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Milhares de crianças “invadiram” a
Mata Nacional do Buçaco, entre 17 e
21 de Março, durante a Semana Flo-
restal 2003, marcada por múltiplas ac-
tividades, nas quais participaram ac-
tivamente cerca de quatro mil pessoas,
três mil das quais crianças e jovens
das escolas do concelho.

No Dia da Árvore, o Secretário de
Estado do Desenvolvimento Rural,
Bianchi de Aguiar, que “arregaçou” as
mangas e plantou um árvore, num ges-
to simbólico, prometeu verbas para
recuperar a mata.
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ção a que a mata chegou, quer
em termos de cuidados das es-
pécies arbóreas quer no que
respeita ao património edifi-
cado, devido à negligência com
que foi tratada nas últimas qua-
se duas décadas, pese embora
o esforço do técnico respon-
sável e do pequeno grupo de
trabalhadores que o apoiam,
arrisca–se a tornar–se irrever-
sível.

Desenganem–se todos aque-
les que agora se tornaram, de
súbito, “grandes defensores”
da mata, talvez pensando nos
rendimentos políticos que tal

atitude lhes trará . Já estamos habituados a ver surgir
“velhos amigos”, cheios de “preocupações” e “vontade”
de resolver os problemas, sejam eles do Buçaco, sejam
de outro lugar qualquer, quando se organizam iniciati-
vas como a que decorreu em Março. Nestas alturas, to-
dos são “amigos” e todos têm uma “solução mágica”
para os problemas. Mas onde andaram eles durante es-
tes últimos 17 anos, quando a Câmara Municipal fazia
o possível e o impossível para chamar a atenção de
quem de direito para as suas responsabilidades?

Chegou a altura de passar das palavras aos actos. 
Quem tem responsabilidades na mata, a Administra-

ção Central, terá de assumir todas as suas responsabi-
lidades e disponibilizar as verbas que tão necessárias
são à recuperação deste património. Porque um país
que assinala este mês 29 anos de vida democrática tem,
obrigatoriamente, de ver as suas instituições assumi-
rem o papel que lhes compete numa Democracia que
se pretende cada vez mais madura e responsável. E is-
so só se consegue se cada um assumir as suas respon-
sabilidades. 

A Câmara Municipal da Mealhada continuará a as-
sumir as suas e continuará a trabalhar, empenhadamen-
te, para que a Mata Nacional do Buçaco tenha a aten-
ção que merece. E cá estaremos para continuar a exi-
gir que as entidades competentes invistam, como vêm
prometendo, na recuperação de um património que é
do nosso concelho, mas que é também, não o esqueça-
mos, um património nacional.

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Cabral

Editorial
O pulmão do nosso

concelho tem sido, in-
felizmente, deixado ao
abandono nos últimos
17 anos, não obstante
os continuados esfor-
ços da autarquia e ou-
tras entidades locais
junto das entidades com-
petentes para alterar es-
ta situação.

Falamos, obviamen-
te, da Mata Nacional do
Buçaco, que constitui
um valioso património
ambiental e arquitectónico não só do concelho da Mea-
lhada e da região, mas também de todo o país. Por is-
so, quisemos, com a realização da Semana Florestal 2003
naquele local, lançar, mais uma vez, um grito de alerta
para o abandono a que as entidades competentes, co-
mo os Ministérios da Agricultura, da Cultura e das Fi-
nanças têm remetido tão precioso recurso florestal e
patrimonial.

O empenho da Câmara Municipal da Mealhada na re-
cuperação e revitalização daquele espaço foi bem visí-
vel na atenção e recursos disponibilizados para a rea-
lização desta iniciativa e que se traduziu, nomeadamen-
te, na aposta em sensibilizar as crianças e jovens do
concelho para a importância deste património. Um pa-
trimónio que também é seu e pelo qual todos temos
obrigação de zelar. E como entendemos que não pode-
mos cuidar de algo de que não gostamos e que não po-
demos gostar do que não conhecemos, assumimos o
compromisso de assegurar que as novas gerações, nas
mãos das quais assenta o futuro, conheçam e amem a
Mata do Buçaco. 

Feito o balanço, das cerca de quatro mil pessoas que
passaram pela mata durante a Semana Florestal 2003,
três mil foram crianças e jovens aí levadas pela Câma-
ra Municipal. E, pela alegria visível nos seus rostos, pe-
lo entusiasmo que lhes brilhava nos olhos e pelo em-
penho com que se dedicaram às múltiplas actividades
em que participaram, podemos dizer, com satisfação,
que conseguimos atingir a nossa meta:  as novas gera-
ções descobriram os encantos da mata com aquela von-
tade de conhecer que torna os mais novos tão especiais.

Mas não podemos esperar que os mais novos cres-
çam para que a Mata Nacional do Buçaco seja protegi-
da. É preciso agir e já, até porque o estado de degrada-
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Decorridos 10 anos após a elaboração do
Plano Director Municipal (PDM), foi inicia-
do o processo de revisão, com vista a:

— Adequar as propostas de desenvolvimento à
realidade actual

— Avaliar a execução das propostas de ordena-
mento

— Avaliar as aspirações do poder político e da popula-
ção em relação ao futuro do Concelho

— Determinar novos projectos para o concelho
Para uma avaliação correcta e para que todo o pro-

cesso de revisão seja o mais participado possível:
— Serão marcadas reuniões com os autarcas das 8 fre-

guesias nas várias fases do plano
— Serão aceites no decorrer da revisão todas as su-

gestões que qualquer cidadão/entidade queira ver ava-
liada

— Será editado periodicamente um boletim do PDM,
onde será publicado o estado e calendarização prevista
dos trabalhos, artigos de opinião e
outras informações relevantes

— Será disponibilizado no final
de cada fase, um documento sín-
tese de todo o diagnóstico das
propostas estratégicas, regulamen-
tares e de ordenamento do território,
para que toda a população se mante-
nha a par do processo
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A Câmara Municipal da Mealhada está
a preparar as bases que colocarão a Vila
da Pampilhosa nas rotas da Europa, tendo
já reservado uma extensa área para a cria-
ção de uma plataforma intermodal rodo-
–ferroviária.

Quer o Plano de Urbanização da Pam-
pilhosa (em fase avançada de elaboração),
quer o Plano Director Municipal (actual-
mente em revisão) contemplam já a insta-
lação da referida plataforma logística, nos
terrenos da antiga SOPREM. Graças à sua
localização estratégica, a Pampilhosa apre-
senta–se como zona de excelência para in-
tegrar aquela que será a primeira platafor-
ma atlântica da Europa. Empresas de mo-
dernos transportes rodo–ferroviários já de-
monstraram, aliás, interesse em instalar-
–se no local.

Refira–se que a Pampilhosa é servida pe-
la Linha da Beira Alta, pela Linha do Nor-
te, pelo Ramal Pampilhosa–Figueira da Foz,
para além do IC2, ficando ainda a apenas
cerca de três quilómetros quer do IP3 quer
da A1. Por outro lado, a sua localização é
privilegiada pela proximidade aos dois por-
tos da região Centro - Porto de Aveiro e
Porto da Figueira da Foz -, bem como com
os principais núcleos urbanos da região:
Coimbra, Aveiro, Viseu, Figueira da Foz,
entre outros.

Neste contexto, a Câmara Municipal da

Mealhada está a trabalhar no sentido de
criar todas as condições para que a referi-
da plataforma, prevista para o eixo Pampi-
lhosa/Souselas, se localize na Vila da Pam-
pilhosa. Esta estratégia que a autarquia de-
finiu para o desenvolvimento do Concelho
da Mealhada articula–se com os objectivos

estratégicos do Plano de Desenvolvimen-
to Regional, reflectidos no Programa Ope-
racional de Acessibilidades e Transportes,
passando também pela articulação com os
planos em curso de desenvolvimento es-
tratégico da região Centro, promovidos pe-
las associações de municípios da região.

Autarquia lança bases para que Pampilhosa
acolha plataforma intermodal rodo–ferroviária 

Novas 
zonas industriais
são aposta 
camarária 
para promover 
desenvolvimento

A criação de novas zonas
industriais é uma das priori-
dades da Câmara Municipal
da Mealhada no que respeita
à promoção do desenvolvi-
mento económico concelhio.

Por isso, a autarquia conti-
nua a adquirir terrenos para
a nova Zona Industrial da
Pedrulha, na freguesia de
Casal Comba, um processo
iniciado já em 1997, mas que
tem vindo a decorrer a um
ritmo mais acelerado.

A localização privilegiada
da Zona Industrial da Pedru-
lha,  - que se situa junto da
portagem da A1 na Mealhada
e é servida pela EN 234, para
além de estar próxima da
EN1/IC2 - torna-a um local
particularmente atractivo
para captar novos investi-
mentos, que potenciem o
desenvolvimento do conce-
lho e da região. 

Outro dos objectivos que a
Câmara Municipal da Mea-
lhada visa at ingir  com a
criação desta nova zona in-
dustrial, servida pelos mais
importantes eixos viários
nacionais, é o de retirar em-
presas dos centros urbanos
do concelho, instalando–as
em locais apropriados para a
sua actividade.

A futura Zona Industrial
da Pedrulha estará em con-
dições de receber as primei-
ras empresas até ao final de
2003. Até à data, a autarquia
adquiriu já um conjunto de
terrenos, que ultrapassam
uma área total de 250.000
metros quadrados, o que re-
presenta um investimento
superior a 1.720.000 euros.

Investidores interessados
Em simultâneo, a Câmara

Municipal da Mealhada está
a elaborar os projectos para
duas outras zonas indus-
triais: a de Barrô (freguesia
do Luso) e a de Barcouço
(freguesia de Barcouço).

Esta aposta justifica-se de-
vido à forte procura regista-
da ao nível de investidores,
que pretendem instalar em-
presas no concelho.

Plano Director Municipal da Mealhada em revisão
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Está praticamente concluída a empreitada
de Beneficiação e Alargamento da Rua do
Lagar e Parque de Estacionamento em Pam-
pilhosa. Esta intervenção insere–se num
conjunto de acções que têm sido desenvol-
vidas nesta vila, representando uma aposta
da Câmara Municipal da Mealhada em me-
lhorar a qualidade de vida da população da-
quele que é o maior aglomerado populacio-
nal do concelho e onde se tem registado um
maior crescimento populacional.

A empreitada visou qualificar o espaço
público de uma das principais ruas da vila e
suas transversais, que foram dotadas de pas-
seios, e incluiu ainda a instalação da rede de
águas pluviais. A execução de uma rotunda,
a construção de um parque de estaciona-
mento junto à Escola E. B. 2+3, a instalação
de semáforos no cruzamento com a estrada
Luso–Pampilhosa e o arranjo de toda a área
envolvente, incluindo iluminação pública,
inseriram–se também nesta intervenção,
que representa um investimento total de
676 mil euros.

