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O Secretário de Estado do Desporto, 
Hermínio Loureiro, inaugurou o Centro 
de Estágios do Luso, considerando que 
o equipamento enriquece o País.

O governante destacou também “a 

grandeza, a dimensão e a multifun-
cionalidade da infra-estrutura”, que 
custou 2,5 milhões de euros e permite 
a prática de futebol e das várias disci-
plinas do atletismo. 

A nova Biblioteca Municipal da Mealhada já 
está em funcionamento. O equipamento cul-
tural, que integra a Rede Nacional de Leitura 
Pública, está instalado num edifício constru-
ído de raiz para o efeito, localizado junto ao 
Tribunal Judicial da Mealhada. 

Biblioteca Municipal
com portas abertas

Centro Local de Apoio 
ao Imigrante já abriu

Está já em funcionamento o Centro Local de 
Apoio ao Imigrante, sediado no Gabinete de 
Serviço Social da Câmara Municipal, localiza-
do no Centro Comercial Jardim da Mealhada, 
a entidade promotora deste serviço, desti-
nado ao atendimento e aconselhamento aos 
imigrantes do Concelho. Este foi o primeiro 
serviço autárquico do género a ser instalado 
no País.

Semana da Mobilidade
pôs todos a andar a pé

Durante uma semana, quem andou pelo 
centro da Mealhada teve que deixar o carro 
no parque de estacionamento e deslocar-
-se a pé. Foi durante a Semana Europeia da 
Mobilidade, iniciativa a que o Concelho da 
Mealhada aderiu pelo segundo ano consecu-
tivo. Para o ano, há mais.

Mais investimentos
nas Águas do Luso

Culminando um longo processo negocial, a 
Câmara Municipal da Mealhada chegou a 
acordo com a Administração da Sociedade 
da Água do Luso (SAL). Já homologado pelos 
Tribunais competentes, o entendimento consa-
gra a manutenção no Concelho da sede da SAL 
e o desenvolvimento da empresa com a conse-
quente manutenção, e até o possível aumento, 
dos postos de trabalho existentes.
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Aproxima-se, a passos largos, o final de mais um ano, 
época propícia a balanços. Um ano repleto de aconteci-
mentos, que importa aqui passar em revista.

O ano de 2004 iniciou-se da melhor forma, com a 
visita do Senhor Presidente da República, Dr. Jorge 
Sampaio, ao Concelho da Mealhada. Uma visita que 
representa o reconhecimento do desenvolvimento do 
município e que serviu para dar visibilidade não só ao 
que de melhor temos para mostrar, mas também para 
alertar para o que urge fazer.

A Sociedade da Água do Luso e a Adega Cooperativa 
da Mealhada foram os locais distinguidos pelo Dr. Jorge 
Sampaio nesta sua visita, uma escolha que enalteceu 
dois dos mais importantes recursos que as terras da 
Mealhada partilham com o País: a água e o vinho.

Por outro lado, a opção do Senhor Presidente da 
República de pernoitar no Palace Hotel do Buçaco 
durante o seu périplo pelo Distrito de Aveiro contri-
buiu para dar uma nova visibilidade a uma antiga rei-
vindicação: a urgente recuperação da Mata Nacional 
do Buçaco, pela qual continuaremos a lutar junto das 
entidades competentes, tal como apelou Sua Excelência 
no discurso que efectuou na sessão solene que decorreu 
no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Nesta área, orgulhamo-nos de poder dá conta que 
resolvemos, finalmente, um problema que há muito nos 
envergonhava, o dos esgotos que corriam a céu aberto 
pela Mata Nacional e que, desde Setembro, são tratados 
na ETAR da Mealhada. 

Como previsto, 2004 é o ano em que o Concelho conta 
com uma cobertura que ronda os 98 % no que à rede 
de esgotos concerne, uma vez que, ao nível do abaste-
cimento domiciliário de água, entrámos já no ciclo de 

modernização do sector (controle remoto  das centrais 
de captação e substituição das condutas mais antigas). 

Este é também o ano em que é concluída a requalifi-
cação da ligação rodoviária entre todas as freguesias, 
dotando a Mealhada de um conjunto de acessibilidades 
que em muito contribuem para melhorar a vida das 
populações e das empresas que laboram no Concelho.

