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acções de formação em Tecnologias de Informação

Novo “centro” da Mealhada
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Espaços verdes, um espelho de água, esplanada
podem já ser usufruídos

O povo saiu à rua para saudar calorosamente o Dr. Jorge Sampaio,
naquela que foi a primeira visita oficial de um Presidente da
República ao Concelho da Mealhada.

Presidente da República
comovido com apoio popular

O povo saiu à rua para saudar calorosamente o Dr. Jorge Sampaio,
naquela que foi a primeira visita oficial de um Presidente da
República ao Concelho da Mealhada.
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demonstra não só a va-
lorização do património
arquitectónico ímpar que
este representa, mas tam-
bém uma atenção especial
à Mata Nacional do Buça-
co, que assim vê reco-
nhecida a sua enorme
importância para o País,
em termos patrimoniais e
ambientais.

Este apreço demonstra-
do pelo Buçaco configura
ainda um alerta, como,
aliás, o Presidente da
República fez questão de
salientar durante a sua
intervenção, que decorreu
no Salão Nobre dos Paços
do Município.

É que, de facto, recor-
rendo às avisadas palavras
do Dr. Jorge Sampaio, não
podemos esperar que algu-
ma desgraça aconteça na

Mata Nacional do Buçaco para, só depois, apurar-
mos responsabilidades.

Há que intervir e já, para inverter o processo de
degradação a que tão extraordinário património
está sujeito e avançarmos para a sua recuperação,
devolvendo-lhe a dignidade que merece!

Pela nossa parte, continuaremos a trabalhar
empenhadamente para que isso se torne uma reali-
dade, legando às novas gerações um património
que, ao nível arbóreo e arquitectónico, as encha de
orgulho.

E, já agora, deixamos aqui outro desejo: que o
Dr. Jorge Sampaio regresse em breve à Mealhada,
aceitando o convite que lhe fizemos para que inau-
gure o novo edifício da Biblioteca Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Cabral

Editorial
O ano de 2004 vai ficar, sem

dúvida, para a história do Con-
celho da Mealhada. Pela
primeira vez, o município rece-
beu a visita oficial de um Pre-
sidente da República, acolhido
em grande festa pela popu-
lação.

No dia 22 de Janeiro, a Mea-
lhada provou que sabe bem
receber, acorrendo em massa
para saudar o Dr. Jorge Sam-
paio, o Presidente da Repúbli-
ca que honrou o Concelho com
a sua presença.

As manifestações de apreço,
que de forma espontânea e sin-
cera as gentes do Concelho lhe
dedicaram, comoveram o Dr.
Jorge Sampaio. E emociona-
ram-nos a nós, que tão bem
conhecemos o carácter caloro-
so das nossas gentes.

A visita do Presidente da
República assume uma especial importância pelo
facto de representar o reconhecimento da
importância da Mealhada no contexto regional e
nacional. 

Mas a visita presidencial representa ainda, para
além do carácter simbólico, um duplo reconheci-
mento e, porque não dizê-lo, também um alerta.
Senão vejamos.

No que respeita ao reconhecimento, sublinhe-se
que a visita à Mealhada se enquadrou num périplo
presidencial pelo Distrito de Aveiro, ao longo da
qual o Presidente da República dedicou uma espe-
cial atenção às questões económicas, visitando, e
assim dando visibilidade, a casos de sucesso.

Foi o que aconteceu, no Concelho, com as visitas
à Sociedade das Águas do Luso e à Adega Coopera-
tiva da Mealhada, que tanto contribuem para que o
nome desta terra seja conhecido no País e além-
fronteiras.

Mas o reconhecimento presidencial estendeu-se,
no caso concreto do Concelho da Mealhada, a uma
outra vertente. É que o facto de o Dr. Jorge Sampaio
ter escolhido o Palace Hotel do Buçaco para per-
noitar durante a sua visita ao Distrito de Aveiro
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Juntas auscultadas 
na revisão
do Plano Director 
Municipal

O executivo camarário rejeitou a pro-
posta da Administração dos CTT Correios
de Portugal SA de entregar a gestão das
Estações de Correios do Luso e da Pampi-
lhosa a uma companhia de seguros.

“A Câmara Municipal não aceita o pro-
jecto de parceria e rejeita a “filosofia” su-
bjacente à decisão que a Administração
dos CTT pretende apresentar como fac-
to consumado. O País tem a imperiosa
necessidade de ter correios credíveis e
não “vendidos” a qualquer companhia de
seguros, seja ela qual for”, é o teor da delib-
eração camarária, aprovada por unanimi-
dade, em Março.

Em causa está o facto de a Adminis-

tração dos CTT ter informado a autarquia
da sua intenção de desenvolver um pro-
jecto de parceria com a Companhia de
Seguros Fidelidade Mundial, passando as
estações a comercializar produtos de
seguros. Os serviços de tratamento, trans-
porte e distribuição domiciliária dos objec-
tos postais continuarão a ser assegurados
pelos CTT. A gestão das estações, que os
CTT classificam como “lojas multi-mar-
ca obedece a um conceito inovador”; ou
seja, depreende-se que será entregue à
companhia de seguros.

É esta “privatização” encapotada que a
Câmara Municipal da Mealhada contesta,
dado considerar que os serviços de cor-

reios são um serviço público essencial, do
qual o Estado não se pode demitir. 

Recorde-se que já em Outubro de 2003,
o Presidente da Câmara da Mealhada, Car-
los Cabral, havia protestado junto da Admi-
nistração dos CTT contra uma eventual
privatização por considerar que “transfor-
mar uma estação de correios numa agên-
cia de seguros é instalar na população a
mesma “confiança” que a opinião pública
tem nas companhias de seguros em Por-
tugal”. “É lamentável que a cegueira da
privatização de serviços essenciais do País,
como são os correios, contribua decisiva-
mente para a perda da identidade nacional,
já de si tão abalada”, afirmou Carlos Cabral.

Unanimidade contra entrega 
de Correios a companhia de seguros

Estão a ser auscultadas as
Juntas de Freguesia, no âmbito
do processo de revisão do
Plano Director Municipal,
que se encontra já na segun-
da fase, com vista a dar-lhes
a conhecer as opções de
desenvolvimento a nível do
ordenamento do território
concelhio.

A revisão do PDM tem
lugar 10 anos após a elabo-
ração do documento, com o
objectivo de adequar as pro-
postas de desenvolvimento
à realidade actual, avaliar a
execução das propostas de
ordenamento e determinar
novos projectos para o con-
celho. Está calendarizada em
três fases: Avaliação do PDM
em vigor; Estudos de Cara-
cterização e Proposta Final.

A 1ª fase - Avaliação do
PDM em vigor - está con-
cluída. Esta etapa compreendeu
contactos com entidades
internas e externas, traba-
lho de campo, preparação
de documentos desenhados
e de documentos escritos e
apresentação de relatório.

A 2ª fase - Estudos de Ca-
racterização - decorre actual-
mente. Inclui a análise do
parecer da Câmara Munici-
pal 1ª fase, a Elaboração de
Normas Provisórias, Planta
de Ordenamento e Condi-
cionantes, Proposta de Re-
gulamento, Caracterizações
sectoriais, Plantas Temáti-
cas, Programa de Intervenção,
Plano de Financiamento e
Execução, Relatório do Plano,
e Apresentação do Ante-
Plano. 

Já a 3ª fase - Proposta
Final - integrará a análise
do parecer da Câmara Munic-
ipal à 2ª fase, Ordenamento
e condicionantes actualizadas,
Regulamento, Relatório do
Plano, Posturas Municipais,
Plantas Temáticas e Anexas,
Apresentação da Proposta
Final.

Terá então lugar nova fase
de Participação Pública: perío-
do preliminar de sugestões,
Juntas de Freguesia, Agentes
Locais, Exposições/Debates
Públicos. O PDM revisto
seguirá então os habituais
trâmites com vista à sua
aprovação.

Antes 747 4749
Barcouço 2191 13924
Casal Comba 2428 15429
Luso 2228 14154
Mealhada 2116 13446
Pampilhosa 2326 14779
Vacariça 1944 12350
Ventosa do Bairro 1020 6478

TOTAL 15000 95307

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Juntas de Freguesia Iluminação Pública (Euros) Limpeza de Valetas (Euros)
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Valorizar uma das zonas mais importantes do cen-
tro urbano da Mealhada foi o objectivo da intervenção
na zona envolvente ao Cine-Teatro Messias/EN 1, uma
das apostas da Câmara Municipal da Mealhada com
vista a proporcionar uma maior qualidade de vida aos
munícipes. 

