaldinho de Cidália Rodrigues, Lídia Rodrigues, Isaura Figueiredo; Olaria de
Sérgio Amaral; e Cerâmica de Maria do Amparo.
Queijarias: Ouro Serrano; e Vale da Estrela (Queijo DOP).
Apicultura: Mel Abelha Azul; Mel de Quintella; e Celestino da Silva Laires.
Compotas: Quinta da Sarnada (Compota de Mirtilo).
Vinho: Adega Cooperativa de Mangualde; Julia Kemper; Quinta dos Monteirinhos; Casa Anadia; e
Soito Wines.
Pastelaria: Pastéis de Feijão da Pastelaria do Patronato; Queijadas de Mirtilo da Pastelaria Cinderela;
Broa Típica da Beira Alta da Pastelaria Cinderela; e Cavacas de Mangualde da Pastelaria São Miguel.
Enchidos: Quintas de Seia.
O stand do Município de Mangualde estará localizado no 1º pavilhão, ao lado de expositores como:
Turismo de Castilla y León, Turismo da Extremadura, Turismo do Porto e Norte, Salamanca, Turismo
Provincia Badajoz, Coruña, Béjar... entre outros.
Mais notícias Metronews
Partilhar isto:
20 de Abril de 2018
Redacção
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CICLISMO O Clube Azuribike Mangualde Team apresentou no passado sábado, o seu projeto da Escola
de Ciclismo, destinado a crianças dos 6 aos 14 anos
e virado para a formação, que, sob a coordenação
técnica do treinador Joaquim Patrício, conta já com
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mais de uma dezena de jovens ciclistas. No ãmbito
dó ato - que contou a presença do edil mangualdense, João Azevedo -, a presidente do clube, Ana Marques, apresentou os atletas de competição e o novo
equipamento para a época desportiva 2018/19.
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Tweet
A comissão política concelhia da Guarda do Partido Socialista organiza este sábado, em Gonçalo, uma
jornadas de formação autárquica que são também uma oportunidade para juntar todos os que
concorreram nas eleições mais difíceis dos últimos anos para o PS, diz o presidente, Agostinho
Gonçalves. O encontro será encerrado por João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde e
secretário nacional do partido.
Oiça aqui:
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Lifestyle
TURISMO: FIT Guarda começa a 28 de Abril
Por Susana Amaral - Abril 20, 2018 0 3
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
Mangualde estará presente, de 28 de abril a 1 de maio, na FIT Guarda - Feira Ibérica do Turismo com
o melhor do concelho, levando as suas tradições e sabores além-fronteiras. No stand do Município
estarão artesãos e produtores de todo o concelho, desde a hotelaria, a restauração, o artesanato, as
queijarias, a apicultura, as compotas, o vinho, as pastelarias e os enchidos. A animação do concelho
também se fará representar através da atuação da ACAB - Associação Cultural Azurara da Beira, do
Rancho Folclórico "Os Rouxinóis do Dão de Fagilde", da Alcatuna e do Rancho Folclórico de Mangualde.
Os produtores presentes são:
Hotelaria: Hotel Senhora do Castelo; Casas D'Aldeia; Casa dos Feitais; Casa do Avô; e Casa do Soito.
Restauração: O Valério.
Artesanato: Bordados de Tibaldinho de Cidália Rodrigues, Lídia Rodrigues, Isaura Figueiredo; Olaria de
Sérgio Amaral; e Cerâmica de Maria do Amparo.
Queijarias: Ouro Serrano; e Vale da Estrela (Queijo DOP).
Apicultura: Mel Abelha Azul; Mel de Quintella; e Celestino da Silva Laires.
Compotas: Quinta da Sarnada (Compota de Mirtilo).
Vinho: Adega Cooperativa de Mangualde; Julia Kemper; Quinta dos Monteirinhos; Casa Anadia; e
Soito Wines.
Pastelaria: Pastéis de Feijão da Pastelaria do Patronato; Queijadas de Mirtilo da Pastelaria Cinderela;
Broa Típica da Beira Alta da Pastelaria Cinderela; e Cavacas de Mangualde da Pastelaria São Miguel.
Enchidos: Quintas de Seia.
O stand do Município de Mangualde estará localizado no 1º pavilhão, ao lado de expositores como:
Turismo de Castilla y León, Turismo da Extremadura, Turismo do Porto e Norte, Salamanca, Turismo
Provincia Badajoz, Coruña, Béjar... entre outros.
2018-04-20 09:08:59+00:00
Susana Amaral
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A zona apresenta sinais de pouca manutenção, mesmo sendo propriedade da Misericórdia de
Mangualde
O recinto com cerca de nove mil metros quadrados - o Monte da Senhora do Casrtelo - recebe por ano
milhares de pessoas que aproveitam para usufruir do espaço não só ao nível religioso mas também
lazer e até a nível desportivo. Um facto que pode servir de motivo a que naquela área seja produzida
alguma quantidade de lixo. Resíduos que nas últimas semanas não têm sido recolhidos e que deixam
as papeleiras cheias e a transbordar.
O Jornal do Centro ouviu o provedor da Santa Casa, José Tomás, que referiu que o Monte da Senhora
do Castelo "é da comunidade" e por isso "deve ser bem cuidado por todos". O responsável sublinha
que a Misericórdia tem feito um esforço para manter a área limpa e garante que "na generalidade do
ano" o recinto "está limpo". No entanto, José Tomás admite que "pontualmente possam existir
algumas garrafas espalhadas" mas aponta o dedo a quem usufrui do espaço e não as coloca nos
diversos contentores do lixo.
"Pode acontecer que não vamos logo no dia seguinte limpar mas vamos passados alguns dias", refere,
acrescentando que "quem usa o monte também deve ter a responsabilidade de o manter limpo e
preservar".
Sobre o tamanho da erva por todo o monte, o provedor da Misericórdia de Mangualde explica que no
ano passado foi contratada uma empresa para proceder à limpeza, no entanto, não é possível manter
permanentemente a relva com um centímetro. Isso é difícil". José Tomás disse que a melhoria do
estado do tempo vai permitir "a capinagem" das ervas.
Requalificação ainda este ano
Espaço envolvente à Ermida da Senhora do Castelo vai ser alvo de obras de reabilitação. Um projeto
superior a 150 mil euros e que surge em parceria com a autarquia mangualdense. Com a intervenção
que está prevista começar ainda antes do final deste ano, o parque vai ser dotado de sanitários,
parque infantil, assadores, mesas e bancos para piqueniques, entre outras valências. O prazo de
execução da obra é de três meses.
2018-04-22 14:00:00+01:00
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IP3 vai ter perfil de autoestrada em 85% do traçado. Obras vão avançar
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O Governo vai avançar com a requalificação do IP3, que vai passar a ter perfil de autoestrada em 85%
da via. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela comunidade intermunicipal Viseu Dão Lafões. Os
autarcas manifestaram-se "satisfeitos" com o que dizem ser uma primeira solução para a estrada,
sendo que "o objetivo seria que todo o troço tivesse quatro faixas".
Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM)
Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de entre três soluções em cima da mesa, a que o
Governo prefere é requalificação do atual IP3, que representa um investimento de 134 milhões de
euros.
Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sexta-feira entre o ministro do Planeamento,
Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o Conselho Regional do Centro.
Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou Rogério Abrantes durante a conferência de imprensa realizada ao
lado do IP3, em Tondela, onde estavam outros autarcas da região e os presidentes da Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro.
Quatro faixas
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%.
Rogério Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de
virem a ser reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada
lado.
Tem que ser revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior
parte do trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos".
O presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o
IP3 ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via.
Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD).
O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para que os constrangimentos sejam
ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer à zona da Livraria do Mondego,
no concelho de Penacova.
Na sua opinião, "o importante é dar um passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do
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Mondego, a solução poderá passar pela construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte),
portajado, até porque tem uma alternativa.
José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre esta decisão,
para que não possa vir a ser questionada por novos governos.
O presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou
que se trata de "uma opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos
anseios" de autarcas, associações e população.
Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", considerou.
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta, disse que se trata de
uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
23 Abril, 2018
José Silva
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23 de Abril de 2018
23 de Abril de 2018 22 de Abril de 2018 21 de Abril de 2018 21 de Abril de 2018 O CDS-PP lamentou
esta segunda-feira que o PS e o PSD concordem que a solução para o Itinerário Principal (IP) 3, entre
Viseu e Coimbra, passe por "remendar a estrada que já existe". O CDS-PP "estranha o comportamento
pouco ambicioso de PS e PSD que, em concertação, defraudaram as expectativas de quem vive no
interior". Já o Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 (que integra a Comunidade
Intermunicipal e associações empresariais e comercial do distrito de Viseu) congratulou-se por esta via
ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de auto-estrada em 85 por cento do
trajecto, sem portagens, num investimento de 134 milhões de euros. O CDS-PP refere que tem tido,
ao longo dos últimos anos, o IP3 como uma das suas "bandeiras". "Sempre defendemos que, tal como
aconteceu com o IP5 - hoje auto-estrada com perfil de quatro vias -, esta estrada deveria deixar de
ser um IP (perfil de duas vias, com algumas excepções) para passar a ser uma auto-estrada (perfil de
quatro vias) ", recorda. No seu entender, trata-se de "uma questão de justiça", por isso, enquanto
membro de um governo, o CDS "inscreveu, no PETI 3+ e na resolução do Conselho de Ministros n.º
61-A 2015, como prioritário um investimento no IP3" que considera "muito significativo, estimado na
ordem dos 600 milhões de euros". "O CDS não encontra razões para mudar de opinião e continua a
considerar que o IP3 deveria dar lugar à chamada 'Via dos Duques' - auto-estrada com perfil de
quatro vias", sublinha. No seu entender, "não faz qualquer sentido" que instituições como as
associações empresariais de Viseu, Mangualde e Lafões, a associação comercial de Viseu e a CIM Viseu
Dão Lafões, que integram o Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3, "venham
patrocinar uma solução ao arrepio da petição à qual deram apoio". O CDS-PP refere que, nesse
documento, era defendido que a solução devia "incluir os elementos indispensáveis à circulação numa
via com elevadíssimo tráfego: duas faixas em cada sentido, separador central, piso correcto que drene
as águas, iluminação e sinalização adequadas". "Os mesmos que agora decidem remendar uma
estrada às prestações não se coibiram de concordar na reprogramação do Portugal 2020 promovendo investimentos em soluções de mobilidade nas áreas metropolitanas de Portugal", realça,
exemplificando com as expansões do Metro de Lisboa (266 ME), do Metro do Porto (290 ME) e o Metro
Mondego (90 ME). "Nada temos a opor a estes investimentos, exigimos apenas igualdade de
tratamento para com quem está no interior", esclarece. Hoje de manhã, em Tondela, o presidente da
CIM Viseu Dão Lafões explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85 por
cento do seu trajecto, três faixas (2+1) em 12 por cento e duas faixas (1+1) em 3 por cento. "Está
um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos, tudo
isso será melhorado", frisou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal (PS). "Não é a
solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o presidente
da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), mostrando-se confiante de que haverá
"razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados". Lembrando que Portugal não é um
país rico, o presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu, João Cotta, considerou que se
trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o
IP3 tem". "Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um
corredor duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", afirmou o
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presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS).
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Promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularam-se esta
segunda-feira por esta via entre Viseu e Coimbra ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com
perfil de autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens.
Em conferência de imprensa, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,
Rogério Abrantes, disse que, de entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é
requalificação do atual IP3, que representa um investimento de 134 milhões de euros.
Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sexta-feira entre o ministro do Planeamento,
Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o Conselho Regional do Centro.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou Rogério Abrantes durante a conferência de imprensa realizada ao
lado do IP3, em Tondela, onde estavam outros autarcas da região e os presidentes da Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro.
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%.
Rogério Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de
virem a ser reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada
lado.
"Tem que ser revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior
parte do trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos".
O presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o
IP3 ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via.
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD).
O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para que os constrangimentos sejam
ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer à zona da Livraria do Mondego,
no concelho de Penacova.
Na sua opinião, "o importante é dar um passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do
Mondego, a solução poderá passar pela construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte),
portajado, até porque tem uma alternativa.

Página 159

José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre esta decisão,
para que não possa vir a ser questionada por novos governos.
O presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou
que se trata de "uma opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos
anseios" de autarcas, associações e população.
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", considerou.
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta, disse que se trata de
uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
Segundo Rogério Abrantes, o ministro estará "a curto prazo" na região a apresentar a obra e a sua
calendarização.
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O CDS-PP lamentou esta segunda-feira que o PS e o PSD concordem que a solução para o Itinerário
Principal (IP) 3, entre Viseu e Coimbra, passe por "remendar a estrada que já existe".
Em comunicado, o CDS-PP "estranha o comportamento pouco ambicioso de PS e PSD que, em
concertação, defraudaram as expectativas de quem vive no interior".
Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o Movimento pela Requalificação Completa e
Adequada do IP3 (que integra a Comunidade Intermunicipal e associações empresariais e comercial do
distrito de Viseu) congratulou-se por esta via ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com
perfil de autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens.
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de
entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é a requalificação do atual IP3, que
representa um investimento de 134 milhões de euros.
O CDS-PP refere que tem tido, ao longo dos últimos anos, o IP3 como uma das suas "bandeiras".
"Sempre defendemos que, tal como aconteceu com o IP5 - hoje autoestrada com perfil de quatro vias
-, esta estrada deveria deixar de ser um IP (perfil de duas vias, com algumas exceções) para passar a
ser uma autoestrada (perfil de quatro vias)", recorda.
No seu entender, trata-se de "uma questão de justiça", por isso, enquanto membro de um governo, o
CDS "inscreveu, no PETI 3+ e na resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A 2015, como prioritário
um investimento no IP3" que considera "muito significativo, estimado na ordem dos 600 milhões de
euros".
"O CDS não encontra razões para mudar de opinião e continua a considerar que o IP3 deveria dar
lugar à chamada 'Via dos Duques' - autoestrada com perfil de quatro vias", sublinha.
No seu entender, "não faz qualquer sentido" que instituições como as associações empresariais de
Viseu, Mangualde e Lafões, a associação comercial de Viseu e a CIM Viseu Dão Lafões, que integram o
Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3, "venham patrocinar uma solução ao
arrepio da petição à qual deram apoio".
O CDS-PP refere que, nesse documento, era defendido que a solução devia "incluir os elementos
indispensáveis à circulação numa via com elevadíssimo tráfego: duas faixas em cada sentido,
separador central, piso correto que drene as águas, iluminação e sinalização adequadas".
"Os mesmos que agora decidem remendar uma estrada às prestações não se coibiram de concordar
na reprogramação do Portugal 2020 - promovendo investimentos em soluções de mobilidade nas
áreas metropolitanas de Portugal", realça, exemplificando com as expansões do Metro de Lisboa (266
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ME), do Metro do Porto (290 ME) e o Metro Mondego (90 ME).
"Nada temos a opor a estes investimentos, exigimos apenas igualdade de tratamento para com quem
está no interior", esclarece.
Na conferência de imprensa realizada esta segunda-feira de manhã, em Tondela, o presidente da CIM
Viseu Dão Lafões explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85% do seu
trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal (PS).
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), mostrando-se confiante de que haverá
"razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados".
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da Associação Empresarial da Região de
Viseu, João Cotta, considerou que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata,
resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", afirmou o presidente
da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS).
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Promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularam-se hoje por
esta via entre Viseu e Coimbra ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de
autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens. Em conferência de imprensa, o presidente da
Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de entre três
soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é requalificação do atual IP3, que representa um
investimento de 134 milhões de euros. Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sextafeira entre o ministro do Planeamento, Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o
Conselho Regional do Centro. "Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os
estudos que vão ser feitos, tudo isso será melhorado", frisou Rogério Abrantes durante a conferência
de imprensa realizada ao lado do IP3, em Tondela, onde estavam outros autarcas da região e os
presidentes da Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro.
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%. Rogério
Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de virem a ser
reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada lado. "Tem
que ser revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior parte
do trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos". O
presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o IP3
ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via. "Não é a solução ideal, mas é a
solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o presidente da Câmara de
Tondela, José António Jesus (PSD). O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para
que os constrangimentos sejam ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer
à zona da Livraria do Mondego, no concelho de Penacova. Na sua opinião, "o importante é dar um
passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do Mondego, a solução poderá passar pela
construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte), portajado, até porque tem uma
alternativa. José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre
esta decisão, para que não possa vir a ser questionada por novos governos. O presidente da Câmara
de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou que se trata de "uma
opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos anseios" de autarcas,
associações e população. "Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não
conseguimos ter um corredor duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às
pessoas", considerou. Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta,
disse que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os
problemas que o IP3 tem". Segundo Rogério Abrantes, o ministro estará "a curto prazo" na região a
apresentar a obra e a sua calendarização.
Lusa
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O CDS-PP lamentou hoje que o PS e o PSD concordem que a solução para o Itinerário Principal (IP) 3,
entre Viseu e Coimbra, passe por "remendar a estrada que já existe".
Em comunicado, o CDS-PP "estranha o comportamento pouco ambicioso de PS e PSD que, em
concertação, defraudaram as expectativas de quem vive no interior".
Hoje, em conferência de imprensa, o Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3
(que integra a Comunidade Intermunicipal e associações empresariais e comercial do distrito de Viseu)
congratulou-se por esta via ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de autoestrada
em 85% do trajeto, sem portagens.
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de
entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é a requalificação do atual IP3, que
representa um investimento de 134 milhões de euros.
O CDS-PP refere que tem tido, ao longo dos últimos anos, o IP3 como uma das suas "bandeiras".
"Sempre defendemos que, tal como aconteceu com o IP5 -- hoje autoestrada com perfil de quatro vias
--, esta estrada deveria deixar de ser um IP (perfil de duas vias, com algumas exceções) para passar
a ser uma autoestrada (perfil de quatro vias)", recorda.
No seu entender, trata-se de "uma questão de justiça", por isso, enquanto membro de um governo, o
CDS "inscreveu, no PETI 3+ e na resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A 2015, como prioritário
um investimento no IP3" que considera "muito significativo, estimado na ordem dos 600 milhões de
euros".
"O CDS não encontra razões para mudar de opinião e continua a considerar que o IP3 deveria dar
lugar à chamada 'Via dos Duques' -- autoestrada com perfil de quatro vias", sublinha.
No seu entender, "não faz qualquer sentido" que instituições como as associações empresariais de
Viseu, Mangualde e Lafões, a associação comercial de Viseu e a CIM Viseu Dão Lafões, que integram o
Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3, "venham patrocinar uma solução ao
arrepio da petição à qual deram apoio".
O CDS-PP refere que, nesse documento, era defendido que a solução devia "incluir os elementos
indispensáveis à circulação numa via com elevadíssimo tráfego: duas faixas em cada sentido,
separador central, piso correto que drene as águas, iluminação e sinalização adequadas".
"Os mesmos que agora decidem remendar uma estrada às prestações não se coibiram de concordar
na reprogramação do Portugal 2020 -- promovendo investimentos em soluções de mobilidade nas
áreas metropolitanas de Portugal", realça, exemplificando com as expansões do Metro de Lisboa (266
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ME), do Metro do Porto (290 ME) e o Metro Mondego (90 ME).
"Nada temos a opor a estes investimentos, exigimos apenas igualdade de tratamento para com quem
está no interior", esclarece.
Na conferência de imprensa realizada hoje de manhã, em Tondela, o presidente da CIM Viseu Dão
Lafões explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três
faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal (PS).
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), mostrando-se confiante de que haverá
"razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados".
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da Associação Empresarial da Região de
Viseu, João Cotta, considerou que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata,
resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", afirmou o presidente
da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS).
Lusa
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Mangualde vai mostrar as
suas potencialidades na
Feira Ibérica do Turismo
D.R.