A requalificação da rede viária do concelho da Mealhada é
uma das apostas da Câmara Municipal, que a considera
como fundamental para o desenvolvimento concelhio. Em
curso, estão várias empreitadas nesta área de intervenção.
Outra das prioridades é a conclusão da rede de saneamen-
to básico em todo o concelho, cujas obras prosseguem a
bom ritmo.

OBRAS MUNICIPAIS

ALARGAMENTO DA RUA DO LAGAR
NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
PAMPILHOSA

Está em curso a empreitada de Beneficia-
ção, Reforço e Correcção do Traçado da Es-
trada Municipal Mealhada/Lameira de São
Pedro (II Tramo), que tem início na Vacari-
ça e liga à Lameira de São Pedro (EN 234),
incluindo uma segunda ligação da Lameira
à EN 234. É uma via de importância vital pa-
ra a promoção do turismo na região, já que
serpenteia a encosta da serra do Buçaco.

A importância desta via de comunicação
prende–se não só com o facto de reforçar a
ligação do interior à sede do concelho, faci-
litando a vida às populações, como também
por contribuir para o desenvolvimento das
actividades industriais.

CORRECÇÃO DO TRAÇADO
ESTRADA MEALHADA / LAMEIRA S. PEDRO

Valorizar uma das zonas mais impor-
tantes do centro urbano da Mealhada é
o objectivo da empreitada Arranjo da
Zona Envolvente ao Cine–Teatro Mes-
sias/EN 1, já adjudicada pela Câmara
Municipal da Mealhada e que represen-
ta um investimento de cerca de 675 mil
euros.

Trata–se de uma intervenção de re-
qualificação da área envolvente à EN 1,
entre a Rotunda do Leitão e a Rotunda
da Capela de Sant’Ana, que envolve uma
parte significativa dos equipamentos
sócio–culturais: Cine–Teatro Messias,
Igreja de Sant’Ana, Quartel dos Bombei-
ros Voluntários da Mealhada, Quartel
da GNR, Capela  de Sant’Ana e Bibliote-
ca Calouste Gulbenkian.

Ao todo, esta empreitada abrange
uma área de cerca de 35.000 metros
quadrados, estando dividida, em termos
de intervenção, em duas áreas distintas.
Uma envolve o Cine–Teatro Messias,
um edifício emblemático que é o princi-
pal equipamento cultural do concelho e
um dos mais importantes da região.
Nesta área serão criadas praças, uma
cafetaria, um espelho de água, espaços
verdes e circuitos pedonais, que funcio-
narão como pólos de atracção.

A outra zona, que envolve as laterais à
EN 1, irá ser dotada de equipamentos de
apoio, como um parque de estaciona-
mento, para além de estar também pre-
vista a criação de jardins e áreas de pas-
seio e lazer.

VALORIZAÇÃO DA ENVOLVENTE À EN1 JUNTO AO CINE-TEATRO MESSIAS
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Estará concluída em Junho a emprei-
tada de execução da rede de saneamen-
to básico em parte das freguesias do
Luso e da Vacariça, uma obra que re-
presenta um investimento superior a 1.5
milhões de euros.

A empreitada compreende a execu-
ção da rede de drenagem de águas resi-
duais domésticas e respectivos ramais
domiciliários em Carreira, Lograssol e
Lameira de São Geraldo, da freguesia
de Vacariça, e Lameira de São Pedro,
Lameira de Santa Eufémia, Barrô e Vár-
zeas, da freguesia do Luso. 

As freguesias da Vacariça e do Luso,
estarão quase completamente cobertas
pela rede de saneamento básico quan-
do esta obra estiver concluída.

A rede de saneamento básico liga–se
ao emissário do Luso/Vacariça/Mea-
lhada, que encaminha as águas resi-
duais domésticas para a Estação de
Tratamento (ETAR) da Mealhada.

A taxa de cobertura da rede de sanea-
mento básico nas freguesias de Pampilho-
sa e Casal Comba está prestes a chegar
aos 100 por cento. 

A empreitada de execução da rede de
drenagem das águas residuais nestas fre-
guesias está praticamente concluída.

Esta obra representa um investimento
de cerca de 500 mil euros.

REDE DE SANEAMENTO 
PRATICAMENTE PRONTA
VACARIÇA E LUSO

SANEAMENTO 
QUASE A 100 POR CENTO
PAMPILHOSA E CASAL COMBA

BENEFICIAÇÃO E CORRECÇÃO
ESTRADA SILVÃ / CARQUEIJO

Foi concluída a empreitada de Beneficia-
ção e Correcção do Traçado da Estrada Mu-
nicipal Silvã/Vimieira/Mala/Carqueijo, que
tem início no limite do concelho, entre En-
xofães/Silvã e se prolonga até ao Carquei-
jo, numa extensão de 11,8 quilómetros. 

A intervenção visou melhorar as caracte-
rísticas técnicas do traçado, que era sinuo-
so, e, ao mesmo tempo, dotar o piso, que se
encontrava bastante degradado, com condi-
ções adequadas para a circulação automó-
vel. A empreitada compreendeu ainda a exe-
cução de passeios, construção de muros de
protecção e limpeza das linhas de água. 

Foi também colocado um semáforo no
cruzamento na Vimieira, na ligação com Ma-
la, Casal Comba e Silvã.

A intervenção foi articulada com a remo-
delação da rede de abastecimento de água
à povoação de Silvã, já que há coincidência
de traçado. A remodelação da rede existen-
te justificou–se pelo facto de esta já ter 20
anos. Foram também substituídos os respec-

tivos ramais domiciliários, para além de te-
rem sido instaladas oito bocas de incêndio.

A beneficiação desta estrada facilita a mo-
bilidade das populações da freguesia de Ca-
sal Comba e de parte das freguesias de Bar-
couço e Pampilhosa. Por outro lado, esta é
a única via que permite o acesso à EN1 das
populações das aldeias de Lendiosa, Silvã,
Mala, Quintas de Mala e Carqueijo.

Está em curso a empreitada de Bene-
ficiação e Requalificação da Estrada
Municipal Pisão aos limites de Canta-
nhede e Coimbra, que representa um
investimento superior a 100 mil euros. 

A empreitada inclui a repavimentação
de alguns troços desta estrada. A exten-
são total dos trabalhos é de 3.300 me-
tros, divididos pelos troços Pisão/limi-
te Cantanhede; Pisão/Cruzamento Ca-
valeiros–Barcouço; Cruzamento Bar-
couço–Vil de Matos/Cavaleiros.

REQUALIFICAÇÃO
ESTRADA DO PISÃO

Está já em fase de conclusão a 1ª parte da
empreitada de Beneficiação, Reforço e Cor-
recção de Traçado da Estrada Municipal 1137
Pampilhosa/Canedo/Malaposta, que abran-
ge um troço com uma extensão de 1.600
metros, com início no limite do concelho
com o Coimbra e que se prolonga até ao
cruzamento para a Rua das Devesas, que foi
repavimentado.

Esta intervenção incluiu ainda a instala-
ção de rede de águas pluviais, residuais do-
mésticas, abastecimento de águas e pas-
seios, para além da respectiva sinalização.
Neste âmbito, foi instalado um semáforo no
cruzamento das estradas Carqueijo/Pampi-
lhosa/Marmeleira/Canedo, junto ao Campo
de Futebol Germano Godinho.

CORRECÇÃO DO TRAÇADO
ESTRADA PAMPILHOSA / MALAPOSTA

REQUALIFICAÇÃO
ESTRADA TRAVASSO / SANTA CRISTINA

Está em curso a Empreitada de Beneficia-
ção e Requalificação da Estrada Municipal
Travasso/Quinta do Valongo/Santa Cristina,
que representa um investimento superior a
256 mil euros.

A empreitada inclui a repavimentação de
alguns troços desta estrada. A extensão total
dos trabalhos é de seis mil metros, divididos
pelos troços Travasso/Vacariça; Vacari-
ça/Quinta do Valongo e Quinta do Valon-
go/Santa Cristina.
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Está em curso a construção do novo Re-
servatório de Água em Lameira de São Pe-
dro, que visa substituir o reservatório já
existente no local, com vista a melhorar o
abastecimento de água às populações.

Este novo reservatório permitirá aumen-
tar a capacidade de reserva da água que é

distribuída através das redes públicas de
Lameira de São Pedro e de Barrô, para
além de contribuir para a regularização
dos reservatórios da Lameira de São Ge-
raldo e do Lograssol/Carreira.

Esta obra representa um investimento
de cerca de 107 mil euros.

Adjudicada está já a empreitada de re-
modelação dos Reservatórios de Casal Com-
ba, Silvã e Travasso, os dois primeiros dos
quais pertencentes à freguesia de Casal
Comba e o terceiro situado na freguesia de
Vacariça. A necessidade de remodelar es-
tes reservatórios justifica–se pelo facto de
já contarem cerca de 30 anos, pelo que se

torna indispensável a sua modernização.
O reservatório de Silvã abastece não só

a povoação de Silvã, mas também Casal
Comba, Vimieira, Lendiosa e Pedrulha.

Já o reservatório de Travasso abastece a
povoação com o mesmo nome.

Esta empreitada representa um investi-
mento superior a 75 mil euros. 

O caudal da Fonte de São João já re-
cuperou os seus valores normais para
a época do ano, tendo, inclusivamente,
ultrapassado a média dos últimos qua-
tro anos.

Refira–se que, no final do último ve-
rão, o caudal desta fonte, que abaste-
ce grande parte da freguesia do Luso,
havia atingido os valores mais baixos
desde que são feitas medições de cau-
dal.

Nessa altura, a Câmara Municipal da
Mealhada decidiu, de imediato, adju-
dicar a empresas especializadas um es-
tudo hidrogeológico da bacia da Fonte
de São João, com vista a caracterizar o

percurso da água que aflora na capta-
ção e a determinar os factores que in-
terferem com o caudal da nascente.

Este estudo, que está a ser desenvol-
vido, permitirá calcular a potencialida-
de da captação, os seus ciclos de pro-
dutividade e a sua projecção futura, e
avaliar da eventual necessidade de ser
feita uma intervenção no aquífero, com
o objectivo de garantir a qualidade e a
abundância da sua água.

Os serviços camarários continuam a
proceder a medições de caudal, com o
apoio dos Serviços da Água da Direc-
ção Regional do Ambiente e Ordena-
mento do Território.

Sistema do Canedo em remodelação

Fonte de São João 
retoma caudal normal

Reforço do Abastecimento 
de Água à Lameira de São Pedro...

Está já concluída a construção da
conduta adutora Barrô/Lameira de São
Pedro, uma obra que representa um in-
vestimento de cerca de 72 mil euros.