Ao todo, esta empreitada abrangeu uma área de cer-
ca de 35.000 metros quadrados, estando dividida, em
termos de intervenção, em duas áreas distintas. Uma

envolveu o Cine-Teatro Messias, um edifício emblemáti-
co que é o principal equipamento cultural do Con-
celho e um dos mais importantes da região. Nesta área
foram criadas praças, uma cafetaria, um espelho de
água, espaços verdes e circuitos pedonais, que visam
funcionar como pólos de atracção.

A outra zona, que envolve as laterais à EN 1, foi dota-
da de equipamentos de apoio, como um parque de
estacionamento, para além da criação de jardins e áreas

de passeio e lazer.
Esta intervenção visou a requalificação da área envol-

vente à EN 1, entre a Rotunda do Leitão e a Rotunda
da Capela de Sant’Ana, que envolve uma parte signi-
ficativa dos equipamentos sócio-culturais: Cine-Teatro
Messias, Igreja de Sant’Ana, Quartel dos Bombeiros
Voluntários da Mealhada, Quartel da GNR, Capela  de
Sant’Ana e Biblioteca Calouste Gulbenkian, represen-
tando um investimento de cerca de 675 mil euros.

CENTRO DE TREINOS/ESTÁGIOS DO LUSO

Está já em fase de conclusão o  Centro de Treinos
(Estágios) do Luso, situado na saída sul da vila do
Luso, na estrada para a Pampilhosa, junto ao actual
campo de jogos pertencente à autarquia. A localiza-
ção 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.

As obras estarão concluídas até ao final do corrente
mês de Abril.

Novo “centro” da Mealhada
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ESTRADA VIMIEIRA/VIADORES

BIBLIOTECA DA PAMPILHOSA

Está já em fase de conclusão a beneficiação da
Estrada Municipal Pampilhosa/Canedo/Malaposta
(Tramo II), intervenção que representa um investi-
mento superior a 210 mil euros.

A empreitada incluiu a beneficiação, alargamento e
correcções pontuais de traçado, reforço do pavimen-
to em camadas betuminosas, drenagens e valetas
revestidas, sinalização e segurança. A extensão total
das vias intervencionadas foi de 5 mil metros,
incluindo as ruas principais do interior do Canedo. 

ESTRADA PAMPILHOSA/CANEDO

Está concluída a recuperação do edifício da Bi-
blioteca da Pampilhosa, requalificação que representa
um investimento superior a 22 mil euros.

A intervenção incluiu a substituição das telhas e
reparação da estrutura em madeira da cobertura, que
levou ainda um tecto falso.

Os trabalhos compreenderam também os rebocos
interiores e exteriores, a remodelação da caixilharia, a
substituição da rede eléctrica existente e a pintura do
edifício.

PAMPILHOSA
JARDIM DO ALTO DE SANTO ANTÓNIO

Está em fase de conclusão a empreitada do “Jardim
Interior da Urbanização do Alto de Santo António em
Pampilhosa”, que representa um investimento superior a
60 mil euros e que visa criar um espaço de lazer e um
recinto, apto para a prática de diversas actividades
desportivas. Ao todo, a área de intervenção é superior a 6
mil metros quadrados. A obra compreende a construção
de um campo de jogos, incluindo murete de vedação, a
execução de caminhos pedonais e escadas. Está também
prevista a rede de drenagem de águas pluviais, o arrelva-
mento e plantação de espécies arbóreas, para além da cri-
ação de 14 lugares de estacionamento.

Já se circula bem melhor na Estrada Municipal
Vimieira/Viadores, que foi alvo de obras de benefici-
ação e correcção, num investimento superior a 60 mil
euros.  

A empreitada abrangeu a zona entre a Vimieira e a
rotunda de acesso ao I.C. 2, numa extensão total de
mil metros, tendo incluído a repavimentação, drena-
gens e a aplicação de sinalização horizontal e vertical.
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JARDIM PÚBLICO DA PAMPILHOSA

ESGOTOS MATA DO BUÇACO

É já bem visível o futuro edifício do
Arquivo Histórico Municipal, cuja cons-
trução está a decorrer a bom ritmo. Re-
presentando um investimento que ronda
os 460 mil euros, o edifício terá uma área
total de 600 metros quadrados, distribuí-
da por três pisos. 

O público terá acesso ao edifício
através do lado sul, na continuidade do
percurso pedonal ao longo da alameda de
choupos da antiga Quinta do Choupal. A
partir do átrio acede-se à zona de atendi-
mento, às instalações sanitárias, ao gabi-
nete de consulta de suportes especiais e à
sala de leitura e consulta de documentos.

A entrada de funcionários e de docu-
mentos efectua-se pelo lado norte do

edifício, face à maior proximidade com o
arruamento de acesso e respectiva zona
de estacionamento. Esta área dá acesso
ao gabinete de direcção, ao gabinete de
atendimento e classificação de documen-
tos, bem como a um espaço de
arrecadação e uma área de apoio para
vestiário/bengaleiro e copa de café.

No piso 2 localiza-se uma ampla área
de depósito de documentos e um gabi-
nete de trabalho/investigação/formação.
No piso 3, localiza-se uma segunda área
de depósito de documentos e uma sala
para depósito de suportes especiais. A
ligação aos pisos de depósito é feita
quer através de elevador, quer através
de escada.

EXECUÇÃO ARQUIVO HISTÓRICO

Já foi aberto o concurso público para a
empreitada de beneficiação da Estrada
Municipal Antes / Póvoa do Garção, que
inclui a beneficiação, reforço e alargamen-
tos pontuais de faixa, bem como a exe-
cução de uma rotunda no cruzamento de
Ventosa do Bairro para Tamengos, para
além da rede de águas pluviais e a insta-
lação da adequada sinalização. Está pre-
vista também a semaforização no cruza-

mento de Antes junto à Igreja.
Ao todo, serão intervencionados cerca

de 6.550 metros, com início no limite da
freguesia de Antes até à Póvoa de Garção,
limite de concelho com Cantanhede, E. M.
611, de Ventosa do Bairro ao limite do con-
celho de Anadia.

O acto público de abertura das pro-
postas dos empreiteiros concorrentes
teve, entretanto, lugar no dia 12 de Março.

BENEFICIAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL ANTES / PÓVOA DO GARÇÃO

A construção dos muros envolventes ao
Jardim Público da Pampilhosa, a rede de
drenagem, a rede de água, a rede de ilumi-
nação e mobiliário de jardim, a rede de
rega e iluminação pública são trabalhos
incluídos na empreitada do Jardim Públi-
co da Pampilhosa (envolventes ao lago,
iluminação e estadias), cujo concurso
público está a decorrer. O preço base de
abertura do concurso é de 440.000 euros.
O acto público de abertura das propostas
teve lugar no dia 7 de Abril.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Está a decorrer em bom ritmo o processo
de aquisição de livros e respectiva classifi-
cação e registo para a nova Biblioteca Munic-
ipal da Mealhada.

Entretanto, como a Fundação Calouste
Gulbenkian ofereceu à Câmara Municipal
todo o espólio bibliográfico da actual bib-
lioteca para ser transferido para a nova Bib-
lioteca Municipal, está a decorrer a recolha
de livros que se encontrem na posse de
leitores, a fim de serem reclassificados e
depositados no novo edifício. Por isso, prevê-
se que durante cerca de dois meses seja
encerrado o serviço de leitura e empréstimo
de livros na actual biblioteca.

Teve lugar, no dia 1 de Março, o acto públi-
co de abertura das propostas para a  exe-
cução da rede de drenagem de águas residu-
ais da Mata Nacional do Buçaco (Palace e
edifícios anexos).

O preço base do concurso é de 152.000
euros, prevendo-se que daqui a um mês ten-
ham início as obras que irão resolver o prob-
lema da drenagem dos esgotos que correm“a
céu aberto” através da Mata e da encosta da
Serra do Buçaco.
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Criar um parque temático no
espaço dos Viveiros Florestais da
Mealhada é o objectivo da Câmara
Municipal, que pretende acabar, de
uma vez por todas, com o estado  de
abandono a que os viveiros chegaram.

