
























 

   Notícias publicadas em jornais 

   e plataformas digitais 

 

       Diário de Viseu: 

M Terras do Demo ganham mais duas medalhas 

 https://www.diarioviseu.pt/noticia/59907 

 Moimenta da Beira realiza Expodemo em formato digital 

https://www.diarioviseu.pt/noticia/60572 

 

Emissora das Beiras:  

Jovens com entrada gratuita nas instalações desportivas municipais em Moimenta da 

Beira 

https://emissoradasbeiras.pt/jovens-com-entrada-gratuita-nas-instalacoes-desportivas-

municipais-em-moimenta-da-beira/ 

Covid-19: Moimenta da Beira toma medidas de prevenção para a época das colheitas 

https://emissoradasbeiras.pt/covid-19-moimenta-da-beira-toma-medidas-de-prevencao-para-

a-epoca-das-colheitas/ 

Expodemo 2020 vai realizar-se em formato digital de 18 a 20 de setembro 

https://emissoradasbeiras.pt/expodemo-2020-vai-realizar-se-em-formato-digital-de-18-a-20-

de-setembro/ 

 

Jornal do Centro: 

Moacir Andrade em exposição em Moimenta da Beira 

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

andrade-em-exposicao-em-moimenta-da-beira 

Bombeiros da Suíça vivem experiência em Moimenta da Beira 

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

beira/bombeiros-da-suica-vivem-experiencia-em-moimenta 

Dia Internacional da Juventude com "descontos" 

https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/dia-internacional-da-juventude-com-descontos 
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       Jornal do Centro:  

 Apanha da maçã arranca com plano de contingência estabelecido 

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

da-maca-arranca-com-plano-de-contingencia 

Covid-19: Moimenta da Beira toma medidas de prevenção para a época das colheitas 

https://www.jornaldocentro.pt/online/moimenta-da-beira-regiao/moimenta-da-beira/covid-19-

moimenta-da-beira-toma-medidas-de 

Moimenta da Beira realiza Expodemo em formato digital 

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

expodemo-em-formato-digital 

Processo de migração da TDT no Douro arranca a 30 de setembro 

https://www.jornaldocentro.pt/online/regiao/processo-de-migracao-da-tdt-no-douro-arranca-

30-de-setembro 

 

Jornal de Notícias:  

Nova cooperação entre bombeiros suíços e de Moimenta da Beira 

https://www.jn.pt/mundo/jn-comunidades/nova-cooperacao-entre-bombeiros-suicos-e-de-

moimenta-da-beira-12529904.html 

 

Notícias de Viseu: 

Moimenta da Beira – Município toma medidas de prevenção da Covid-19 para a época 

das colheitas 

https://www.noticiasdeviseu.com/moimenta-da-beira-municipio-toma-medidas-de-prevencao-

da-covid-19-para-a-epoca-das-colheitas/ 

Moacir Andrade recordado em exposição no Átrio dos Paços 

https://www.noticiasdeviseu.com/moacir-andrade-recordado-em-exposicao-no-atrio-dos-

pacos-do-concelho/ 
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       Notícias de Viseu:  

 Bombeiros da Suíça trocam experiência e conhecimentos em Moimenta Da Beira 

https://www.noticiasdeviseu.com/bombeiros-da-suica-trocam-experiencia-e-conhecimentos-

em-moimenta-da-beira/ 

Rodrigo Fajardo, depois do Tondela, chega ao Rio Ave para reforçar o escalão júnior 

https://www.noticiasdeviseu.com/rodrigo-fajardo-depois-do-tondela-chega-ao-rio-ave-para-

reforcar-o-escalao-junior/ 

Expodemo 2020 Vai realizar-se em formato digital nos dias 18, 19 E 20 de Setembro 

https://www.noticiasdeviseu.com/expodemo-2020-vai-realizar-se-em-formato-digital-nos-

dias-18-19-e-20-de-setembro/ 

 

Observador:  

Moimenta da Beira realiza Expodemo em formato digital 

https://observador.pt/2020/08/26/moimenta-da-beira-realiza-expodemo-em-formato-digital/ 

 

Viseu Now: 

Bombeiros da Suíça trocam experiência e conhecimentos em Moimenta da Beira 

https://viseunow.pt/bombeiros-da-suica-trocam-experiencia-e-conhecimentos-em-moimenta-

da-beira/ 

Expodemo 2020 vai realizar-se em formato digital 

https://viseunow.pt/expodemo-2020-vai-realizar-se-em-formato-digital/ 
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