Tradições e sabores do concelho vão estar presentes na FIT

GASTRONOMIA Mangualde
estará presente, de 28 de Abril
a 1 de Maio, na FIT Guarda –
Feira Ibérica do Turismo com
o melhor do concelho, levando
as suas tradições e sabores
além-fronteiras.
No stand do Município estarão artesãos e produtores de
todo o concelho, desde a hotelaria, a restauração, o artesanato, as queijarias, a apicultura,
as compotas, o vinho, as pastelarias e os enchidos.
A animação do concelho
também se fará representar
através da atuação da ACAB –
Associação Cultural Azurara
da Beira, do Rancho Folclórico
“Os Rouxinóis do Dão de Fagilde”, da Alcatuna e do Rancho Folclórico de Mangualde.
Os produtores presentes
são: Hotelaria: Hotel Senhora
do Castelo; Casas D’Aldeia;
Casa dos Feitais; Casa do Avô;
e Casa do Soito.
Restauração: O Valério.
Artesanato: Bordados de Tibaldinho de Cidália Rodrigues,
Lídia Rodrigues, Isaura Figuei-

redo; Olaria de Sérgio Amaral;
e Cerâmica de Maria do Amparo.
Queijarias: Ouro Serrano; e
Vale da Estrela (Queijo DOP).
Apicultura: Mel Abelha Azul;
Mel de Quintella; e Celestino
da Silva Laires.
Compotas: Quinta da Sarnada (Compota de Mirtilo).
Vinho: Adega Cooperativa de
Mangualde; Julia Kemper;
Quinta dos Monteirinhos; Casa
Anadia; e Soito Wines.
Pastelaria: Pastéis de Feijão
da Pastelaria do Patronato;
Queijadas de Mirtilo da Pastelaria Cinderela; Broa Típica da
Beira Alta da Pastelaria Cinderela; e Cavacas de Mangualde
da Pastelaria São Miguel.
Enchidos: Quintas de Seia.
O stand do Município de
Mangualde estará localizado
no 1º pavilhão, ao lado de expositores como: Turismo de
Castilla y León, Turismo da Extremadura, Turismo do Porto
e Norte, Salamanca, Turismo
Provincia Badajoz, Coruña, Béjar, entre outros. |
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Advogados e empresários de Mangualde promovem formação sobre proteção de
dados

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Dão e Demo Online

Data Publicação:

23/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41e05b45

RegiãoMangualdeSociedade
Advogados e empresários de Mangualde promovem formação sobre proteção de dados
23 Abril, 2018 0 21
Compartilhar no Facebook
Tweet no Twitter
A Delegação de Mangualde da Ordem dos Advogados em parceria com a Associação Empresarial de
Mangualde, vai realizar no dia 27 de abril, às 17h00, uma formação sobre o RGPD - Regulamento
Geral de Proteção de Dados, que terá lugar no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, sendo
conferencista o Dr. Jorge Barros Mendes, Advogado no Porto e membro do Conselho Regional do Porto
da Ordem dos Advogados.
A formação é gratuita mas com inscrições
https://goo.gl/forms/rCHu5U9NoDGixzNo1

obrigatórias

através

do

link:

2018-04-22 23:01:12+00:00
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Associações e autarcas satisfeitos com requalificação do IP3 anunciada pelo Governo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Emissora das Beiras Online

Data Publicação:

23/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1403a4f

23.04.2018 |
Os Promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularam-se hoje
por aquela via entre Viseu e Coimbra ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de
autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens.
Em conferência de imprensa, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,
Rogério Abrantes, disse que, de entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é a
requalificação do atual IP3, que representa um investimento de 134 milhões de euros.
Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sexta-feira entre o ministro do Planeamento,
Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o Conselho Regional do Centro.
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%.
Rogério Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de
virem a ser reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada
lado.
O presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o
IP3 ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via.
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD).
O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para que os constrangimentos sejam
ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer à zona da Livraria do Mondego,
no concelho de Penacova.
Na sua opinião, "o importante é dar um passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do
Mondego, a solução poderá passar pela construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte),
portajado, até porque tem uma alternativa.
José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre esta decisão,
para que não possa vir a ser questionada por novos governos.
O presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou
que se trata de "uma opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos
anseios" de autarcas, associações e população.
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
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duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", considerou.
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta, disse que se trata de
uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
Segundo Rogério Abrantes, o ministro estará "a curto prazo" na região a apresentar a obra e a sua
calendarização.
23 Abril, 2018
Emissora das Beiras
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Autarcas e empresários satisfeitos com requalificação do IP3

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

23/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1e38543

Pedem que sejam encontradas soluções para os constrangimentos e calendarização para as obras
Autarcas e empresários estão satisfeitos com a requalificação em perfil de autoestrada do IP3
anunciada pelo Governo, mas referem que há constrangimentos que vão ser preciso ultrapassar.
"Foi-nos apresentada uma solução para a requalificação do IP3. Está um pouco aquém dos nossos
desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos, tudo isso será melhorado", disse
Rogério Abrantes, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, numa
conferência de imprensa que se realizou na manhã desta segunda-feira e onde estiveram presentes
mais autarcas da região e ainda empresários.
Na última sexta-feira, o ministro do Planeamento e Infraestruturas reunião com os presidentes das
CIM de Viseu e Coimbra e anunciou que, de entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo
prefere é requalificação do atual IP3, que representa um investimento de 134 milhões de euros e
prevê 85 por cento do trajeto com perfil de autoestrada.
"É uma notícia bastante boa", sustentou ainda o também presidente da Câmara de Carregal do Sal,
uma vez que representa "uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via.
O autarca explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85 por cento do seu
trajeto, três faixas (2+1) em 12 por cento e duas faixas (1+1) em 3 por cento.
"Se os 12 por cento ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de virem a ser reduzidos, o
mesmo não acontece com os 3 por cento em que apenas há uma faixa para cada lado. Tem que ser
revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior parte do
trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos". Outro
local que terá de ter uma solução será na zona da Livraria do Mondego, no concelho de Penacova
(Coimbra).
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, garantiu, por
seu lado, que a intervenção no IP3 vai ser suportada através do Orçamento de Estado na totalidade,
frisando que deverá ser "um investimento, não um custo" de uma importância e valor comparável ao
túnel de Marão.
Já o presidente da autarquia tondelense, José António Jesus, afirmou que não sendo a "solução ideal,
é "a solução possível no quadro em que vivemos". O autarca deixou ainda o repto de que haja "um
amplo consenso parlamentar" sobre esta decisão, para que não possa vir a ser questionada por novos
governos, lembrando que esta é "uma matéria que não pode estar agarrada a uma visão partidária".
"Também importante é ter agora o calendário, o modelo e o programa para a obra", sustentou.
Empresários congratulam-se com concertação
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João Cotta, presidente da AIRV, uma das entidades promotoras do Movimento pela Requalificação
Completa e Adequada do IP3, lembrou, por seu lado, que não sendo Portugal um país rico, o que está
previsto é uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o
IP3 tem".
"Durante anos fomos demasiado passivos. Este é o momento da concentração. Isto não vai parar",
desejou, lembrando que a petição lançada pelo Movimento recolheu mais de 18 mil assinaturas e vou
a demonstração "clara" do envolvimento de todos.
Uma opinião partilhada por Jorge Coelho, ex-ministro socialista das Obras Públicas e atual presidente
da Assembleia Geral da AIRV. "É uma decisão histórica para a região de um problema muito grave.
Finalmente vê-se aqui uma solução. Agora é preciso continuar a lutar, todos juntos, para que se torne
efetivamente uma realidade", alertou.
Os autarcas anunciaram também que o ministro do Planeamento e Infraestrutura estará "a curto
prazo" na região a apresentar a obra e a sua calendarização.
2018-04-23 15:56:00+01:00
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CDS-PP lamenta que PS e PSD concordem com remendos no IP3

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

23/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2fdf7074

Mon, 23 Apr 2018 20:17:00 +0200
O CDS-PP lamentou esta segunda-feira que o PS e o PSD concordem que a solução para o Itinerário
Principal (IP) 3, entre Viseu e Coimbra, passe por "remendar a estrada que já existe".
Em comunicado, o CDS-PP "estranha o comportamento pouco ambicioso de PS e PSD que, em
concertação, defraudaram as expectativas de quem vive no interior".
Hoje, em conferência de imprensa, o Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3
(que integra a Comunidade Intermunicipal e associações empresariais e comercial do distrito de Viseu)
congratulou-se por esta via ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de autoestrada
em 85% do trajeto, sem portagens.
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de
entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é a requalificação do atual IP3, que
representa um investimento de 134 milhões de euros.
O CDS-PP refere que tem tido, ao longo dos últimos anos, o IP3 como uma das suas "bandeiras".
"Sempre defendemos que, tal como aconteceu com o IP5 - hoje autoestrada com perfil de quatro vias
--, esta estrada deveria deixar de ser um IP (perfil de duas vias, com algumas exceções) para passar
a ser uma autoestrada (perfil de quatro vias)", recorda.
No seu entender, trata-se de "uma questão de justiça", por isso, enquanto membro de um governo, o
CDS "inscreveu, no PETI 3+ e na resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A 2015, como prioritário
um investimento no IP3" que considera "muito significativo, estimado na ordem dos 600 milhões de
euros".
"O CDS não encontra razões para mudar de opinião e continua a considerar que o IP3 deveria dar
lugar à chamada 'Via dos Duques' - autoestrada com perfil de quatro vias", sublinha.
No seu entender, "não faz qualquer sentido" que instituições como as associações empresariais de
Viseu, Mangualde e Lafões, a associação comercial de Viseu e a CIM Viseu Dão Lafões, que integram o
Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3, "venham patrocinar uma solução ao
arrepio da petição à qual deram apoio".
O CDS-PP refere que, nesse documento, era defendido que a solução devia "incluir os elementos
indispensáveis à circulação numa via com elevadíssimo tráfego: duas faixas em cada sentido,
separador central, piso correto que drene as águas, iluminação e sinalização adequadas".
"Os mesmos que agora decidem remendar uma estrada às prestações não se coibiram de concordar
na reprogramação do Portugal 2020 -- promovendo investimentos em soluções de mobilidade nas
áreas metropolitanas de Portugal", realça, exemplificando com as expansões do Metro de Lisboa (266
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ME), do Metro do Porto (290 ME) e o Metro Mondego (90 ME).
"Nada temos a opor a estes investimentos, exigimos apenas igualdade de tratamento para com quem
está no interior", esclarece.
Na conferência de imprensa realizada hoje de manhã, em Tondela, o presidente da CIM Viseu Dão
Lafões explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três
faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal (PS).
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), mostrando-se confiante de que haverá
"razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados".
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da Associação Empresarial da Região de
Viseu, João Cotta, considerou que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata,
resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", afirmou o presidente
da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS).
Recomendados para si
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IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e
duas faixas (1+1) em 03%...
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Notícias de Coimbra Online
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=51fee4a

Promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularam-se hoje por
esta via entre Viseu e Coimbra ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de
autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens.
Em conferência de imprensa, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,
Rogério Abrantes, disse que, de entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é
requalificação do atual IP3, que representa um investimento de 134 milhões de euros.
Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sexta-feira entre o ministro do Planeamento,
Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o Conselho Regional do Centro.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou Rogério Abrantes durante a conferência de imprensa realizada ao
lado do IP3, em Tondela, onde estavam outros autarcas da região e os presidentes da Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro.
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%.
Rogério Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de
virem a ser reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada
lado.
"Tem que ser revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior
parte do trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos".
O presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o
IP3 ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via.
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD).
O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para que os constrangimentos sejam
ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer à zona da Livraria do Mondego,
no concelho de Penacova.
Na sua opinião, "o importante é dar um passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do
Mondego, a solução poderá passar pela construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte),
portajado, até porque tem uma alternativa.
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José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre esta decisão,
para que não possa vir a ser questionada por novos governos.
O presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou
que se trata de "uma opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos
anseios" de autarcas, associações e população.
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", considerou.
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta, disse que se trata de
uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
Segundo Rogério Abrantes, o ministro estará "a curto prazo" na região a apresentar a obra e a sua
calendarização.
Abril 23, 2018
Notícias de Coimbra
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CDS-PP lamenta que centrão concorde com remendos no IP3
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O CDS-PP lamentou hoje que o PS e o PSD concordem que a solução para o Itinerário Principal (IP) 3,
entre Viseu e Coimbra, passe por "remendar a estrada que já existe".
Imagem DR
Em comunicado, o CDS-PP "estranha o comportamento pouco ambicioso de PS e PSD que, em
concertação, defraudaram as expectativas de quem vive no interior".
"Com acordos e bolos se enganam os tolos", lamenta o CDS, que pergunta se "estamos perante o
regresso do centrão dos interesses".
Hoje, em conferência de imprensa, o Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3
(que integra a Comunidade Intermunicipal e associações empresariais e comercial do distrito de Viseu)
congratulou-se por esta via ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de autoestrada
em 85% do trajeto, sem portagens.
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de
entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é a requalificação do atual IP3, que
representa um investimento de 134 milhões de euros.
O CDS-PP refere que tem tido, ao longo dos últimos anos, o IP3 como uma das suas "bandeiras".
"Sempre defendemos que, tal como aconteceu com o IP5 - hoje autoestrada com perfil de quatro vias
-, esta estrada deveria deixar de ser um IP (perfil de duas vias, com algumas exceções) para passar a
ser uma autoestrada (perfil de quatro vias)", recorda.
No seu entender, trata-se de "uma questão de justiça", por isso, enquanto membro de um governo, o
CDS "inscreveu, no PETI 3+ e na resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A 2015, como prioritário
um investimento no IP3" que considera "muito significativo, estimado na ordem dos 600 milhões de
euros".
"O CDS não encontra razões para mudar de opinião e continua a considerar que o IP3 deveria dar
lugar à chamada 'Via dos Duques' - autoestrada com perfil de quatro vias", sublinha.
No seu entender, "não faz qualquer sentido" que instituições como as associações empresariais de
Viseu, Mangualde e Lafões, a associação comercial de Viseu e a CIM Viseu Dão Lafões, que integram o
Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3, "venham patrocinar uma solução ao
arrepio da petição à qual deram apoio".
O CDS-PP refere que, nesse documento, era defendido que a solução devia "incluir os elementos
indispensáveis à circulação numa via com elevadíssimo tráfego: duas faixas em cada sentido,
separador central, piso correto que drene as águas, iluminação e sinalização adequadas".
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"Os mesmos que agora decidem remendar uma estrada às prestações não se coibiram de concordar
na reprogramação do Portugal 2020 - promovendo investimentos em soluções de mobilidade nas
áreas metropolitanas de Portugal", realça, exemplificando com as expansões do Metro de Lisboa (266
ME), do Metro do Porto (290 ME) e o Metro Mondego (90 ME).
"Nada temos a opor a estes investimentos, exigimos apenas igualdade de tratamento para com quem
está no interior", esclarece.
Na conferência de imprensa realizada hoje de manhã, em Tondela, o presidente da CIM Viseu Dão
Lafões explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três
faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal (PS).
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), mostrando-se confiante de que haverá
"razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados".
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da Associação Empresarial da Região de
Viseu, João Cotta, considerou que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata,
resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", afirmou o presidente
da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS).
Abril 23, 2018
Notícias de Coimbra
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Associações e autarcas satisfeitos com requalificação do IP3
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2018-04-23T14:35:59Z
Promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularam-se hoje por
esta via entre Viseu e Coimbra ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de
autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens. Em conferência de imprensa, o presidente da
Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de entre três
soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é requalificação do atual IP3, que representa um
investimento de 134 milhões de euros. Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sextafeira entre o ministro do Planeamento, Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o
Conselho Regional do Centro. "Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os
estudos que vão ser feitos, tudo isso será melhorado", frisou Rogério Abrantes durante a conferência
de imprensa realizada ao lado do IP3, em Tondela, onde estavam outros autarcas da região e os
presidentes da Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro.
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%. Rogério
Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de virem a ser
reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada lado. "Tem
que ser revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior parte
do trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos". O
presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o IP3
ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via. "Não é a solução ideal, mas é a
solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o presidente da Câmara de
Tondela, José António Jesus (PSD). O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para
que os constrangimentos sejam ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer
à zona da Livraria do Mondego, no concelho de Penacova. Na sua opinião, "o importante é dar um
passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do Mondego, a solução poderá passar pela
construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte), portajado, até porque tem uma
alternativa. José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre
esta decisão, para que não possa vir a ser questionada por novos governos. O presidente da Câmara
de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou que se trata de "uma
opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos anseios" de autarcas,
associações e população. "Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não
conseguimos ter um corredor duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às
pessoas", considerou. Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta,
disse que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os
problemas que o IP3 tem". Segundo Rogério Abrantes, o ministro estará "a curto prazo" na região a
apresentar a obra e a sua calendarização.
Lusa
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CDS-PP lamenta que PS e PSD concordem com remendos no IP3
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O CDS-PP lamentou hoje que o PS e o PSD concordem que a solução para o Itinerário Principal (IP) 3,
entre Viseu e Coimbra, passe por "remendar a estrada que já existe".
Em comunicado, o CDS-PP "estranha o comportamento pouco ambicioso de PS e PSD que, em
concertação, defraudaram as expectativas de quem vive no interior".
Hoje, em conferência de imprensa, o Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3
(que integra a Comunidade Intermunicipal e associações empresariais e comercial do distrito de Viseu)
congratulou-se por esta via ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de autoestrada
em 85% do trajeto, sem portagens.
O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de
entre três soluções em cima da mesa, a que o Governo prefere é a requalificação do atual IP3, que
representa um investimento de 134 milhões de euros.
O CDS-PP refere que tem tido, ao longo dos últimos anos, o IP3 como uma das suas "bandeiras".
"Sempre defendemos que, tal como aconteceu com o IP5 -- hoje autoestrada com perfil de quatro vias
--, esta estrada deveria deixar de ser um IP (perfil de duas vias, com algumas exceções) para passar
a ser uma autoestrada (perfil de quatro vias)", recorda.
No seu entender, trata-se de "uma questão de justiça", por isso, enquanto membro de um governo, o
CDS "inscreveu, no PETI 3+ e na resolução do Conselho de Ministros n.º 61-A 2015, como prioritário
um investimento no IP3" que considera "muito significativo, estimado na ordem dos 600 milhões de
euros".
"O CDS não encontra razões para mudar de opinião e continua a considerar que o IP3 deveria dar
lugar à chamada 'Via dos Duques' -- autoestrada com perfil de quatro vias", sublinha.
No seu entender, "não faz qualquer sentido" que instituições como as associações empresariais de
Viseu, Mangualde e Lafões, a associação comercial de Viseu e a CIM Viseu Dão Lafões, que integram o
Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3, "venham patrocinar uma solução ao
arrepio da petição à qual deram apoio".
O CDS-PP refere que, nesse documento, era defendido que a solução devia "incluir os elementos
indispensáveis à circulação numa via com elevadíssimo tráfego: duas faixas em cada sentido,
separador central, piso correto que drene as águas, iluminação e sinalização adequadas".
"Os mesmos que agora decidem remendar uma estrada às prestações não se coibiram de concordar
na reprogramação do Portugal 2020 -- promovendo investimentos em soluções de mobilidade nas
áreas metropolitanas de Portugal", realça, exemplificando com as expansões do Metro de Lisboa (266
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ME), do Metro do Porto (290 ME) e o Metro Mondego (90 ME).
"Nada temos a opor a estes investimentos, exigimos apenas igualdade de tratamento para com quem
está no interior", esclarece.
Na conferência de imprensa realizada hoje de manhã, em Tondela, o presidente da CIM Viseu Dão
Lafões explicou que, numa primeira fase, o IP3 terá quatro faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três
faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%.
"Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou o também presidente da Câmara de Carregal do Sal (PS).
"Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD), mostrando-se confiante de que haverá
"razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados".
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da Associação Empresarial da Região de
Viseu, João Cotta, considerou que se trata de uma solução que "permite, de uma forma sensata,
resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
"Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", afirmou o presidente
da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS).
Lusa
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Autarcas dão-se por satisfeitos com projeto para requalificar IP3
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Ministro estará "a curto prazo" na região para apresentar a obra e a sua calendarização. Ligação entre
Viseu e Coimbra deverá ficar com perfil de autoestrada em 85% do trajeto, sem portagens
Promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularam-se por esta
via entre Viseu e Coimbra ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de autoestrada
em 85% do trajeto, sem portagens.
Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM)
Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de entre três soluções em cima da mesa, a que o
Governo prefere é requalificação do atual IP3, que representa um investimento de 134 milhões de
euros.
Esta solução foi apresentada numa reunião realizada na sexta-feira entre o ministro do Planeamento,
Pedro Marques, e autarcas das CIM de Viseu e de Coimbra e o Conselho Regional do Centro.