O empenhamento da autarquia em
receber os terrenos dos Viveiros Flo-
restais foi reiterado pelo Presidente
da Câmara Municipal, Carlos Cabral,
junto do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Rural, dado ser esta
a única forma da autarquia poder
intervir directamente na resolução
deste grave problema ambiental.

Em ofício remetido em Março ao
Governante, o autarca reiterou a
disponibilidade da autarquia para
receber os terrenos dos Viveiros Flo-
restais, sublinhando o facto de já ter
tomado idêntica posição em Novem-
bro e de não ter ainda recebido qual-
quer resposta por parte da tutela.

Face ao calamitoso estado de aban-
dono a que chegou aquele espaço, a
Câmara Municipal está disposta a
aceitar os terrenos dos referidos
viveiros - actualmente na dependên-
cia da Direcção Regional de Agricul-
tura da Beira Litoral -, contrariando o
processo de degradação que aí tem
ocorrido, devido à falta de
manutenção adequada de um
património de natural importância
ambiental para o Concelho da Mea-
lhada.

A passagem da responsabilidade
dos terrenos seria feita através da
transferência do “direito de superfí-
cie”, conforme referido num dos pare-
ceres jurídicos recebidos pela autar-
quia. “Volvidos quatro meses, nada
nos foi comunicado relativamente a
uma nova versão da minuta de proto-
colo de transferência a celebrar com a
Direcção Regional de Agricultura da

Beira Litoral”, refere Carlos Cabral, no
ofício remetido à tutela.

Estudantes assaltados
Enquanto aguarda o desbloquear do

processo a autarquia assiste, sem nada
poder fazer, ao avolumar dos problemas
ambientais naquele espaço. Na semana
que antecedeu o Dia da Árvore, uma
época tradicionalmente dedicada à
preservação da floresta, no espaço ocu-
pado pelos Viveiros Florestais da Meal-
hada eram bem visíveis as marcas do
abandono a que estão votados. Várias
árvores caídas, zonas de matagal por
tratar, carros abandonados e lixo que se
espalha um pouco por todo o lado, indí-
cio mais que evidente que o local, que se
situa nas proximidades da Escolas dos 2º
e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino
Secundário da Mealhada, é insuficiente-
mente vigiado e usado para fins menos
apropriados.

Refira-se, aliás, que os alunos que fre-
quentam estes estabelecimentos de ensi-
no fazem parte do seu percurso através
dos viveiros, o que levanta naturais pre-
ocupações quanto à sua segurança, dado
terem já ocorrido vários assaltos a estu-
dantes.

O objectivo da Câmara Municipal da
Mealhada é proceder à limpeza e à
requalificação daquele espaço, transfor-
mando-o num parque temático com um
duplo objectivo: preservar o património
ambiental e permitir à população uma
fruição adequada daquele espaço nos
seus tempos de lazer. Uma fruição que
se pretende segura. Para isso, a autarquia
tem já um projecto para a requalificação
daquele espaço e espera o apoio do Go-
verno para o concretizar.

Este foi, aliás, um dos assuntos trata-
dos na reunião do Conselho Municipal
de Educação, realizada no passada dia 19
de Março.

Parque temático é solução
para os Viveiros Florestais

Os moinhos de cereais do Lograssol
estão a ser recuperados pela Câmara
Municipal da Mealhada, que assim pre-
tende criar um  pólo de atracção turís-
tica e cultural na freguesia da Vacariça,
tornando-os uma estrutura de apoio a
actividades de carácter lúdico, turísti-
co e pedagógico. 

A recuperação dos moinhos
enquadra-se na política de promoção
do Turismo no Concelho da Mealhada,
definida pelo executivo camarário.
Dinamizar o turismo rural na freguesia
da Vacariça, zona com um forte poten-
cial económico, dadas as suas cara-
cterísticas ímpares, quer para a prática
agrícola quer para o turismo rural, é
um dos objectivos.

Os referidos moinhos, movidos a
água, encontram-se bastante degrada-
dos, motivo que levou a autarquia a
adquiri-los, tendo depois elaborado o
respectivo projecto de recuperação.
Está  previsto que os moinhos estejam
em pleno funcionamento ainda em
2004.

Esta intervenção faz parte de um pro-
jecto integrado de requalificação e de
revitalização da freguesia da Vacariça,
assente na sua vocação rural e benefi-
ciando da sua localização geográfica
privilegiada, que pretende despertar
toda a comunidade para a capacidade
de desenvolvimento da freguesia e para
a sua atractividade turística e cultural.
Esta é também uma forma de preservar
a identidade cultural do Concelho da
Mealhada, estando previstas, entre out-
ras actividades, a organização de visi-
tas de crianças e jovens em idade esco-
lar, para as quais esta poderá ser uma
oportunidade única de ver o funciona-
mento de moinhos de cereais, movidos
a água.

A ideia é também que esta inter-
venção da autarquia crie condições
para a dinamização económica e cul-
tural daquela zona, fomentando a cri-
ação de iniciativas privadas que con-
tribuam para o desenvolvimento da
freguesia, sem deturpar a sua identi-
dade cultural.

Moinhos do Lograssol
vão funcionar novamente
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O Presidente da República, Dr. Jorge
Sampaio, manifestou a vontade de ver o
Governo resolver o problema da recupe-
ração da Mata Nacional do Buçaco. Na
visita que fez ao concelho da Mealhada,
no âmbito de um périplo pelo distrito de
Aveiro, o Dr. Jorge Sampaio afirmou su-
bscrever “totalmente” as palavras proferi-
das pelo Presidente da Câmara da Mea-
lhada, Carlos Cabral, que exigiu a rápida
recuperação daquele património local e
nacional.

“Sobre um património extraordinário,
nós não podemos deixar que lhe aconteça
alguma coisa para depois ouvir cada um
dizer que a responsabilidade é do outro”,
alertou o Presidente da República, afir-
mando esperar que o Governo assuma a
resolução do problema, à semelhança do
que está a fazer para resolver a questão
das múltiplas tutelas sobre a Ria de
Aveiro. 

“Não vale a pena passarmos a vida a
dizer que temos 800 anos se não cuidar-
mos daquele que é o marcante
património que temos”, disse o Dr. Jorge
Sampaio.

O Presidente da República foi ainda
mais longe no que respeita à Mata
Nacional do Buçaco, afirmando que, para
além da limpeza, é necessário que se
cuide da sua conservação “porque é a jóia
que motiva o facto desta região estar no
mapa”.

Gestão rigorosa
Já o Presidente da Câmara da Mealhada,

Carlos Cabral, havia manifestado a sua
“preocupação” com a questão da mata:
“Não podemos aceitar que, nessa recupe-
ração a conta-gotas, sejam aplicadas ver-
bas inferiores à receita arrecadada anual-
mente na própria Mata, quer no pagamen-
to do acesso a viaturas automóveis no
Verão, quer na concessão da exploração
do Hotel”, afirmara.

O autarca mostrou-se ainda preocupado
com os Viveiros Florestais da Mealhada,

revelando a intenção de os ver transferi-
dos para a Câmara Municipal, através da
concessão do “direito de superfície”, para
aí se construir um Parque Temático. Car-
los Cabral reclamou ainda a “urgente”
construção da Variante da Mealhada à
E.N. 1, lembrando que o processo “há 20
anos se arrasta entre publicações no
Diário da República de “areas non aedifi-
candi” e sucessivas alterações para se ter
chegado até ao momento sem sequer exis-
tir um estudo prévio”.

Durante a sessão solene que teve lugar,

no dia 22 de Janeiro, no salão nobre dos
Paços do Concelho, o Presidente da
Câmara Municipal manifestou também
um sentimento de injustiça pelas limi-
tações financeiras que têm sido impostas
às autarquias, nomeadamente pelo facto
de penalizarem de igual modo municípios
altamente endividados e os municípios,
como é o caso da Mealhada, que “há
muito” vêm seguindo uma política de
“rigor e de cuidado no controlo das
despesas correntes”: 

“Cortámos despesa para que seja pos-
sível manter o investimento em
infraestruturas essenciais ao bem estar e
à melhoria da qualidade de vida das po-
pulações”, af irmou Carlos Cabral,
expressando o seu descontentamento
com “os cortes cegos” e “sem critério”. O
autarca deixou ainda uma palavra de elo-
gio aos funcionários municipais pelo seu
“extraordinário exemplo de trabalho e de
polivalência”, lamentando que estejam a
ser “tão pouco bem tratados por alguma
recente legislação”.

