


























































 

            Notícias publicadas em jornais     
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Agência de Informação Norte:   

A história dos oito concelhos de Moimenta da Beira revisitada em novas tecnologias 

https://www.airinformacao.pt/2020/11/17/a-historia-dos-oito-concelhos-de-moimenta-da-beira-

revisitada-em-novas-tecnologias/ 

 

Alive FM:  

Covid-19. Governo “pode ter errado” ao incluir Moimenta da Beira na lista dos concelhos 

considerados de risco elevado 

https://alivefm.pt/covid-19-governo-pode-ter-errado-ao-incluir-moimenta-da-beira-na-lista-dos-

concelhos-considerados-de-risco-elevado/ 

Covid-19. Moimenta da Beira saiu da lista vermelha, mas autarca apela ao cumprimento 

das regras 

https://alivefm.pt/covid-19-moimenta-da-beira-saiu-da-lista-vermelha-mas-autarca-apela-ao-

cumprimento-das-regras/ 

Moimenta da Beira vai ter Centro de Interpretação do Municipalismo 

https://alivefm.pt/moimenta-da-beira-vai-ter-centro-de-interpretacao-do-municipalismo/ 

COVID-19: CDR Moimenta da Beira Cancelou o Futsal e defende a Suspensão da Divisão 

de Honra em Futebol 

https://alivefm.pt/covid-19-cdr-moimenta-da-beira-cancelou-o-futsal-e-defende-a-suspensao-da-

divisao-de-honra-em-futebol/ 

Câmara de Moimenta da Beira distribui vales para munícipes gastarem no comércio local 

https://alivefm.pt/camara-de-moimenta-da-beira-distribui-vales-para-municipes-gastarem-no-

comercio-local/ 

CDR Moimenta da Beira vai ter loja do clube 

https://alivefm.pt/cdr-moimenta-da-beira-vai-ter-loja-do-clube/ 

Campanha Solidária de Recolha de Alimentos em Moimenta da Beira 

http://alivefm.pt/campanha-solidaria-de-recolha-de-alimentos-em-moimenta-da-beira/ 
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Descla: 

Aquilino Ribeiro, o seu velho Morris e a chapa identificativa 

https://descla.pt/aquilino-ribeiro-o-seu-velho-morris-e-a-chapa-identificativa 

 

Diário de Viseu:   

Autarca de Moimenta da Beira considera que concelho não é de risco elevado 

https://www.diarioviseu.pt/noticia/62785 

Moimenta da Beira recusa abrandar medidas 

https://www.diarioviseu.pt/noticia/63286 

 

Emissora das Beiras:  

Moimenta da Beira assinala o Dia Mundial do Enoturismo com vídeo promocional “Os 

vinhos das Terras do Demo 

https://emissoradasbeiras.pt/moimenta-da-beira-assinala-o-dia-mundial-do-enoturismo-com-

video-promocional-os-vinhos-das-terras-do-demo/ 

Moimenta da Beira: Câmara distribui vales para munícipes gastarem no comércio local 

https://emissoradasbeiras.pt/moimenta-da-beira-camara-distribui-vales-para-municipes-

gastarem-no-comercio-local/ 

Moimenta da Beira: Município promove campanha solidária de recolha de alimentos 

https://emissoradasbeiras.pt/moimenta-da-beira-municipio-promove-campanha-solidaria-de-

recolha-de-alimentos/ 

 

Gazeta Rural:  

Câmara Moimenta da Beira dá vales aos munícipes para gastarem em compras no 

comércio local 

https://www.gazetarural.com/camara-moimenta-da-beira-da-vales-aos-municipes-para-gastarem-

em-compras-no-comercio-local/ 
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Jornal do Centro:  

A história do municipalismo no Centro Interpretativo de Moimenta da Beira 

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

municipalismo-no-centro-interpretativo-de 

Moimenta da Beira: projeto de saúde é finalista em iniciativa nacional 

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

da-beira-projeto-de-saude-e-finalista-em 

Covid-19: Moimenta da Beira, Tondela, S. João da Pesqueira e Tabuaço prometem não 

baixar a guarda 

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

pesqueira-e-tabuaco-prometem-nao-baixar 

Autarca de Moimenta da Beira preocupado com os restaurantes 

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

preocupado-com-os-restaurantes 

Dia do Enoturismo celebrado este domingo em Moimenta da Beira e Nelas 

https://jornaldocentro.pt/online/moimenta-da-beira-nelas/moimenta-da-beira-nelas/dia-do-

enoturismo-celebrado-este-domingo-em 

Turismo do Porto e Norte quer ser destino referência mundial no setor enogastronómico 

https://jornaldocentro.pt/online/geral/turismo-do-porto-e-norte-quer-ser-destino-referencia-

mundial-no-setor-enogastronomico 

Moimenta da Beira: população incentivada a fazer compras no comércio local durante o 