Está um pouco aquém dos nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado", frisou Rogério Abrantes durante a conferência de imprensa realizada ao
lado do IP3, em Tondela, onde estavam outros autarcas da região e os presidentes da Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV) e do Conselho Regional do Centro.
Quatro faixas
Segundo o também presidente da Câmara de Carregal do Sal, numa primeira fase, o IP3 terá quatro
faixas (2+2) em 85% do seu trajeto, três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 03%.
Rogério Abrantes (PS) disse que, "se os 12% ainda serão admissíveis", sempre com a intenção de
virem a ser reduzidos, o mesmo não acontece com os 03% em que apenas há uma faixa para cada
lado.

Tem que ser revisto e melhorado durante a execução do projeto", defendeu, explicando que "a maior
parte do trajeto em 1+1 será nas atuais pontes", onde se podem gerar "grandes constrangimentos".
O presidente da CIM frisou que, apesar dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto de o
IP3 ficar com 85% do percurso em perfil de autoestrada "é uma notícia bastante boa", que representa
"uma melhoria substancial" para todos os que transitam nesta via.

Não é a solução ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos", disse, por seu turno, o
presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus (PSD).
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O autarca mostrou-se confiante de que haverá "razoabilidade para que os constrangimentos sejam
ultrapassados", aludindo quer à duplicação das vias nas pontes, quer à zona da Livraria do Mondego,
no concelho de Penacova.
Na sua opinião, "o importante é dar um passo de cada vez", sendo que, no caso da Livraria do
Mondego, a solução poderá passar pela construção de um novo troço (com um túnel e uma ponte),
portajado, até porque tem uma alternativa.
José António Jesus deixou o repto de que haja "um amplo consenso parlamentar" sobre esta decisão,
para que não possa vir a ser questionada por novos governos.
O presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou
que se trata de "uma opção de consenso da sociedade civil", que "vai responder à esperança e aos
anseios" de autarcas, associações e população.

Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é certamente a mais adequada ao país e às pessoas", considerou.
Lembrando que Portugal não é um país rico, o presidente da AIRV, João Cotta, disse que se trata de
uma solução que "permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o IP3 tem".
Segundo Rogério Abrantes, o ministro estará "a curto prazo" na região a apresentar a obra e a sua
calendarização.
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O IP 3 vai ser transformado em autoestrada em 85% do percurso
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=569bb0ac-bf27-40f6-8a8c0541451f24b0&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

O IP 3 entre Coimbra e Viseu vai ser transformado em autoestrada em 85% do percurso. O anúncio foi
feito esta manhã e deixa os autarcas satisfeitos, mas querem que as obras sejam feitas na totalidade
do traçado.
Declarações de Rogério Abrantes, Presidente da CM de Carregal do Sal; José António Jesus, Presidente
da CM de Tondela; João Azevedo, Presidente da CM de Mangualde.
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A afirmação é de João Azevedo. O autarca de Mangualde e presidente do Conselho Regional, revelou
"ter a garantia do Governo de de que a conclusão do IC12 é uma consequência prioritária da
requalificação do IP3".
O anúncio foi feito ontem,23 de Abril, no IP3, após a realização da Assembleia da CIM Viseu Dão
Lafões, presidida pelo Edil de Carregal do Sal, Rogério Abrantes.
24 Abril, 2018
José Silva
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ZONA CENTRO. AINDA NÃO HA DATA PARA INICIO DOS TRABALHOS

Requalificação do IP3
custa 134 milhões

ESTRADA O Itinerário vai ter duas faixas em cada sentido em quase todo o troço e será equiparado a
autoestrada, mas sem portagens CONFORMADOS O Solução não é a ideal mas agradou aos autarcas

TIAGO VIRGÍLIO PEREIRA

I P3, entre Viseu e Coimbra, vai por fim sofrer
obras de requalificação.
Esta foi a solução encontrada
pelo Governo, depois de anos
de protestos de associações e
autarcas, para uma das estradas
Tilais perigosas do País. Só de
2007 a 2017, morreram neste
troço 27 pessoas. Com a requalificação, o IP3 vai tornar-se
numa espécie de autoestrada,
com a vantagem de não ser
portajada.

O

NOS (UNOS DEZ ANOS,
OS ACIDENTES NO IP3
PROVOCARAM 27 MORTES
"Em 85%, ou seja, 75 quilómetros de extensão, o IP3 terá
quatro faixas, duas em cada
Sentido. Três faixas (2+1) em
'12% e duas faixas (1+1) em 3%",
explicou Rogério Abrantés,
presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões.
O responsável deseja que o troço com uma via em cada sentido, junto às pontes e na zona de
Penacova, seja ainda revisto. O
estado da estrada chegou "a um

O Itinerário Principal 3 é a principal via de ligação entre o Litoral e o Interior na região Centro

ponto de rutura" e esta "não
sendo a solução ideal", é a
"possível". A mesma opinião é
partilhada por José António Jesus: o autarca de Tondela lembra que há 14 anos que é defendida a transformação do IP3 em
autoestrada e que, por isso, esta
solução deve ser enaltecida e

merece "consenso parlamentar". Ainda assim, realça que
falta definir o calendário, o modelo e o cronograma. Sabe-se
que a obra vai custar ao Estado
134 milhões de euros, mas ainda
não há data prevista para o seu
arranque. "Esta obra vai sair do
Orçamento do Estado e, depois

do túnel do Marão, vai ser a
mais importante para a sociedade civil e para a região", destacou João Azevedo, presidente
do Conselho Regional do Centro. O IP3 é única solução para
quem se desloca de Viseu a
Coimbra. Estima-se que por dia
seja usado por 20 mil utentes. •
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Requalificação do IP3 custa 134 milhões de euros
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O IP3, entre Viseu e Coimbra, vai por fim sofrer obras de requalificação. Esta foi a solução encontrada
pelo Governo, depois de anos de protestos de associações e autarcas, para uma das estradas mais
perigosas do País. Só de 2007 a 2017, morreram neste troço 27 pessoas. Com a requalificação, o IP3
vai tornar-se numa espécie de autoestrada, com a vantagem de não ser portajada.
"Em 85%, ou seja, 75 quilómetros de extensão, o IP3 terá quatro faixas, duas em cada sentido. Três
faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%", explicou Rogério Abrantes, presidente da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. O responsável deseja que o troço com uma via em cada
sentido, junto às pontes e na zona de Penacova, seja ainda revisto.
O estado da estrada chegou "a um ponto de rutura" e esta "não sendo a solução ideal", é a "possível".
A mesma opinião é partilhada por José António Jesus: o autarca de Tondela lembra que há 14 anos
que é defendida a transformação do IP3 em autoestrada e que, por isso, esta solução deve ser
enaltecida e merece "consenso parlamentar".
Ainda assim, realça que falta definir o calendário, o modelo e o cronograma. Sabe-se que a obra vai
custar ao Estado 134 milhões de euros, mas ainda não há data prevista para o seu arranque. "Esta
obra vai sair do Orçamento do Estado e, depois do túnel do Marão, vai ser a mais importante para a
sociedade civil e para a região", destacou João Azevedo, presidente do Conselho Regional do Centro. O
IP3 é única solução para quem se desloca de Viseu a Coimbra.
Estima-se que por dia seja usado por 20 mil utentes.
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Requalificação do IP3
agrada a utentes e autarcas
Posição Solução encontrada satisfaz Movimento pela Requalificação Completa
e Adequada do IP3 e Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3
João Henriques com Lusa
AAssociação de Utentes e Sobreviventes do IP3 já reagiu à
requalificação do itinerário,
entre Coimbra e Viseu, numa
obra que rondará os 134 milhões de euros e que prevê
duas faixas em cada sentido
em 85% do seu percurso. O
projecto foi apresentado, na
passada sexta-feira, pelo ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Marques, a autarcas da região e a
membros do Conselho Regional do Centro.

“A proposta [do Governo] espelha em
parte as reivindicações”, refere, em comunicado, a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3
«Sempre defendemos que a
solução passava por aumentar as condições de segurança
e não ter portagens», disse, ontem, ao Diário de Coimbra, Álvaro Miranda, membro da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, que, em comunicado, congratula-se pelo
facto de «a luta das populações ter valido a pena». «Esta
decisão do Governo só peca
por tardia», reforça a nota enviada à imprensa.
Apesar de só ter conhecimento das intenções do Governo pela comunicação social, a associação refere que
«a proposta espelha em parte
as reivindicações», assumindo, ainda, terem sido «os
únicos que reivindicaram

Projecto do Governo prevê duas faixas em cada sentido em 85% do percurso do itinerário

uma solução não portajada
para esta via estruturante para
o desenvolvimento de toda
esta região».
«Agora que o anúncio foi
feito, que não se percam mais
uma vez em prazos não cumpridos, se proceda de imediato
à requalificação e alargamento de toda a extensão do
IP3 sem portagens», acrescenta a tomada de posição da
Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, onde também se pode ler: «Os sucessivos acidentes que continuam
a acontecer ilustram bem a
perigosidade da via e da urgência da sua requalificação».
Álvaro Miranda defendeu
que as obras devem abranger
«100% do IP3», até porque,
transmitiu, «hoje em dia, tudo

é possível fazer». «Se não
aproveitam agora para o requalificar e duplicar todo, vão
acabar por ter de o fazer daqui
a uns anos», perspectivou.
CIM Viseu Dão Lafões diz
estar “aquém dos desejos”
Também ontem, promotores do Movimento pela Requalificação Completa e Adequada do IP3 congratularamse por esta via ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de auto-estrada
em 85% do trajecto, sem portagens. Em conferência de imprensa, o presidente da Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, disse que, de
entre as três soluções em cima
da mesa, a que o Governo pre-

fere é a requalificação do actual traçado.
«Está um pouco aquém dos
nossos desejos, mas pensamos que, com os estudos que
vão ser feitos, tudo isso será
melhorado», frisou Rogério
Abrantes durante a conferência de imprensa realizada ao
lado do IP3, em Tondela. Segundo o também presidente
da Câmara de Carregal do Sal,
numa primeira fase, o IP3 terá
quatro faixas (2+2) em 85% do
seu trajecto, três faixas (2+1)
em 12% e duas faixas (1+1) em
3%.
Rogério Abrantes (PS) disse
que, «se os 12% ainda serão
admissíveis», sempre com a
intenção de virem a ser reduzidos, o mesmo não acontece
com os 3% em que apenas há

uma faixa para cada lado.
«Tem que ser revisto e melhorado durante a execução do
projecto», defendeu, explicando que «a maior parte do
trajecto em 1+1 será nas actuais pontes», onde se podem
gerar «grandes constrangimentos».
O presidente da CIM Viseu
Dão Lafões frisou que, apesar
dos melhoramentos que poderão vir a ser feitos, o facto
de o IP3 ficar com 85% do
percurso em perfil de autoestrada «é uma notícia bastante boa», que representa
«uma melhoria substancial»
para todos os que transitam
nesta via. «Não é a solução
ideal, mas é a solução possível no quadro em que vivemos», disse, por seu turno, o
presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus (PSD).
O autarca mostrou-se confiante de que haverá «razoabilidade para que os constrangimentos sejam ultrapassados», aludindo quer à duplicação das vias nas pontes,
quer à zona da Livraria do
Mondego, no concelho de Penacova. Na sua opinião, «o importante é dar um passo de
cada vez», sendo que, no caso
da Livraria do Mondego, a solução poderá passar pela
construção de um novo troço
(com um túnel e uma ponte),
portajado, até porque tem
uma alternativa.
O presidente da Câmara de
Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João Azevedo (PS), frisou que se trata
de «uma opção de consenso
da sociedade civil», que «vai
responder à esperança e aos
anseios» de autarcas, associações e população. «Esta solução, não sendo a mais qualificada, porque infelizmente não
conseguimos ter um corredor
duplo em toda a extensão, é
certamente a mais adequada
ao país e às pessoas», considerou.|
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DiáriodeCoimbra

Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

Aida Cruz Mendes eleita hoje
nova presidente da Escola
de Enfermagem Coimbra | P2

Faculdade de Ciências e Tecnologia cresce
“apesar das limitações” Luís Neves tomou posse | P2

MACHADO NÃO QUER
MATERNIDADE NOS HUC
Apesar do anúncio oficial de sexta-feira passada, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra
voltou ontem a defender o Hospital dos Covões como espaço mais indicado para acolher a nova
unidade e já transmitiu esta posição ao ministro da Saúde Página 4

PSP celebra
140 anos com
exposição
e concerto
Há razões para festejar. Além do aniversário, regista-se um decréscimo
acentuado da criminalidade no distrito
de Coimbra. Programa começa dia 28,
com convívio cicloturístico, na Figueira da Foz. Página 24

D.R.

IP3: requalificação
agrada a utentes
e a autarcas
Coimbra-Viseu | P15

8

Baixo Mondegol
aposta no milho paral
alimentação humanal
Cooperativa Agrícola de Coimbra avança com mudanças para combater concorrência do milho importado Suplemento

Plano de Leitura
investe na ciência
e ensino superior
Coimbra | P3

Nove mortos
e 16 feridos em
atropelamento
Toronto | P18
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Solução encontrada para requalificação
do IP3 agrada a autarcas e empresários
Decisão IP3 vai passar a ter perfil de auto-estrada, com quatro faixas, em 85% da sua extensão. Investimento será de 134
milhões de euros. Autarcas destacam racionalidade e sensatez da proposta do governo
JOSÉ ALBERTO LOPES

João Cotta, José António Jesus, Rogério Abrantes e João Azevedo

José Alberto Lopes
O movimento pela Requalificação Completa e Adequada do
IP3, do qual fazem parte a Comunidade
Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões e diversas associações empresariais da
região, anunciou ontem, em
conferência de imprensa, a solução encontrada para a requalificação do IP3.
A referida solução foi apresentada numa reunião realizada na sexta-feira entre o ministro do Planeamento, Pedro
Marques, e autarcas das CIM
de Viseu e de Coimbra e o Conselho Regional do Centro.
A solução do governo passa
por um perfil de auto-estrada,
com quatro faixas, em 85% do
trajecto do IP3, 12% em que terá
três faixas (2+1) e 3% com apenas duas faixas (1+1). O IP3 ficará com 75 quilómetros de extensão e o investimento rondará os 134 milhões de euros.
Solução não é a desejável,
mas é uma grande melhoria
Rogério Abrantes, presidente
da CIM Viseu Dão Lafões, admitiu que a requalificação “não
é aquilo que desejávamos, fica
um pouco aquém dos nossos
desejos, mas vai ser uma melhoria substancial para todos
aqueles que transitam no IP3”.
Para Rogério Abrantes, o IP3
estava “num ponto de ruptura
e foi necessário agir para resolver esta questão, tendo como
parceiros a AIRV e outras asso-

ciações do distrito, criando a petição pública, que chegou perto
das 19 mil assinaturas, para se
chegar a este anúncio”.
O presidente da CIM Viseu
Dão Lafões referiu que “os 12%
ainda são admissíveis, sempre

“Solução é
uma opção
de consenso”

Na qualidade de presidente do Conselho Regional, João Azevedo, autarca de Mangualde, salientou o trabalho conjunto entre governo, autarcas e sociedade civil
para se chegar a este desenlace. “É uma opção de
consenso da sociedade civil que vai responder à
esperança e aos anseios
de autarcas, associações e
população”. Esta solução,
não sendo a mais qualificada, porque infelizmente
não conseguimos ter um
corredor duplo em toda a
extensão, é certamente a
mais adequada ao país e
às pessoas”, concluiu.

com a intenção de virem a ser
reduzidos”, mas que os 3% do
IP3 onde só haverá uma faixa
de cada lado, “que poderão causar bastantes constrangimentos, nomeadamente nas actuais
pontes”, poderão, com os estudos que vão ser feitos ao longo
da execução dos projectos,
“aproximar-se mais daquilo
que são os nossos desejos”.
Rogério Abrantes anunciou
que o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro
Marques, irá em breve a Tondela apresentar o projecto e a
calendarização da obra, acrescentando que “o governo viu,
finalmente, que o IP3 precisava
urgentemente de uma requalificação e ela irá ser iniciada o
mais breve possível”, concluindo que essa é “uma excelente notícia para a região”.

to pendular do IP3, “determinante para o desenvolvimento
das nossas regiões”, devido ao
facto de a sul do distrito de Viseu estarem localizadas importantes unidades industriais, José
António Jesus considerou, “não
havendo fundos comunitários
no quadro existente para uma
construção de fosse de raiz”, ser
esta uma solução “racional, objectiva e sensata”
“Este é um marco importante
mas ainda não é o fim da linha.
É importante ultimar alguns
pormenores do projecto, definir
de forma muito objectiva qual
será o cronograma que lhe vai
estar associado, o seu faseamento e plano de trabalhos”,

asseverou, acrescentando que
“esta é uma matéria que não
deve estar agarrrada a nenhuma visão ideológica ou partidária, mas acima de tudo ao
desenvolvimento regional, porque é isso que nos move”
Sociedade e poder local
foram demasiado passivos
João Cotta, presidente da
AIRV, afirmou que a região estava “a viver um momento
único”, considerando a solução
apresentada “fantástica, com os
recursos que temos, que nos
permitirá resolver, de forma
bastante significativa, os problemas que temos no IP3”.
Para o empresário, “fomos

demasiado passivos durante
muitos anos, a sociedade civil e
o poder local”, realçando o “momento de concertação” que
despoletou este desiderato,
“que mostrou claramente o envolvimento dos cidadãos na resolução do problema”.
Depois de evidenciar que esta
“é uma vitória da região e um
exemplo de concertação, em
que colocámos aquilo que realmente é importante acima do
que é acessório”, João Cotta
concluiu a sua intervenção afirmando que as associações empresariais “estão sempre disponíveis para lutar pelas causas
estruturais para o desenvolvimento da nossa região”.|

Autarca destaca esforço
e sinergias criadas
José António Jesus, presidente da Câmara de Tondela, destacou “o esforço conjunto dos
autarcas, dos movimentos cívicos e das instituições da região”, sublinhando a “sinergia
criada” que contribuiu para esta decisão.
O autarca de Tondela manifestou o seu apreço pela solução do governo, “que devemos
valorizar”, vincando que um itinerário com cerca de 20 mil
utentes diários merecia, há muitos anos, uma requalificação
consistente.
Aludindo ao forte movimen-
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011) | DirectorAdriano Callé Lucas

Câmara apoia desporto
com mais de 900 mil euros
Almeida Henriques sublinha importância | P3

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 19,97 x 19,12 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

DIÁRIO Nº 5488 24 DE ABRIL DE 2018 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

“É o concretizar de um sonho após
muitos anos de esforço” Viseu 2001 | P12

IP3 COM PERFIL
DE AUTO-ESTRADA
AGRADA À REGIÃO
Proposta para requalificar IP3, entre Viseu e Coimbra, com perfil de auto-estrada, é uma
solução que responde aos anseios das populações, dos autarcas e dos empresários Página 9
JOSÉ ALBERTO LOPES

INATEL promove
cultura na rua
Três dias em Viseu | P5

Alertar para maus
tratos a seniores
Aguiar da Beira | P10

Diário de Viseu
regressa dia 26
O Diário de Viseu não se publica
amanhã, regressando com a edição
do dia 26. Aos leitores, anunciantes e
amigos a equipa do Diário de Viseu
deseja um óptimo feriado..