Críticas a que o Presidente da Repúbli-
ca foi sensível. “Subscrevo o  olhar posi-
tivo que tem sobre os municípios, eu
também o tenho”, afiançou o Dr. Jorge
Sampaio, para quem “dentro das aper-
tadas condições financeiras dos municí-
pios é fundamental cortar na despesa
corrente para poder investir”. “Quero
saudar o executivo porque o caminho é
este”, disse. 

Jorge Sampaio quer Mata do Buçaco 
“limpa, cuidada e conservada” 
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Uma unidade de engarrafamento da
Sociedade das Águas do Luso e a Adega
Cooperativa da Mealhada foram os locais
visitados pelo Presidente da República
(PR) durante a sua visita ao Concelho da
Mealhada, que encerrou um périplo de
três dias por alguns concelhos do distrito
de Aveiro, marcado pela atenção dada às
actividades económicas.

“São, sem dúvida, dois exemplos de
como a matéria prima oriunda dos solos
deste Concelho dá de beber, com grande
qualidade, a uma grande parte dos Por-
tugueses e leva o nosso nome além fron-
teiras”, afirmou o Presidente da Câmara,
Carlos Cabral, na recepção ao PR.

Forçado a cancelar a visita que estava
prevista para Vale de Cambra, devido a
uma forte gripe, foi na Mealhada que o
Dr. Jorge Sampaio fez o balanço da deslo-
cação ao distrito de Aveiro. Com um dis-
curso claramente optimista, o PR
mostrou-se convencido que Portugal tem
“os melhores trabalhadores. Desde que
haja formação profissional e capacidade
de liderança nas empresas, estruturas de
inovação e ligação às universidades, os
portugueses são tão ou mais produtivos
que os trabalhadores por esse mundo
fora”.

Vantagens competitivas
“Vi empresários de progresso,

empresários que arriscam, empresários
que inovam, que estão disponíveis para
fazer avançar as coisas”, disse o Dr. Jorge
Sampaio, defendendo que o País tem
“condições para poder avançar e ultra-
passar os momentos difíceis”: “Há só
uma maneira: é acreditar, trabalhar, é ser
rigoroso, ter boas escolas, ter bons pro-
fessores. Aí é que está uma das fontes
fundamentais para termos um País mais
desenvolvido, mais culto e mais
solidário”.

“Mas o mais importante”, realçou,
citando o administrador de uma multina-
cional alemã visitada na véspera, são as
“vantagens competitivas que não há em
parte nenhuma no Leste Europeu: boas
infraestruturas, uma boa estrutura de
telecomunicações, estabilidade política,
estabilidade macroeconómica e a
disponibilidade de uma força de trabalho
nova, capaz de aprender rapidamente”.

Em jeito de balanço, o PR manifestou
uma confiança renovada no futuro e afir-
mou a necessidade de romper com “a fal-
ta de confiança” para ultrapassar a crise.
“É preciso compreender que tem havido
sacrifícios que não estão bem distribuí-
dos”, avisou ainda Jorge Sampaio, exem-
plificando com o caso da evasão fiscal
que, caso não seja combatida, continuará
a impedir, por exemplo, a tão necessária
baixa de impostos.

A população compareceu em massa
para participar naquela que foi a
primeira visita oficial de um Presidente
da República ao Concelho da Mealhada.
Um acolhimento caloroso, que deixou o
Dr. Jorge Sampaio “comovido”.

Agradecendo a “toda a população que
teve a simpatia” de estar à sua espera, o
Presidente da República confessou:
“Estas coisas ainda me comovem e dão-
me um novo e renovado sentido de
responsabilidade. É humano que todos
nós precisemos de estímulo e de ver
compreendida a natureza da nossa
acção.” “Quando passa a corrente entre
um dirigente político e o cidadão eleitor,
julgo que é a democracia, em si mesma,
que se renova e, com isso, as instituições
que saem necessariamente reforçadas”,
considerou.

Já o Presidente da Câmara da Mealha-
da, Carlos Cabral, havia afirmado que “o
dia 22 de Janeiro de 2004” ficaria “na
História do Concelho da Mealhada”, por
receber, “quase 94 anos após a implan-
tação da República” o seu mais alto re-
presentante. O Dr. Jorge Sampaio não
hesitou em manifestar o seu “prazer”
pela “estreia”, classificando como “extra-
ordinário” o facto de, “estando tão perto
de Coimbra e relativamente perto de
Aveiro e sendo uma terra conhecida,
com referências históricas bem determi-
nadas”, ser preciso tanto tempo para a
Mealhada acolher uma visita presiden-
cial.

“Tenho muito prazer em fazer essa
estreia e quero continuar a dar um sinal
de que a República existe e que pre-
cisamos todos os dias de ver reforçada a
força dos eleitos, que têm a responsabili-
dade de levar por diante a resolução das
expectativas dos cidadãos”, disse.

Crescimento acima da média
O Presidente da República mostrou-se

ainda “particularmente surpreendido”
por verificar que, nos últimos dois cen-
sos, o concelho registou um aumento
populacional, uma questão que também
foi abordada por Carlos Cabral, ao su-
blinhar que, entre 1991 e 2001, o cresci-
mento populacional  foi superior a 13%,
o que representa um dos maiores
aumentos de população registados na
Região Centro.

O autarca enunciou as razões que, em
seu entender, explicam esse crescimen-
to: uma excelente rede viária, uma
cobertura de abastecimento domiciliário
de água de 100%, redes de recolha e
tratamento de esgotos a rondar os 98% e
o facto de todas as freguesias estarem
cobertas com infraestruturas educativas,
sociais, culturais e desportivas. 

Carlos Cabral considerou ainda que o
desenvolvimento e consolidação do teci-
do empresarial, a procura crescente por
parte de unidades fabris que já lotaram
por completo a nova Zona Industrial de
Viadores e levaram mesmo ao acelerar
do processo de construção da Zona
Industrial da Pedrulha, são outros fa-
ctores que permitem afirmar que se tra-
ta de “um Concelho em franca expan-
são”, onde o desemprego que assola o
País pouco se tem feito sentir.

O Presidente da República aproveitou
para enunciar outros factores que expli-
cam o crescimento do município. “Será
importante lembrar a importância da
agricultura, que ainda ocupa 20 a 25% da
população, mas sem esquecer a implan-
tação das zonas industriais, em conse-
quência quer das acessibilidades quer
do facto de se tratar de uma área com
particular aptidão para a indústria,
abrindo possibilidades aos habitantes
deste concelho e das áreas vizinhas,
disse o Dr. Jorge Sampaio, aproveitando
para “saudar esta forma de lançar estas
coisas para a frente”.

Presidente da República 
“comovido” com recepção 
calorosa da população

Trabalhadores Portugueses 
são dos mais produtivos



Arrancam este mês no Espaço
Internet Mealhada Digital, situado
junto ao Complexo das Piscinas
Municipais, acções de formação na
área das Tecnologias de Informação.

Cada acção de formação terá uma
duração total de 12 horas, conferindo
aos formandos, após a aprovação em
exame prático, o Diploma de Com-
petências Básicas em Tecnologias da
Informação.

Saber usar as tecnologias de infor-
mação, em particular a Internet, é, nos
dias de hoje, indispensável para todos
os cidadãos, seja qual for a sua idade
ou profissão. Daí a importância deste

género de iniciativas, que visam famil-
iarizar a população nacional com
estas tecnologias, combatendo a info-
exclusão e  fomentando o exercício
pleno dos seus direitos de cidadania.

O Diploma de Competências Bási-
cas em Tecnologias da Informação é
um documento que certif ica que
quem o possui está habilitado com as
competências básicas indispensáveis
nas sociedades actuais. Em termos de
conteúdos programáticos, as acções
compreendem uma Introdução à
Informática e Sistema Operativo Win-
dows, uma  Introdução ao Processa-
mento de Texto, Pesquisa na Internet

e Correio Electrónico.
As acções de formação organizam-

se em módulos. Em cada módulo, os
formandos vão aprender a realizar um
conjunto de tarefas específicas. No
final da formação, estarão habilitados,
entre outras tarefas,  a criar uma pasta
e dar-lhe um título; a digitar, gravar e
imprimir um texto; a aceder à “World
Wide Web” e a receber ou enviar uma
mensagem de correio electrónico.