Esta conduta vai ligar ao novo reser-
vatório da Lameira de São Pedro, or-
çado em cerca de 105 mil euros e cuja
construção está bastante avançada, ao
furo de Barrô, uma nova captação que
abastecerá de água Barrô, Carreira, La-

meira de São Pedro, Lameira de São
Geraldo e Lograssol.

Estas povoações têm vindo a ser abas-
tecidas com água da Fonte de São João,
mas dado o aumento dos consumos de-
cidiu–se que estes locais passassem a
ser reforçados com água captada no
furo de Barrô. 

...e ao Alto de Santo António

Com vista a melhorar o abastecimen-
to de água ao Alto de Santo António,
na Pampilhosa, está a ser construído
no local um novo reservatório eleva-
do, para além de ter sido já recupera-
do o reservatório existente.

A empreitada, que inclui ainda a cons-
trução de uma conduta adutora que fa-
rá a ligação a um novo furo de capta-
ção de água, estará concluída até Ju-
nho. Representa um investimento su-
perior a 212 mil euros.

Está em curso a empreitada de Re-
modelação do Sistema de Abastecimen-
to de Água ao Canedo, uma obra que
representa um investimento global de
cerca de 390 mil euros.

A empreitada compreende a substi-
tuição de toda a rede de água da po-
voação do Canedo e de alguns troços
da Pampilhosa, para além de incluir
ainda a remodelação e restauro do re-
servatório da Malaposta. Serão tam-
bém substituídos todos os ramais do-
miciliários.

Esta remodelação do Sistema de Abas-

tecimento de Água ao Canedo, que ser-
ve uma população de cerca de 750 ha-
bitantes, justifica–se pelo facto da re-
de actualmente existente contar já com
mais de 40 anos e possuir secções de-
sajustadas aos consumos actuais. Ao
todo, serão instalados mais de oito qui-
lómetros de condutas, com diâmetros
mais alargados, o que permitirá que
uma maior quantidade de água saia das
torneiras.

Na empreitada está também incluí-
da a repavimentação dos arruamentos
que serão alvo de intervenção.

Lameira de São Pedro 
vai ter novo reservatório de água

Reservatórios de água de Casal Comba, Silvã
e Travasso vão ser modernizados
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“O que eu gostei mais foi de andar na
piscina, de dançar. O que gostei menos
foi quando os professores nos ralhavam
quando fazíamos asneiras”, comentava
Filipa, de 9 anos, no último dia das “Fé-
rias Desportivas e Culturais Natal 2002”,
uma iniciativa da Câmara Municipal da
Mealhada, que teve lugar entre 19 de De-
zembro e 3 de Janeiro.

Ao todo, foram 45 as crianças entre os
6 e os 12 anos de idade que aderiram à
iniciativa, que visava proporcionar umas
férias escolares diferentes às crianças do
concelho. Para isso, foi organizado um
conjunto de actividades desportivas e
culturais, durante as quais as crianças fo-
ram sempre acompanhadas por um con-
junto de monitores qualificados,

Dança, Futebol, Natação, um Peddy-
–Paper e Jogos diversos foram algumas
das actividades que tiveram lugar. Um
destaque especial merece a visita efec-

tuada ao Parque Zoológico, em Monte-
mor–o–Velho, que encantou os partici-
pantes. 

As crianças tiveram ainda oportunida-
de de visionar vários filmes, de navega-
rem na Internet no espaço Internet-
–Mealhada Digital, para além de terem
participado em ateliers de artes, de ex-
pressão físico–motora e de escrita. 

No último dia, a manhã foi passada a
preparar os biscoitos que seriam servi-
dos no lanche de encerramento da ini-
ciativa. “Apanhados com as mãos na
massa”, os miúdos não escondiam o seu
contentamento. Foi o caso do João Pe-
dro, de 10 anos, que garantiu que, “se
houver outra vez na Páscoa, gostava de
voltar a participar”. “Acho que foi diver-
tido. Fiz alguns amigos novos”, disse,
acrescentando que as suas actividades
preferidas foram “ir à piscina e jogar à
bola”. 

Estas foram também as actividades
destacadas pelo Sérgio, de 9 anos, que só
não gostou muito de ver o filme Hércu-
les “porque já tinha visto”. De resto, con-
cluiu, “valeu a pena” ter participado na
iniciativa.

Todas as crianças receberam, além de
uma t–shirt, um diploma de participa-
ção, numa cerimónia que decorreu na
Escola Profissional Vasconcellos Lebre
e que foi presidida pelo Presidente da
Câmara Municipal, Carlos Cabral, sau-
dado por um aplauso entusiasmado da
parte das crianças quando prometeu
que a iniciativa se vai repetir em futuras
férias escolares.

Uma exposição dos trabalhos realiza-
dos, seguida de um lanche, durante o
qual as crianças se deliciaram com os
biscoitos que fizeram na parte da manhã,
encerrou estas “Férias Desportivas e
Culturais Natal 2002”.

Férias diferentes
agradaram à criançada

A Câmara Municipal da Mea-
lhada ofereceu, pelo 4º ano con-
secutivo, espectáculos de circo a
todas as crianças e idosos do con-
celho, por ocasião dos festejos
carnavalescos.

Os espectáculos estiveram a
cargo do Circo Victor Hugo Car-
dinali, o maior circo nacional, e
tiveram lugar no passado dia 28
de Fevereiro. As crianças que fre-
quentam os jardins–de–infância e
as escolas do 1º ciclo do ensino
básico foram transportadas gra-
tuitamente pela autarquia entre
os respectivos estabelecimentos
escolares e o local onde esteve
instalado o circo. Os utentes das
Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social também pude-
ram usufruir destes espectáculos.

Este foi o 4º ano consecutivo
que a Câmara Municipal da Mea-
lhada ofereceu, no Carnaval, es-
pectáculos de circo às crianças do
concelho, por considerar que, pa-
ra muitas delas, esta poderá ser a
única  oportunidade de  terem
acesso a um espectáculo desta
qualidade. Trata–se, pois, de uma
aposta da autarquia, que será cer-
tamente repetida nos próximos
anos.

Autarquia
levou crianças
ao circo
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Empenhada em contribuir
para que a aprendizagem da
Matemática  seja ,  cada vez
mais, encarada pelos alunos
das escolas do concelho como
algo estimulante, a Vereadora
com o  pelouro da Educação,
Filomena Pinheiro, entregou
jogos didácticos aos Agrupa-
mentos de Escolas da Mealha-
da e da Pampilhosa, após uma
reunião de trabalho com os
respectivos presidentes dos
conselhos executivos.

Aproveitando os recursos in-
formáticos colocados pela au-
tarquia, no ano anterior, em to-
das as escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico do Concelho, fo-
ram distr ibuídos CD–ROM
Multimédia ,  denominados
“Matemática Interactiva”, uma
vez que a Câmara Municipal
da Mealhada considera extre-
mamente importante a utiliza-
ção das novas tecnologias para
um ensino modernizado.

Juntamente com os CD-
–ROM Multimédia, foram ain-
da entregues conjuntos de oito
livros com jogos, visando tam-
bém facilitar a aprendizagem
da Matemática por via lúdica.

Ao todo, são cerca de 1200 as crian-
ças que frequentam jardins–de–infân-
cia e escolas do 1º ciclo do ensino bá-
sico que estão abrangidas pelo projec-
to “Escolas em Movimento”, uma ini-
ciativa da Câmara Municipal da Mea-
lhada, que visa proporcionar a discipli-
na de Expressão e Educação Físico-
–Motora, disciplina essa integrada nos
currículos escolares, mas que, como
não é ministrada pelo Ministério da
Educação, a autarquia decidiu assumir.

Assim, no âmbito deste projecto, que
arrancou no ano lectivo 1999/2000, as
crianças têm acesso a dois tipos dife-
rentes de actividades: Natação, no
complexo de piscinas municipais, e
Educação Física - que inclui, entre ou-
tras actividades, ginástica, jogos tradi-
cionais, jogos de iniciação às modali-
dades, jogos de velocidade e jogos de
perícia -, nos pavilhões municipais. A
Câmara Municipal da Mealhada forne-
ce transporte em autocarros munici-
pais, transportando as crianças entre
os respectivos estabelecimentos de en-
sino e o local onde decorrem as activi-
dades. 

Para assegurar a leccionação da dis-
ciplina de Expressão e Educação Físi-
co–Motora, a autarquia suporta os cus-
tos inerentes à contratação de três
professores de educação física e de
quatro professores de natação. A Edu-
cação Física nos pavilhões é ministra-
da em conjunto com o educador/pro-
fessor titular da turma.

Autarquia adquiriu
material didáctico

Um dos méritos deste projecto é o
facto de os professores se deslocarem
aos pavilhões onde decorrem as activi-
dades, bem como o facto da autarquia
disponibilizar transporte aos alunos
para estes locais. Esta é uma forma de
garantir que as actividades decorrem
sempre em locais com as condições
adequadas, o que não aconteceria caso,
por exemplo, tivessem lugar nos jar-
dins–de–infância ou nas escolas, já que
muitos destes estabelecimentos não
estão dotados das condições necessá-
rias a uma prática adequada da disci-
plina de Expressão e Educação Físico-
–Motora.

A Câmara Municipal da Mealhada
procedeu ainda à aquisição de material
didáctico específico para crianças com
idades entre os três e os 10 anos de
idades, às quais se destina este projec-
to. 

Todos os anos, quando arrancam as
aulas, são feitas reuniões com os edu-
cadores e professores titulares das tur-
mas, durante as quais são apresentadas
as actividades e os objectivos a desen-
volver ao longo do ano lectivo. No fi-
nal do ano, é feita nova reunião para
avaliação do trabalho desenvolvido.
Para além de reuniões periódicas com
os presidentes dos conselhos executi-
vos dos Agrupamentos de Escolas da
Mealhada e da Pampilhosa, é ainda en-
viado, em cada semestre, uma questio-
nário de avaliação aos docentes, com
vista a avaliar da sua percepção em re-
lação à forma como as actividades se
vão desenrolando. 

No final de cada ano lectivo, tem lu-
gar uma festa de encerramento, duran-
te a qual os alunos podem praticar as
actividades desenvolvidas ao longo do
ano.

Projecto Escolas em Movimento 
abrange 1200 crianças

Autarquia
entrega jogos 
didácticos
a agrupamentos
de escolas
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Sessão dupla 
de teatro 
no Cine–Teatro Messias

“Os Malefícios do Tabaco”, de Anton
Tchekhov, e “Entremezes de Cordel”, uma
peça escrita por autores anónimos do sé-
culo XVIII, foram as peças que o Te–ato,
Grupo–Teatro de Leiria apresentou, no
passado dia 8 de Março, no Cine–Teatro
Messias.