Torneio de Xadrez Diário
de Viseu foi um sucesso

Hoje
com o
seu jornal

Dezasseis xadrezistas de todas as idades do
Clube de Viseu participaram no primeiro
Torneio de Xadrez Diário de Viseu. O encontro
decorreu nas instalações do jornal. . Página 13
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Almeida Henriques
quer reunião do Conselho
Regional do Centro
FUNDOS O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, revelou que pediu ao
colega de Mangualde, João
Azevedo, uma reunião do Conselho Regional do Centro, presidido por este, com o objectivo de ser tomada uma posição relativamente à utilização
de fundos comunitários destinados a regiões de convergência em projectos de Lisboa e
Porto, como o Metro ou a Linha de Cascais.
Segundo Almeida Henriques,
vários conselhos regionais já
tomaram posição, por isso,
considera importante que
também o Centro mostre a sua
indignação.
O autarca fez parte da delegação da Associação Nacional
de Municípios Portugueses
(ANMP) que foi ouvida na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, no âmbito da reprogramação dos
fundos comunitários, nomeadamente do Portugal 2020, por
requerimento do PSD.

Na altura adiantou que “qualquer atitude que implique desviar dinheiro dos Programas
Operacionais, enfim, da parte
que estava alocada à coesão
para que esse dinheiro seja investido na Área Metropolitana
de Lisboa ou do Porto, eu não
posso estar de acordo”, afirmou,
salientando que falava não
como dirigente da ANMP, mas
como presidente da Câmara de
Viseu, e que a sua posição é
acompanhada “por dezenas de
presidentes de câmara”.
“Se neste exercício de programação houver uma alocação para o Metro de Lisboa e
do Porto, e para a Linha de
Cascais, de verbas que são do
fundo de coesão, nós temos
dúvidas da legalidade disto.
Porque os fundos de coesão
são alocados a Portugal para
as regiões de convergência.
Portanto, desse ponto de vista,
o que faremos é questionar a
Comissão Europeia se faz sentido reprogramar assim ou se
não faz sentido reprogramar
assim”, acrescentou. |
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As melhores atividades para Crianças no fim de semana de 28 e 29 de Abril
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Temos imensos programas giros para fazer com as crianças no fim de semana!
Destacamos esta semana:
A Central Tejo é um exemplar único do património histórico, industrial e arquitetónico da primeira
metade do século XX. Venha conhecê-la no Circuito Central Elétrica.
Oficina A viagem das Plantas na Gulbenkian - Descubra sobre os caminhos que percorrem as plantas
nesta oficina de desenho e expressão plástica para famílias com crianças dos 2 aos 6 anos!
IndieJúnior Lisboa está de volta! O Festival IndieLisboa regressa de 26 de abril e 6 de maio de 2018 e
não podem perder a secção júnior!
Aproveitem para se inspirarem com estas sugestões de lanches para a Primavera: partilhamos a
proposta de menu semanal da Mimosa para lanches saudáveis e divertidos, que podem seguir à risca
ou usar como inspiração para criar o vosso próprio plano.
Vejam as nossas sugestões por local: Lisboa | Porto | Outros locais
Lisboa
Qua, 25 Abr 2018 | Lisboa
25 de Abril no Museu Arqueológico do Carmo
O Serviço Educativo do Museu Arqueológico do Carmo tem duas actividades para os mais novos
celebrarem o 25 de Abril de 1974 e aprenderem mais sobre a data!
Ter, 24 Abr 2018 às 10:30 | Lisboa
Oficina A viagem das Plantas na Gulbenkian
Descubra sobre os caminhos que percorrem as plantas nesta oficina de desenho e expressão plástica
para famílias!
Qui, 26 Abr 2018 até Dom, 6 Mai 2018 | Lisboa
IndieJúnior Lisboa: Festival de Cinema para crianças e pais
IndieJúnior Lisboa está de volta! O Festival IndieLisboa regressa de 26 de abril e 6 de maio de 2018 e
não podem perder a secção júnior!
Qui, 26 Abr 2018 até Dom, 29 Abr 2018 | Lisboa
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Dias da Música no Centro Cultural de Belém
De 26 a 29 de Abril há "Dias da Música em Belém" inspirado no mundo perturbante e fantástico das
pinturas de Hieronymus Bosch.
Sáb, 10 Mar 2018 até Dom, 29 Abr 2018 | Lisboa
Musical O Principezinho no Teatro da Trindade
A partir de 10 de março, e até 29 de abril, o musical O Principezinho estará em cena no Teatro da
Trindade, em Lisboa
Sáb, 28 Abr 2018 das 16:30 às 17:30 | Lisboa
Oficina de dança - De que cor são os Beijinhos?
Oficina de dança para pais e filhos
Sáb, 21 Abr 2018 até Dom, 29 Abr 2018 das 09:00 às 21:00 | Lisboa
Hospital da Bonecada: Trate do seu brinquedo!
O Hospital da Bonecada está de volta para tratar dos brinquedos da sua criança de 21 a 29 de Abril no
Centro Colombo
Dom, 6 Mai 2018 às 11:00 | Lisboa
Visita-Espetáculo "Os Sapatos do Sr. Luiz" | Teatro São Luiz
Desvendem histórias do Teatro São Luiz e convidam a viver o percurso com o corpo, a palavra e a
imaginação.
Dom, 29 Abr 2018 das 10:00 às 13:00 | Lisboa
Celebrar o Dia Mundial da Dança
Dançar dentro e fora da barriga da mãe
Sáb, 28 Abr 2018 das 15:30 às 16:30 | Lisboa
Espetáculo de canções tradicionais e originais - Cantigas da Carolina
Espetáculo de canções tradicionais e originais
Porto
Qua, 25 Abr 2018 das 10:30 às 12:00 | Porto
Construir o Azul ao Fundo do Túnel - Visita Orientada + Oficina Criativa
Descobre em família a história do FC Porto, da cidade e do País, antes e depois do 25 de abril de
1974!
Sáb, 5 Mai 2018 | Todo o pais

Página 193

Espetáculo da Masha e o Urso chega ao Porto!
Desde que a Madonna escolheu Portugal para viver, que os famosos não param de chegar! É a vez da
Masha e o Urso invadirem os palcos nacionais já a partir de Março!
Ter, 3 Abr 2018 | Porto
Todos a Ler! nas Bibliotecas Municipais do Porto
Qua, 18 Out 2017 até Dom, 29 Abr 2018 | Porto
Photo Ark - A Nova Arca de Noé Chega a Portugal
De 18 de Outubro a 29 de Abril de 2018 não perca a oportunidade de visitar a exposição Photo Ark, a
Arca de Noé em Portugal, no Porto!
Sáb, 28 Abr 2018 das 14:30 às 16:30 | Porto
Workshop de Fotografia para Crianças
O workshop de fotografia é destinado a crianças dos 6 aos 12 anos, com duração de 2h, com
participação gratuita de um acompanhante adulto.
Outros Locais
Sáb, 28 Abr 2018 | Coimbra
Uma viagem à casa das memórias | Centro Documentação 25 de Abril
Os mais novos não sabem o que foi o 25 de Abril de 1974 e por essa razão o Centro de Documentação
abre as portas para eles aprenderem mais!
Sáb, 28 Abr 2018 até Dom, 29 Abr 2018 | Viseu
Dormir com os Livros em Mangualde
Inserida nas comemorações do Dia Mundial do Livro (celebrado anualmente a 23 de abril), a Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, será palco de "Dormir com Livros", um serão de leitura
com apresentação do espetáculo "Folhas de Primavera".
Dom, 29 Abr 2018 | Setúbal
Miúdos Alegro Setúbal - Abril
Durante o mês de Abril, o Alegro Setúbal é a melhor opção para um programa divertido com os
miúdos!
Pumpkin Recomenda
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Requalificação do IP3 vai avançar e vai custar 134 milhões de Euros
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24 Abril, 2018
18 Views
Requalificação do IP3 vai avançar e vai custar 134 milhões de Euros
O IP3, entre Viseu e Coimbra, vai por fim sofrer obras de requalificação. Esta foi a solução encontrada
pelo Governo, depois de anos de protestos de associações e autarcas, ...
... para uma das estradas mais perigosas do País. Só de 2007 a 2017, morreram neste troço 27
pessoas.
Com a requalificação, o IP3 vai tornar-se numa espécie de autoestrada, com a vantagem de não ser
portajada. "Em 85%, ou seja, 75 quilómetros de extensão, o IP3 terá quatro faixas, duas em cada
sentido. Três faixas (2+1) em 12% e duas faixas (1+1) em 3%", explicou Rogério Abrantes,
presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. O responsável deseja que o troço com
uma via em cada sentido, junto às pontes e na zona de Penacova, seja ainda revisto. O estado da
estrada chegou "a um ponto de rutura" e esta "não sendo a solução ideal", é a "possível".
A mesma opinião é partilhada por José António Jesus: o autarca de Tondela lembra que há 14 anos
que é defendida a transformação do IP3 em autoestrada e que, por isso, esta solução deve ser
enaltecida e merece "consenso parlamentar". Ainda assim, realça que falta definir o calendário, o
modelo e o cronograma.
Sabe-se que a obra vai custar ao Estado 134 milhões de euros, mas ainda não há data prevista para o
seu arranque. "Esta obra vai sair do Orçamento do Estado e, depois do túnel do Marão, vai ser a mais
importante para a sociedade civil e para a região", destacou João Azevedo, presidente do Conselho
Regional do Centro. O IP3 é única solução para quem se desloca de Viseu a Coimbra. Estima-se que
por dia seja usado por 20 mil utentes.
fonte: Correio da Manhã
24 Abril, 2018
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UA estuda atividade das bandas, grupos folclóricos e coros como elemento
"estruturante da vida social local".
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Investigação coordenada pela UA estuda coletividades musicais de expressão local.
Estes grupos e músicos dinamizam o espaço público, asseguram a transmissão de conhecimentos
necessários à prática musical e geram experiências que persistem depois na memória coletiva. São
por isso "estruturantes da vida social local".
Estas palavras de Maria do Rosário Pestana, professora do Departamento de Comunicação e Arte
(DeCA), da Universidade de Aveiro (UA) referindo-se às bandas, grupos folclóricos, coros e outros
agrupamentos musicais locais que são o objeto do estudo "A nossa música, o nosso mundo: as bandas
filarmónicas, associações musicais e coletividades locais (1880-2018)".
O objeto deste estudo de âmbito nacional é o "saber-fazer musical que é voluntariamente tecido em
associações/coletividades musicais". O estudo tem como enfoque privilegiado as bandas filarmónicas,
mas também outras coletividades como ranchos folclóricos e coros, "instituições que apesar de terem
uma grande participação na vida dos portugueses ao longo de séculos, só desde o virar do século têm
conquistado um continuado interesse académico", constata a equipa de investigação na sinopse do
projeto.
A inexistência de estudos anteriores "deve-se à persistência nos estudos musicológicos em Portugal de
um paradigma essencialista da cultura que rejeita as práticas que se encontram entre os dois polos elites artístico-culturais e o 'povo' - e da violência simbólica de uma cultura dominante e saber
académico que tem desclassificado práticas de entre-lugares", escreve-se ainda na sinopse.
Rosário Pestana, professora do Departamento de Comunicação e Arte da UA e coordenadora do estudo
considera mesmo que estas práticas musicais de expressão local são "estruturantes da sociedade
local". Estas coletividades e os seus membros e impulsionadores mobilizam a comunidade em diversos
momentos marcantes, criam o contexto necessário para que essas manifestações aconteçam, são
importantes - em alguns casos, mesmo fundamentais - na formação ao longo da vida e na formação
musical inicial... No fundo, levam a população atrás de si e dinamizam o espaço público, assinala a
investigadora.
Estudar uma realidade na sombra
No âmbito do projeto, um grupo de investigadores está a desenvolver trabalho de campo em
diferentes geografias. Essa linha de investigação cruza-se com uma outra que visa quantificar este
fenómeno. Nesse sentido, está em curso o mapeamento da atividade musical associativa, tendo sido
já identificados centenas de grupos e iniciada a aplicação de inquéritos. Para além do Instituto de
Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md), que agrega investigadores da UA
e da Universidade Nova de Lisboa (UNL), a parceria que tornou possível o projeto envolve ainda o
ISCTE, o Instituto Politécnico do Porto e o Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA),
da Universidade de Lisboa.
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Um dos resultados esperados é o mapeamento da atividade musical nos eventos extraordinários que
marcam os calendários de festas locais e o conhecimento das pessoas envolvidas nestas coletividades
musicais. Aliás, muitos destes membros exercem a atividade em regime não profissional.
Este estudo de âmbito nacional está a ser aprofundado em diversas vertentes, nomeadamente, o
estudo das práticas de ensaio, o estudo da documentação reunida e dos arquivos dessas coletividades,
ou a evolução do estatuto de certas figuras, pouco conhecidas, que emergiram deste movimento e
que, mais tarde, se tornaram músicos profissionais.
Mangualde: um caso paradigmático
Estas duas últimas vertentes estão a ser trabalhadas no âmbito do doutoramento de Margarida
Cardoso, à escala do município de Mangualde, ela própria descendente ou familiar de membros,
dirigentes e formadores de bandas filarmónicas. Margarida Cardoso aprendeu música e cresceu em
bandas filarmónicas.
A doutoranda da UA estuda seis bandas filarmónicas do município de Mangualde, duas delas já
extintas (bandas de Mangualde e de Abrunhosa do Mato), e tem vindo a constatar a importância de o
movimento de emigração teve na evolução e existência destas coletividades e a analisar a forma como
enfrentam o desafio da mudança para as atuais necessidades de ensino, de repertório e de
financiamento.
Neste contexto, ressalta a figura pouco conhecida de José dos Santos Pinto que cresceu no ambiente
das bandas filarmónicas e, mais tarde, constituiu com colegas um grupo de jazz, tendo evoluído para
músico profissional e membro do Quinteto de Sopros da Emissora Nacional.
Texto e foto: UA
2018-04-23 20:18
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Mangualde. Peça de Teatro "E se fosse contigo?" apresentada a duas turmas do 1.º
ciclo
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Na passada sexta-feira, 20 de abril, a peça de teatro "E se fosse contigo?" foi apresentada a duas
turmas do 1.º ciclo do concelho de Mangualde. A representação, que teve lugar na Biblioteca Municipal
de Mangualde, abordou os temas do bullying e da violência doméstica, tendo sido dinamizada pela
Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, e pelo Cabo Figueiredo, da Escola
Segura da GNR de Mangualde, contando com a colaboração dos jovens da turma de Teatro do
Agrupamento de Escolas de Mangualde e da AMARTE.
A abordagem às temáticas através da encenação teatral é o veículo mais simples do entendimento e
da reflexão. É nos mais jovens que estes temas devem ser trabalhados o mais cedo possível para
consciencializar o quão errado são estes comportamentos e, no caso de serem vítimas não terem
receio de pedir ajuda e aprenderem a denunciar estas situações. A violência é nefasta e perigosa para
o bem-estar das sociedades, portanto, quanto mais cedo se falar nestas questões às crianças e as
sensibilizarmos para os seus perigos, tanto melhor.
No dia 27 de abril, igualmente no âmbito desta campanha, realizar-se-á, pelas 11h00, com início junto
ao Estádio Municipal, a caminhada que visa sensibilizar a população para esta causa. Ainda no dia 27,
a peça "E se fosse contigo?" volta a estar presente, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal de
Mangualde.
Estas ações inserem-se no Mês Internacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância, assinalado
durante o mês de abril, a que o Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco de Mangualde aderiram.
26 Abril, 2018
José Silva
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"Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018" decorreu em Mangualde. Aluno de
Nelas foi orador
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Decorreu durante a tarde da passada segunda-feira, dia 23 de abril, na Escola Secundária Felismina
Alcântara, a sessão de abertura da 'Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018'. Nesta sessão,
estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Diretor-Geral
da Direção Geral da Educação, José Vítor Pedroso, o Diretor do Agrupamento de Escolas, Agnelo
Figueiredo, o Diretor do Centro de Formação EDUFOR, José Miguel Sousa e os oradores Juan Luis
Gòmez e Alexandre Marques, este último aluno do 8-º ano do Agrupamento Escolas de Nelas.
Foi também assinado, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, um protocolo entre as
entidades promotoras da Academi@ STEM Mangualde: o Município de Mangualde, a Direção-Geral da
Educação, o Agrupamento de Escolas Mangualde, o Centro de Formação EDUFOR, três empresas
(Patinter S.A., CBI - Indústria de vestuário S.A. e Mangual Técnica - Indústria Metalomecânica Lda.) e
um Instituto de Investigação (SalivaTec - Infraestrutura do Centro de Investigação Interdisciplinar em
Saúde - Viseu, da Universidade Católica Portuguesa).
Segundo João Azevedo, "esta é uma aposta que o Município fez e que representa um grande esforço
para Mangualde". O Presidente da autarquia acrescentou que este projeto visa, mais do que combater
o insucesso escolar, valorizar o sucesso escolar, através de novas formas de educar, de ensinar, de
partilhar conhecimentos, modernizando o sistema de ensino através de currículos alternativos.
Este projeto, que já está a ser implementado, destina-se a todos os alunos e professores do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, com maior incidência nos níveis escolares onde existe mais
insucesso escolar (1.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico).
Na Academi@ STEM, as crianças serão acompanhadas por técnicos especializados, numa coordenação
da Câmara Municipal de Mangualde, Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centros de Formação.
Está ainda envolvido o tecido empresarial do concelho, que reconhece assim a importância de formar
os mais novos para as exigências do futuro.
Esta semana de abertura da Academi@ STEM (23 a 27 de abril) visa proporcionar momentos de
reflexão e de apresentação do projeto, num ambiente inovador. Contará com várias conferências,
workshops, laboratórios abertos, atividades STEM, visitas, entre outros.
ACADEMI@ STEM
A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar a educação das áreas da Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática de uma forma mais integrada e agregadora. Este é um projeto do Município
de Mangualde, destinado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, que conta com o apoio do
EduFor. Tem como principal objetivo promover o sucesso escolar, preparando os estudantes de hoje
para o mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da
Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões.
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A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (em inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Este novo conceito tem
a função não só de identificar as quatro áreas, mas também de interligá-las, incentivando a
aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação prática da aprendizagem.
26 Abril, 2018
José Silva
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Decorreu durante a tarde da passada segunda-feira, dia 23 de abril, na Escola Secundária Felismina
Alcântara, a sessão de abertura da 'Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018'. Nesta sessão,
estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Diretor-Geral
da Direção Geral da Educação, José Vítor Pedroso, o Diretor do Agrupamento de Escolas, Agnelo
Figueiredo, o Diretor do Centro de Formação EDUFOR, José Miguel Sousa e os oradores Juan Luis
Gòmez e Alexandre Marques, este último aluno do 8-º ano do Agrupamento Escolas de Nelas.
Foi também assinado, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, um protocolo entre as
entidades promotoras da Academi@ STEM Mangualde: o Município de Mangualde, a Direção-Geral da
Educação, o Agrupamento de Escolas Mangualde, o Centro de Formação EDUFOR, três empresas
(Patinter S.A., CBI - Indústria de vestuário S.A. e Mangual Técnica - Indústria Metalomecânica Lda.) e
um Instituto de Investigação (SalivaTec - Infraestrutura do Centro de Investigação Interdisciplinar em
Saúde - Viseu, da Universidade Católica Portuguesa).
Segundo João Azevedo, "esta é uma aposta que o Município fez e que representa um grande esforço
para Mangualde". O Presidente da autarquia acrescentou que este projeto visa, mais do que combater
o insucesso escolar, valorizar o sucesso escolar, através de novas formas de educar, de ensinar, de
partilhar conhecimentos, modernizando o sistema de ensino através de currículos alternativos.
Este projeto, que já está a ser implementado, destina-se a todos os alunos e professores do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, com maior incidência nos níveis escolares onde existe mais
insucesso escolar (1.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico).
Na Academi@ STEM, as crianças serão acompanhadas por técnicos especializados, numa coordenação
da Câmara Municipal de Mangualde, Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centros de Formação.
Está ainda envolvido o tecido empresarial do concelho, que reconhece assim a importância de formar
os mais novos para as exigências do futuro.
Esta semana de abertura da Academi@ STEM (23 a 27 de abril) visa proporcionar momentos de
reflexão e de apresentação do projeto, num ambiente inovador. Contará com várias conferências,
workshops, laboratórios abertos, atividades STEM, visitas, entre outros.
ACADEMI@ STEM
A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar a educação das áreas da Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática de uma forma mais integrada e agregadora. Este é um projeto do Município
de Mangualde, destinado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, que conta com o apoio do
EduFor. Tem como principal objetivo promover o sucesso escolar, preparando os estudantes de hoje
para o mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da
Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões.
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (em inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Este novo conceito tem
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a função não só de identificar as quatro áreas, mas também de interligá-las, incentivando a
aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação prática da aprendizagem.
.
Sofia Monteiro
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Peça de teatro "E SE FOSSE CONTIGO?" incentivou jovens a refletirem sobre o
bullying e a violência doméstica
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Na passada sexta-feira, 20 de abril, a peça de teatro "E se fosse contigo?" foi apresentada a duas
turmas do 1.º ciclo do concelho de Mangualde. A representação, que teve lugar na Biblioteca Municipal
de Mangualde, abordou os temas do bullying e da violência doméstica, tendo sido dinamizada pela
Presidente da CPCJ e Vereadora da Ação Social, Maria José Coelho, e pelo Cabo Figueiredo, da Escola
Segura da GNR de Mangualde, contando com a colaboração dos jovens da turma de Teatro do
Agrupamento de Escolas de Mangualde e da AMARTE.
A abordagem às temáticas através da encenação teatral é o veículo mais simples do entendimento e
da reflexão. É nos mais jovens que estes temas devem ser trabalhados o mais cedo possível para
consciencializar o quão errado são estes comportamentos e, no caso de serem vítimas não terem
receio de pedir ajuda e aprenderem a denunciar estas situações. A violência é nefasta e perigosa para
o bem-estar das sociedades, portanto, quanto mais cedo se falar nestas questões às crianças e as
sensibilizarmos para os seus perigos, tanto melhor.
No dia 27 de abril, igualmente no âmbito desta campanha, realizar-se-á, pelas 11h00, com início junto
ao Estádio Municipal, a caminhada que visa sensibilizar a população para esta causa. Ainda no dia 27,
a peça "E se fosse contigo?" volta a estar presente, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal de
Mangualde.
Estas ações inserem-se no Mês Internacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância, assinalado
durante o mês de abril, a que o Município de Mangualde e a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco de Mangualde aderiram.
.
Sofia Monteiro
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LIGAÇÃO ENTRE VISEU E COIMBRA
COM PERFIL DE AUTOESTRADA EM 85% DO TRAJETO E SEM PORTAGENS