Esta iniciativa é promovida pela
Câmara Municipal da Mealhada, com
o apoio do POSI - Programa Opera-
cional para a Sociedade da Infor-
mação.

Diploma de competências
em Tecnologias de Informação

Empenhada em aproximar a Admin-
istração Local dos cidadãos, a Câmara
Municipal da Mealhada (CMM) já
apresentou uma candidatura ao POSI
- Programa Operacional para a
Sociedade da Informação com vista à
criação de um website.

A ideia é que o novo sítio da CMM
proporcione aos cibernautas um co-
nhecimento da região, a nível cultural,
sócio-económico, artístico e em áreas
do ponto de vista educativo e infor-
mativo, nomeadamente ao nível da
informação relativa ao trabalho
camarário desenvolvido.

Pretende-se ainda que o design e a
disposição dos vários menus permi-
tam uma fácil utilização pelo público
em geral, tendo uma especial atenção
aos cidadãos com necessidades espe-
ciais.

O Concelho da Mealhada será apre-
sentado nas suas múltiplas vertentes:
localização, densidade populacional,
agricultura, indústria, comércio,
serviços, cultura, turismo, economia,
acção social, e educação, para dar ape-
nas alguns exemplos.

Em estudo está também a inclusão
no website de informação relativa à
estrutura e funcionamento dos
serviços camarários, regulamentos,
formulários, editais e actas. Está ainda
previsto que todas as páginas tenham
sempre visível um menu de acesso
rápido para a página principal, o
motor de busca, o mapa do site, con-
tactos e para regressar à página ante-
rior. A página principal terá ainda as
“FAQ´s”, Link’s úteis, publicações,
contactos, ficha técnica e datas de
actualização, entre outros elementos.

Desburocratizar e melhorar os
serviços prestados aos munícipes,
bem como aproximar os cidadãos do
poder local são objectivos que se pre-
tendem atingir com este site
camarário. Por isso, toda a informação
relativa à estrutura e ao funcionamen-
to dos serviços camarários, respec-
tivos regulamentos, formulários, edi-
tais, actas e ofertas públicas de
emprego serão conteúdos a incluir.

Do ponto de vista da interactivi-
dade, está prevista a disponibilização
de formulários para download e vias
de contacto que permitam ao uti-
lizador deixar as suas sugestões, entre
outras faculdades.

Prevê-se que o site da Câmara
Municipal da Mealhada esteja on-line
ainda durante o primeiro semestre de
2004.

Câmara vai ter sítio na Net

Mealhada
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Sessões de demonstração do
uso da Internet e a promoção da
utilização das novas tecnologias
da informação e comunicação
foram algumas das actividades
desenvolvidas no Espaço Inter-
net - Mealhada Digital, que conta
já com ano e meio de vida.

Para além do habitual apoio
prestado aos utilizadores, o local
serviu ainda de palco para
sessões de sensibilização à Inter-
net quer a adultos com baixa
escolaridade quer às camadas
mais jovens da população.

Em termos gerais, pode dizer-
se que os nove computadores do
Espaço Internet -Mealhada Digi-
tal têm uma taxa global de uti-
lização de 67 %, verificando-se
uma média que ultrapassa as 800
utilizações semanais. Os uti-
lizadores inscritos são mais de
1500. Em termos de perfil, verifi-
ca-se que a maior parte (68%)
pertence ao sexo masculino e
apenas 32% ao sexo feminino.
Em termos de idades, regista-se
um predomínio claro dos jovens
entre os 11 e os 20 anos, sendo
aqueles que têm entre 21 e 35
anos utilizadores regulares. Refi-
ra-se que o espaço funciona
entre as 9H00 e as 22H00,
estando sempre presente um
monitor devidamente qualifica-
do para auxiliar os cibernautas,
que aí podem aceder à Internet
sem quaisquer custos.

Espaço Internet 
já tem um ano 
e meio de vida
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Cerca de meia centena de jovens
animaram, no passado dia 20 de
Fevereiro, o campo relvado do Grupo
Desportivo da Mealhada, ao partici-
parem num jogo de futebol que con-
tou com uma equipa de alunos da
Escola EB 2+3 da Pampilhosa e outra
da  Escola EB 2+3 da Mealhada.

Tratou-se de uma iniciativa desen-
volvida no âmbito do projecto “Inter-
vir para Prevenir” do programa “Ser
Criança”, com o objectivo de pro-
mover a relação interpessoal entre os
jovens do concelho e incentivar o
gosto pelas actividades desportivas.

Na actividade participaram 48 cri-
anças e jovens, entre os 10 e os 17
anos, que se foram revezando para
que todos pudessem jogar. A iniciati-
va foi aberta a alunos das referidas
escolas, não abrangidos pelo projec-
to. A partida acabou por ser vencida
pela equipa da escola da Pampilhosa,
mas, neste caso, o resultado foi o
menos importante: a vontade de par-
ticipar e o gosto pelo desporto foram
os valores que estiveram “em jogo”.

Estimular a noção de grupo, desen-
volver a autonomia e participação,
promover o aumento das respostas
em relação à ocupação de tempos
livres das crianças e jovens, pro-
mover actividades fora do espaço do
projecto, capazes de criar laços de
amizade e vivências diversas no
âmbito educativo e conhecer e
aplicar regras de convivência social

foram outras metas propostas.
Refira-se que a intervenção da

equipa técnica do projecto - consti-
tuída por um assistente social, uma
psicóloga e uma animadora sócio-
educativa - tem incidido essencial-
mente sobre os alunos dos 2º e 3º
ciclos do ensino básico e do ensino
secundário, estando previsto, a partir
deste mês, que será dada uma
atenção especial às escolas do 1º
ciclo do ensino básico do concelho.

Este jogo de futebol foi mais uma
das várias actividades que têm vindo
a ser desenvolvidas ao abrigo do pro-
jecto “Intervir para Prevenir”, de que
são exemplo um passeio lúdico-
pedagógico ao Museu Machado de
Castro, Sé Velha e Jardim Botânico
de Coimbra, a execução de trabalhos
de expressão plástica e a realização
de jogos de dinâmica de grupo, entre
outras.

Em paralelo, é prestado apoio psi-
cológico às crianças e jovens, bem
como às respectivas famílias.
Insucesso e absentismo escolares,
déf ice de competências pessoais
sociais, desemprego e/ou trabalho
precário e ausência de acompan-
hamento da vida escolar dos educan-
dos são as principais problemáticas
detectadas. Estão a ser acompan-
hadas 30 crianças, entre os 6 e os 10
anos, 34 jovens entre os 10 e os 17
anos, bem como 15 famílias.

Desporto estreita laços
entre crianças e jovens

Sensibilizar a comunidade para a
necessidade de defender os direitos
das crianças e jovens é o objectivo de
um seminário subordinado ao tema
“Atitudes de hoje...comportamentos de
amanhã”, promovido pela Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens em
Perigo da Mealhada, no âmbito da sua
actividade regular, que vai ter lugar, no
próximo dia 30 de Abril.

“A Realidade dos Nossos Dias”, as
“Responsabilidades Parentais”, a
“Relação Pai-Filhos”, os “Direitos da
Criança” e a “Dualidade Família-Esco-
la” são os temas que serão abordados
neste encontro, que contará com inter-
venções de Mª Conceição Melo (Insti-
tuto de Reinserção Social), Victor Reis
(Psicólogo), Rosa Martins (Centro de

Direito da Família da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra) e
da Presidente da CONFAP. Estão ainda
previstos debates, um dos quais será
moderado pelo psicólogo José Alfredo,
para além da intervenção de Maia
Neto da Comissão Nacional de Pro-
tecção de Crianças e Jovens.

Este seminário, que terá início
pelas 9H00 no auditório da Escola
Prof issional Vasconcellos Lebre,
destina-se a Jovens, Pais, Profission-
ais/Estudantes das áreas de Serviço
Social, Saúde, Direito bem como à
comunidade local. 

A organização é  da  Câmara
Municipal da Mealhada com apoio
da ADELO.