A dupla sessão de teatro iniciou–se
com a peça “Os  Malefícios do Tabaco”,
encenada e interpretada por João Moital,
que gira em torno da personagem de Ivan
Ivanovitch Niujin - marido de uma pro-
prietária de uma escola de música e de
um pensionato de raparigas -, que é con-

Shakespeare 
em 97 Minutos

“As Obras Completas de William Shakes-
peare em 97 Minutos” foi a peça que subiu
ao palco do Cine–Teatro Messias, no passa-
do dia 8 de Fevereiro, pela mão da Compa-
nhia Teatral do Chiado/Teatro Estúdio
Mário Viegas.

Trata–se de uma comédia/farsa hilarian-
te, numa versão vertiginosamente acelera-
da de todas as 37 obras de William Shakes-
peare, passando pelas tragédias, pelas co-
médias, pelas peças históricas e até pelos
sonetos.

A peça, interpretada por Simão Rubim,
Carlos Pereira e Miguel Fonseca, tem ence-
nação de Juvenal Garcês, actual director
artístico da companhia e que foi, junta-
mente com Mário Viegas, co–fundador da
Companhia Teatral do Chiado.

vidado a fazer uma palestra sobre os ma-
lefícios do tabaco. Contudo, esta acaba
por tornar–se uma dissertação, marcada
por um fino humor, sobre os malefícios
da sua vida conjugal.

Seguiu–se “ “Entremezes de Cordel”,
uma peça adaptada e encenada por João
Lázaro. Este nome tem origem nos pe-
quenos folhetos onde as peças eram im-
pressas e vendidas, penduradas num cor-
del, em bancas ou aos ombros de vende-
dores ambulantes cegos, principalmente
no século XVIII. 

Caos urbanístico
em exposição
e em debate

Falta de espaços verdes e de recreio, des-
respeito pelo ambiente e pelo património,
insegurança, habitações junto a indústrias...
Estes foram alguns exemplos de “30 Anos
de Caos Urbanístico”, que puderam ser apre-
ciados por quem visitou a mostra fotográ-
fica assim denominada, patente no Cine-
–Teatro Messias, entre 8 e 23 de Março.

Para além da mostra, teve lugar um deba-
te sobre o tema, moderado por Teresa Oli-
veira, engenheira civil, que contou com a
participação de Mário Moutinho (Universi-
dade Lusófona), de Pompílio Souto (Master
in Urban Design), de Pedro Silva e António
Ramalho (Associação Portuguesa de Planea-
dores do Território), de Diogo Mateus e An-
tónio Farinha (Associação Profissional dos
Urbanistas Portugueses) e de técnicos da
divisão de Gestão Urbanística da autarquia.

“Tenho um certo mal estar em relação a
este título, é como se a democracia se tra-
duzisse numa boa forma de instalar o caos”,
alertou Pedro Silva. Uma ideia a que o Pre-
sidente da Câmara Municipal, Carlos Ca-
bral, já havia aludido na inauguração da ex-
posição, mostrando também a sua discor-
dância. “Em vez de se chamar 30 Anos de
Caos Urbanístico, devia chamar–se 30 Anos
do Caos Urbanístico”, afirmou, consideran-
do que o referido caos vem muito mais de
trás no tempo. O autarca disse ainda que “a
exposição é muito oportuna” e desejou que
esta contribua para que, de futuro, se evi-
tem situações como as que estiveram paten-
tes.

Pompílio Souto viria também a manifes-
tar o seu desagrado pelo título, classifican-
do-o como “excessivo e quase masoquista”.
A falta de urbanistas e planeadores no país
foi defendida por Mário Moutiho, ao mes-
mo tempo que outros intervenientes defen-
deram ser necessário actualizar o ensino do
planeamento e repensar o próprio conceito
de planeamento. 

António Ramalho, por exemplo, susten-
tou que “a história, a geografia dos lugares
e as identidades” não têm sido considera-
das nos planos urbanísticos e que “há que
reinterpretar a ideia de cidade”. Já Pompí-
lio Souto duvidou que “apenas mais forma-
ção específica, mais planeamento criativo e
menos especulação conduzissem a uma me-
lhor vivência urbana neste país”. 

Exposição alerta
para prevenção da SIDA

“SIDA - Imagens Dispersas...Uma só Rea-
lidade” foi a exposição que esteve patente
nas Piscinas Municipais, entre 19 e 27 de
Março. A mostra integrou 230 cartazes, quer
oriundos de entidades nacionais - Comis-
são Nacional de Luta Contra a SIDA; Co-
missão Distrital de Luta Contra a SIDA de
Aveiro; Comissão Regional de Luta Contra
a SIDA da Madeira; Fundação Portuguesa
“A Comunidade Contra a SIDA”; Associação
de Planeamento Familiar; Associação “Abra-
ço” - quer de organizações internacionais.

Estiveram ainda patentes folhetos e ou-
tros materiais, para além de estar em expo-
sição o livro “Testemunhos”.

Uma outra vertente da exposição, que vi-
sou sensibilizar os visitantes para a preven-
ção da SIDA, foi a projecção simultânea de
vídeos temáticos, bem como a exibição de
um relógio da SIDA com dados actuais so-
bre a epidemia. Os visitantes, a quem foram
oferecidos folhetos, preservativos e pin´s,
entre outros materiais, puderam ainda jogar
o “Jogo do VIH”, em computadores do Es-
paço Internet.

Na inauguração da exposição, o Presiden-
te da Câmara Municipal da Mealhada, Car-
los Cabral, desejou que esta “desperte as
consciências”, lembrando que a SIDA é al-
go que “diz respeito a todos”. Classifican-
do-a como “um trabalho interessantíssimo
e extraordinário”, o autarca justificou a es-
colha das Piscinas Municipais para acolher
a mostra com o facto de se tratar de um dos
local bastante frequentado. Só o ano passa-
do, recordou, passaram por lá cerca de 70
mil pessoas.

A mostra foi organizada pela Câmara Mu-
nicipal da Mealhada e pela Comissão Dis-
trital de Luta Contra a SIDA de Aveiro.
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[ 2001 ]

[ OUTUBRO
27/28 - Espectáculo de inauguração:

- Filarmonia das Beiras
- Coro dos Orfeonistas da Uni-

versidade de Coimbra
- Carla Pais 
- Nuno Guerreiro
- Maestro -Augusto Mesquita

[ NOVEMBRO
03 - “Maio Moço”, Grupo de Musi-

ca Popular Portuguesa
10/11 - “Querida Mamãe” - Compa-

nhia de Teatro Malaposta
16/18 - Cinema - Scary Movie 2

21 - Cinema - Vou para casa
23 - Concerto com a Filarmónica

Lyra Barcoucense 10 d´Agosto   
24 - Teatro Planarte de Barcouço

25/27 - Cinema - Americam Pie 2
28 - Cinema - A Janela

29/30 - “Amar Amália”, da Companhia
de Teatro da Rita Ribeiro

[ DEZEMBRO
01/02 - “Amar Amália”, da Companhia

de Teatro da Rita Ribeiro
5 - Cinema -  Intimidade

7/10 - Cinema - Capitão Corelli
12 - Cinema - Os Respigadores e a

Respigadora
14 - Cinema - Hora de Ponta 2
15 - Enquanto Houver Rouxinóis (

peça de teatro de Anadia )
16/17 - Cinema - Hora de Ponta 2

20 - Festa de Natal do jardim de
Infância de Sant’Ana

21 - Recital de Natal, com a Carla
Pais

22 - Concerto de Natal
23/25 - Cinema - O Par do Ano
28/30 - Cinema - Harry Potter e a Pe-

dra Filosofal

[ 2002 ]

[ JANEIRO
01 - Cinema - Harry Potter e a Pe-

dra Filosofa 
04/07 - Cinema - Jogo de Espiões

09 - Cinema - A Pianista
11/14 - Cinema - O Senhor dos Anéis

e a Irmandade do anel
16 - Cinema - Rasganço

18/21 - Cinema - O fabuloso destino
de Amélie

23 - Cinema - Fantasmas de Marte
25/28 - Cinema - Os Outros

30 - Cinema - A promessa

[ FEVEREIRO
01/04 - Cinema - Ocean´s eleven

06 - Cinema - Através da noite
08/11 - Cinema - A maldição do es-

corpião de jade
13 - Cinema - António, rapaz de

Lisboa
15/18 - Cinema - Vanilla Sky

20 - Cinema - Kandahar
22/25 - Cinema - Dia de treino

27 - Cinema - Os crimes dos rios
púrpura

[ MARÇO
01- Cinema - Força explosiva

02 - A Relíquia, Companhia de Tea-
tro a Barraca

03/04 - Cinema - Força explosiva
06 - Cinema - Infidelidade

08/11 - Cinema - O amor é cego
13 - Cinema - Água e sal

15/18 - Cinema - Ali
20 - Cinema - O barbeiro
21 - Poesia com sabor a café (Ma-

nuel Cajuda e Rui Nascimento S.C. Braga)
22/23- Cinema - Danos colaterais

23 - Pedrinhas de luar, pelo Tea-
trão de Coimbra

24/25 - Cinema - Danos colaterais
27 - Cinema - O quarto do filho

29/30 - Cinema - Asterix e Obelix:
Missão Cleópatra 

[ ABRIL
01 - Cinema - Asterix e Obelix:

Missão Cleópatra
03 - Cinema - O fabuloso destino

de Amélie
05 - Cinema - Monstros e compa-

nhia
06 - Cinema - A Branca de neve,

pela Companhia de Teatro a Jangada
07/08 - Cinema - Monstros e compa-

nhia
10 - Cinema - Vidas privadas

12/15 - Uma mente brilhante
17 - Cinema - O gosto dos outros

19/22 - Cinema - Mulholland drive
24 - Cinema - Porto da minha in-

fância e o clandestino
26 - Colóquio: Globalização, Terri-

tório ou Territórios?
26/29 - Cinema - O conde de monte

Cristo

[ MAIO
03 - Cinema - Oh não! Outro filme

de adolescentes
04 - Sexo? Sim, obrigado ou a arte

de bem folgar, pelo ACERT de Tondela
05/06 - Cinema - Oh não! Outro filme

de adolescentes
10/13 - Cinema - Showtime
17/20 - Cinema -  O Rei Escorpião

20 - Um Café com... (Duarte Go-
mes, Jorge Castelo, Vítor Pontes)

22 - Projecto Cinema nas Escolas
24/27 - Cinema - 40 Dias 40 Noites

31 - Cinema - Star Wars: O Ata-
ques dos Clones

[ JUNHO
01/03 - Cinema - Star Wars: O Ata-

ques dos Clones
3 - Cinema Infantil - A Espada

Mágica
7 - “Palco dos Artistas” - concur-

so
07 - Cinema - O Delfim
08 - As mulheres de Gil Vicente,

por Filipe Crawford Produções Teatrais 
09/10 - Cinema - Mulholland Drive
14/17 - Cinema - Jeepers Creepers
21/24 - Cinema - Sala de Pânico 
28/30 - Cinema - Fala com Ela

