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Alive Fm:  

Município de Moimenta da Beira reabre hoje vários serviços 

https://alivefm.pt/municipio-de-moimenta-da-beira-reabre-hoje-varios-servicos/ 

 

Correio da Manhã: 

Granizo destrói pomares de maçãs em Moimenta da Beira e deixa produtores com 

milhões de prejuízo. Veja as imagens 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/video--granizo-destroi-pomares-de-macas-em-

moimenta-da-beira-e-deixa-produtores-com-milhoes-de-prejuizo-veja-as-imagens 

 

Emissora das Beiras:  

Covid-19:Médicos e enfermeiros em Moimenta da Beira fazem consultas em casa 

https://emissoradasbeiras.pt/covid-19-medicos-e-enfermeiros-em-moimenta-da-beira-

fazem-consultas-em-casa/ 

Covid-19: Município de Moimenta da Beira reabre hoje vários serviços 

https://emissoradasbeiras.pt/covid-19-municipio-de-moimenta-da-beira-reabre-hoje-varios-

servicos/ 

 

Estação Diária (Jornal): 

Médicos e enfermeiros em Moimenta da Beira fazem consultas ao domicílio 

https://www.estacaodiariajornal.com/moimenta-da-beira-medicos-e-enfermeiros-fazem-

consultas-ao-domicilio/ 

Concelho de Moimenta da Beira tem 4 nomeadas às 7 Maravilhas da Cultura Popular 

https://www.estacaodiariajornal.com/concelho-de-moimenta-da-beira-tem-4-nomeadas-as-

7-maravilhas-da-cultura-popular/ 

Moimenta da Beira: Feira Quinzenal regressa dia 1 de junho, Feirinha da Terra no dia 

https://www.estacaodiariajornal.com/moimenta-da-beira-feira-quinzenal-regressa-dia-1-de-

junho-feirinha-da-terra-no-dia-6/ 
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Estação Diária (Rádio):  

Moimenta da Beira: Município vai reeditar a obra de Afonso Ribeiro 

https://www.968.fm/noticias/moimenta-da-beira-municipio-vai-reeditar-a-obra-de-afonso-

ribeiro 

 

Diário de Aveiro: 

‘Visitação Domiciliária’ leva médicos e enfermeiros a casa dos utentes 

https://www.diarioaveiro.pt/noticia/57038 

 

Jornal de Notícias:  

Chuva e granizo em Moimenta da Beira: "Choveu numa hora como num dia inteiro" 

https://www.jn.pt/local/noticias/viseu/moimenta-da-beira/chuva-e-queda-de-granizo-

destroem-producao-agricola-em-moimenta-da-beira-12259513.html 

 

Jornal do Centro: 

Médicos e enfermeiros em Moimenta da Beira fazem consultas em casa 

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/medicos-e-enfermeiros-em-

moimenta-da-beira-fazem-consultas-em-casa 

Coronavírus: Moimenta da Beira já está a entregar máscaras 

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

beira-ja-esta-entregar-mascaras 

Moimenta da Beira nomeado para as 7 Maravilhas da Cultura Popular 

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

nomeado-para-7-maravilhas-da-cultura-popular 

Câmara de Moimenta da Beira reedita obra de Afonso Ribeiro 

https://www.jornaldocentro.pt/online/cultura/camara-de-moimenta-da-beira-reedita-obra-de-

afonso-ribeiro 

 

 

10   

https://www.968.fm/noticias/moimenta-da-beira-municipio-vai-reeditar-a-obra-de-afonso-ribeiro
https://www.968.fm/noticias/moimenta-da-beira-municipio-vai-reeditar-a-obra-de-afonso-ribeiro
https://www.diarioaveiro.pt/noticia/57038
https://www.jn.pt/local/noticias/viseu/moimenta-da-beira/chuva-e-queda-de-granizo-destroem-producao-agricola-em-moimenta-da-beira-12259513.html
https://www.jn.pt/local/noticias/viseu/moimenta-da-beira/chuva-e-queda-de-granizo-destroem-producao-agricola-em-moimenta-da-beira-12259513.html
https://jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/medicos-e-enfermeiros-em-moimenta-da-beira-fazem-consultas-em-casa
https://jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/medicos-e-enfermeiros-em-moimenta-da-beira-fazem-consultas-em-casa
https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/coronavirus-moimenta-da-beira-ja-esta-entregar-mascaras
https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/coronavirus-moimenta-da-beira-ja-esta-entregar-mascaras
https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/moimenta-da-beira-nomeado-para-7-maravilhas-da-cultura-popular
https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/moimenta-da-beira-nomeado-para-7-maravilhas-da-cultura-popular
https://www.jornaldocentro.pt/online/cultura/camara-de-moimenta-da-beira-reedita-obra-de-
https://www.jornaldocentro.pt/online/cultura/camara-de-moimenta-da-beira-reedita-obra-de-


 

            Notícias publicadas em jornais     

      e plataformas digitais  

 

Jornal do Centro: 

Aquilino Ribeiro morreu há 57 anos 

https://www.jornaldocentro.pt/online/sernancelhe-cultura/aquilino-ribeiro-morreu-ha-57-anos 

Coronavírus: Biblioteca, Loja de Turismo e Pista de Atletismo de Moimenta da Beira 

reabrem esta terça-feira 

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/coronavirus-biblioteca-loja-de-turismo-e-pista-de-

atletismo-de-moimenta-da-beira 

Kiko Bondoso eleito para a "Equipa do Ano" do Campeonato de Portugal 

https://jornaldocentro.pt/online/desporto/kiko-bondoso-eleito-para-equipa-do-ano-do-

campeonato-de-portugal 

Moimenta da Beira: Feira Quinzenal retoma a 1 de junho 

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

quinzenal-retoma-1-de-junho 

Moimenta da Beira: Município vai reeditar a obra de Afonso Ribeiro 

https://www.968.fm/noticias/moimenta-da-beira-municipio-vai-reeditar-a-obra-de-afonso-

ribeiro 

Morreu pai de Pedro Abrunhosa 

https://jornaldocentro.pt/online/sociedade/moimenta-da-beira-lamego/morreu-pai-de-pedro-

abrunhosa 

 