“Um pouco aquém dos nossos desejos” mas satisfeitos
Foi entre o viaduto sobre o
IP3 e a rotunda dos combatentes do Ultramar, em Tondela,
que os promotores do Movimento pela Requalificação
Completa e Adequada do Itinerário principal entre Viseu e
Coimbra se congratularam por
esta via entre Viseu e Coimbra
ir ser requalificada e, numa primeira fase, ficar com perfil de
autoestrada em 85% do trajeto,
sem portagens.
A solução tinha sido apresentada numa reunião realizada
na sexta-feira, 20 de abril, entre
o ministro do Planeamento,
Pedro Marques, e autarcas das
Comunidades Intermunicipais
(CIM) de Viseu e de Coimbra e
o Conselho Regional do Centro.
Em conferência de imprensa,
na passada segunda-feira, 23 de
abril, o presidente da CIM Viseu

Dão Lafões, Rogério Abrantes,
disse que, de entre três soluções
em cima da mesa, a que o Governo prefere é a requalificação
do atual IP3, que representa um
investimento de 134 milhões de
euros.
Para o dirigente e presidente
da Câmara de Carregal do Sal
(PS) a solução “está um pouco
aquém” do desejado, mas “com
os estudos que vão ser feitos,
tudo isso será melhorado”, sendo por isso “uma notícia bastante boa”, que representa “uma
melhoria substancial” para os
que transitam naquela via.
Na presença de outros autarcas da região e os presidentes
da Associação Empresarial da
Região de Viseu (AIRV) e do
Conselho Regional do Centro,
Rogério Abrantes explicou que,
numa primeira fase, o IP3 terá

quatro faixas (2+2) em 85% do
seu trajeto, três faixas (2+1) em
12%, e duas faixas (1+1) em
03%. Para o autarca “se os 12%
ainda serão admissíveis”, sempre com a intenção de virem
a ser reduzidos, já não se aceita um troço com uma faixa de
cada lado por isso “tem que ser
revisto e melhorado durante a
execução do projeto”.
TONDELA PEDE ACORDO
PARLAMENTAR PARA NÃO
HAVER VOLTA ATRAS
Para o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José
António Jesus (PSD), a solução
apresentada para requalificar o
IP3 “não é a ideal, mas é a solução possível no quadro em que
vivemos”, na esperança de que
o Governo seja razoável “para

que os constrangimentos sejam
ultrapassados”, quer na duplicação das vias nas pontes, quer
na zona da Livraria do Mondego, em Penacova, impondo-se
também que “esta decisão seja
suportada por um acordo parlamentar, para que não seja, de
novo, questionada a estratégia
por novos governos”.
Esta solução, não sendo a
mais qualificada, porque infelizmente não conseguimos ter
um corredor duplo em toda a
extensão, é certamente a mais
adequada ao país e às pessoas”,
considerou o presidente da Câmara de Mangualde e do Conselho Regional do Centro, João
Azevedo (PS), acreditando que
é “uma opção de consenso da
sociedade civil”, que “vai responder à esperança e aos anseios” de autarcas, associações

e população.
EMPRESÁRIOS APROVAM
SOLUÇÃO NUM PAÍS
QUE NÃO É RICO
O presidente da AIRV, João
Cotta, admitiu que a solução
“permite, de uma forma sensata, resolver quase todos os problemas que o IP3 tem”, tendo
em conta que Portugal não é
um país rico. João Cotta anunciou que a petição lançada pelo
Movimento recolheu mais de
18 mil assinaturas, um sinal de
demonstração “clara” do envolvimento de todos.
Durante a conferência de
imprensa foi anunciado que o
ministro do Planeamento e Infraestrutura estará “a curto prazo” na região a apresentar a obra
e a sua calendarização.
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Crianças voltam a dormir
com os livros na Biblioteca, este ano,
para celebrar a primavera
É já este sábado, 28 de abril,
que a Biblioteca Municipal de
Mangualde Dr. Alexandre Alves recebe ao serão 25 crianças
acompanhadas pelos pais para
participarem no evento anual
‘Dormir com os Livros’ e assinalarem o Dia Mundial do
Livro. Este ano está preparado
um serão de leitura com apresentação do espetáculo ‘Folhas
de Primavera’. A iniciativa terá

início às 21h de sábado e termina na manhã seguinte com
um pequeno-almoço.
A 12ª edição de ‘Dormir
com os Livros’, tem a primavera como tema e é composta por
uma programação especial. O
espetáculo divide-se em duas
partes. Primeiramente, o Teatro Onomatopeia apresentará
‘Folhas de Primavera’. Segue-se
uma ceia partilhada, uma ma-

ratona de contos com a participação de crianças e respetivos
acompanhantes e vários jogos/
ateliês.
As crianças vão estar acompanhadas por um adulto, levam pijama, almofada, colchão
de campismo e o seu livro preferido. Aos acompanhantes é
pedido que levem um doce ou
salgado para a ceia.
Textos: EA
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Volta ao concelho
de Mangualde a nadar

No passado dia 15 de abril, na piscina municipal de Mangualde, decorreu mais uma edição da ‘Volta ao concelho a nadar’. No
evento de 2018, inserido no projeto ‘Mangualde em Movimento’, participaram 73 pessoas que realizaram os 85 quilómetros
de prova em menos de três horas (2h40). Na prova, de entrada
gratuita, esteve presente, para além de outros mangualdenses, o
vereador do Desporto da autarquia, Rui Costa.
A promoção de atividade física dos munícipes foi especialmente enfatizada pela equipa promotora da atividade que constituiu igualmente uma forma de socialização.

Página 207

A208

ID: 74702125

26-04-2018

EXPOSIÇÕES

Meio: Imprensa

Pág: 16

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 19,40 x 31,67 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

De apenas 13 anos, Filipa Negrão, residente em Oliveira de Frades, descobriu há três anos o talento para as
artes plásticas. Até final de abril.

VISEU: Teatro Viriato. Exposição de fotografia
‘Menos 21’ de Carlos Fernandes, até 20 de julho. Quinta da Cruz. Exposições: coletiva ‘They Tried to Bury
us, but forgot we are seds’ de Vanessa Chrystie, John
Gallo, Carlos No, Paulo Neves, Maia Horta e Johanne
Grune-Yanoff, e a exposição ‘Construction Line’. Museu da Misericórdia. Exposição de arte sacra ‘Senhor
e Deus’, inaugurada no sábado, 10 de março, composta
de fotografias de José Santos e de peças de arte sacra.
Até 30 de abril. Museu Nacional Grão Vasco. Exposição ‘Cores da Natureza’ de Teresa Magalhães. Um
conjunto de 12 pinturas de técnicas diversas, até 29 de
abril. Hotel Montebelo. Exposição dos trabalhos da
pintora Alice Piloto. Até final de Abril. Galeria Saeculorum (Praça D. Duarte). Exposição de pintura ‘Zoodiaco’ de Paulo Medeiros. Até 5 de maio.
TONDELA: Mercado Velho. Primeiro Festival de
cartoons, de 26 de abril a 6 de maio, organizada pelo
Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo.
MANGUALDE: Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Exposição ‘Livros da Memória, Memória dos Livros’, que resulta de um encontro de amigos
da Universidade Sénior Rotary de Oliveira do Hospital
e tem como objetivo celebrar o livro, bem como as memórias a ele associadas. Até 27 de abril.
VOUZELA: Museu Municipal de Vouzela. Exposição de fotografia ‘Detalhes de Cor’ de Fernando
Costa. Até 27 de abril.
CARREGAL DO SAL: Museu Municipal Manuel
Soares de Albergaria. Exposição de pintura de Rosa
Macedo, Paulo Matos e Lizete Correia
OLIVEIRA DE FRADES: Museu Municipal. Exposição de artes plásticas ‘Animes’ de Filipa Negrão.
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Tondela

Apresentação de
«30 anos a viver sonhos e a escrever livros…»

Marta Rosa foi uma das convidadas para apresentação do livro
Filipa Duarte apresentou o seu 22.º livro em 30
anos de percurso literário.
Num momento que
decorreu, na tarde do último, na galeria, do Mercado Velho, a poetisa juntou
muitos amigos para partilhar mais uma obra. Esta
apresentação contou com
a colaboração da jornalista Marta Rosa, do antigo
presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,
António Soares Marques
e do presidente da Câmara Municipal de Tondela,

José António Jesus. O
evento teve várias intervenções dos presentes, leituras de mensagens, momentos musicais e poéticos.
António Soares Marques que voltou apresentar um livro de Filipa
Duarte com a sua habitual eloquência entusiasmou também a plateia
com a sua capacidade de
oratória. Recorrendo, à
obra emblemática, de
Joseph Antoine Toussaint
Dinouart, mais conhecido

pelo Abade de Dinouart,
sobre a «Arte de Calar»,
o professor universitário
introduziu a leitura de um
pequeno texto que reflete
o que próprio pensa sobre
a obra poética da autora.
Para António Soares
Marques, nos discursos é
preciso obter três graus
da sabedoria: o primeiro é
saber calar, porque, nem
sempre devemos dizer o
que pensamos já que pela
boca, morre o peixe. O
segundo grau da sabedoria é falar pouco e mode-

António Soares Marques voltou apresentar o percurso literário de Filipa
Duarte
rar-se no discurso. O terceiro grau da sabedoria é
falar muito, sem falar mal
e sem falar demasiado. O
antigo presidente da Câmara Municipal de
Mangualde encontrou o
ponto de equilíbrio no segundo grau de sabedoria.
O movimento literário
do parsianismo que nasceu em França na segunda metade do século XIX
que só chegou mais tarde a Portugal também foi
lembrado pelo convidado.
E, voltando à arte da oratória evocou o pensamento do orador sagrado nas
homilias do discurso considerando que estas não
deviam demorar mais do
que 15 minutos. «Os primeiros cinco minutos,
fala o espirito santo, nos
segundos, o sacerdote,
no terceiro fala o diabo»,
referiu com ironia.
António Soares Marques considerou que as
43 páginas do livro apresentado por Filipa Duarte
refletem os 43 anos em
que a poetisa está em
Tondela. «Uma figura
incontornável da cultura
de Tondela e arredores».
O seu papel na divulgação
da poesia mereceu igualmente elogios do antigo
autarca de Mangualde.
«Tem levado o nome bem
longe e contribuído para o
desenvolvimento e progresso de Tondela».
Depois, introduziu o

«Formulismo Russo» e o
«New Criticism» da segunda metade do século
XX dois movimentos de
renovação literária. Como
se de uma verdadeira aula
de linguística se tratasse
prosseguiu para dize que
o pior erro que podíamos
cometer ao comentar
qualquer livro era
descambar para a heresia
da sinopse e heresia da
parábola. Restringir à análise à sinopse do livro era
o mesmo que cometer
«uma lamentável mutilação da complexidade e
integridade desta obra».
Um autor espanhol dizia
também que pode ser descoberto em qualquer livro
qualidades inefávei mas
também dizia: «estou
sempre condenado a imitir
grunhidos emotivos que
não interessam a mais
ninguém senão a mim próprio».
Divagações à parte, o
que conta mesmo para
António Soares Marques
é que Filipa Duarte é uma
portuguesa das sete partidas. Nos seus livros oferece-nos
uma
«caleidoscópica,
minudente e milimétrica
radiografia das suas
andanças plasmadas nas
suas obras». Com uma
linguagem muito simples,
coloquial, escorreita,
apresenta-nos as suas
deambulações pelos quatro cantos do mundo.

«Paisagens e povos, histórias e letras, emoções
e comoções, sentimentos, desafios, desabafos,
sonhos e realidades».
Tudo
em
perfeita
maturação. A paisagem
para a Filipa Duarte é a
forma como a vê e representa quase sempre o seu
estado de alma, não deixando, António Soares
Marques de a aconselhar
a olhar também para tudo
aquilo que a rodeia. No
sentido das palavras, o
convidado apresentar o livro «30 anos a viver sonhos e a escrever livros…»
terminou citando um filósofo alemão para dizer:
«Mais importante daquilo
que eu disse é o que fica
por dizer».
O presidente da Câmara Municipal de
Tondela, José António Jesus elogiou o trabalho
poético de Filipa Duarte
mostrado através da publicação de 22 livros em 30
anos de vida literária. O
autarca fez um reconhecimento público desse trajeto que tem contribuído
para dar sentido pedagógico à relação do livro com
a literatura.
Também,
José
António Jesus fez um
agradecimento público ao
compromisso da autora
com a cultura do nosso
concelho.
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VELHARIAS E COLECIONISMO
E ARTESANATUS CHEGA A
6 DE MAIO

PÁGINA 8

KEB COM NOVAS
INSTALAÇÕES À ENTRADA
DA CIDADE
PÁGINA 7

Tondela

Apresentação de «30 ANOS A VIVER SONHOS
E A ESCREVER LIVROS…»

PÁGINA 5

Aurora Cunha

HISTÓRIAS REAIS DA
VIDA DE UMA ATLETA

PÁGINA 6

SANTIAGO DE BESTEIROS
VISITA AOS VESTÍGIOS
JUDAICOS DE LOUROSA

PÁGINA 6

LISBOA
NOTICIAS CASA
DO CONCELHO DE TONDELA
PÁGINA 8

DESPORTO

Campeonato Distrital de Honra

Molelos, 1 – P. Castelo, 1

PÁGINA 14

CAMPEONATO KICKBOXING
DO CENTRO CONSAGRA
ASSOCIAÇÃO LOIOS

PÁGINA 3

PÁGINA 12

CD Tondela, 3 - D. Aves, 0

Permanência assegurada com magia neozelandesa
PRÓXIMA JORNADA: BENFICA VS TONDELA - SÁBADO (28/04) - 18H15 - BTV

PÁGINA 13
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Mangualde recebeu a Universidade Sénior de Oliveira do Hospital

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

26/04/2018

Meio:

Magazine Serrano Online

Autores:

António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=28660

Mangualde recebeu a Universidade Sénior de Oliveira do Hospital
Posted by: Antonio Pacheco
26 de Abril de 2018
36 Views
No Dia Mundial do Livro, 23 de abril, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves recebeu a
Universidade Sénior de Oliveira do Hospital e a Universidade Sénior Rotary de Mangualde. O motivo foi
"O LIVRO", a propósito da Exposição "Livros da Memória, Memória dos Livros", realizada pela
Universidade Sénior de Oliveira do Hospital.
Estiveram presentes a curadora da Exposição, Paula Frade, e a Vereadora da Cultura de Oliveira do
Hospital, Graça Silva. Foram recebidos pelo Vereador da Cultura do Município de Mangualde, João
Lopes, e pela equipa da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A visita à exposição despertou muito
interesse e a vontade de serem desenvolvidas outras parcerias entre os Municípios.
Por:Mun.Mangualde
26 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018 em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