29 - Festa de Fim de Ano Lectivo
do Jardim de Infância de Sant’Ana

[ SETEMBRO
06/09 - Cinema - Residente Evil
13/16 - Cinema - MIB - Homens de

Negro II
20/23 - Cinema - O Pequeno Stuart

Little 
27/30 - Cinema - Insómnia

[ OUTUBRO
04/07 - Cinema -  Caminho para a

Perdição
11 - Cinema - Era Uma Vez Um Ra-

paz
12 - Festa do idoso

Comemoração dos 75 anos
12/14 - Cinema - Era Uma Vez Um Ra-

paz
18/21 - Cinema - A Soma de Todos Os

Medos
25 - Cinema - Austin Powers Em

Membro Dourado
26 - Cinema - Um Inverno debaixo

da mesa, pela Companhia de Teatro a Bar-
raca

27/28 - Cinema - Austin Powers Em
Membro Dourado

[ NOVEMBRO
01/04 - Cinema - Relatório Minoritário

29 - Cinema - A Selva
7/8/9 - Fórum desafios em enferma-

gem
08-11 - Cinema - XXX Missão Ra-

dical
15/18 - Cinema - Sinais

18 - Um Café com... (Toni, Octávio
Machado e Pedro Alves)

22 - Cinema - Dragão Vermelho
23 - Teatro às 3 pancadas, pelo

Grupo de Teatro Planarte de Barcouço
23/25 - Cinema - Dragão Vermelho

26 - Sessão de Homegem ao Dr.
Costa Simões

29 - Cinema - A Selva
30 - Concerto comemorativo dos

1000 anos da Vacariça:
- Orquestra de Câmara de

Coimbra
- Coral Magister
- Carla Pais
- Maestro - Agusto Mesquita

[ DEZEMBRO
01/02 - Cinema - A Selva
06/09 - Cinema - Identidade Desco-

nhecida
12/13/14 - Xmas qd kiseres, pelo Teatrão

de Coimbra
15/16 - Cinema - Códigos de Guerra
20/21 - Cinema - Harry Potter e a Câ-

mara dos Segredos
22 - Concerto de natal, Grupo Coral

Magister
22/23/25 - Cinema - Harry Potter e a Câ-

mara dos Segredos
27-30 - Cinema - Manobra Perigo-

sa

[ JANEIRO
01 - Concerto de Ano Novo “Or-

questra Russa”

Sessões Infantis - Especial Natal
7 - Tesouro de Natal 

21 - Espírito Selvagem
28 - As Aventuras de Beary, o Ursi-

nho

ACTIVIDADES REALIZADAS
CINE–TEATRO MESSIAS [ 2001/2002 ]

[ EXPOSIÇÃO 2001

[ NOVEMBRO/DEZEMBRO
-  “Cine–Teatros de Portugal”

[ EXPOSIÇÕES 2002

[ JANEIRO/FEVEREIRO
- Exposição Colectiva de Pintura (Pin-

tores do Concelho);

[ MARÇO 
- Exposição de Fotografia “Cinema Pa-

raíso”, de autoria de José Vaz e Silva e Luís
Veloso;

[ ABRIL 
- Exposição de Pinturas a óleo, de au-

toria de “Rosinha”;

[ MAIO 
- Exposição Colectiva de Pintura, da

autoria de Alice Silva, Sónia Lopes e Leonor
Correia;

[ JUNHO 
- Exposição de Pintura, pelo Prof. José

Alberto;

[ SETEMBRO 
- Exposição de Fotografia “Mealhada,

ontem e hoje” de Branquinho de Carvalho;
[ OUTUBRO

- Exposição Filatélica e Numismática,
organizada pelo Núcleo da Mealhada;
Novembro 

- Fotografias em EX(POSIÇÂO) de au-
toria de João Gordo;
[ DEZEMBRO 

- Exposição “Domingues Pires e a
Pampilhosa”, uma organização do GTL da
Pampilhosa;

EXPOSIÇÕES REALIZADAS NA SALA DE EXPOSIÇÕES
CINE–TEATRO MESSIAS [ 2001/2002 ]
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Empenhada em proteger as crianças
e jovens do concelho, a Câmara Muni-
cipal da Mealhada lançou o projecto
“Intervir para Prevenir”, uma iniciativa
que se desenvolverá ao longo dos pró-
ximos três anos e que tem como popu-
lação–alvo crianças e jovens em perigo,
com idades compreendidas entre os
seis e os 17 anos. 

Com este projecto, a autarquia pre-
tende contribui para a prevenção e ate-
nuação de situações de pobreza, exclu-
são social, alcoolismo, toxicodepen-
dência e abandono escolar, que sejam
detectadas no concelho e que afectem
menores. O projecto destina–se a
crianças e jovens que sejam vítimas de
negligência no seio da família e meio
exterior;

que sejam oriundos de famílias dis-
funcionais onde impere a toxicodepen-
dência, alcoolismo, pobreza/exclusão

social ou que tenham problemas de in-
sucesso/abandono escolar. Os casos em
que os menores sejam provenientes de
famílias recompostas, manifestando in-
segurança afectiva e dificuldades de in-
tegração social ou que sejam mães e
pais adolescentes estão também abran-
gidos.

Dada a importância de tratar estes
problemas de forma integrada, tendo
em consideração que é no contexto fa-
miliar e social que emergem os facto-
res de risco, o projecto irá também
abranger os pais das crianças e jovens
em perigo, bem como instituições da
comunidade, como a escola.

Diminuir o abandono/insucesso es-
colar nas escolas concelhias, integrar a
população–alvo na comunidade local,
prevenir a toxicodependência e as
doenças infecto–contagiosas; prevenir
o consumo de álcool, aumentar o en-

volvimento da população–alvo no seu
próprio processo de mudança e projec-
to–vida, desenvolver o interesse dos
pais pela vida escolar e social dos seus
filhos e impulsionar um trabalho arti-
culado entre instituições e serviços da
comunidade no concelho da Mealhada
são objectivos do projecto.

Para os concretizar, estão previstas
acções específicas, que incluem apoio
psicossocial, orientação profissional,
actividades desportivas, visitas e pas-
seios lúdico–pedagógicos e de lazer,
entre outras. A Câmara Municipal da
Mealhada é a promotora deste projec-
to, no qual participam várias entidades
locais. Os custos do projecto são su-
portados pela Câmara Municipal da
Mealhada e pelo Instituto para o De-
senvolvimento Social, no âmbito do
programa “Ser Criança”.

Autarquia aposta na protecção 
de crianças e jovens

Apoio a alunos
carenciados
para aquisição
de material escolar

A Câmara  Munic ipa l  da
Mealhada atribui apoio econó-
mico a alunos carenciados que
frequentam as escolas do 1º ci-
clo do ensino básico do conce-
lho.

Este apoio destina-se à aqui-
sição de material escolar. 

Os pedidos de apoio econó-
mico são feitos nas escolas,
durante o acto de matrícula.

Os processos são posterior-
mente analisados em reunião
entre os presidentes dos con-
selhos executivos dos Agrupa-
mentos de Escolas do Conce-
lho, a Vereadora com o pelou-
ro da Educação, Filomena Pi-
nheiro e a Comissão de Acção
Social do Conselho Municipal
de Educação.

Em caso de dúvida sobre a
necess idade  de  a t r ibu ição
deste apoio a um determindo
aluno, é então pedida a inter-
venção dos técnicos do Gabi-
ne te  de  Serv iço  Soc ia l  da
Câmara Municipal.

A estes técnicos compete
avaliar a situação sócio–eco-
nómica das famílias requeren-
tes, com vista à tomada de de-
cisão sobre a atribuição do pe-
dido.

Para o ano lectivo em curso,
foram atribuídos apoios a 41
alunos que frequentam escolas
do 1º ciclo do ensino básico do
Agrupamento da Mealhada e a
36 alunos que estudam em es-
colas do 1º ciclo do ensino bá-
sico do Agrupamento da Pam-
pilhosa.
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São cerca de sete dezenas os benefi-
ciários do Rendimento Mínimo Garan-
tido que são acompanhados pelo Gabi-
nete de Serviço Social da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada. A maior parte dos
beneficiários são pessoas que têm bai-
xas habilitações, muitas vezes não pos-
suem hábitos de trabalho, outros deba-
tem–se com problemas de saúde, al-
guns dos quais padecendo mesmo de
doença crónica, que os impossibilita
para o trabalho, registando–se ainda o
caso de idosos que recorrem a esta
medida.

Quem pretender candidatar–se ao
Rendimento Mínimo Garantido
(RMG), deve dirigir–se aos serviços de
Segurança Social da Mealhada, reque-
rendo aí esta prestação social. O pro-
cesso é, depois, encaminhado para os
serviços de Segurança Social de Avei-
ro, que procede à sua análise e verifica,
tendo em conta os dados apresentados
pelo requerente, se este reúne as con-
dições para ser abrangido por este me-
dida.

Caso não seja logo indeferido, é en-
tão dada uma aprovação provisória,
sendo, depois, o processo reencami-
nhado para o núcleo executivo da co-
missão local de acompanhamento do
RMG, constituído por técnicos da Se-
gurança Social, do Centro de Saúde, do
Centro de Área Educativa - Ensino Re-
corrente, do Centro de Emprego, da
Santa Casa da Misericórdia, AD ELO,
Jardim–de–Infância Drª Odete Isabel e
Câmara Municipal da Mealhada.

É a este núcleo executivo que com-
pete acompanhar, no terreno, os bene-
ficiários.

No caso do Gabinete de  Serviço So-
cial da autarquia, que acompanha ac-
tualmente cerca de 70 beneficiários, a
primeira fase do trabalho passa pela
verificação dos dados prestados pelo
candidato ao RMG, confirmando, no-
meadamente, a composição do agrega-
do familiar e os rendimentos. É então
elaborado um relatório social, com ba-
se no qual é, então, deferida ou indefe-
rida, de forma definitiva a candidatura
ao RMG. 

As técnicas de serviço social da Câ-
mara Municipal da Mealhada fazem vi-
sitas domiciliárias, atendimento e
acompanhamento psico–social dos be-
neficiários, para além de elaborarem o
respectivo plano de inserção. Refira–se
que o RMG se traduz não só na presta-
ção social que é atribuída aos benefi-
ciários, mas também numa componen-
te que visa a sua inserção social.

Consoante o caso concreto de cada
beneficiário, assim são definidas as ac-
ções de acompanhamento, sempre em
articulação com as restantes entidades
que integram o referido núcleo execu-
tivo.

