


























 

            Notícias publicadas em jornais     

      e plataformas digitais  

 

Alive FM: 

Maria do Céu Albuquerque – Ministra da Agricultura esteve em Moimenta da Beira e 

prometeu medidas imediatas para combater prejuízos de intempéries 

https://alivefm.pt/maria-do-ceu-albuquerque-ministra-da-agricultura-esteve-em-moimenta-da-

beira-e-prometeu-medidas-imediatas-para-combater-prejuizos-de-intemperies/ 

Moimenta da Beira recebeu galardão de “Município Amigo do Desporto 2019” 

https://alivefm.pt/moimenta-da-beira-recebeu-galardao-de-municipio-amigo-do-desporto-

2019/ 

 

Emissora das Beiras:  

Ministra da Agricultura promete “medidas imediatas” para combater prejuízos de 

intempéries 

https://emissoradasbeiras.pt/ministra-da-agricultura-promete-medidas-imediatas-para-

combater-prejuizos-de-intemperies/ 

Moimenta da Beira recebeu galardão de “Município Amigo do Desporto 2019” 

https://emissoradasbeiras.pt/moimenta-da-beira-recebeu-galardao-de-municipio-amigo-do-

desporto-2019/ 

Covid-19: Feirinha da Terra reabre com plano de contingência 

https://emissoradasbeiras.pt/covid-19-feirinha-da-terra-reabre-com-plano-de-contingencia/ 

Barragem de Vilar e Segões, em Moimenta da Beira, com “água excelente para banhos” 

https://emissoradasbeiras.pt/barragem-de-vilar-e-segoes-em-moimenta-da-beira-com-agua-

excelente-para-banhos/ 

 

Expresso: 

Agricultura: Depois da tempestade pode vir a chuva de milhões 

https://expresso.pt/economia/2020-06-06-Agricultura-Depois-da-tempestade-pode-vir-a-

chuva-de-milhoes 
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Jornal do Centro:  

Ministra da Agricultura reúne com autarcas dos concelhos afetados pelo granizo 

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/ministra-da-agricultura-reune-com-autarcas-dos-

concelhos-afetados-pelo-granizo 

Moimenta da Beira faz nova entrega de máscaras 

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

nova-entrega-de-mascaras 

Moimenta da Beira entrega chapéus com viseiras a crianças 

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

chapeus-com-viseiras-criancas 

Plataforma electrónica ajuda o comércio local de Moimenta da Beira 

https://jornaldocentro.pt/online/geral/plataforma-electronica-ajuda-o-comercio-local-de-

moimenta-da-beira 

Moimenta da Beira é "Amiga do Desporto" 

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

moimenta-da-beira-e-amiga-do-desporto 

As seis praias fluviais da região de Viseu distinguidas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente 

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/seis-praias-fluviais-da-regiao-de-viseu-distinguidas-

pela-agencia-portuguesa-do 

Alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira vão estagiar em Sevilha, 

Espanha 

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/moimenta-da-beira/alunos-do-agrupamento-de-

escolas-de-moimenta-da-beira-vao-estagiar 

 

Notícias de Viseu: 

Na reabertura do Ensino Pré-Escolar, Câmara de Moimenta da Beira ofereceu às 

crianças chapéus com viseira 

https://www.noticiasdeviseu.com/na-reabertura-do-ensino-pre-escolar-camara-de-

moimenta-da-beira-ofereceu-as-criancas-chapeus-com-viseira/ 
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Notícias de Viseu: 

Na reabertura do Ensino Pré-Escolar, Câmara de Moimenta da Beira ofereceu às 

crianças chapéus com viseira 

https://www.noticiasdeviseu.com/na-reabertura-do-ensino-pre-escolar-camara-de-

moimenta-da-beira-ofereceu-as-criancas-chapeus-com-viseira/ 

Destruição de colheitas por granizo em Moimenta da Beira: Presidente da Câmara 

reivindica medidas urgentes 

https://www.noticiasdeviseu.com/destruicao-de-colheitas-por-granizo-em-moimenta-da-

beira-presidente-da-camara-reivindica-medidas-urgentes/ 

Nova distribuição de máscaras à população 

https://www.noticiasdeviseu.com/nova-distribuicao-de-mascaras-a-populacao/ 

Ministra da Agricultura prometeu em Moimenta da Beira medidas imediatas para 

combater prejuízos de intempéries 

https://www.noticiasdeviseu.com/ministra-da-agricultura-prometeu-em-moimenta-da-beira-