MetroNews Online

Data Publicação:

26/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fd241387

Decorreu durante a tarde da passada segunda-feira, dia 23 de abril, na Escola Secundária Felismina
Alcântara, a sessão de abertura da 'Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018'. Nesta sessão,
estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Diretor-Geral
da Direção Geral da Educação, José Vítor Pedroso, o Diretor do Agrupamento de Escolas, Agnelo
Figueiredo, o Diretor do Centro de Formação EDUFOR, José Miguel Sousa e os oradores Juan Luis
Gòmez e Alexandre Marques, este último aluno do 8-º ano do Agrupamento Escolas de Nelas.
Foi também assinado, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, um protocolo entre as
entidades promotoras da Academi@ STEM Mangualde: o Município de Mangualde, a Direção-Geral da
Educação, o Agrupamento de Escolas Mangualde, o Centro de Formação EDUFOR, três empresas
(Patinter S.A., CBI - Indústria de vestuário S.A. e Mangual Técnica - Indústria Metalomecânica Lda.) e
um Instituto de Investigação (SalivaTec - Infraestrutura do Centro de Investigação Interdisciplinar em
Saúde - Viseu, da Universidade Católica Portuguesa).
Segundo João Azevedo, "esta é uma aposta que o Município fez e que representa um grande esforço
para Mangualde". O Presidente da autarquia acrescentou que este projeto visa, mais do que combater
o insucesso escolar, valorizar o sucesso escolar, através de novas formas de educar, de ensinar, de
partilhar conhecimentos, modernizando o sistema de ensino através de currículos alternativos.
Este projeto, que já está a ser implementado, destina-se a todos os alunos e professores do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, com maior incidência nos níveis escolares onde existe mais
insucesso escolar (1.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico).
Na Academi@ STEM, as crianças serão acompanhadas por técnicos especializados, numa coordenação
da Câmara Municipal de Mangualde, Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centros de Formação.
Está ainda envolvido o tecido empresarial do concelho, que reconhece assim a importância de formar
os mais novos para as exigências do futuro.
Esta semana de abertura da Academi@ STEM (23 a 27 de abril) visa proporcionar momentos de
reflexão e de apresentação do projeto, num ambiente inovador. Contará com várias conferências,
workshops, laboratórios abertos, atividades STEM, visitas, entre outros.
ACADEMI@ STEM
A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar a educação das áreas da Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática de uma forma mais integrada e agregadora. Este é um projeto do Município
de Mangualde, destinado ao Agrupamento de Escolas de Mangualde, que conta com o apoio do
EduFor. Tem como principal objetivo promover o sucesso escolar, preparando os estudantes de hoje
para o mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da
Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões.
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática (em inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Este novo conceito tem
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a função não só de identificar as quatro áreas, mas também de interligá-las, incentivando a
aprendizagem interdisciplinar, com foco na aplicação prática da aprendizagem.
Partilhar isto:
26 de Abril de 2018
Redacção
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Câmara de Mangualde apresenta resultado positivo de 1,8 milhões em 2017 e reduz
dívida em 780 mil euros

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27/04/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=258c52a9

A Assembleia Municipal de Mangualde aprovou ontem, dia 26 de abril, por maioria, as contas de
gerência de 2017. As contas demonstram um resultado líquido positivo de 1.872.942,90 euros e uma
redução da dívida global da autarquia em 779 644,02 euros.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, as contas de 2017 "representam um exercício
muito positivo da gestão e atividade municipal que tem vindo a ser apanágio deste executivo e que se
traduzem num reforço cada vez maior da sustentabilidade financeira do município". João Azevedo
afirma ainda que "a autarquia tem hoje a sua situação financeira equilibrada e prepara-se para o
maior investimento de sempre no concelho".
O autarca de Mangualde acrescenta que "saímos em 2016 do saneamento financeiro a preparámos um
plano de investimentos sustentado e estruturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua
execução porque temos músculo financeiro para a sua execução fruto de resultados positivos os
últimos anos e também de um forte decréscimo na dívida do município que hoje se encontra ao nível
de 2004/2005. Estamos muito satisfeitos, mas sabemos que o investimento que aí vem constitui um
desafio muito grande para exercícios futuros na gestão da autarquia." - conclui o autarca
mangualdense.
A bancada parlamentar do PSD absteve-se e o membro da Assembleia Municipal do PCP votou contra.
27 Abril, 2018
José Silva
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Abadia de Espinho (Mangualde) recebe o IV Encontro Equestre

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

27/04/2018

Meio:

Centro Notícias Online

Autores:

José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19318f52

Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho promove o Encontro Equestre da Freguesia de
Espinho, no próximo dia 13 de maio, domingo, na Abadia de Espinho. A organização é da Junta de
Freguesia Espinho com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde, da Charretes de Aluguer
Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta dos Carvalhais, do Mister Reboques, da SograpeOuteiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
O encontro começa pelas 9h00, com a receção aos cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia
Espinho, e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois
Batismos Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. Pelas 15h00, tem lugar a Gincana Equestre
no Campo de Futebol da Abadia Espinho.
4.º ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO
13 de maio, domingo
Abadia de Espinho
09h00 | Receção aos cavaleiros
Campo de Futebol da Abadia Espinho
10h00 | Passeio Equestre
Freguesia de Espinho
11h30 | Batismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
14h30 | Batismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
15h00 | Gincana Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
27 Abril, 2018
José Silva
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio da Manhã Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64c1f49a

18:00
O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto
de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística
na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=164deec5

18:00
O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto
de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística
na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
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Contas de gerência de Mangualde com 1,8 ME de resultado positivo em 2017

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc6b2360

2018-04-27T11:59:38Z
A Assembleia Municipal de Mangualde aprovou na quinta-feira, por maioria, as contas de gerência de
2017, documento que apresenta um resultado líquido positivo de 1,8 milhões de euros. Além disso,
destaca uma nota de imprensa da autarquia, houve no ano passado uma redução da dívida global do
município de 779 mil euros. "As contas de 2017 representam um exercício muito positivo da gestão e
atividade municipal que tem vindo a ser apanágio deste executivo e que se traduzem num reforço
cada vez maior da sustentabilidade financeira do município", defende o presidente da Câmara, João
Azevedo (PS), citado numa nota de imprensa. O responsável destaca ainda que "a autarquia tem hoje
a sua situação financeira equilibrada", preparando-se "para o maior investimento de sempre no
concelho". "Saímos em 2016 do saneamento financeiro e preparámos um plano de investimentos
sustentado e estruturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua execução porque temos
músculo financeiro [...], fruto de resultados positivos dos últimos anos e também de um forte
decréscimo na dívida do município, que hoje se encontra ao nível de 2004/2005", diz o autarca, que
lidera o executivo com maioria. A liderança municipal afirma-se muito satisfeita, mas consciente de
que "o investimento que aí vem constitui um desafio muito grande para exercícios futuros na gestão
da autarquia". A bancada parlamentar do PSD absteve-se e o membro do PCP na Assembleia Municipal
votou contra o documento, tendo o PS votado a favor.
Lusa
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6da29c4e

2018-04-27T18:00:36Z
O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto
de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística
na região. O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do
século XIX, é um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e
uma mata, estando classificado como imóvel de interesse público. "É uma das joias da coroa da
região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu, João
Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio privado, construído e detido
pela família Pais do Amaral. O autarca sublinhou o facto de se abrir "uma janela de oportunidade para
que as pessoas possam visitar este espaço cheio de história". "É muito importante para o território.
Vai contribuir para a rota turística da região Centro, que passa a ter mais um polo de atração", frisou.
Para João Azevedo, o palácio é "uma peça lindíssima, única no país", que ganha ainda mais interesse
pela envolvente - "uma mata florestal muito densa e com várias espécies arbóreas". "É uma casa com
120 janelas, tem uma sala de baile com um painel de azulejos que apresenta o mundo ao contrário, às
avessas, tem um conjunto de porcelana italiana único no mundo e apresenta vários trajes com dois ou
três séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores", realçou. Em nota de imprensa, o
proprietário explica que o programa de visitas guiadas vai incluir jardins, vinha, prova de vinhos e a
mata. "É com enorme satisfação e orgulho que vejo recuperado um imóvel de interesse histórico e
arquitetónico, e de inquestionável interesse patrimonial para o concelho, que vem contribuir para
atrair os portugueses, mas também um público estrangeiro, interessado em conhecer e visitar esta
sumptuosa residência da Beira", refere Miguel Pais do Amaral, citado na nota de imprensa enviada à
agência Lusa. Em cada divisão da casa, há uma descrição do conteúdo e características do espaço,
tanto em português como em inglês. O palácio já acolheu figuras como o marechal André Massena e
os reis D. Luís I e D. Carlos I. De acordo com a descrição do espaço presente no sítio da Direção-Geral
do Património Cultural, o Palácio dos Condes da Anadia "insere-se no quadro da arquitetura civil
rococó, apesar de ser ainda muito devedora dos modelos do barroco nortenho". O edifício é tido "por
muitos" como uma das "mais sumptuosas residências fidalgas" da Beira Alta, tendo trabalhado
naquele solar vários artistas nacionais e estrangeiros. As fachadas são todas distintas entre si e o
interior apresenta um "vasto e significativo conjunto de silhares de azulejo", havendo ainda uma
coleção de mobiliário, pinturas e gravuras, entre as quais a mesa da sala nobre, com "tampo de
embutidos marmóreos" e o mobiliário da sala da música, com 'chinoiseries'. A abertura ao público no
sábado vai contar com a presença do ministro da Cultura, Luís Castro Mendes.
Lusa
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Semana Abert@STEM
Discovery Week termina
hoje em Mangualde
D.R.

João Azevedo aponta importância da Educação para município

ESCOLA Decorreu durante a
tarde de segunda-feira, na Escola Secundária Felismina Alcântara, a sessão de abertura
da ‘Semana Abert@ STEM Discovery Week 2018’.
Na mesma cerimónia foi
também assinado, no Salão
Nobre da Câmara Municipal
de Mangualde, um protocolo
entre as entidades promotoras
da Academi@ STEM Mangualde: o Município de Mangualde, a Direcção-Geral da
Educação, o Agrupamento de
Escolas Mangualde, o Centro
de Formação EDUFOR, três
empresas (Patinter S.A., CBI –
Indústria de vestuário S.A. e
Mangual Técnica – Indústria
Metalomecânica Lda.) e um
Instituto de Investigação (SalivaTec – Infraestrutura do
Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde – Viseu,
da Universidade Católica Portuguesa).
Segundo João Azevedo,
“esta é uma aposta que o Município fez e que representa
um grande esforço para Mangualde”. O presidente da autarquia acrescentou que este
projecto visa, mais do que
combater o insucesso escolar,
valorizar o sucesso escolar,
através de novas formas de
educar, de ensinar, de partilhar
conhecimentos, modernizando o sistema de ensino
através de currículos alternativos.
Este projecto, que já está a
ser implementado, destina-se
a todos os alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Mangualde, com maior
incidência nos níveis escolares
onde existe mais insucesso
escolar (1.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico).
Na Academi@ STEM, as
crianças serão acompanhadas

por técnicos especializados,
numa coordenação da Câmara Municipal de Mangualde, Agrupamento de Escolas de Mangualde e Centros
de Formação. Está ainda envolvido o tecido empresarial
do concelho, que reconhece
assim a importância de formar
os mais novos para as exigências do futuro.
Esta semana de abertura da
Academi@ STEM visa proporcionar momentos de reflexão
e de apresentação do projecto,
num ambiente inovador e
contou com várias conferências, workshops, laboratórios
abertos, atividades STEM, visitas, entre outros.
A Academi@ STEM Mangualde nasceu para trabalhar
a educação das áreas da Ciências, Tecnologia, Engenharia e
Matemática de uma forma
mais integrada e agregadora.
Este é um projeto do Município de Mangualde, destinado
ao Agrupamento de Escolas
de Mangualde, que conta com
o apoio do EduFor. Tem como
principal objectivo promover
o sucesso escolar, preparando
os estudantes de hoje para o
mercado de trabalho do amanhã, sendo financiado ao
abrigo do Portugal 2020, no
âmbito da Promoção do Sucesso Educativo Viseu Dão Lafões.
A sigla STEM designa, em Inglês, as quatro áreas do conhecimento: Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática (em
inglês Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Este novo conceito tem a função não só de identificar as
quatro áreas, mas também de
interligá-las, incentivando a
aprendizagem interdisciplinar,
com foco na aplicação prática
da aprendizagem.|
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Saldo positivo nas contas da autarquia de Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6344af7

"(...) Saímos em 2016 do saneamento financeiro a preparámos um plano de investimentos sustentado
e estruturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua execução
porque temos músculo financeiro para a sua execução fruto de resultados positivos
e também de um forte decréscimo na dívida do município (...)" ------------ João Azevedo
.
A Assembleia Municipal de Mangualde aprovou ontem, dia 26 de abril, por maioria, as contas de
gerência de 2017. As contas demonstram um resultado líquido positivo de 1.872.942,90 euros e uma
redução da dívida global da autarquia em 779 644,02 euros.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, as contas de 2017 "representam um exercício
muito positivo da gestão e atividade municipal que tem vindo a ser apanágio deste executivo e que se
traduzem num reforço cada vez maior da sustentabilidade financeira do município". João Azevedo
afirma ainda que "a autarquia tem hoje a sua situação financeira equilibrada e prepara-se para o
maior investimento de sempre no concelho".
O autarca de Mangualde acrescenta que "saímos em 2016 do saneamento financeiro a preparámos um
plano de investimentos sustentado e estruturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua
execução porque temos músculo financeiro para a sua execução fruto de resultados positivos os
últimos anos e também de um forte decréscimo na dívida do município que hoje se encontra ao nível
de 2004/2005. Estamos muito satisfeitos, mas sabemos que o investimento que aí vem constitui um
desafio muito grande para exercícios futuros na gestão da autarquia." - conclui o autarca
mangualdense.
A bancada parlamentar do PSD absteve-se e o membro da Assembleia Municipal do PCP votou contra.
.
Sofia Monteiro
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IV Encontro Equestre da Freguesia de Espinho

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=422398a

Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho promove o Encontro Equestre da Freguesia de
Espinho, no próximo dia 13 de maio, domingo, na Abadia de Espinho. A organização é da Junta de
Freguesia Espinho com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde, da Charretes de Aluguer
Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta dos Carvalhais, do Mister Reboques, da SograpeOuteiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
O encontro começa pelas 9h00, com a receção aos cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia
Espinho, e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois
Batismos Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. Pelas 15h00, tem lugar a Gincana Equestre
no Campo de Futebol da Abadia Espinho.
4.º ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO
13 de maio, domingo
Abadia de Espinho
09h00 | Receção aos cavaleiros
Campo de Futebol da Abadia Espinho
10h00 | Passeio Equestre
Freguesia de Espinho
11h30 | Batismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
14h30 | Batismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
15h00 | Gincana Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
.
Sofia Monteiro
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Contas da Câmara aprovadas com saldo de 1,8 milhões de euros

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63fd6a17

Assembleia Municipal aprovou por maioria o documento
A Assembleia Municipal de Mangualde aprovou na quinta-feira (26 de abril) por maioria as contas de
gerência da Câmara relativas a 2017, um documento que apresenta um resultado líquido positivo de
1,8 milhões de euros.
Além disso, destaca uma nota de imprensa da autarquia, houve no ano passado uma redução da
dívida global do município de 779 mil euros.
"As contas de 2017 representam um exercício muito positivo da gestão e atividade municipal que tem
vindo a ser apanágio deste executivo e que se traduzem num reforço cada vez maior da
sustentabilidade financeira do município", defende o presidente da Câmara, João Azevedo (PS). O
responsável destaca ainda que "a autarquia tem hoje a sua situação financeira equilibrada",
preparando-se "para o maior investimento de sempre no concelho".
"Saímos em 2016 do saneamento financeiro e preparámos um plano de investimentos sustentado e
estruturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua execução porque temos músculo
financeiro [...], fruto de resultados positivos dos últimos anos e também de um forte decréscimo na
dívida do município, que hoje se encontra ao nível de 2004/2005", diz o autarca, que lidera o
executivo com maioria. A liderança municipal afirma-se muito satisfeita, mas consciente de que "o
investimento que aí vem constitui um desafio muito grande para exercícios futuros na gestão da
autarquia".
A bancada parlamentar do PSD absteve-se e o membro do PCP na Assembleia Municipal votou contra
o documento, tendo o PS votado a favor.
2018-04-27 15:27:00+01:00
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Câmara de Mangualde premeia textos dedicados aos pais

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Centro Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=45405a4d

Entrega de prémios acontece a 11 de maio na Papelaria Adrião
A Papelaria Adrião, em Mangualde, vai receber no próximo dia 11 de maio a cerimónia de entrega de
prémios aos vencedores dos Concursos Literários "Dia do Pai" e "Dia da Mãe". A iniciativa é organizada
pela Câmara Municipal e pretende promover a cidadania e a igualdade de género.
Os primeiros classificados de ambos os concursos terão a oportunidade de ver o Rio Douro em cruzeiro
para duas pessoas. Já os segundos classificados receberão um voucher de livros com um valor de 80
euros para gastar na Papelaria Adrião e os terceiros poderão usufruir de um jantar para quatro
pessoas no Restaurante Galitos. Todos os participantes receberão um certificado de participação.
A sessão também contará com um momento musical protagonizado pela escritora Olinda Beja e pelo
músico Filipe Santo e com a inauguração de uma exposição de Vítor Lopes. Uma parte das vendas das
obras deste autor reverterão a favor do Núcleo de Pais em Rede de Mangualde. A cerimónia está
marcada para as 21h00.
2018-04-27 14:04:00+01:00
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias ao Minuto Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83cc35f6

Fri, 27 Apr 2018 21:30:36 +0200
O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto
de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística
na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
O autarca sublinhou o facto de se abrir "uma janela de oportunidade para que as pessoas possam
visitar este espaço cheio de história".
"É muito importante para o território. Vai contribuir para a rota turística da região Centro, que passa a
ter mais um polo de atração", frisou.
Para João Azevedo, o palácio é "uma peça lindíssima, única no país", que ganha ainda mais interesse
pela envolvente - "uma mata florestal muito densa e com várias espécies arbóreas".
"É uma casa com 120 janelas, tem uma sala de baile com um painel de azulejos que apresenta o
mundo ao contrário, às avessas, tem um conjunto de porcelana italiana único no mundo e apresenta
vários trajes com dois ou três séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores",
realçou.
Em nota de imprensa, o proprietário explica que o programa de visitas guiadas vai incluir jardins,
vinha, prova de vinhos e a mata.
"É com enorme satisfação e orgulho que vejo recuperado um imóvel de interesse histórico e
arquitetónico, e de inquestionável interesse patrimonial para o concelho, que vem contribuir para
atrair os portugueses, mas também um público estrangeiro, interessado em conhecer e visitar esta
sumptuosa residência da Beira", refere Miguel Pais do Amaral, citado na nota de imprensa enviada à
agência Lusa.
Em cada divisão da casa, há uma descrição do conteúdo e características do espaço, tanto em
português como em inglês.
O palácio já acolheu figuras como o marechal André Massena e os reis D. Luís I e D. Carlos I.
De acordo com a descrição do espaço presente no sítio da Direção-Geral do Património Cultural, o
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Palácio dos Condes da Anadia "insere-se no quadro da arquitetura civil rococó, apesar de ser ainda
muito devedora dos modelos do barroco nortenho".
O edifício é tido "por muitos" como uma das "mais sumptuosas residências fidalgas" da Beira Alta,
tendo trabalhado naquele solar vários artistas nacionais e estrangeiros.
As fachadas são todas distintas entre si e o interior apresenta um "vasto e significativo conjunto de
silhares de azulejo", havendo ainda uma coleção de mobiliário, pinturas e gravuras, entre as quais a
mesa da sala nobre, com "tampo de embutidos marmóreos" e o mobiliário da sala da música, com
'chinoiseries'.
A abertura ao público no sábado vai contar com a presença do ministro da Cultura, Luís Castro
Mendes.
Recomendados para si
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Porto Canal Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/153485