Estas podem passar por acções de
formação profissional, como as que a
autarquia promoveu na área da Panifi-
cação e na Requalificação do Patrimó-
nio Ambiental, apoio na área da Saúde
ou da Habitação ou  inserção no mer-
cado de trabalho.

Já está concluído o primeiro “re-
trato” fidedigno do concelho da
Mealhada, um documento
exaust ivo,  e laborado
com base numa inves-
tigação sistemática e
que inventaria os re-
cursos humanos e
materiais existen-
tes, as necessida-
des ,  os  pro-

blemas e
os  cen-
tros  de
interesse
vivenciados pela popu-
lação local.

Este trabalho repre-
senta  mais  um passo
em frente na concreti-
zação da Rede Social da
Mealhada, um projecto
que congrega várias en-
tidades e que representa
uma aposta da Câmara
Municipal no combate a si-
tuações de pobreza.

O documento, que corresponde
à fase de pré–diagnóstico social
do projecto, permite um melhor
conhecimento da realidade social
concelhia, em diferentes áreas:
Demografia, Habitação, Educação,
Caracterização Sócio–Económica,
Equipamentos Sociais, Serviços e
Associativismo. O estudo baseou-
–se numa metodologia quantitati-
va, que permitiu a recolha de in-
formação estatística nas várias
áreas de intervenção.

O aumento de 13,6 por cento da
população do concelho verificado
entre 1991 e 2001 é um dos dados
recolhidos. Regista–se ainda que a
maior parte da população está em
idade activa, bem como o facto da
maioria ter uma baixa qualificação
académica.

Mais empresas e mais emprego
A freguesia da Pampilhosa é a

que regista um aumento mais sig-
nificativo, em termos de parque
habitacional. Já no que respeita às
actividades económicas, é de assi-
nalar o peso cada vez mais signifi-

cativo do sector terciário, assina-
lando–se um aumento do número
de empresas,  que,  entre 1995 e
2000, foi de 21,6 por cento, e do
consequente emprego por elas ge-
rado. Refira–se, ainda, que os tra-
balhadores por conta de outrem
representam a maioria das pessoas
empregadas: 79,8 por cento.

A recolha destes  dados tem
uma dupla impor-

tân-

c ia .  Por
um lado, e pela primeira vez,
está disponível um conjunto
de informação completa e ac-
tualizada sobre os equipamen-
tos e serviços disponíveis nas
várias áreas, para além de es-
tarem também identificadas as
principais actividades econó-
micas e as ofertas de emprego

existentes. Por outro lado, no
âmbito da Rede Social, é agora

possível avançar para a fase se-
guinte, a de diagnóstico, durante a
qual se fará o levantamento das
carências  sent idas  nas  vár ias
áreas, com vista à sua resolução.
Os dados recolhidos na fase de
pré–diagnóstico são fundamentais
para esta fase, já que, por exemplo,
se for identificada uma situação
em que se torne necessário encon-
trar um espaço para ocupação dos
tempos livres de uma criança ou
jovem, é agora possível recorrer
ao inventário feito e identificar, de
entre os vários equipamentos des-
te género que existem no conce-
lho, qual o mais adequado à reso-
lução das necessidades daquela
criança ou jovem.

O relatório de pré–diagnóstico
foi já distribuído pelas várias enti-
dades que integram o Conselho
Local de Acção Social ,  a quem
compete implementar a Rede So-
cial da Mealhada, num prazo de
dois anos. Este órgão está sediado
na Câmara Municipal da Mealhada
que,  para  a lém de assegurar  o
apoio técnico e administrativo, as-
sume os encargos financeiros ine-
rentes ao seu funcionamento. O
projecto é co–financiado pelo Ins-
tituto da Solidariedade e Seguran-
ça Social.

Gabinete de Serviço Social
acompanha beneficiários
do Rendimento Mínimo

Rede Social 
dá passo em frente
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A orientação estratégica do Plano de Ac-
tividades e Orçamento para 2003 da Câma-
ra Municipal da Mealhada, visa, essencial-
mente, concluir as grandes obras em cur-
so. Apesar das fortes restrições a que as
autarquias locais estão sujeitas pelo Orça-
mento Geral do Estado, este Orçamento é
o maior de sempre da autarquia, atingindo
os 22.519.357 euros (cerca de 4,5 milhões de
contos).

Uma das prioridades para este ano é a
conclusão da rede viária do concelho e a
sua articulação com os grandes eixos na-
cionais, já que esta se apresenta como uma
condição necessária para a promoção do
crescimento equilibrado das freguesias e
redução de algumas assimetrias. Por outro
lado, devido ao crescimento demográfico
e consequente acréscimo de construção
irão ser construídos novos arruamentos,
que permitirão descongestionar algumas
vias existentes. Refira–se ainda que os prin-
cipais eixos viários municipais estão a ser

alvo de requalificação. A área das Obras
Municipais - quer ao nível da Requalifica-
ção da Rede Viária quer ao nível das In-
fraestruturas de Apoio à Cultura e Educa-
ção - é contemplada com uma soma de cer-
ca de 7,5 milhões de euros.

Em termos de Infraestruturas de Apozio
à Cultura e Educação, as prioridades são a
conclusão da Biblioteca Municipal, a cons-
trução do Arquivo Municipal e a requali-
ficação do parque escolar do concelho.

Outra prioridade é a área de Saneamen-
to Básico, de Recolha de Resíduos Sólidos
Urbanos e de Remodelação da Rede de
Abastecimento de Água, contemplada com
uma verba de cerca de 5,5 milhões de eu-
ros. Pretende–se que o concelho, que é já
um dos que têm maior cobertura de Sa-
neamento Básico, atinja os 100 por cento
já em 2004.

Na área do Desporto, que recebe cerca
de 2,5 milhões de euros, é de realçar a cons-
trução do Centro de Estágios do Luso e a

do Campo de Futebol Municipal da Pam-
pilhosa e a conclusão e apetrechamento do
Pavilhão Gimnodesportivo de Casal Comba.

O incentivo ao desenvolvimento das ac-
tividades económicas espelha–se na cria-
ção de três novas Zonas Industriais e Co-
merciais, que ficarão localizadas na Mea-
lhada, Barcouço e Barrô.

Sublinhe–se ainda o investimento em par-
ques e jardins, nomeadamente a zona en-
volvente à EN1, entre as rotundas da zona
central da Mealhada, o Jardim Público da
Pampilhosa e o arranjo paisagístico na zo-
na central do Luso. Esta rúbrica tem uma
verba de 1,5 milhões de euros.

Outra vertente de acção da autarquia in-
cide na promoção do bem estar social e
cultural da população, através da dinami-
zação de acções integradas e articuladas
com outros parceiros sociais, nomeadamen-
te ao nível da Acção Social, de que são
exemplo projectos como o da Rede Social
ou o projecto “Intervir para Prevenir”.

O maior Orçamento de sempre

D. Ximenes Belo
visitou concelho
da Mealhada

D.Carlos Ximenes Belo, visitou,
no passado dia 28 de Janeiro o con-
celho da Mealhada, corresponden-
do, assim, a um convite que lhe foi
feito em Maio de 1997, dois anos
antes do referendo que ditaria a in-
dependência do povo timorense,
pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, Carlos Cabral, que o convidou
a visitar o concelho após a inde-
pendência de Timor Lorosae.

O ex–Bispo de Díli visitou o Lar
de Idosos da Santa Casa da Miseri-
córdia da Mealhada, o Luso e a Ma-
ta do Buçaco, tendo também almo-
çado na companhia dos membros
do Executivo Camarário, do Prove-
dor da Santa Casa da Misericórdia,
João Peres, e do antigo Reitor da
Universidade de Coimbra, Prof º
Dr. Rui Alarcão. 

D. Carlos Ximenes Belo, que es-
tudou no seminário salesiano de
Mogofores, concelho de Anadia, de-
monstrou o seu apreço por visitar a
região bairradina e salientou o de-
senvolvimento verificado na Mea-
lhada desde a sua última visita, em
1997.

O Presidente da Câmara Munici-
pal da Mealhada, Carlos Cabral,
manifestou a sua satisfação pela
presença de D. Carlos Ximenes Be-
lo, personalidade que muito contri-
buiu para a independência do Ti-
mor Lorosae.

Sabia que no edifício dos Paços do
Município está um dos marcos milena-
res com que Calígula assinalava as es-
tradas do Império? Este e outros dados
acerca da história do concelho podem
ser (re)descobertos na videocassete
“Cores e Sabores na Mealhada”, que re-
gista o programa, da autoria de José
Hermano Saraiva, no âmbito da série
“Horizontes da Memória”.

O programa, emitido pela primeira
vez na RTP a 4 de Janeiro de 2003,
traça um retrato do concelho, com
destaque para  as  suas  afamadas
águas, para o seu saboroso leitão, pa-
ra os vinhos de eleição da região
Bairradina ou para os seus magnífi-
cos hotéis.

A videocassete pode ser adquirida
na Câmara Municipal da Mealhada. 

“Cores e Sabores
na Mealhada”



REUNIÃO DE 2 DE JANEIRO DE 2003

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDIFICIOS E MONUMENTOS DO
CENTRO:     
ESGOTOS DA MATA NACIONAL DO BUÇACO - A Câmara Muni-
cipal tomou conhecimento do teor do ofício 1281/DREMC de
11/12/2002 da Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do
Centro sobre a não comparticipação monetária na obra de drena-
gem dos esgotos da Mata Nacional do Buçaco.