Comissão de Protecção
promove seminário

Associação Valor (Euros)
Ajax Desportivo e Cultural da Silvã 4200
Casal Comba Real Clube 4788
Centro Recreativo de Antes 4704
Clube Desportivo do Luso 10479
Futebol Clube da Pampilhosa 20580
Grupo Desportivo da Mealhada 30366
Hóquei Clube da Mealhada 14637
Luso Ténis Clube 3142
Mealhadactiva Associação Desportiva 2436
Sport Benfica e Arinhos 3612
Sport Clube Carqueijo 8484

TOTAL 107428

Subsídios atribuídos em 2003 às Associações
Desportivas do Concelho da Mealhada
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Férias escolares diferentes
A visita ao Oceanário, no Parque

das Nações, em Lisboa, foi uma das
várias actividades que as 45 crianças
que participaram nas “Férias
Desportivas e Culturais Natal 2003”,
uma iniciativa organizada pela
Câmara Municipal da Mealhada, tive-
ram oportunidade de desfrutar.

Visando proporcionar umas férias
escolares diferentes, a iniciativa desti-
nou-se a crianças entre os 6 e os 12
anos de idade, que tiveram acesso a
actividades tão diversas como a Intro-
dução ao Hóquei em Patins, um Peddy

Paper e Ateliers de Artes Plásticas e
Culinária. Ginástica de Solo e
Desportos de Combate, Dança e
Teatro, um Atelier de Expressão
Dramática, Introdução ao Pólo
Aquático, Aqua-Basket, e uma Master
Class de Hidro foram outras das sur-
presas que encantaram a criançada.

A iniciativa, que decorreu pela
primeira vez em Dezembro de 2003,
tem vindo a ser um sucesso, esgotan-
do-se rapidamente as inscrições. A
Escola Prof issional Vasconcellos
Lebre tem ido parceira da autarquia

neste projecto desde o primeiro dia,
cedendo as suas instalações não só
para as refeições das crianças, mas
também para a realização de algumas
das actividades.

As crianças são, ao longo das férias,
acompanhadas por um conjunto de
monitores devidamente qualificados,
sendo-lhes ainda disponibilizado
transporte em viaturas camarárias. 

Entretanto, no passado dia 5 de
Abril tiveram início as actividades das
“Férias Desportivas e Culturais Páscoa
2004”.

É caso para dizer que a
tradição ainda é o que era. De
facto, tornou-se já um hábito, a
Câmara Municipal da Mealhada
oferecer espectáculos de circo a
todas as crianças e idosos do
concelho, por ocasião dos feste-
jos carnavalescos.

Este foi já o quinto ano conse-
cutivo em que se realizou tal ini-
ciativa. E pelas caras sorridentes
de quem assistiu aos espectácu-
los, certamente que no próximo
ano a tradição se repetirá. 

Como também já é habitual, os
espectáculos estiveram a cargo
do Circo Victor Hugo Cardinali,
o maior circo nacional, já que um
dos objectivos desta iniciativa é
proporcionar um espectáculo de
qualidade que, eventualmente, de
outra forma não poderia ser
apreciado por alguns dos espe-
ctadores. 

As crianças que frequentam os
jardins-de-infância e as escolas
do 1º ciclo do ensino básico
foram transportadas gratuita-
mente 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.

Autarquia leva
crianças ao circo

Associação Valor (Euros)
Centro Cultural e Recreativo Qta. Valongo 450
Associação Jovens Cristãos do Luso 225
Agrupamento de Escuteiros da Pampilhosa 450
Grupo Coral Magister da Mealhada 1800
Grupo Cénico Santa Cristina 225
Associação de Aposentados da Bairrada 225
Associação Amigos Pego 225
Grupo Folclórico Tricanas do Luso 2250
Grupo Planalto – Barcouço 1350
Centro Cultural e Recreativo da Pedrulha 225
Centro Cultural Lameirense 225
Associação Cultural e Recreativa do Pisão 2250
Rancho Infantil de Ventosa do Bairro 1800
Lismos – Associação Ambiental e Cultural – Canedo 450
Centro Recreativo de Barrô 225
Rancho Folclórico São João de Casal Comba 2925
Centro Cultural Travasso 225
Lyra Barcoucense 10 D’Agosto 4950

Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba 450
Agrupamento de Escuteiros de Mealhada 450
Grupo Regional Pampilhosa do Botão 2700
Centro Cultural e Recreativo Adões 450
Associação de Apicultores 225
GEDEPA – Grupo Etnográfico da Pampilhosa 3150
Grupo Folclórico da Vimieira 2250
Casa do Povo da Vacariça 450
Associação Columbófila da Mealhada 450
Agrupamento de Escuteiros de Barcouço 450
Núcleo Filatélico do Concelho da Mealhada 675
Associação Desportiva e Cultural dos Pescadores da Pampilhosa 450
Rancho Folclórico Flores de São Romão 1800
Associação Cultural e Recreativa Lameira de Sta. Eufémia 225
Grémio Instrução Recreio da Pampilhosa 225
Sociedade Mangueirense – Associação Cultural 450
Associação do Carnaval da Bairrada 75000

TOTAL 110325

Subsídios atribuídos em 2003 às Associações Culturais 
e Recreativas do Concelho da Mealhada
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Ainda no âmbito do centenário da
morte do Doutor Costa Simões, a
Câmara Municipal da Mealhada patroci-
nou a reedição fac-similada da separata
do jornal local “Bairrada Elegante”,
evocativa da inauguração do monumento
implantado no jardim fronteiro aos Paços
do Município, em 9 de Setembro de 1928.

Adelino de Melo, director do jornal, foi
o promotor da construção do monumen-
to. Na separata do jornal que dirigia, con-
ta a história dessa iniciativa. Trata-se de

um documento fundamental para a com-
preensão não só da excelência da person-
alidade do homenageado, como também
do empenho do promotor. De facto,
Adelino de Melo distinguiu-se pelo estu-
do e pela divulgação da história do Con-
celho e da Região nas páginas do jornal
que fundou e dirigiu.

Com a decisão de custear esta edição, a
Câmara Municipal da Mealhada propõe-
se, assim, prestar uma dupla homenagem:
ao Doutor Costa Simões, encerrando o

“Eça de Queirós - Os Passos de um
Trajecto” foi a exposição que esteve
patente na sala de exposições do Cine-
Teatro Messias em Janeiro de 2004. A
mostra era constituída por vários
painéis, nos quais estavam expostos
materiais alusivos à vida e à obra do
escritor, desde fotografias do autor e de
locais onde viveu, a excertos das suas
obras mais importantes, sem esquecer
frontispícios de jornais onde colaborou.

Visando dar a conhecer melhor a vida
e a obra de um dos mais emblemáticos
escritores portugueses, a exposição iti-
nerante é da responsabilidade do Insti-
tuto Português do Livro e da Biblioteca,
tendo sido apreciada por quem visitou a
sala de exposições do Cine-Teatro Mes-
sias, entre os passados dias 10 de Janeiro
e 1 de Fevereiro.

Os visitantes tiveram oportunidade de
admirar, por exemplo, um conjunto de
desenhos da autoria de Rafael Bordalo
Pinheiro, que caricaturavam figuras
poderosas da época, ou, outro exemplo,
reproduções de cartas que Eça de
Queirós escreveu, nomeadamente a
Ramalho Ortigão.

Nascido em 1845, na Póvoa do Varzim,
Eça de Queirós tira o curso de Direito,
na Universidade de Coimbra, dedican-
do-se, depois, ao jornalismo e, a partir
de 1872, à carreira diplomática. Quando
morre, em 1900, deixa uma vasta obra
literária, muito marcada, sobretudo os
romances, por um olhar fortemente
crítico e assaz lúcido sobre a sociedade
portuguesa. A sua geração, na qual se
inclui Antero de Quental, Ramalho
Ortigão e Oliveira Martins, entre outros,
os “vencidos da vida” como se auto-inti-
tulavam, não escapou ao seu olhar iróni-
co. Por não passarem, afinal, de “uns
românticos”, como desabafa aquela que
provavelmente será a sua personagem
mais auobiográfica, em “Os Maias”.

“Bairrada Elegante” 
reeditada pela autarquia

“Amália” de Filipe La Féria 
esgota Cine-Teatro Messias

Eça de Queirós
em exposição

ciclo de actividades que, ao longo de um
ano, assinalaram o centenário da sua
morte, e a Adelino Melo, que contribuiu
decisivamente para que o exemplo do
comportamento cívico do homenageado
permanecesse bem vivo nas sucessivas
gerações de mealhadenses que já não
tiveram o privilégio de com ele contactar
directamente. Esgotado. Foi assim que esteve o Cine-

Teatro Messias, nos dias em que subiu ao
palco o espectáculo “Amália” - o musical
de Filipe La Féria, um enorme sucesso, já
visto por mais de quatro milhões e meio
de espectadores.

