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Agência de Informação Norte:  

Moimenta da Beira: I Concurso de Quadras de S. Martinho destinado a maiores de 65 

anos 

https://www.airinformacao.pt/2020/10/29/moimenta-da-beira-i-concurso-de-quadras-de-s-

martinho-destinado-a-maiores-de-65-anos/ 

 

Alive FM:  

90% dos alunos de Moimenta da Beira colocados na 1ª fase de acesso ao ensino 

superior 

https://alivefm.pt/90-dos-alunos-de-moimenta-da-beira-colocados-na-1a-fase-de-acesso-ao-

ensino-superior/ 

Câmara de Moimenta da Beira tem 30 mil euros para 20 prémios de mérito a alunos 

carenciados 

https://alivefm.pt/camara-de-moimenta-da-beira-tem-30-mil-euros-para-20-premios-de-merito-a-

alunos-carenciados/ 

 

CIMDOURO:  

Reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da CIMDOURO em Moimenta da Beira 

http://cimdouro.pt/2020/10/15/reuniao-extraordinaria-do-conselho-intermunicipal-da-cimdouro-

em-moimenta-da-beira/ 

 

Emissora das Beiras: 

Moimenta da Beira: I concurso de quadras de S. Martinho destinado a pessoas com 65 

anos ou mais 

https://emissoradasbeiras.pt/moimenta-da-beira-i-concurso-de-quadras-de-s-martinho-

destinado-a-pessoas-com-65-anos-ou-mais/ 
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Jornal do Centro:  

Feira quinzenal de Moimenta da Beira remarcada para terça-feira 

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

remarcada-para-terca-feira 

Campanha Solidária de Esterilização de Cães e Gatos em Moimenta da Beira  

https://jornaldocentro.pt/online/regiao/campanha-solidaria-de-esterilizacao-de-caes-e-gatos-em-

moimenta-da-beira 

Armamar e Moimenta da Beira celebram o Dia Internacional da Maçã 

https://jornaldocentro.pt/online/armamar-moimenta-da-beira/armamar-moimenta-da-

beira/armamar-e-moimenta-da-beira-celebram-o 

Moimenta da Beira: maioria dos finalistas do secundário entrou no ensino superior 

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

maioria-dos-finalistas-do-secundario 

Maçã de Moimenta da Beira "transformada" em arte urbana 

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

transformada-em-arte-urbana 

Moimenta da Beira: quadras de São Martinho estarão em concurso 

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

quadras-de-sao-martinho-estarao-em 

Moimenta da Beira oferece 30 mil euros a alunos carenciados 

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

oferece-30-mil-euros-alunos 

 

Notícias de Viseu: 

Câmara de Moimenta da Beira promove campanha solidária de esterilização de cães e 

gatos 

https://www.noticiasdeviseu.com/camara-de-moimenta-da-beira-promove-campanha-solidaria-

de-esterilizacao-de-caes-e-gatos/ 
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Notícias de Viseu:  

Lançamento digital de um romance histórico escrito por Manuel Maria Rodrigues Vaz 

https://www.noticiasdeviseu.com/lancamento-digital-de-um-romance-historico-escrito-por-

manuel-maria-rodrigues-vaz/ 

Quase 90% dos alunos do Agrupamento de escolas colocados na 1ª fase do concurso 

nacional de acesso ao ensino superior 

https://www.noticiasdeviseu.com/quase-90-dos-alunos-do-agrupamento-de-escolas-colocados-

na-1a-fase-do-concurso-nacional-de-acesso-ao-ensino-superior/ 

I concurso de quadras de S. Martinho destinado a pessoas com 65 anos ou mais 

https://www.noticiasdeviseu.com/i-concurso-de-quadras-de-s-martinho-destinado-a-pessoas-

com-65-anos-ou-mais/ 

Câmara de Moimenta da Beira tem 30 mil euros para 20 prémios de mérito a alunos 

carenciados 

https://www.noticiasdeviseu.com/camara-de-moimenta-da-beira-tem-30-mil-euros-para-20-

premios-de-merito-a-alunos-carenciados/ 

 

On-Centro:  

Moimenta: Câmara abre candidaturas para 25 prémios de mérito estudantil no valor de 

37.500 mil euros 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2152-moimenta-camara-abre-candidaturas-para-

25-premios-de-merito-estudantil-no-valor-de-37-500-mil-euros 

 

Viseu Now: 

Moimenta da Beira promove Campanha Solidária de Esterilização de cães e gatos 

https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-promove-campanha-solidaria-de-esterilizacao-de-caes-

e-gatos/ 
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