27-04-2018 18:00
Mangualde, Viseu, 27 abr (Lusa) - O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao
público no sábado depois de um projeto de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de
garantir mais um polo de atração turística na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
O autarca sublinhou o facto de se abrir "uma janela de oportunidade para que as pessoas possam
visitar este espaço cheio de história".
"É muito importante para o território. Vai contribuir para a rota turística da região Centro, que passa a
ter mais um polo de atração", frisou.
Para João Azevedo, o palácio é "uma peça lindíssima, única no país", que ganha ainda mais interesse
pela envolvente - "uma mata florestal muito densa e com várias espécies arbóreas".
"É uma casa com 120 janelas, tem uma sala de baile com um painel de azulejos que apresenta o
mundo ao contrário, às avessas, tem um conjunto de porcelana italiana único no mundo e apresenta
vários trajes com dois ou três séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores",
realçou.
Em nota de imprensa, o proprietário explica que o programa de visitas guiadas vai incluir jardins,
vinha, prova de vinhos e a mata.
"É com enorme satisfação e orgulho que vejo recuperado um imóvel de interesse histórico e
arquitetónico, e de inquestionável interesse patrimonial para o concelho, que vem contribuir para
atrair os portugueses, mas também um público estrangeiro, interessado em conhecer e visitar esta
sumptuosa residência da Beira", refere Miguel Pais do Amaral, citado na nota de imprensa enviada à
agência Lusa.
Em cada divisão da casa, há uma descrição do conteúdo e características do espaço, tanto em
português como em inglês.
O palácio já acolheu figuras como o marechal André Massena e os reis D. Luís I e D. Carlos I.
De acordo com a descrição do espaço presente no sítio da Direção-Geral do Património Cultural, o
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Palácio dos Condes da Anadia "insere-se no quadro da arquitetura civil rococó, apesar de ser ainda
muito devedora dos modelos do barroco nortenho".
O edifício é tido "por muitos" como uma das "mais sumptuosas residências fidalgas" da Beira Alta,
tendo trabalhado naquele solar vários artistas nacionais e estrangeiros.
As fachadas são todas distintas entre si e o interior apresenta um "vasto e significativo conjunto de
silhares de azulejo", havendo ainda uma coleção de mobiliário, pinturas e gravuras, entre as quais a
mesa da sala nobre, com "tampo de embutidos marmóreos" e o mobiliário da sala da música, com
'chinoiseries'.
A abertura ao público no sábado vai contar com a presença do ministro da Cultura, Luís Castro
Mendes.
JYGA // SSS
Lusa/Fim
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

RTP Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9257dfe7

Lusa27 Abr, 2018, 18:16 | Cultura
O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto
de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística
na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
O autarca sublinhou o facto de se abrir "uma janela de oportunidade para que as pessoas possam
visitar este espaço cheio de história".
"É muito importante para o território. Vai contribuir para a rota turística da região Centro, que passa a
ter mais um polo de atração", frisou.
Para João Azevedo, o palácio é "uma peça lindíssima, única no país", que ganha ainda mais interesse
pela envolvente - "uma mata florestal muito densa e com várias espécies arbóreas".
"É uma casa com 120 janelas, tem uma sala de baile com um painel de azulejos que apresenta o
mundo ao contrário, às avessas, tem um conjunto de porcelana italiana único no mundo e apresenta
vários trajes com dois ou três séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores",
realçou.
Em nota de imprensa, o proprietário explica que o programa de visitas guiadas vai incluir jardins,
vinha, prova de vinhos e a mata.
"É com enorme satisfação e orgulho que vejo recuperado um imóvel de interesse histórico e
arquitetónico, e de inquestionável interesse patrimonial para o concelho, que vem contribuir para
atrair os portugueses, mas também um público estrangeiro, interessado em conhecer e visitar esta
sumptuosa residência da Beira", refere Miguel Pais do Amaral, citado na nota de imprensa enviada à
agência Lusa.
Em cada divisão da casa, há uma descrição do conteúdo e características do espaço, tanto em
português como em inglês.
O palácio já acolheu figuras como o marechal André Massena e os reis D. Luís I e D. Carlos I.
De acordo com a descrição do espaço presente no sítio da Direção-Geral do Património Cultural, o
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Palácio dos Condes da Anadia "insere-se no quadro da arquitetura civil rococó, apesar de ser ainda
muito devedora dos modelos do barroco nortenho".
O edifício é tido "por muitos" como uma das "mais sumptuosas residências fidalgas" da Beira Alta,
tendo trabalhado naquele solar vários artistas nacionais e estrangeiros.
As fachadas são todas distintas entre si e o interior apresenta um "vasto e significativo conjunto de
silhares de azulejo", havendo ainda uma coleção de mobiliário, pinturas e gravuras, entre as quais a
mesa da sala nobre, com "tampo de embutidos marmóreos" e o mobiliário da sala da música, com
`chinoiseries`.
A abertura ao público no sábado vai contar com a presença do ministro da Cultura, Luís Castro
Mendes.
2018-04-27T18:16:26+01:00
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Contas de gerência de Mangualde com 1,8 ME de resultado positivo em 2017

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fec4c177

2018-04-27T11:59:38Z
A Assembleia Municipal de Mangualde aprovou na quinta-feira, por maioria, as contas de gerência de
2017, documento que apresenta um resultado líquido positivo de 1,8 milhões de euros. Além disso,
destaca uma nota de imprensa da autarquia, houve no ano passado uma redução da dívida global do
município de 779 mil euros. "As contas de 2017 representam um exercício muito positivo da gestão e
atividade municipal que tem vindo a ser apanágio deste executivo e que se traduzem num reforço
cada vez maior da sustentabilidade financeira do município", defende o presidente da Câmara, João
Azevedo (PS), citado numa nota de imprensa. O responsável destaca ainda que "a autarquia tem hoje
a sua situação financeira equilibrada", preparando-se "para o maior investimento de sempre no
concelho". "Saímos em 2016 do saneamento financeiro e preparámos um plano de investimentos
sustentado e estruturado em fundos comunitários e hoje só é possível a sua execução porque temos
músculo financeiro [...], fruto de resultados positivos dos últimos anos e também de um forte
decréscimo na dívida do município, que hoje se encontra ao nível de 2004/2005", diz o autarca, que
lidera o executivo com maioria. A liderança municipal afirma-se muito satisfeita, mas consciente de
que "o investimento que aí vem constitui um desafio muito grande para exercícios futuros na gestão
da autarquia". A bancada parlamentar do PSD absteve-se e o membro do PCP na Assembleia Municipal
votou contra o documento, tendo o PS votado a favor.
Lusa
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

TSF Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a5a32772

2018-04-27T18:00:36Z
O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao público no sábado depois de um projeto
de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um polo de atração turística
na região. O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do
século XIX, é um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e
uma mata, estando classificado como imóvel de interesse público. "É uma das joias da coroa da
região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no distrito de Viseu, João
Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio privado, construído e detido
pela família Pais do Amaral. O autarca sublinhou o facto de se abrir "uma janela de oportunidade para
que as pessoas possam visitar este espaço cheio de história". "É muito importante para o território.
Vai contribuir para a rota turística da região Centro, que passa a ter mais um polo de atração", frisou.
Para João Azevedo, o palácio é "uma peça lindíssima, única no país", que ganha ainda mais interesse
pela envolvente - "uma mata florestal muito densa e com várias espécies arbóreas". "É uma casa com
120 janelas, tem uma sala de baile com um painel de azulejos que apresenta o mundo ao contrário, às
avessas, tem um conjunto de porcelana italiana único no mundo e apresenta vários trajes com dois ou
três séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores", realçou. Em nota de imprensa, o
proprietário explica que o programa de visitas guiadas vai incluir jardins, vinha, prova de vinhos e a
mata. "É com enorme satisfação e orgulho que vejo recuperado um imóvel de interesse histórico e
arquitetónico, e de inquestionável interesse patrimonial para o concelho, que vem contribuir para
atrair os portugueses, mas também um público estrangeiro, interessado em conhecer e visitar esta
sumptuosa residência da Beira", refere Miguel Pais do Amaral, citado na nota de imprensa enviada à
agência Lusa. Em cada divisão da casa, há uma descrição do conteúdo e características do espaço,
tanto em português como em inglês. O palácio já acolheu figuras como o marechal André Massena e
os reis D. Luís I e D. Carlos I. De acordo com a descrição do espaço presente no sítio da Direção-Geral
do Património Cultural, o Palácio dos Condes da Anadia "insere-se no quadro da arquitetura civil
rococó, apesar de ser ainda muito devedora dos modelos do barroco nortenho". O edifício é tido "por
muitos" como uma das "mais sumptuosas residências fidalgas" da Beira Alta, tendo trabalhado
naquele solar vários artistas nacionais e estrangeiros. As fachadas são todas distintas entre si e o
interior apresenta um "vasto e significativo conjunto de silhares de azulejo", havendo ainda uma
coleção de mobiliário, pinturas e gravuras, entre as quais a mesa da sala nobre, com "tampo de
embutidos marmóreos" e o mobiliário da sala da música, com 'chinoiseries'. A abertura ao público no
sábado vai contar com a presença do ministro da Cultura, Luís Castro Mendes.
Lusa
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Stand Up Comedy com Alexandre Santos e Luís Filipe Borges em Mangualde

Tipo Meio:

Internet

Meio:

VerPortugal Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6bf71467

27-04-2018
Na edição de abril do Sextas da Lua não faltará boa disposição! No dia 27, pelas 21h30, os
comediantes Alexandre Santos e Luís Filipe Borges protagonizarão um espetáculo de Stand Up
Comedy no auditório do Complexo Paroquial de Mangualde.
Os bilhetes, que têm um custo de 10 euros, estão à venda na BOL - Bilheteira Online
(https://goo.gl/M8sVtV), na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, na Relógio Velho (cafetaria) e na
Papelaria Adrião.
O espetáculo destina-se a maiores de 16 anos.
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Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Visão Online

Data Publicação:

27/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ec76df0

27.04.2018 às 18h01
Mangualde, Viseu, 27 abr (Lusa) - O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai abrir ao
público no sábado depois de um projeto de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de
garantir mais um polo de atração turística na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
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Mangualde Jorge Coelho investiu dois milhões numa queijaria. O pastor Carlitos passou a receber mais 30% pelo leite

“Business, local business”
Texto Ângela Silva
Foto António Pedro Ferreira

A

ideia deste texto
surgiu de um telefonema com Jorge
Coelho a propósito
de outras histórias.
A chamada caiu
uma, duas, três vezes, e o desabafo
foi espontâneo — “a
vida no interior é terrível”. Seis meses
depois dos fogos, as comunicações
continuavam a falhar. Por essas e por
outras, quando o desafiaram a integrar o Movimento pelo Interior nem
pestanejou. Coelho é de Mangualde e
sabe como a fronteira interior/litoral
marca mesmo dois mundos. Quem
tem influência está obrigado a ajudar.
O tempo também ajudou. Depois
de semanas chuvosas, chegámos a
Mangualde com um sol de primavera,
embora enjoados pelas voltas do IP3,
que há anos aguarda requalificação.
Não é bem como chegar ao Marão,
mas é uma aventura. Com uma hora
de atraso, entramos de rompante no
Vale da Estrela e o primeiro som é, estranhamente, cosmopolita: “Business,
local business”. Um grupo de potenciais investidores, polacos, alemães e
marroquinos, visita a queijaria com a
ajuda de um “colaborador do doutor
Jorge Coelho”. Origem do grupo? A
Associação Empresarial Da Região
de Viseu (AIRV). Jorge Coelho é presidente da Assembleia Geral e faz o
que pode para mostrar ao potencial
capital estrangeiro os exemplos de
investimentos rentáveis mais à mão.
“Isto funciona como uma montra,
para incentivar os investidores e mostrar que já se fazem coisas de enorme
qualidade e que é possível fazer projetos rentáveis nesta região”, explica
Coelho, que há dois anos, entre capital próprio, recurso à banca e fundos
comunitários, investiu dois milhões
na queijaria — uma “homenagem ao

O pastor Carlitos ganhou com o investimento de Coelho: “Já só faltam 5 para 150 ovelhas”
avô”, que era comerciante de queijos
— e que espera o break-even do investimento em quatro, cinco anos.
Nestes primeiros dois, já conseguiu
aumentar a produção em 60% e exportar para o Luxemburgo, França e
Inglaterra. E está a trabalhar outros
mercados, da Europa à China, tarefa
fácil para um ex-ministro, hoje dono
de uma empresa de consultadoria internacional — a Horizone — e com
uma poderosa agenda de contactos.
Mas Jorge Coelho jura que um grande
estímulo é ajudar a região a mexer —
“isto é o projeto da minha vida” — e
a onda no Vale da Estrela é otimista.
Condições exemplares, doze mulheres
que Coelho foi buscar ao desemprego
e que dizem maravilhas do “senhor
doutor” (o negócio do queijo é sazo-

nal, mas nos meses de baixa, em que
trabalham menos, o “doutor” paga-lhes igual). Trinta e quatro produtores de leite envolvidos no negócio.
Doze pastores viram o leite valorizado
em 30%. Um deles, o Carlitos, que
Coelho visita pelo meio das ovelhas,

JORGE COELHO
INVESTIU NUMA
QUEIJARIA EM
HOMENAGEM AO AVÔ.
JÁ É EXPORTADOR

até duplicou o rebanho: “Já só faltam
cinco para as 150”.
Quando Jorge Coelho vai à terra,
o poder local aparece. São os jovens
socialistas que lhe pedem para levar
um recado ao ministro da Cultura. É o
presidente da Câmara, João Azevedo,
um socialista reeleito pela terceira vez
com 70% dos votos, que detesta a conversa de que foram os fogos que puseram os políticos a pensar no interior,
mas não desdenha a onda para tentar
puxar pessoas para a região. “Temos
emprego e não temos pessoas”, diz.
“Como é que colocamos aqui mais
gente?”. Um dos problemas é a falta
de habitação e Jorge Coelho já pôs
em cima da mesa do Movimento pelo
Interior (texto em cima) uma proposta
para que o património do Estado que

não está a ser utilizado seja libertado
para habitação. Exemplo: o lindíssimo
edifício do colégio onde ele fez o liceu
que há 20 anos está às moscas.
O presidente da Câmara é mexido,
está a trabalhar com a cooperativa
local num desafio rumo a Lisboa, para
dar visibilidade à região — vão abrir
uma loja concelhia no Martim Moniz,
com o nome “Made in Mangualde”
— mas reconhece que há ajudas que
valem por mil: “O património mais
valioso que temos é mesmo o doutor
Jorge Coelho”. Pudera! O proprietário da Queijaria Vale da Estrela é,
nada mais nada menos, do que o ex-ministro das Obras Públicas, o ex-homem forte do PS nos tempos de
Guterres, o atual managing partner
da Horizone, Lda (consultora); managing partner da Green Horizone, Lda
(mais consultadoria internacional);
managing partner da Sociedade Agro-Industrial Terras de Azurara, Lda;
presidente do Conselho Consultivo
Estratégico da Grupo Mota-Engil;
presidente do Conselho Estratégico
Empresarial de Sintra (concelho onde
reside), além de membro do Conselho
Consultivo do Banco de Investimento
Global (BIG) e presidente da Assembleia Geral da Associação Empresarial da Região Viseu.
Mas há mais. Soube-se, entretanto,
por comunicado da CMVM, que Jorge Coelho regressa dentro de dias à
Mota-Engil, onde foi presidente da
comissão executiva e de onde saiu em
2013 invocando “razões pessoais”.
Para agora ser nomeado vice-presidente do conselho de administração
em funções não-executivas, com mandato até 2021.
Voltar à política está fora de causa,
mas a política é um bicho que fica. Tem
saudades? “Claro”, mas da política “não
se entra e sai assim”. Para ajudar a preencher o vazio, Coelho confessa que lhe
vale a televisão: “Às quintas-feiras, na
‘Quadratura do Círculo’, faço as minhas
tropelias”. Mangualde agradece.
avsilva@expresso.impresa.pt
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Palácio barroco que
acolheu reis abre
hoje ao público
MANGUALDE O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, vai
abrir ao público hoje, depois de
um projeto de musealização e
qualificação cio espaço com o objetivo de garantir mais um polo de
atração turística na região.
O palácio barroco, começado a
construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX,
é um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando
com uma quinta, jardins e uma
mata, estando classificado como
imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", diz o presidente da Câmara