Ao todo, decorreram oito exibições do
musical, mais uma do que estava inicial-
mente previsto, dada a enorme afluência
do público. Inicialmente, as sete sessões
seriam distribuídas pelas noites de quar-
ta-feira a domingo, a que se somariam os
espectáculos que decorreram durante as
tardes do fim-de-semana (dias 27 e 28 de
Março). Contudo, acabou mesmo por ser
realizado um novo espectáculo, na
segunda-feira, dia 29 de Março, como
forma de satisfazer os inúmeros pedidos
de reserva feitos pelos espectadores que,
mesmo assim, acabaram por esgotar ra-
pidamente a lotação desta exibição extra. 

“Amália” está em cena há já três anos,
com espectáculos em Lisboa e Porto, em
Paris e Genève, bem como várias outras
cidades de França e da Suiça. Para breve,
está prevista a sua apresentação em
Nova Iorque, a que se seguirá o regresso
a Paris, a par de uma exposição sobre
Amália Rodrigues que estará patente no
Museu do Louvre. Em Outubro de 2004,
arrancará uma digressão pelo Brasil.

A figura de “Amália” adulta esteve a
cargo da cantora Luísa Basto. Isabel
Noronha, Liana e Carla Pires interpre-
taram a “Amália” jovem, enquanto Joana
Teixeira representou a “Amália” criança. 

No espectáculo participaram ainda
Mariema, Jorge Sousa Costa, Carlos
Veríssimo, Tó-Zé Zambujo, Carlos Pires,
Francisco Sobral, Mafalda Drummond,
Tiago Sepúlveda, Paula Marcelo, Tiago
Diogo e Filipa Baptista. Fátima Severino,
Sérgio Calvinho, Sérgio Moreno, Patrícia
Resende, Carla Lourenço, João Azevedo,

Rita Gordo, Gonçalo Carvalho, Tiago
Isidro e os músicos Fernando Domingos,
Frederico Gato, João Núncio, João Mouz-
inho, Miguel Monteiro, Manuel Garcia e
Samuel Cabral completam o elenco. 

Mais de 3 mil espectadores passaram,
nestes dias, pelo Cine-Teatro Messias,
provando que valeu a pena esta aposta
da Câmara Municipal da Mealhada.
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O Teatro Experimental de Mortágua
levou à cena a peça “Terra Firme”, da
autoria de Miguel Torga”, numa
exibição que teve lugar no passado
sábado, dia 7 de Fevereiro.

“Terra Firme” é uma das quatro peças
teatrais publicadas por Miguel Torga,
médico de profissão, que encontrou na
escrita um refúgio e também um modo
de evasão. Viajante incansável, nunca
esqueceu as suas raízes transmontanas,
de que “Terra Firme” é apenas um
exemplo de entre a sua vasta produção
literária, marcada pela poesia e pela
prosa. 

A peça em três actos enquadra-se no
género dramático, retratando um viver
rural fundamentado na espera infinita
da família e da noiva pelo ente que se
ausentara na vastidão dos mares. A
encenação esteve a cargo de Manuel
Ramos Costa.

Formado no f inal dos anos 60, o
Teatro Experimental de Mortágua é ofi-
cializado, por escritura pública, em 1981.
Desde então, já produziu cerca de meia
centena de peças, privilegiando os
autores portugueses.

Após o sucesso da primeira exibição
da peça “As Obras Completas de William
Shakespeare em 97 Minutos”, que
encheu completamente o Cine-Teatro
Messias, em Fevereiro de 2003, a Com-
panhia Teatral do Chiado/Teatro Estúdio
Mário Viegas regressou à Mealhada, no
passado dia 10 de Janeiro.

“As Obras Completas de William
Shakespeare em 97 Minutos” é uma
comédia/farsa hilariante, numa versão

vertiginosamente acelerada de todas as
37 obras do dramaturgo inglês, passando
pelas tragédias, pelas comédias, pelas
peças históricas e até pelos sonetos.

A peça, interpretada por Simão Rubim,
Carlos Pereira e Miguel Fonseca, tem
encenação de Juvenal Garcês, actual
director artístico da companhia e que
foi, juntamente com Mário Viegas, co-
fundador da Companhia Teatral do Chia-
do. 

Um “barco encalhado”, um “farol”, o
“pôr-do-sol”. Estes foram alguns dos
temas ou objectos que a pintora Lurdes
Pato “gravou” nos seus quadros (óleo
sobre tela) e que estiveram patentes na
Sala de Exposições do Cine-Teatro Mes-
sias, entre 7 e 29 de Fevereiro.

“Olhar é sentir” foi o nome dada à

mostra, pela qual passaram bastantes
visitantes. “Magnólias brancas”,
“Amores-Perfeitos”, “Jarros Brancos” ou
“Inocência” formavam um conjunto de-
dicado às flores, estando outra parte da
mostra mais vocacionada para motivos
tradicionais, como a “Aldeia”, a “Cozinha
Velha”, entre outros temas.

Teatro de Mortágua
encena Miguel Torga

Sentir através do olhar 
da pintora Lurdes Pato

Shakespeare em 97 minutos
de regresso à Mealhada



Mealhada

desporto

BOLETIM MUNICIPAL 15

O nadador Diogo Carvalho bateu,
por duas vezes, o recorde nacional
de Géneros Livres durante o Campe-
onato Regional de Natação, que teve
lugar no complexo das Piscinas
Municipais da Mealhada, no fim-de-
semana de 6 e 7 de Março.

O atleta, do Clube dos Galitos, de
Aveiro, fixou ainda o recorde
nacional de 200 metros mariposa em
2’.03’’,83. Refira-se que a Mealhada
acolheu as 3ª e 4ª jornadas do
Campeonato Regional de Natação,
nas quais participaram todos os
clubes pertencentes à Associação de 

Esta iniciativa resultou de uma
organização conjunta da Câmara
Municipal da Mealhada e da Associ-
ação de Natação de Aveiro.

Novo recorde nacional
fixado nas Piscinas
Municipais

Campeão do Mundo de
Pesca Desportiva
recebe Medalha de Mérito
em Prata Dourada

“Orlando Bastos é um exemplo para
todos nós. Um exemplo de coragem,
um exemplo de dignidade”, afirmou o
Presidente da Câmara da Mealhada,
Carlos Cabral, durante a cerimónia de
atribuição da Medalha de Mérito
Municipal em prata dourada, a mais
alta condecoração do Concelho e que
foi pela primeira vez atribuída ao atle-
ta da Pampilhosa, que se sagrou
Campeão Mundial de Pesca Desporti-
va.

O esforço do atleta para superar a
deficiência de que é portador foi exal-
tado pelo autarca, que considerou tão
importante ser campeão do mundo em
pesca desportiva como ser campeão
do mundo de outras modalidades, nor-
malmente mais mediáticas, como o
futebol ou o hóquei em patins. O presi-
dente da Câmara da Mealhada vincou
ainda o  “feito extraordinário” alcança-
do por Orlando Bastos, afirmando que
o executivo camarário nunca poderia
ficar indiferente perante tal sucesso. 

A intervenção de Carlos Cabral foi
ainda marcada pelas críticas à insufi-
ciente atenção dada pelos órgãos de
comunicação social a esta modalidade,
crítica, aliás, repetida por outros inter-
venientes na sessão, que decorreu no
salão nobre dos Paços do Concelho, no
passado dia 17 de Janeiro. Uma sessão
à qual se juntaram muitos populares,
que assim vieram também prestar a
sua homenagem ao Campeão Mundial.

Para Nuno Assis, presidente da
Associação Desportiva e Cultural dos
Pescadores da Pampilhosa (ADCPP),
sublinhou o facto da ADCPP ter con-
tribuído para que “Portugal fosse, pela
terceira vez consecutiva, campeão do
Mundo”. Considerou ainda que a ho-
menagem representa “o reconheci-
mento público do mérito e da
importância social que a pesca
desportiva possui e que deve ser tida
em consideração”.