Natal 

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

populacao-incentivada-fazer-compras-no 

Moimenta da Beira lança nova campanha de recolha de alimentos 

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

nova-campanha-de-recolha-de 
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Notícias de Viseu:   

A história dos oito concelhos de Moimenta da Beira revisitada em novas tecnologias 

https://www.noticiasdeviseu.com/a-historia-dos-oito-concelhos-de-moimenta-da-beira-

revisitada-em-novas-tecnologias/  

Moimenta da Beira assinala o Dia Mundial Do Enoturismo com vídeo promocional “Os 

Vinhos das Terras do Demo” 

https://www.noticiasdeviseu.com/moimenta-da-beira-assinala-o-dia-mundial-do-enoturismo-

com-video-promocional-os-vinhos-das-terras-do-demo/ 

Moimenta da Beira contesta inclusão na lista dos 121 concelhos de risco 

https://www.noticiasdeviseu.com/moimenta-da-beira-contesta-inclusao-na-lista-dos-121-

concelhos-de-risco/ 

Montras Iluminadas, este ano com opção de concurso 

https://www.noticiasdeviseu.com/montras-iluminadas-este-ano-com-opcao-de-concurso/ 

Está a decorrer a campanha solidária de recolha de alimentos. Participe! 

https://www.noticiasdeviseu.com/esta-a-decorrer-a-campanha-solidaria-de-recolha-de-

alimentos-participe/ 

 

Observador:  

Moimenta da Beira questiona inclusão na lista dos 121 concelhos de risco elevado. "É 
provável que tenha havido um erro" 

https://observador.pt/2020/11/04/moimenta-da-beira-questiona-inclusao-na-lista-dos-121-

concelhos-de-risco-elevado-e-provavel-que-tenha-havido-um-erro/ 

 

On-Centro: 

Moimenta da Beira em Campanha Solidária de Recolha de Alimentos este fim-de-semana 

https://on-centro.pt/index.php/pt/noticias2/item/2362-moimenta-da-beira-em-campanha-

solidaria-de-recolha-de-alimentos-este-fim-de-semana 
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Porto Canal:   

Moimenta da Beira vai ter Centro de Interpretação do Municipalismo 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/243902/ 

Câmara de Moimenta da Beira distribui vales para munícipes gastarem no comércio local 

http://portocanal.sapo.pt/noticia/245089/ 

 

Público:  

Nos concelhos que saíram da lista de risco não se canta vitória. E pedem-se mais dados 

locais sobre a covid-19 

https://www.publico.pt/2020/11/13/sociedade/noticia/concelhos-sairam-lista-risco-nao-canta-

vitoria-pedemse-dados-locais-covid19-1939076 

 

RTP:  

Moimenta da Beira vai ter Centro de Interpretação do Municipalismo 

https://www.rtp.pt/noticias/economia/moimenta-da-beira-vai-ter-centro-de-interpretacao-do-

municipalismo_n1276280 

 

Viva Douro: 

Autarca contesta inclusão de Moimenta da Beira na lista de municípios de “alto risco” 

http://www.public.vivadouro.org/concelhos/moimenta-da-beira/autarca-contesta-inclusao-de-

moimenta-da-beira-na-lista-de-municipios-de-alto-risco/ 

Concurso de Quadras de S. Martinho destinado a pessoas com 65 anos ou mais 

http://www.public.vivadouro.org/concelhos/moimenta-da-beira/i-concurso-de-quadras-de-s-

martinho-destinado-a-pessoas-com-65-anos-ou-mais/ 

Autarca pede medidas de apoio à restauração 

http://www.public.vivadouro.org/concelhos/moimenta-da-beira/autarca-pede-medidas-de-apoio-

a-restauracao/ 
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Viva Douro:  

30 mil euros para 20 prémios de mérito a alunos carenciados 

http://www.public.vivadouro.org/concelhos/moimenta-da-beira/30-mil-euros-para-20-premios-

de-merito-a-alunos-carenciados/ 

Moimenta da Beira assinala o Dia Mundial do Enoturismo com vídeo promocional “Os 

vinhos das Terras do Demo” 

http://www.public.vivadouro.org/concelhos/moimenta-da-beira/autarquia-assinala-o-dia-mundial-

do-enoturismo-com-video-promocional-os-vinhos-das-terras-do-demo/ 

A história dos oito concelhos de Moimenta da Beira revisitada em novas tecnologias 

http://www.public.vivadouro.org/concelhos/moimenta-da-beira/a-historia-dos-oito-concelhos-de-

moimenta-da-beira-revisitada-em-novas-tecnologias/ 

 

Viseu Now: 

Moimenta da Beira vai ter Centro de Interpretação do Municipalismo 

https://viseunow.pt/moimenta-da-beira-vai-ter-centro-de-interpretacao-do-municipalismo/ 

Câmara de Moimenta da Beira dá vales aos munícipes para gastarem em compras no 

comércio local 

https://viseunow.pt/camara-de-moimenta-da-beira-da-vales-aos-municipes-para-gastarem-em-

compras-no-comercio-local/ 
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