medidas-imediatas-para-combater-prejuizos-de-intemperies/ 

Ministra da Agricultura reúne em Moimenta da Beira com autarcas dos concelhos 

afetados pelo granizo 

https://www.noticiasdeviseu.com/ministra-da-agricultura-reune-em-moimenta-da-beira-com-

autarcas-dos-concelhos-afetados-pelo-granizo/ 

Moimenta da Beira – Reabertura de Equipamentos Desportivos 

https://www.noticiasdeviseu.com/moimenta-da-beira-reabertura-de-equipamentos-

desportivos/ 

Feirinha da Terra reabre com Plano de Contingência 

https://www.noticiasdeviseu.com/feirinha-da-terra-reabre-com-plano-de-contingencia/ 

Moimenta da Beira -Técnicos da Câmara voltam às freguesias do concelho ajudar a 

preencher IRS 

https://www.noticiasdeviseu.com/moimenta-da-beira-tecnicos-da-camara-voltam-as-

freguesias-do-concelho-ajudar-a-preencher-irs/ 

Barragem de Vilar e Segões com “água excelente para banhos” 

https://www.noticiasdeviseu.com/barragem-de-vilar-e-segoes-com-agua-excelente-para-

banhos/ 
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Notícias de Viseu:  

Moimenta da Beira recebeu galardão de “Município Amigo do Desporto 2019” 

https://www.noticiasdeviseu.com/moimenta-da-beira-recebeu-galardao-de-municipio-amigo-

do-desporto-2019/ 

Alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira vão estagiar em Sevilha, 

Espanha 

https://www.noticiasdeviseu.com/alunos-do-agrupamento-de-escolas-de-moimenta-da-

beira-vao-estagiar-em-sevilha-espanha/ 

 

Observador:  

Ministra da Agricultura promete "medidas imediatas" para combater prejuízos de 

intempéries 

https://observador.pt/2020/06/06/ministra-da-agricultura-promete-medidas-imediatas-para-

combater-prejuizos-de-intemperies/ 

 

On-Centro:  

Moimenta da Beira: Ministra da Agricultura promete medidas para combater prejuízos 

de intempéries 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/3053-moimenta-da-beira-ministra-da-

agricultura-promete-medidas-para-combater-prejuizos-de-intemperies 

Moimenta da Beira: Técnicos da Câmara voltam às freguesias para ajudar a preencher 

o IRS 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/3080-moimenta-da-beira-tecnicos-da-

camara-voltam-as-freguesias-para-ajudar-a-preencher-o-irs 

 

Rádio Clube da Covilhã: 

Ministra da Agricultura reúne amanhã com autarquias afetadas pela tempestade de 

domingo 

https://radio-covilha.pt/2020/06/sociedade/ministra-da-agricultura-reune-amanha-com-

autarquias-afetadas-pela-tempestade-de-domingo/ 
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Rádio Renascença:  

Ministra da Agricultura promete “medidas imediatas” para combater prejuízos de 

intempéries 

https://rr.sapo.pt/2020/06/06/pais/ministra-da-agricultura-promete-medidas-imediatas-para-

combater-prejuizos-de-intemperies/noticia/195765/ 

 

Sol: 

Agricultura. Ministra promete medidas para combater prejuízos de intempéries 

https://sol.sapo.pt/artigo/699203/agricultura-ministra-promete-medidas-para-combater-

prejuizos-de-intemperies 

 

TVI 24:  

Moimenta da Beira: Ministra da Agricultura “promete medidas” para combater 

prejuízos de intempéries 

https://tvi24.iol.pt/politica/maria-do-ceu-albuquerque/ministra-da-agricultura-promete-

medidas-imediatas-para-combater-prejuizos-de-intemperies 

 

Jornal Via Rápida: 

Moimenta da Beira recebeu galardão de “Município Amigo do Desporto 2019” 

http://www.jornalviarapida.com/desporto/moimenta-da-beira-recebeu-galardao-de-

municipio-amigo-do-desporto-2019 

 

Visão: 

Ministra da Agricultura promete “medidas imediatas” para combater prejuízos de 

intempéries 

https://visao.sapo.pt/atualidade/economia/2020-06-06-ministra-da-agricultura-promete-

medidas-imediatas-para-combater-prejuizos-de-intemperies/ 
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