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       Alive FM:  

 Área dedicada à Covid-19 de Moimenta da Beira já pode realizar testes  

 https://alivefm.pt/area-dedicada-a-covid-19-de-moimenta-da-beira-ja-pode-realizar-testes/ 

 Guardas Florestais da GNR, no Destacamento Territorial de Moimenta da Beira 

https://alivefm.pt/guardas-florestais-da-gnr-no-destacamento-territorial-de-moimenta-da-

beira/ 

 

 Diário de Viseu:  

 Moimenta da Beira recebe doentes dos concelhos vizinhos 

 https://www.diarioviseu.pt/noticia/55448 

 

 Emissora das Beiras:  

 Covid-19: Município de Moimenta da Beira Ajuda a preencher declaração de IRS 

https://emissoradasbeiras.pt/covid-19-municipio-de-moimenta-da-beira-ajuda-a-preencher-

declaracao-de-irs/ 

Destacamento territorial de Moimenta da Beira da GNR tem Guardas- Florestais pela 

primeira 

https://emissoradasbeiras.pt/destacamento-territorial-de-moimenta-da-beira-da-gnr-tem-

guardas-florestais-pela-primeira-vez/ 

 

 Jornal do Centro: 

 Moimenta da Beira: área dedicada Covid-19 já está a funcionar 

https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/moimenta-da-beira-area-

dedicada-covid-19-ja-esta-funcionar 

Moimenta da Beira celebra 25 de abril pela Internet 

https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/moimenta-da-beira-celebra-

25-de-abril-pela-internet 
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       Jornal do Centro:  

Coronavírus: Moimenta da Beira entrega medicamentos a doentes crónicos 

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/coronavirus-moimenta-da-beira-

entrega-medicamentos-doentes-cronicos 

 

Notícias de Viseu: 

Área dedicada ao COVID recebe doentes de Moimenta da Beira, Penedono, Sernancelhe 

e Tabuaço 

https://www.noticiasdeviseu.com/area-dedicada-ao-covid-recebe-doentes-de-moimenta-da-

beira-penedono-sernancelhe-e-tabuaco/ 

Não tenha pressa, entregue a sua declaração de IRS mais tarde, com o apoio da Câmara 

Municipal de Moimenta da Beira 

https://www.noticiasdeviseu.com/nao-tenha-pressa-entregue-a-sua-declaracao-de-irs-mais-

tarde-com-o-apoio-da-camara-municipal-de-moimenta-da-beira/ 

 

On-Centro: 

Moimenta: Área dedicada recebe doentes de Moimenta da Beira, Penedono, 

Sernancelhe e Tabuaço com COVID-19 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2726-moimenta-area-dedicada-recebe-

doentes-de-moimenta-da-beira-penedono-sernancelhe-e-tabuaco-com-covid-19 

Moimenta: Posto de carregamento de veículos elétricos já está em funcionamento 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2823-moimenta-posto-de-carregamento-de-

veiculos-eletricos-ja-esta-em-funcionamento 

Moimenta da Beira assinala 25 de Abril com programa digital 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2832-moimenta-da-beira-assinala-25-de-abril-

com-programa-digital 
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       On-Centro:  

Moimenta da Beira: Destacamento da GNR conta pela primeira vez com guardas-

florestais 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2847-moimenta-da-beira-destacamento-da-

gnr-conta-pela-primeira-vez-com-guardas-florestais 

 

Porto Canal:  

Covid-19: Moimenta da Beira acolhe doentes infetados de mais três concelhos 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/215770 

 

RTP: 

Moimenta da Beira acolhe doentes infetados de mais três concelhos 

https://www.rtp.pt/noticias/pais/moimenta-da-beira-acolhe-doentes-infetados-de-mais-tres-

concelhos_n1217441 

 

TVI 24: 

Moimenta da Beira acolhe doentes infetados de mais três concelhos 

https://tvi24.iol.pt/aominuto/5e56645d0cf2071930699ff6/moimenta-da-beira-acolhe-doentes-

infetados-de-mais-tres-concelhos/5e84c56f0cf2058be395b951 
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