Notícias de Viseu: 

Médicos e enfermeiros vão a casa dos utentes realizar consultas 

https://www.noticiasdeviseu.com/medicos-e-enfermeiros-vao-a-casa-dos-utentes-realizar-

consultas/ 

Programa de distribuição gratuita de máscaras já começou em Moimenta da Beira 

https://www.noticiasdeviseu.com/programa-de-distribuicao-gratuita-de-mascaras-ja-

comecou-em-moimenta-da-beira/ 
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Notícias de Viseu: 

Câmara Municipal de Moimenta da Beira reedita obra de Afonso Ribeiro 

https://www.noticiasdeviseu.com/camara-municipal-de-moimenta-da-beira-reedita-obra-de-

afonso-ribeiro/ 

Município de Moimenta da Beira reabriu hoje vários serviços 

https://www.noticiasdeviseu.com/municipio-de-moimenta-da-beira-reabriu-hoje-varios-

servicos/ 

Programa que investe em áreas sociais prioritárias, vai arrancar em Moimenta da Beira 

https://www.noticiasdeviseu.com/programa-que-investe-em-areas-sociais-prioritarias-vai-

arrancar-em-moimenta-da-beira/ 

 

On-Centro: 

Moimenta: Médicos e enfermeiros vão a casa dos utentes realizar consultas 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2912-moimenta-medicos-e-enfermeiros-vao-

a-casa-dos-utentes-realizar-consultas 

Moimenta: Programa de distribuição gratuita de máscaras já teve início 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2908-moimenta-programa-de-distribuicao-

gratuita-de-mascaras-ja-teve-inicio 

Moimenta: Património de Alvite, Cabaços e Peravelha nomeado para as 7 Maravilhas 

da Cultura Popular 

https://on-centro.pt/index.php/pt/patrimonio/item/2894-moimenta-patrimonio-de-alvite-

cabacos-e-peravelha-nomeado-para-as-7-maravilhas-da-cultura-popular 

Moimenta da Beira: Balcão Único, Biblioteca, Loja de Turismo e Pista de Atletismo 

reabrem, mas com restrições 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2872-moimenta-da-beira-balcao-unico-

biblioteca-loja-de-turismo-e-pista-de-atletismo-reabrem-mas-com-restricoes 

Feira Quinzenal e Feirinha da Terra reabrem no início de junho em Moimenta da Beira 

https://www.on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2985-feira-quinzenal-e-feirinha-da-

terra-reabrem-no-inicio-de-junho-em-moimenta-da-beira 

 

 

12   

https://www.noticiasdeviseu.com/camara-municipal-de-moimenta-da-beira-reedita-obra-de-afonso-ribeiro/
https://www.noticiasdeviseu.com/camara-municipal-de-moimenta-da-beira-reedita-obra-de-afonso-ribeiro/
https://www.noticiasdeviseu.com/municipio-de-moimenta-da-beira-reabriu-hoje-varios-servicos/
https://www.noticiasdeviseu.com/municipio-de-moimenta-da-beira-reabriu-hoje-varios-servicos/
https://www.noticiasdeviseu.com/programa-que-investe-em-areas-sociais-prioritarias-vai-arrancar-em-moimenta-da-beira/
https://www.noticiasdeviseu.com/programa-que-investe-em-areas-sociais-prioritarias-vai-arrancar-em-moimenta-da-beira/
https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2912-moimenta-medicos-e-enfermeiros-vao-a-casa-dos-utentes-realizar-consultas
https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2912-moimenta-medicos-e-enfermeiros-vao-a-casa-dos-utentes-realizar-consultas
https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2908-moimenta-programa-de-distribuicao-gratuita-de-mascaras-ja-teve-inicio
https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2908-moimenta-programa-de-distribuicao-gratuita-de-mascaras-ja-teve-inicio
https://on-centro.pt/index.php/pt/patrimonio/item/2894-moimenta-patrimonio-de-alvite-cabacos-e-peravelha-nomeado-para-as-7-maravilhas-da-cultura-popular
https://on-centro.pt/index.php/pt/patrimonio/item/2894-moimenta-patrimonio-de-alvite-cabacos-e-peravelha-nomeado-para-as-7-maravilhas-da-cultura-popular
https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2872-moimenta-da-beira-balcao-unico-biblioteca-loja-de-turismo-e-pista-de-atletismo-reabrem-mas-com-restricoes
https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2872-moimenta-da-beira-balcao-unico-biblioteca-loja-de-turismo-e-pista-de-atletismo-reabrem-mas-com-restricoes
https://www.on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2985-feira-quinzenal-e-feirinha-da-
https://www.on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2985-feira-quinzenal-e-feirinha-da-


 

            Notícias publicadas em jornais     

      e plataformas digitais  

 

Porto Canal: 

Câmara de Moimenta da Beira reedita obra de Afonso Ribeiro 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/222879 

 

Viseu Now: Viva Douro: 

Moimenta da Beira com quatro nomeações para as 7 Maravilhas da Cultura Popular 

https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-com-quatro-nomeacoes-para-as-7-maravilhas-da-

cultura-popular/ 

 

Viva Douro: 

Câmara Municipal reedita obra de Afonso Ribeiro 

http://www.public.vivadouro.org/informacao/cultura/camara-municipal-reedita-obra-de-

afonso-ribeiro/ 
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