Palácio dos Condes de Anadia

Meio: Imprensa

Pág: 26

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 15,46 x 10,36 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

de Mangualde, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora
ao público deste palácio privado,
construído e detido pela família
Pais do Amaral.
O autarca sublinhou o facto de
se abrir "uma janela de oportunidade" para que as pessoas possam
visitar um espaço "cheio de história". "É uma casa com 120 janelas,
tem uma sala de baile com um
painel de azulejos que apresenta
o Mundo ao contrário, às avessas,
tem um conjunto de porcelana italiana único no Mundo e apresenta vários trajes com dois ou três
séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores",
realçou.
Em nota de imprensa, o proprietário explica que o programa
de visitas guiadas vai incluir jardins, vinha, prova de vinhos e a
mata.
O palácio já acolheu figuras
como o marechal André Massena
e os reis D. Luís I e D. Carlos I.•
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Academia para acabar com insucesso nas escolas
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O objetivo da Academia STEM é preparar os estudantes para o mercado de trabalho
Promover o sucesso escolar, preparando os estudantes para o mercado de trabalho é o objetivo da
Academia STEM acabada de criar em Mangualde.
Uma pareceria entre a autarquia mangualdense, o Agrupamento de escolas local, três empresas do
concelho (Patinter, CBI Indústria de vestuário e Mangual Técnica Indústria Metalomecânica) e o
SalivaTec, Infraestrutura do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade
Católica Portuguesa permite a criação de uma academia que tem como base as Ciências, Tecnologia,
Engenharia e Matemática.
Segundo o município de Mangualde, "este novo conceito tem a função não só de identificar as quatro
áreas, mas também de interligá-las, incentivando a aprendizagem interdisciplinar, com foco na
aplicação prática da aprendizagem".
O projeto é destinado, nesta primeira fase, aos alunos do segundo ano do ensino básico e aos alunos
do ensino secundário recorrente à distância.
Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, o projeto "vai valorizar o sucesso escolar". João
Azevedo considera que é uma aposta "clara" na educação e uma forma de "modernizar o ensino
através de currículos alternativos". "Esta é a forma certa para atingir novos modelos construtivos na
educação para novas profissões", realça o autarca que acredita que a Academia STEM vai ajudar a que
os alunos possam ter uma formação diferente. "Queremos também motivar os nossos professores e
educadores para que o insucesso escolar seja menor", explica João Azevedo.
O projeto é financiado ao abrigo do Portugal 2020, no âmbito da Promoção do Sucesso Educativo
Viseu Dão Lafões.
2018-04-28 19:00:00+01:00
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Encontro Equestre na Freguesia de Espinho
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Encontro Equestre na Freguesia de Espinho
Posted by: Antonio Pacheco
28 de Abril de 2018
18 Views
Pelo quarto ano consecutivo, a Freguesia de Espinho promove o Encontro Equestre da Freguesia de
Espinho, no próximo dia 13 de maio, domingo, na Abadia de Espinho.
A organização é da Junta de Freguesia Espinho com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde, da
Charretes de Aluguer Lampreia, da Quinta do Azevinho-Santar, da Quinta dos Carvalhais, do Mister
Reboques, da Sogrape-Outeiro de Espinho e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
O encontro começa pelas 9h00, com a receção aos cavaleiros, no Campo de Futebol da Abadia
Espinho, e pelas 10h00 arranca o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Seguir-se-ão dois
Batismos Equestres, um pelas 11h30 e outro pelas 14h30. Pelas 15h00, tem lugar a Gincana Equestre
no Campo de Futebol da Abadia Espinho.
Por:Mun.Mangualde
Programa
09h00 | Receção aos cavaleiros
Campo de Futebol da Abadia Espinho
10h00 | Passeio Equestre
Freguesia de Espinho
11h30 | Batismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
14h30 | Batismo Equestre
Campo de Futebol da Abadia Espinho
15h00 | Gincana Equestre
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Campo de Futebol da Abadia Espinho
28 de Abril de 2018
Antonio Pacheco
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Palácio dos Condes de Anadia abre ao público depois de requalificado
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O Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde, abriu ao público no passado sábado, 27 de Abril,
depois de um projeto de musealização e qualificação do espaço com o objetivo de garantir mais um
polo de atração turística na região.
O palácio barroco, começado a construir entre 1730 e 1740 e terminado já no início do século XIX, é
um exemplo da arquitetura senhorial setecentista, contando com uma quinta, jardins e uma mata,
estando classificado como imóvel de interesse público.
"É uma das joias da coroa da região", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, no
distrito de Viseu, João Azevedo, congratulando-se pela abertura agora ao público deste palácio
privado, construído e detido pela família Pais do Amaral.
O autarca sublinhou o facto de se abrir "uma janela de oportunidade para que as pessoas possam
visitar este espaço cheio de história".
"É muito importante para o território. Vai contribuir para a rota turística da região Centro, que passa a
ter mais um polo de atração", frisou.
Para João Azevedo, o palácio é "uma peça lindíssima, única no país", que ganha ainda mais interesse
pela envolvente - "uma mata florestal muito densa e com várias espécies arbóreas".
"É uma casa com 120 janelas, tem uma sala de baile com um painel de azulejos que apresenta o
mundo ao contrário, às avessas, tem um conjunto de porcelana italiana único no mundo e apresenta
vários trajes com dois ou três séculos de história. Há uma quantidade enorme de pormenores",
realçou.
Em nota de imprensa, o proprietário explica que o programa de visitas guiadas vai incluir jardins,
vinha, prova de vinhos e a mata.
"É com enorme satisfação e orgulho que vejo recuperado um imóvel de interesse histórico e
arquitetónico, e de inquestionável interesse patrimonial para o concelho, que vem contribuir para
atrair os portugueses, mas também um público estrangeiro, interessado em conhecer e visitar esta
sumptuosa residência da Beira", refere Miguel Pais do Amaral, citado na nota de imprensa enviada à
agência Lusa.
Em cada divisão da casa, há uma descrição do conteúdo e características do espaço, tanto em
português como em inglês.
O palácio já acolheu figuras como o marechal André Massena e os reis D. Luís I e D. Carlos I.
De acordo com a descrição do espaço presente no sítio da Direção-Geral do Património Cultural, o
Palácio dos Condes da Anadia "insere-se no quadro da arquitetura civil rococó, apesar de ser ainda
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muito devedora dos modelos do barroco nortenho".
O edifício é tido "por muitos" como uma das "mais sumptuosas residências fidalgas" da Beira Alta,
tendo trabalhado naquele solar vários artistas nacionais e estrangeiros.
As fachadas são todas distintas entre si e o interior apresenta um "vasto e significativo conjunto de
silhares de azulejo", havendo ainda uma coleção de mobiliário, pinturas e gravuras, entre as quais a
mesa da sala nobre, com "tampo de embutidos marmóreos" e o mobiliário da sala da música, com
`chinoiseries`.
A abertura ao público no sábado vai contar com a presença do ministro da Cultura, Luís Castro
Mendes.
Partilhar o artigo Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado Imprimir o
artigo Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábadoEnviar por email o
artigo Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábadoAumentar a fonte do
artigo Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábadoDiminuir a fonte do
artigo Palácio barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábadoOuvir o artigo Palácio
barroco do século XVIII em Mangualde abre ao público no sábado
Lusa
29 Abril, 2018
José Silva
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Os vereadores PS na Câmara de Tondela e o IP3
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A requalificação do IP3
A ligação rodoviária Viseu-Coimbra, mais conhecida por IP3, tem sido, ao longo dos seus quase 30
anos de vida, objeto de obras de reabilitação e, infelizmente, palco de ampla sinistralidade que causou
inúmeras vítimas, bastantes delas mortais.
Não pretendemos fazer mais considerações sobre o passado, mas que sirva de lição para o futuro.
Para os que fizerem desta ligação e nos últimos meses, uma insígnia de luta partidária, enquanto
sacudiam quaisquer responsabilidades, que foi de todos os que passaram pelos sucessivos governos,
vão ter de encontrar outro calendário, porque este, felizmente, chegou a fim.
A negociação da prioridade das obras no IP3, embora arredada do domínio público, não estava
esquecida.
O presidente do Conselho das Regiões, também presidente da câmara municipal de Mangualde, tem
vindo, nos últimos 24 meses, a desenvolver conversações com o atual Governo para encontrar uma
solução encontre uma solução viável e segura e que acabou por envolver a presidente da CCRD-C, o
presidente da CIM Viseu Dão Lafões e o presidente das CIM Coimbra, arredando os objetivos daqueles
que fizeram do IP 3 uma desprezível arma de arremesso político.
Esta negociação culminou na passada 6.ª feira, dia 20 de abril de 2018, com uma reunião que
envolveu o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, que informou qual a opção, de entre três,
aquela que é economicamente mais viável e preferida pelo Governo e que será efetuada
exclusivamente com recurso a financiamento público.
A solução de autoestrada, como alguns defendem, além de custar mais do dobro aos contribuintes,
teria custos acrescidos aos utilizadores com a introdução de portagens.
É com muita satisfação que os vereadores do PS da câmara municipal de Tondela acolhem esta
decisão, que será unânime do Conselho de Ministros e a que todos se devem associar, que prevê a
requalificação da atual ligação Viseu-Coimbra, que passará pela implementação de faixa dupla nos
dois sentidos em 85%, três faixas de rodagem em 13% e uma faixa em cada sentido nos restantes
2% do seu itinerário, devido às condicionantes do atual traçado.
Esta decisão do Governo do Partido Socialista que será, oficial e publicamente, anunciada, vai custar
cerca de 130 milhões de euros e não trará custos para os utentes.
O Governo não está a fazer um favor, mas a fazer justiça a uma região que tem sido massacrada
pelas condições deste itinerário, enquanto demonstra que está a cumprir uma das suas grandes
prioridades - o interior do País.
Congratulemo-nos por isto!
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Os vereadores do Partido Socialista
Joaquim Santos
Júlio Rodrigues
Rua Direita
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APOSTA NO TURISMO CULTURAL

PORMENORES
Interesse público
O Palácio dos Condes de Anadia
está classificado como Imóvel
de Interesse Público, categoria
a seguir à de Monumento Nacional.
Figuras que já passaram
O rei D. Luís I visitou o Palácio
em 1882 aquando da inauguração dos caminhos de ferro da
Beira Alta, tal como o rei D.
Carlos, nos últimos anos do seu
reinado.

;kNEQriFIRF :PA

Visita também à vinha
As visitas guiadas não se limi-

tam ao Palácio. O público pode
conhecer os jardins e a vinha,
com direito a provas de vinho.

Ministro da Cultura (ao centro), acompanhado por João Azevedo, presidente da CM de Mangualde, e Pais do Amaral

Palácio de Mangualde
abre portas a turistas
ENTRADAS O Visita à casa do século XVIII da família Pais do Amaral custa 10 euros por pessoa
TIAGO VIRGÍLIO PEREIRA

rnmangualde estava 'escondido' um dos exem piares mais relevantes da
arquitetura senhorial da Beira
Alta, mas que agora está ao al cance de todos. "Os pontos
principais cio imóvel são a ar
quitetura - Barroca, do século
XVIII os azulejos e uma coleção de quadros e imobiliário
originais, já que a casa nunca

foi alvo de partilhas", destacou cia casa e enalteceu a iniciativa
o empresário Miguel Pais que pretende atrair turistas nacionais e estrangeiros e assim
cio Amaral.
dinamizar a
A primeira
oferta cultural
visita guiada INICIATIVA PASSA POR
no Centro cio
ao Palácio dos DINAMIZAR O TURISMO DA
País. "Esta
Condes de .
REGIÃO CENTRO DO PAÍS
ideia tem o
Anadia Contou com a presença cio ministro apoio do Ministério da Cultura e
da Cultura. Luís Castro Mendes cia Cãmara de Mangualde que
ficou "encantado", depois de pretendem marcar este imóvel
ver o "património riquíssimo" como um polo importante no

roteiro cultural cio Barroco português e assim dinamizar o turismo cultural". destacou.
O programa de visitas, que
tem um custo de 10 euros por
visitante, prevê diversas fases
que vão sendo implementadas
nos próximos quatro anos. O
dinheiro das entradas será
"todo reinvestido no restauro e
manutenção do imóvel", com
plementou Pais cio Amaral. e
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Palácio de Mangualde abre portas a turistas
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01:30
Em Mangualde estava 'escondido' um dos exemplares mais relevantes da arquitetura senhorial da
Beira Alta, mas que agora está ao alcance de todos. "Os pontos principais do imóvel são a arquitetura
- Barroca, do século XVIII - os azulejos e uma coleção de quadros e imobiliário originais, já que a casa
nunca foi alvo de partilhas", destacou o empresário Miguel Pais do Amaral.
A primeira visita guiada ao Palácio dos Condes de Anadia contou com a presença do ministro da
Cultura. Luís Castro Mendes ficou "encantado", depois de ver o "património riquíssimo" da casa e
enalteceu a iniciativa que pretende atrair turistas nacionais e estrangeiros e assim dinamizar a oferta
cultural no Centro do País. "Esta ideia tem o apoio do Ministério da Cultura e da Câmara de Mangualde
que pretendem marcar este imóvel como um polo importante no roteiro cultural do Barroco português
e assim dinamizar o turismo cultural", destacou.
O programa de visitas, que tem um custo de 10 euros por visitante, prevê diversas fases que vão
sendo implementadas nos próximos quatro anos. O dinheiro das entradas será "todo reinvestido no
restauro e manutenção do imóvel", complementou Pais do Amaral.
PORMENORES
Interesse público
O Palácio dos Condes de Anadia está classificado como Imóvel de Interesse Público, categoria a seguir
à de Monumento Nacional.
Figuras que já passaram
O rei D. Luís I visitou o Palácio em 1882 aquando da inauguração dos caminhos de ferro da Beira Alta,
tal como o rei D. Carlos, nos últimos anos do seu reinado.
Visita também à vinha
As visitas guiadas não se limitam ao Palácio. O público pode conhecer os jardins e a vinha, com direito
a provas de vinho.
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MINISTRO DA CULTURA ABRE AO PÚBLICO PALÁCIO DOS CONDES DE ANADIA
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30.04.2018 |
O Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, esteve no passado sábado, em Mangualde, para
assinalar a abertura ao público do Palácio dos Condes de Anadia. O momento contou ainda com a
presença do proprietário Eng.º Paes do Amaral, dos seus pais Conde Manuel Paes do Amaral e
Condessa Mafalda da Câmara, bem como do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. João
Azevedo disse na ocasião que "este palácio é um magnifico exemplo privado do barroco setecentista
em Portugal que todos gostaríamos que estivesse aberto a visitas e agora isso é uma realidade. O
Palácio dos Condes de Anadia pertence ao conjunto de 'joias da coroa' do nosso território. Mangualde
e a região vão ter certamente mais visitantes". Este é um momento que "vai permitir que Mangualde
reforce a sua rota turística", sublinhou ainda o autarca mangualdense.
30 Abril, 2018
Emissora das Beiras
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Ministro da Cultura em Mangualde na abertura ao público do Palácio dos Condes de
Anadia

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Farol da Nossa Terra Online

Data Publicação:

30/04/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19fb62c9

Este sábado, dia 28 de abril, o Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes esteve em Mangualde
para assinalar a abertura ao público do Palácio dos Condes de Anadia.
O momento contou ainda com a presença do proprietário Eng.º Paes do Amaral, dos seus pais Conde
Manuel Paes do Amaral e Condessa Mafalda da Câmara, bem com do Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, que enalteceu este momento sublinhando que "este palácio é um
magnifico exemplo privado do barroco setecentista em Portugal que todos gostaríamos que estivesse
aberto a visitas e agora isso é uma realidade. O Palácio dos Condes de Anadia pertence ao conjunto de
'joias da coroa' do nosso território. Mangualde e a região vão ter certamente mais visitantes". Este é
um momento "vai permitir que Mangualde reforce a sua rota turística", sublinha ainda o autarca
mangualdense.
PALÁCIO DOS CONDES DE ANADIA EM MANGUALDE
As origens da Casa dos Paes do Amaral, em Mangualde, remontava a finais do século XVI, tendo sido
engrandecida a partir de 1644, quando Gaspar Paes do Amaral, Capitão-Mor de Mangualde, instituiu
em vínculo a Capela que possuía nos termos da vila, localizada defronte do senado e consagrada a S.
Bernardo.
No primeiro quartel do séc. XVIII, Simão Paes do Amaral, mandou reedificar a antiga casa - obras que
seriam continuadas por seu filho Miguel Paes do Amaral, Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro da Ordem de
Cristo, e Senhor Donatário da Vila de Abrunhosa, etc. Estas grandes obras que transformariam a
pequena casa com Capela num dos mais importantes Palácios barrocos em Portugal, foram efetuadas
ao longo de aproximadamente de um século, só sendo concluídas no tempo de Simão Paes do Amaral
Quifel Barberino (+ 1807). Em princípios do século XIX, o Palácio de Mangualde era conhecido por
Casa dos Paes do Amaral mas, pelo casamento de Manuel Paes do Amaral de Almeida e Vasconcelos
Quifel Barbarino, 10.º Senhor da Casa de Mangualde, com sua sobrinha D. Maria Luiza de Sá Pereira
de Menezes de Mello Sottomayor, 3.ª Condessa de Anadia, passou a ser conhecido por "Palácio
Anadia".
Várias figuras históricas passaram por este Palácio, como o Marechal Massena, Príncipe d`Essling
comandante do exército francês que, em 1810, invadiu Portugal pela terceira vez, ou o El-Rei D. Luiz
I, que o visitou em 1882 quando da inauguração do Caminho de Ferro da Beira Alta e mais tarde ElRei D. Carlos I.
Caracterizado por uma marcante fachada ocidental, por uma italianizante fachada sul e por uma
fachada nascente acastelada, pelas suas cantarias, pelos azulejos setecentistas, e obras de pintores
como Pellegrini, Giagenti, ou Lanzarotto, o Palácio Anadia é, em Portugal, um dos mais importantes
exemplos da arquitetura senhorial setecentista. O Palácio tem uma quinta adjacente com Parque e
seus jardins, e uma Mata plantada no século XVIII. O Conjunto arquitetónico está classificado como
"Imóvel de Interesse Público".
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Mais info + www.palacioanadiamangualde.com
Sofia Monteiro
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Medicina Narrativa: palestra sobre conhecer, formar e intervir em contextos de saúde
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A iniciativa, de entrada gratuita, que se realiza esta semana em Mangualde visa 'evidenciar e ilustrar a
importÃ¢ncia e o potencial da narrativa para a efetividade dos cuidados de saÃºde'
Medicina Narrativa: palestra sobre Â conhecer, formar e intervir em contextos de saÃºdeÂ
Publicado em 30 de abril de 2018 - 15:42
A iniciativa, de entrada gratuita, que se realiza esta semana no Centro de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde visa "evidenciar e ilustrar a importância e o potencial da narrativa para a
efetividade dos cuidados de saúde".
A palestra "Conhecer, formar e intervir em contextos de saúde" terá como oradora a docente
universitária Maria de Jesus Cabral, membro do projeto Medicina & Narrativa, uma iniciativa do Centro
de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL).
Maria de Jesus Cabral desenvolve "um projeto de investigação avançada financiado pela FCT, que
equaciona o contributo do modelo teatral para a Medicina Narrativa, no duplo ângulo da investigação e
da formação médicas, com dimensão de campo na Medicina Personalizada".
A palestra terá lugar esta sexta-feira, estando o início agendado para as 20h30.
Para mais informações e para efetuar a inscrição: phisiovida@gmail.com
Publicado em 30 de abril de 2018 - 15:42
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Palácio de Mangualde abre portas a turistas
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Visita à casa do século XVIII da família Pais do Amaral custa 10 euros por pessoa.
Por Correio da Manhã
Em Mangualde estava 'escondido' um dos exemplares mais relevantes da arquitetura senhorial da
Beira Alta, mas que agora está ao alcance de todos. "Os pontos principais do imóvel são a arquitetura
- Barroca, do século XVIII - os azulejos e uma coleção de quadros e imobiliário originais, já que a casa
nunca foi alvo de partilhas", destacou o empresário Miguel Pais do Amaral.
A primeira visita guiada ao Palácio dos Condes de Anadia contou com a presença do ministro da
Cultura. Luís Castro Mendes ficou "encantado", depois de ver o "património riquíssimo" da casa e
enalteceu a iniciativa que pretende atrair turistas nacionais e estrangeiros e assim dinamizar a oferta
cultural no Centro do País. "Esta ideia tem o apoio do Ministério da Cultura e da Câmara de Mangualde
que pretendem marcar este imóvel como um polo importante no roteiro cultural do Barroco português
e assim dinamizar o turismo cultural", destacou.
O programa de visitas, que tem um custo de 10 euros por visitante, prevê diversas fases que vão
sendo implementadas nos próximos quatro anos. O dinheiro das entradas será "todo reinvestido no
restauro e manutenção do imóvel", complementou Pais do Amaral.
PORMENORES
Interesse público
O Palácio dos Condes de Anadia está classificado como Imóvel de Interesse Público, categoria a seguir
à de Monumento Nacional.
Figuras que já passaram
O rei D. Luís I visitou o Palácio em 1882 aquando da inauguração dos caminhos de ferro da Beira Alta,
tal como o rei D. Carlos, nos últimos anos do seu reinado.
Visita também à vinha
As visitas guiadas não se limitam ao Palácio. O público pode conhecer os jardins e a vinha, com direito
a provas de vinho.
01:30
CM
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