ATENDIMENTO DO PÚBLICO: 
1)Esteve presente o Senhor Hilário Simões Marques Oliveira, resi-
dente no Canedo, para solicitar à Câmara Municipal que apoie o Se-
nhor Filipe, que pessoalmente não conhece, proprietário do mata-
douro, junto ao restaurante Boa Viagem, pois como não tem mata-
douro, é onde faz os abates dos leitões, e reconhece que são uma
instalações impecáveis em termos de higiene, e isso reflecte–se na
qualidade do leitão.
O Senhor Presidente referiu que o problema que surgiu não foi de-
vido às condições higiénicas, mas sim à eventual existência de um
selo falso e de atitudes que o Senhor Filipe terá tido para com a se-
nhora veterinária.
O Senhor Hilário voltou a intervir referindo que a ser verdade a exis-
tência de um selo falso isso não é correcto, no entanto está preocu-
pado com a situação, porque por experiência própria, teve que aba-
ter leitões noutros matadouros fora do Concelho e os mesmos não
se comparam com as condições que o do Senhor Filipe tem.
O Senhor Presidente referiu que lamenta o que se passou, e refe-
riu na altura a alguns jornais, e que lhe parece que os “tiros” estão
apontados para a Mealhada, pois há quem refira que só se fiscali-
za do Peneireiro até Santa Luzia. O matadouro do Senhor Filipe não
foi encerrado, ao contrário do que foi dito na Comunicação Social.
Numa reunião que se realizou na Câmara Municipal, os Serviços da
Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral informaram que a
inspecção sanitária não seria realizada no matadouro do Senhor Fi-
lipe por motivo de falta de segurança da Senhora Veterinária. Uma
vez que cabe à Câmara Municipal garantir essa segurança, foi pe-
lo Presidente da Câmara solicitado o apoio da G.N.R. para a deslo-
cação da senhora Veterinária àquele matadouro. Porque não exis-
tia no momento disponibilidade da força policial o Presidente da Câ-
mara acompanhou pessoalmente a veterinária e verificou que não
existia qualquer problema de segurança, antes constatou um am-
biente amistoso por parte de todos os funcionários do matadouro.
O Senhor Vereador João Louzado referiu que lhe parece evidente
que existe alguma pressão externa no que se passou, pois no jan-
tar dos funcionários municipais no restaurante Boa Viagem o pro-
prietário do mesmo congratulou–se pela presença dos funcionários
e membros da Câmara Municipal e referiu ainda o facto de que lhe
tinha sido comunicada a licença definitiva para o matadouro, e pas-
sados dois dias teve a fiscalização.
O Senhor Presidente felicitou a presença do Senhor Hilário bem co-
mo a sua preocupação na defesa do leitão.
O Senhor Vereador João Louzado também enalteceu a posição do
Senhor Hilário.
O Senhor Vereador Ferraz da Silva referiu que a Câmara Municipal
tem estado na primeira linha para a defesa do leitão e entende que
todas as pessoas intervenientes no processo devem ser os primei-
ros a defender o leitão, e infelizmente não se verifica isso.
A Senhora Vice–Presidente referiu que as pessoas da Mealhada
devem estar atentas e verificar se realmente os “tiros” são para a
Mealhada se só para o Senhor Filipe, pois está convencida que se
forem para a Mealhada todos os produtores e industriais do leitão
têm que estar unidos. 

REUNIÃO DE 16 DE JANEIRO DE 2003

COMISSÃO DE PODER LOCAL, ORDENAMENTO DO TERRITÓ-
RIO E AMBIENTE:     
PROJECTOS DE LEI N.ºS 168/IX, 169/IX E 170/IX (ELEVAÇÃO
DAS VILAS DE LUSO, PAMPILHOSA E MEALHADA A CATEGO-
RIA DE CIDADES) - A Câmara Municipal analisou os Projectos de
Lei mencionados em epígrafe, apresentados na Assembleia da Re-
pública, por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista,
para a elevação das Vilas de Luso, Mealhada e Pampilhosa a cida-
de.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques referiu que duvida da
boa intenção dos projectos apresentados e pensa tratar–se tão só
de uma reacção política. Disse ter reservas no que se refere ao Lu-
so, porque se trata de uma estância termal e a elevação a cidade
poderá até prejudicar o turismo no Luso, quanto à Pampilhosa, dis-
se entender que faltam alguns equipamentos. Acrescentou que,
quanto à Mealhada, a Câmara Municipal já se pronunciou sobre um
projecto com o mesmo objecto, e que o que está em análise não
acrescentou nada ao projecto do P.S.D., e que é até uma cópia do
mesmo, pois até os erros foram copiados, e que não contribui com
nada de novo relativamente ao projecto anteriormente apresentado,
pelo que disse que se abstinha na votação dos projectos para o Lu-
so e Pampilhosa e que se recusava a votar o projecto para a Mea-
lhada.
AUSÊNCIA DE VEREADOR: O Senhor Vereador Gonçalo Breda
Marques ausentou–se da reunião às 12 horas e 35 minutos, referin-
do ter compromissos assumidos na Assembleia da Repúblicas às
15 horas.
A Senhora Vereadora Odete Isabel referiu que se abstém quanto ao

projecto de elevação do Luso bem como da Pampilhosa a cidade,
pois parece–lhe que as vilas, aldeias e cidades devem ter a melhor
qualidade de vida para os seus habitantes, independentemente da
categoria dos aglomerados e não é a elevação a cidade que cria es-
sa qualidade de vida. Acrescentou que, em relação ao projecto pa-
ra a elevação da Mealhada a cidade, vota a favor.
A Senhora Vice–Presidente referiu que acha que existe nos termos
da Lei, a condicionante do número de habitantes nas vilas que es-
tão em análise, pois não corresponde ao exigido por Lei, no entan-
to uma vez que votou a favor do projecto anteriormente apresenta-
do pelo P.S.D., vota igualmente a favor dos projectos de elevação a
cidade das vilas de Luso, Mealhada e Pampilhosa. Disse ainda que
o mais importante do que ter cidades em vez de vilas é continuar a
trabalhar para o crescimento e desenvolvimento do Concelho; apro-
veitar as potencialidades de cada freguesia e investir de forma a tor-
ná–las cada vez mais fortes e atractivas. O Concelho será tanto
mais desenvolvido tanto mais estratégico for o investimento.
O Senhor Vereador João Louzado referiu que vota a favor do pro-
jecto de elevação da Mealhada a cidade e que se abstém nos pro-
jectos para o Luso e Pampilhosa.
O Senhor Vereador Delfim Martins referiu que se as propostas fos-
sem apresentadas em conjunto talvez votasse contra, no entanto
como votou favoravelmente a proposta apresentada pelo P.S.D.,
vota igualmente a favor das propostas do P.S.
O Senhor Vereador Ferraz da Silva disse lamentar a recusa por par-
te do Senhor Vereador em votar a proposta presente à reunião, vis-
to tratar–se de uma estranha forma de aceitar a democracia. 
O Senhor Presidente propôs que, tratando–se de três projectos, a
votação dos mesmos fosse feita individualmente e não em conjun-
to, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade.
A Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos a favor do
Senhor Presidente, da Senhora Vice–Presidente e dos Senhores
Vereadores Ferraz da Silva e Delfim Martins e com as abstenções
da Senhora Vereadora Odete Isabel, e do Senhor Vereador João
Louzado, aprovar o Projecto de Lei n.º 168/IX - Elevação do Luso à
categoria de cidade.
A Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos a favor do
Senhor Presidente, da Senhora Vice–Presidente e dos Senhores
Vereadores Ferraz da Silva e Delfim Martins e com as abstenções
da Senhora Vereadora Odete Isabel, e do Senhor Vereador João
Louzado, aprovar o Projecto de Lei n.º 169/IX - Elevação de Pam-
pilhosa à categoria de cidade.
O Senhor Vereador João Louzado apresentou a seguinte interven-
ção escrita: 
Declaração - Na última A.M. os eleitos do P.S. disseram que não
apresentaram proposta para elevação da Mealhada a cidade por-
que não tinham na altura em que o Dr. Rui Marqueiro foi deputado,
a maioria na A.R. Sabendo que também hoje não têm uma maioria
podemos concluir que o único objectivo foi desvalorizar o trabalho
dos eleitos do P.S.D. que pelos mais diversos meios buscam unica-
mente engrandecer o nosso Concelho. (Assinatura).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projec-
to de Lei n.º 170/IX - Elevação de Mealhada à categoria de cidade.

REUNIÃO DE 6 DE FEVEREIRO DE 2003

AUTARCAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE ANADIA, CANTA-
NHEDE, CARREGAL DO SAL, ÍLHAVO, MANGUALDE, MEALHA-
DA, MIRA, MORTÁGUA, NELAS, SANTA COMBA DÃO, TÁBUA E
VAGOS:     
PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL - Foi presente à reunião um ofí-
cio enviado em 31/01/2003, ao Senhor Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Habitação, subscrito pelos autarcas dos Concelhos
de Anadia, Cantanhede, Carregal do Sal, Ílhavo, Mangualde, Mea-
lhada, Mira, Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão, Tábua e Vagos,
na sequência de uma reunião realizada no mesmo dia, com o ob-
jectivo de debater a concretização do Plano Rodoviário Nacional
(PRN 2000) na região. Nessa reunião foi assumida e aprovada uma
posição unânime, nos termos da qual a única alternativa séria, téc-
nica e economicamente defensável, redutora da sinistralidade e in-
tegradora do espaço regional, é a efectiva construção do IC12 nos
prazos definidos no PRN 2000, pelo que foi exigida uma tomada de
decisão política em conformidade. Foi também solicitada ao Senhor
Ministro a marcação de uma audiência com o objecto de os autar-
cas apresentarem a sua reivindicação para cumprimento do PRN
2000 no que à execução IC12 diz respeito.
A propósito deste assunto, interveio o Senhor Vereador João Lou-
zado para referir que o Senhor Vereador Gonçalo Breda se encon-
trou com o Presidente do Instituto das Estradas de Portugal, tendo-
–lhe este dito que o IC 12 iria ser construído apenas até à Mealha-
da. O Senhor Vereador João Louzado disse que, a ser assim, trata-
–se de “descarregar” carros para a Mealhada, o que não faz qual-
quer sentido, o que é muito preocupante. Disse ainda que, se vai
ser feito o nó de ligação à auto–estrada, a sua preocupação é que
venham a desactivar a já existente. O Senhor Presidente disse que
nada disso está previsto no Estudo Prévio e que quanto à ligação à
auto–estrada, nem a Mealhada, nem tão pouco Cantanhede, abdi-
cam do nó de ligação existente.

FUTEBOL CLUBE DE PAMPILHOSA:     
PEDIDO DE PARECER SOBRE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚ-
BLICA - A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, emitir
parecer favorável para efeitos de concessão do Estatuto de Utilida-
de Pública ao Futebol Clube de Pampilhosa, nos termos do dispos-

to no art.º 4.º, n.º 2, do Decreto–Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro,
atendendo à importância que o mesma reveste para o Município e
Região, na acção que tem levado a cabo na promoção e desenvol-
vimento da Educação Física e do Desporto.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO -  A Câmara Municipal
analisou o requerimento apresentado pelo Senhor Vereador João
Manuel Ferreira Louzado, no qual solicita, ao abrigo do disposto no
art.º 77.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e
por motivos profissionais, a suspensão de mandato por um período
de 35 dias. O Senhor Vereador esclareceu que, tendo sido designa-
do para presidir à Comissão Executiva para as comemorações do
ano das pessoas com deficiência, essa tarefa lhe vai exigir uma de-
dicação exclusiva, pois todos os protocolos com as diversas entida-
des intervenientes têm de estar assinados até ao dia 15 de Março.
A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a sus-
pensão de mandato pelo período solicitado, com efeitos a partir do
dia 7 de Fevereiro, inclusive. Nos termos do disposto no n.º 6 do ci-
tado artigo, deve proceder–se à convocação do membro substituto,
em conformidade com o que dispõe o art.º 79.º do citado diploma.