Já o presidente da Junta da Pampi-
lhosa, freguesia da qual é natural
Orlando Bastos, informou que a junta
deliberou atribuir ao atleta um subsí-
dio destinado à aquisição de material
desportivo. “Uma ajuda simbólica”,
como referiu Vítor Matos, que elogiou

o trabalho que tem vindo a ser desen-
volvido pela ADCPP, considerando
que a associação tem “dignificado a
freguesia da Pampilhosa e o concelho
da Mealhada”.

Presente na cerimónia de atribuição
da Medalha de Mérito Desportivo
Municipal esteve também o gover-
nador civil de Aveiro, José Leão, que
também criticou a deficiente cobertu-
ra dada pelos meios de comunicação
social, afirmando mesmo que estes
“nunca souberam dar a ênfase que
mereciam as prestações dos atletas
portugueses com deficiência nas mais
variadas competições em que partici-
param e nas quais alcançaram tão bons
resultados”.

Orlando Manuel Galocha Bastos
venceu o Campeonato Mundial de
Pesca Desportiva para Atletas com
Deficiência Física, que decorreu em
Monsummano Terme, em Itália, em

Outubro de 2003, tendo sido um dos
dois atletas da Associação Desportiva
e Cultural dos Pescadores da Pampi-
lhosa a participar no evento.

A decisão de atribuir a medalha -
que, de acordo com o Regulamento
para Concessão de Condecorações,
destina-se a distinguir indivíduos ou
entidades que tenham prestado rele-
vantes serviços no campo desportivo -
foi tomada pelo executivo camarário
na mesma reunião em que foi também
aprovado um voto de louvor não só ao
Campeão Mundial como também aos
restantes atletas e dirigentes da Asso-
ciação Desportiva e Cultural dos
Pescadores da Pampilhosa.

Refira-se que esta foi a primeira vez
que alguém do Concelho da Mealhada
venceu uma prova a nível mundial.
Orlando Bastos já participou em mais
de três dezenas de provas de pesca em
rio desde 2001.

O complexo das Piscinas Municipais
da Mealhada acolheu, no dia 28 de
Janeiro, o 8º Torneio de Natação da
Zona Centro. Tratou-se de uma organi-
zação conjunta da Câmara Municipal
da Mealhada e da Associação Nacional
de Desporto para a Deficiência Mental
(ANDDEM). As equipas participantes
foram: CASCI-ÍLHAVO; APADIMP;
CEE-RAINHA D. LEONOR;
APPACDM-GAIA; CERVICAR; CER-
CIAZ; CLUBE V. N. POIARES,
APPACDM-MATOSINHOS; CERCI-
ESPINHO; APPACDM-AVEIRO.

No total, participaram 99 atletas,
para além de 31 técnicos e 130 delega-
dos.

8º Torneio Natação
Zona Centro 



Mealhada

acessibilidades

BOLETIM MUNICIPAL16
Plataforma rodo-ferroviária 
na Pampilhosa

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

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Políticos somos todos. Esta é a
grande herança que os Capitães
de Abril legaram às gerações vin-
douras. Quando se comemoram
os 30 anos da Revolução dos
Cravos, há que evitar que o “25 de
Abril de 1974” se torne mais uma
data no calendário, mais um feri-
ado daqueles que servem para
descansar das agruras do dia-a-
dia...

Uma lição de Coragem, de
Valentia, de Dignidade, mas,
sobretudo, uma lição de Cidada-
nia, foi aquela que o homens que
ficarão para sempre conhecidos
na nossa memória colectiva como
os “militares de Abril” nos ensi-
naram. E que devemos honrar
todos os dias, transmitindo-a de
geração em geração.

Porque é isso a Cidadania. A
consciência dos nossos Direitos,
mas também dos nossos Deveres.
Porque é destes D’s que os
cidadãos devem fazer uso, diaria-
mente, para serem os construtores
de um outro D: a Democracia. E é
essa consciência que faz de todos
nós políticos. E, como tal, constru-
tores do nosso presente, mas tam-
bém do nosso futuro colectivo.

Só quando assumirmos plena-
mente como nossas as liberdades
e as responsabilidades que esses
homens um dia nos entregaram -
arriscando assim sacrificar as car-
reiras e as vidas -  para que com
elas agarrássemos as rédeas do
nosso destino, estaremos a honrar
Abril. E a mostrar que a Democra-
cia é feita por todos nós. 

Para que o “25 de Abril de 1974”
nunca seja apenas um feriado
para descansar das agruras do
quotidiano, mas antes uma festa
para celebrarmos as pequenas
vitórias que, dia-a-dia, vamos
alcançando. Será uma lenta cam-
inhada, que terá os seus recuos e
os seus avanços, mas que faremos
juntos. Na construção de um
mundo melhor. Não é o que quer-
emos todos?

Carlos Cabral

Apesar de só estar formalmente consti-
tuída desde o passado dia 29 de Março, a
Grande Área Metropolitana (GAM) de
Coimbra já começou a tomar forma. Os
municípios que a integram começam a
concertar as suas posições nos assuntos de
interesse regional. Foi o que aconteceu
quando a Câmara Municipal da Mealhada
decidiu subscrever o teor da moção
aprovada pela  Assembleia Municipal
(AM) de Coimbra, relativa ao T. G. V.
(Comboio de Alta Velocidade).

O executivo camarário sugeriu ainda, na
sua deliberação que, no contexto da GAM
de Coimbra, a plataforma rodo-ferroviária
(mercadorias) prevista para a região deve
ser localizada na Pampilhosa, aproveitan-
do o entroncamento ferroviário existente.

Na moção aprovada por unanimidade,
na sessão de Dezembro de 2003, a AM de
Coimbra começa por enunciar os factores
que sustentam a sua decisão, nomeada-
mente o facto das “regiões do Centro e
Norte” terem “mais de 54% da população
do País”, de ser nas referidas zonas “que
existem as maiores dinâmicas de cresci-
mento do país”. 

TGV Lisboa-Porto
“Com as ligações Lisboa-Madrid e

Porto-Madrid, o traçado Lisboa-Porto

fica incluído nas redes transeuropeias,
com uma grande poupança de investi-
mento em infraestruturas, de muitos
milhões de euros e apoio comunitário”,
consideram ainda, na moção, assinalan-
do o facto de a referida ligação ser “a
mais curta, mesmo no trajecto Lisboa-
Madrid”.

Por isso, a AM de Coimbra deliberou
“repudiar a opção de escolha de priori-
dades do TGV que marginaliza mais de
metade do País e reclamar para o traça-
do Lisboa-Porto o tratamento de 1ª pri-
oridade como frente das transeuropeias
Porto-Madrid, Lisboa-Madrid, poupan-
do-se investimentos e servindo-se mais
do dobro das populações” e também
contestar “que Coimbra seja afastada
das prioridades da construção do TGV
com tudo o que tal acarreta de prejuízo
para a evolução económica do conce-
lho, do distrito e da Região Centro”.

Na moção, é ainda reclamado para
“Coimbra um nó inter modal e estrutu-
rante” e é reafirmado “o apoio à cons-
trução do Aeroporto Internacional da
OTA, para constituir uma grande
plataforma intercontinental”.

Mealhada prepara terreno
Uma moção subscrita pelo executivo

camarário da Mealhada, na sequência
de um conjunto de iniciativas articu-
ladas que a autarquia tem vindo a levar
a cabo, tendo em vista criar todas as
condições para que a referida platafor-
ma rodo-ferroviária se localize na Vila
da Pampilhosa.

Disso mesmo são exemplo o facto de
quer o projecto de Plano de Urbaniza-
ção da Pampilhosa quer o Plano Direc-
tor Municipal contemplarem a insta-
lação da infra-estrutura nos terrenos da
antiga SOPREM. Graças à sua localiza-
ção estratégica - servida pelas linhas da
Beira Alta e do Norte; pelo ramal
Pampilhosa-Figueira da Foz; para além
do IC 2 e da sua proximidade ao IP3 e à
A1 -, dada a sua centralidade em relação
aos Portos de Aveiro e da Figueira da
Foz e no que respeita aos principais
núcleos urbanos, a Pampilhosa apresen-
ta-se como uma zona de excelência para
acolher a plataforma.

A estratégia que a Câmara da Mealha-
da definiu para esta área do desenvolvi-
mento concelhio articula-se com os
objectivos do Plano de Desenvolvimen-
to Regional, reflectidos no Programa
Operacional de Acessibilidades e Trans-
porte.

Construir Abril


