








































 

   Notícias publicadas em jornais 

   e plataformas digitais 

 

       Emissora das Beiras: 

Abertas as inscrições para as férias desportivas e culturais verão 2020 em Moimenta da 

Beira 

https://emissoradasbeiras.pt/abertas-as-inscricoes-para-as-ferias-desportivas-e-culturais-

verao-2020-em-moimenta-da-beira/ 

 

 Jornal do Centro: 

 Moimenta da Beira: inscrições abertas para férias desportivas 

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

da-beira-inscricoes-abertas-para-ferias 

Projeto Gentes CLDS-4G implementado em Moimenta da Beira 

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

gentes-clds-4g-implementado-em-moimenta 

Moimenta da Beira: praias fluviais abrem este sábado 

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

da-beira-praias-fluviais-abrem-este 

Piscina Municipal de Moimenta da Beira reabre na segunda-feira  

https://www.jornaldocentro.pt/online/moimenta-da-beira/piscina-municipal-de-moimenta-da-

beira-reabre-na-segunda-feira 

Moimenta da Beira: Já pode visitar o Parque da Alagoa 

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

da-beira-ja-pode-visitar-o-parque-da 

Moimenta da Beira: Férias desportivas com menos participantes devido à Covid-19 

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

da-beira-ferias-desportivas-com-menos 

Barragem do Vilar mais procurada em tempo de pandemia 

https://www.jornaldocentro.pt/online/moimenta-da-beira/barragem-do-vilar-mais-procurada-

em-tempo-de-pandemia 
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       Jornal do Centro:  

Moimenta da Beira anuncia secção de futsal 

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

seccao-de-futsal 

Desporto: João Silva é o novo presidente do Moimenta da Beira 

https://www.jornaldocentro.pt/online/desporto/moimenta-da-beira/joao-silva-e-o-novo-

presidente-do-moimenta-da-beira 

Apoios prometidos pelo Estado ainda não chegaram aos produtores de maçã de 

Moimenta da Beira e Armamar  

https://www.jornaldocentro.pt/online/armamar/apoios-prometidos-pelo-estado-ainda-nao-

chegaram-aos-produtores-de-maca-de-moimenta 

Espumantes de Moimenta da Beira distinguidos em concurso internacional 

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

beira/espumantes-de-moimenta-da-beira-distinguidos-em 

 

Notícias de Viseu: 

“Gentes CLDS-4G” inaugura espaço de trabalho em Moimenta da Beira 

https://www.noticiasdeviseu.com/gentes-clds-4g-inaugura-espaco-de-trabalho-em-moimenta-

da-beira/ 

Continuam abertas as inscrições para as férias desportivas e culturais Verão 2020 

https://www.noticiasdeviseu.com/continuam-abertas-as-inscricoes-para-as-ferias-desportivas-

e-culturais-verao-2020/ 

Diogo Bondoso sobe ao plantel sénior do Académico de Viseu da Liga Profissional de 

Futebol 

https://www.noticiasdeviseu.com/diogo-bondoso-sobe-ao-plantel-senior-do-academico-de-

viseu-da-liga-profissional-de-futebol/ 

Mais duas medalhas, em concurso internacional, para o espumante Terras do Demo 

https://www.noticiasdeviseu.com/mais-duas-medalhas-em-concurso-internacional-para-o-

espumante-terras-do-demo/ 
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       Recoord:  

Diogo Bondoso promovido à equipa principal do Académico de Viseu 

https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/2--liga/ac-viseu/detalhe/diogo-bondoso-

promovido-a-equipa-principal-do-academico-de-viseu 

 

Viseu Now: 

Moimenta da Beira: Estão abertas as inscrições para as Férias Desportivas e Culturais 

https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-estao-abertas-as-inscricoes-para-as-ferias-desportivas-

e-culturais/ 

Época balnear nas Praias Fluviais da Barragem de Vilar e Segões abre este sábado 

https://viseunow.pt/epoca-balnear-nas-praias-fluviais-da-barragem-de-vilar-e-segoes-abre-

este-sabado/ 

Piscina Municipal de Moimenta da Beira reabre segunda-feira 

https://viseunow.pt/piscina-municipal-de-moimenta-da-beira-reabre-segunda-feira/ 

Moimenta da Beira: Parque da Alagoa pronto a ser usufruído 

https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-parque-da-alagoa-pronto-a-ser-usufruido/ 

Espumante Terras do Demo recebe mais duas medalhas em concurso internacional 

https://viseunow.pt/espumante-terras-do-demo-recebe-mais-duas-medalhas-em-concurso-

internacional/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/2--liga/ac-viseu/detalhe/diogo-bondoso-promovido-a-equipa-principal-do-academico-de-viseu
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/2--liga/ac-viseu/detalhe/diogo-bondoso-promovido-a-equipa-principal-do-academico-de-viseu
https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-estao-abertas-as-inscricoes-para-as-ferias-desportivas-e-culturais/
https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-estao-abertas-as-inscricoes-para-as-ferias-desportivas-e-culturais/
https://viseunow.pt/epoca-balnear-nas-praias-fluviais-da-barragem-de-vilar-e-segoes-abre-este-sabado/
https://viseunow.pt/epoca-balnear-nas-praias-fluviais-da-barragem-de-vilar-e-segoes-abre-este-sabado/
https://viseunow.pt/piscina-municipal-de-moimenta-da-beira-reabre-segunda-feira/
https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-parque-da-alagoa-pronto-a-ser-usufruido/
https://viseunow.pt/espumante-terras-do-demo-recebe-mais-duas-medalhas-em-concurso-internacional/
https://viseunow.pt/espumante-terras-do-demo-recebe-mais-duas-medalhas-em-concurso-internacional/