REUNIÃO DE 6 DE MARÇO DE 2003

CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE
EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL DE MEALHA-
DA:
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS- A Câmara Munici-
pal deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o Relatório de
Análise das Propostas de 25/02/2003, elaborado pela Comissão de
Abertura e Análise das Propostas, designada pela Câmara Munici-
pal na reunião de 30/01/2003. Mais deliberou a Câmara, também
por unanimidade, nos termos previstos no citado relatório, aprovar
a intenção de adjudicar o direito de exploração do bar da Piscina
Municipal de Mealhada, ao concorrente Paulo Cesário de Almeida
Cerveira, atendendo aos critérios de adjudicação definidos no Pro-
grama de Concurso. A Câmara Municipal deliberou ainda dispensar
de audiência prévia, nos termos do disposto na alínea b) do nº2, do
artº 103º do Decreto–Lei nº6/96, de 31 de Janeiro (Código do Pro-
cedimento Administrativo).

ARREMATAÇÃO DALOJAC - HASTAPÚBLICA-Uma vez que não
houve quaisquer interessados na arrematação da loja referida em
epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em mi-
nuta, considerar a hasta pública deserta.

Mealhada

concelho
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Câmara Municipal de Mealhada

EDITAL

CARLOS ALBERTO DA COSTA CABRAL, Presi-
dente da Câmara Municipal do Concelho da
Mealhada:
Faz saber, em cumprimento do determinado na
alínea d) do nº 1 do artº 70º do Código do Proce-
dimento Administrativo, que irá ser efectuada
uma vistoria no próximo dia 6 de Maio de 2003,
pelas 10 horas, a uma casa em ruínas, na Rua
da Mona, em Silvã, Freguesia de Casal Comba,
propriedade dos Herdeiros do Senhor António
Francisco Ferreira.
Faz saber ainda que a referida vistoria é feita por
força do nº 2 do artº 90 do Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo De-
creto Lei nº 177/2001, de 04 de Junho, a fim de
ser avaliado o seu estado de degradação.
Mealhada, Divisão de Gestão Urbanística, aos
treze dias do mês de Março de dois mil e três.

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

| deliberações da câmara | deliberações da câmara | deliberações da câmara | deliberações da câmara | deliberações da câmara | 



LEGENDA:

ARRUAMENTOS PROJECTADOS EM BETUMINOSO

ESTACIONAMENTOS PROJECTADOS EM BETUMINOSO COM MARCA O COLORIDA

PASSEIOS PROJECTADOS TIPO "TRIEF"

TALUDE PROJECTADO

REA DE PISTA DE TARTAN

VEDA ˝ES PROJECTADAS

Mealhada

desporto
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A Câmara Municipal da Mealha-
da já aprovou o projecto de execu-
ção do futuro Centro de Estágios
da Mealhada. 

O Centro de Estágios ficará loca-
lizado na saída sul da vila do Luso,
na estrada para a Pampilhosa, junto
ao actual campo de jogos perten-
cente à autarquia. 

A localização do equipamento foi
escolhida dada a proximidade com
o Luso e o Buçaco, que são servidos
por infra–estruturas hoteleiras e
reúnem excepcionais condições
ambientais.

O projecto foi desenvolvido a
pensar no Campeonato de Futebol
Euro 2004, pelo que o Centro de
Estágios será dotado de todas as
condições para acolher equipas em
estágio. 

Prevista pista de atletismo 
Para além do campo relvado, está

também prevista a execução de um
meio campo de treinos e de uma
pista de atletismo (a construir nu-
ma 2ª fase), já que é objectivo da

Câmara Municipal da Mealhada
que a infra–estrutura possa servir
para outras modalidades.

O edifício de apoio distribui–se
em dois pisos. No piso térreo, des-
tinado a atletas, árbitros e funcio-
nários, ficarão os balneários, uma
sala de apoio médico, uma sala de
conferências e uma zona técnica e
de arrumos.

A sala de conferências tem uma
capacidade para, pelo menos, 104
assistentes, balcão para colocação
de câmaras e zona para entrevista-
dos.

No piso superior, ficará a banca-
da, com capacidade para 300 pes-
soas, um bar e salas de apoio. Refi-
ra–se que a bancada é completa-
mente coberta por uma pala metáli-
ca.

Está também prevista a constru-
ção de um parque de estaciona-
mento para 110 viaturas, para além
de 29 aparcamentos para automó-
veis ligeiros e dois aparcamentos
para autocarros, destinados a fun-
cionários e atletas.

As Piscinas Municipais da Mealhada
acolheram, dia 29 de Março, o I Festi-
val de Escolas da Associação de Nata-
ção de Coimbra - Época 2002/2003.

Tratou–se de uma organização con-
junta da Câmara Municipal da Mea-

lhada e da Associação de Natação de
Coimbra, na qual participaram entre
200 a 250 atletas, distribuídos por 14
equipas. Os participantes tinham  ida-
des compreendidas entre os seis e os
12 anos.

Presente esteve a equipa dos Serviços
Sociais, Culturais e Desportivos dos Tra-
balhadores da Câmara da Mealhada, cons-
tituída em Outubro de 2002 e que já par-
ticipou em diversas provas, organizadas
quer pela Associação de Natação de Avei-

ro quer pela Associação de Natação de
Coimbra. A equipa é composta por 45 crian-
ças, rapazes e raparigas, alguns dos quais
são federados. Neste festival, dirigido ao
escalão de escolas, só participaram os atle-
tas não federados.

Câmara aprova projecto
do Centro de Estágios

Piscinas Municipais acolheram
Festival de Natação
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Milhares de crianças “invadiram” a
Mata Nacional do Buçaco, enchendo de
cor e de vozes alegres um dos mais im-
portantes patrimónios florestais do país.
Foi entre 17 e 21 de Março, durante a Se-
mana Florestal 2003, marcada por múlti-
plas actividades, nas quais participaram
activamente cerca de quatro mil pes-
soas, três mil das quais crianças e jovens
das escolas do concelho.

Sensibilizar os mais jovens para a im-
portância de preservar a floresta foi uma
das metas definida pela autarquia, que
disponibilizou transporte para todas as
crianças em autocarros camarários. Du-
rante uma semana, as crianças puderam
participar num pedipaper que lhes per-
mitiu conhecer um pouco melhor a Ma-
ta Nacional do Buçaco; montar a cavalo
e apreciar os cães treinados que os ele-
mentos da GNR, no âmbito do projecto
“Escola Segura”, disponibilizaram; fazer
percursos pedestres, observar aves ou
participar num raid fotográfico pela ma-
ta, entre outras actividades.

Ao longo de toda a semana, estiveram
patentes diversas mostras, como uma
exposição cinegética, que incluía um
veado e um javali, entre outros animais;
mostras dos trabalhos desenvolvidos pe-
los alunos - sob a forma de fotografias,
cartazes ou desenhos. Em paralelo, de-
correu uma projecção contínua dos vi-
deogramas “Matas, bosques e brenhas” e
“O Homem que plantava árvores”, para
além de apresentações multimédia de
trabalhos realizados por alunos de esco-
las do concelho: “Histórias de uma Flo-
resta” e “Buçaco, Bosque Mágico”.

(Quase) todos
plantaram árvores

Ponto alto das actividades foi, claro, o
Dia da Árvore, data a que se juntou o Se-
cretário de Estado do Desenvolvimento
Rural, Bianchi de Aguiar que, “arrega-
çou” as mangas e plantou um árvore,

num gesto simbólico repetido, com entu-
siasmo, por várias crianças. 

“É fundamental que a Mata do Buçaco
viva na memória colectiva”, sublinhou,
depois, durante a sessão de encerramen-
to da iniciativa, o presidente da Câmara
Municipal, Carlos Cabral, manifestando
a esperança de que o ambiente e a ani-
mação vividos na mata durante esta Se-
mana Florestal sirvam como “uma visão
do que a Mata do Buçaco poderá dar não
só às crianças, mas a todos os que vêm à
mata”. Salientando que “os responsáveis
mais directos pela mata podem contar
com o apoio da Câmara Municipal”, o
autarca lembrou que “os problemas se
foram avolumando nos últimos 17 anos”
e que um dos principais é mesmo “a falta
de dinheiro” para preservar não só o pa-
trimónio florestal, mas também o patri-
mónio arquitectónico.

“Temos esperança de que algo vá mu-
dar”, adiantou Carlos Cabral, deixando o
apelo de que verbas dos fundos comuni-

tárias possam ser desbloqueadas para
combater o processo de degradação e
abandono a que a mata tem estado vota-
da. Um apelo a que Bianchi de Aguiar se
mostrou sensível (ver texto nesta pági-
na).

A Semana Florestal 2003, “Buçaco, Flo-
resta de Recreio e Lazer”, foi organizada
pela Direcção Regional de Agricultura
da Beira Litoral, em parceria com a Câ-
mara Municipal da Mealhada. Funda-
mental foi a participação das escolas do
concelho, para a qual a autarquia deu
uma contribuição preciosa, nomeada-
mente em termos de apoio logístico. A
motivação das crianças e jovens que ade-
riram à iniciativa foi bem visível ao lon-
go de toda a semana. Isso mesmo fez
questão de destacar o Secretário de Esta-
do do Desenvolvimento Rural, que pres-
tou uma “homenagem sentida” ao traba-
lho desenvolvido pelos docentes na sen-
sibilização das crianças e jovens para a
necessidade de preservar a floresta.

CONCELHO DA MEALHADA ACOLHEU SEMANA FLORESTAL 2003

Milhares de crianças deram vida
à Mata Nacional do Buçaco

| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Secretário de Estado
promete verbas para
recuperar a mata

“A nossa obrigação cívica é pre-
parar as novas gerações para que te-
nham outra atitude em relação à flo-
resta”, defendeu Bianchi de Aguiar,
o Secretário de Estado do Desen-
volvimento Rural, durante a cerimó-
nia de encerramento da Semana Flo-
restal 2003.

O governante sublinhou o “período
longo de inacção” que se tem verifi-
cado na área da protecção florestal.

Bianchi de Aguiar sustentou a ne-
cessidade de valorizar o património
florestal, que constitui “38 por cen-
to do território nacional”, mas assu-
miu que “a Administração Central,
por mais que faça, não consegue
atingir este objectivo. As autarquias
têm um papel muito importante”.
Por isso, enalteceu o empenhamen-
to conjunto da Direcção Regional
de Agricultura da Beira Litoral e da
Câmara Municipal da Mealhada na
organização desta iniciativa.

O Secretário de Estado mostrou-
–se sensibilizado para a necessida-
de de valorização da Mata do Buça-
co. Aproveitou ainda a ocasião pa-
ra assumir o compromisso público
de que serão disponibilizadas ver-
bas para a recuperação da mata, quer
provenientes da Direcção Regional
de Agricultura da Beira Litoral, quer
oriundas do Plano Operacional do
Ambiente.