A intervenção camarária tem-se feito sentir em todas 
as áreas, não obstante as severas restrições financeiras 
que lhe foram impostas pela Administração Central. 
No ano em que assinalámos o primeiro aniversário da 
elevação da Mealhada a cidade, procedemos à recupe-
ração e devolução às populações da zona envolvente 
à Estrada Nacional 1, a norte e a sul do Cine-Teatro 
Municipal Messias, zona que apetece usufruir.

Inaugurámos o novo Centro de Treinos/Estágios do 
Luso, uma excelente infra-estrutura que permite a prá-
tica do futebol e das várias disciplinas do atletismo.

Em funcionamento está já, também, o Centro Local 
de Apoio ao Imigrante, mais uma das áreas de inter-
venção na área da Acção Social, uma das apostas deste 
Executivo.

A nova Biblioteca Municipal, já a funcionar, a par com 
a edificação do Arquivo Histórico Municipal, são inves-
timentos que, estamos certos, irão contribuir também 
para a melhoria da qualidade de vida da população.

Dinamizámos o funcionamento do Cine-Teatro 
Messias e das infra-estruturas desportivas municipais.

Lançámos, também, uma nova Agenda Cultural e 
Desportiva, para que todos possam estar a par das 
actividades que vão acontecendo no Concelho da 
Mealhada.

Remodelámos e ampliámos alguns edifícios escolares, 
apoiámos todas as escolas, apoiámos financeiramente 
as largas dezenas de associações culturais, recreativas 
e desportivas existentes no Município, delegámos 
competências e as respectivas verbas nas Juntas de 
Freguesia, parceiros insubstituíveis na senda do pro-
gresso que estamos a consolidar no Concelho. 

Muito mais poderíamos referir. Consideramos, con-
tudo, que o mais importante da actividade municipal 
de 2004 foi passado em revista nas sucessivas edições 
do Boletim Municipal, em cumprimento do princípio 
de transparência que entendemos nortear a actividade 
autárquica.

Aproveitamos agora para desejar a todos um Feliz 
Natal e um Óptimo Ano de 2005!
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Carnaval da Mealhada 
com apoio camarário

A  Câmara Municipal da Mealhada deliberou, 
por unanimidade, atribuir um subsídio de 75 mil 
euros à Associação do Carnaval da Mealhada, com 
vista à organização dos festejos de 2005.

A decisão foi tomada após a apresentação de 
uma proposta por parte do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, após ter sido informa-
do pela Direcção da Associação do Carnaval da 
Mealhada da sua disponibilidade para organizar 
os festejos, desde que existisse apoio camarário. 

“Informaram-me que, caso a Câmara não garan-
ta um apoio financeiro mínimo de100 mil euros, 
não avançarão com a organização dos festejos, 
com o brilho que é reconhecido em anos anterio-
res, apesar de lhes ter feito sentir as dificuldades 
financeiras porque tem passado e passa esta autar-
quia nos últimos dois anos”, lê-se na proposta 
que Carlos Cabral submeteu à apreciação do 
Executivo Municipal, em reunião que decorreu 
em Setembro.

O autarca sublinha que as “dificuldades finan-
ceiras” impedem a atribuição da totalidade do 
montante pedido, mas realça que “as festas do 
Carnaval são um importante evento que leva o 
nome do Concelho e da cidade da Mealhada por 
todo o país e até  estrangeiro”, motivo para a 
autarquia apoiar os festejos. É neste contexto que 
o Presidente da Câmara Municipal da Mealhada 
propôs a atribuição de um subsídio de 75 mil 
euros, admitindo a possibilidade de, no caso das 
receitas não cobrirem as despesas, ser pago um 
subsídio adicional, que poderá ascender a 25 mil 
euros, mediante a apresentação de contas. Uma 
proposta que foi aprovada por unanimidade.

A Santa Casa da Misericórdia da Mealhada está a 
construir o novo Hospital da Mealhada, uma obra 
de que o Concelho carece e cuja necessidade há 
muito se impunha ser concretizada.
A obra, que contará com mais de um milhão e 
quinhentos mil euros, vai ser comparticipada com 
500 mil euros pelo Programa Saúde XXI (375 mil 
euros daUnião Europeia e 125 mil euros do Estado 
Português).
Também a Câmara Municipal da Mealhada vai 
apoiar esta obra com 500 mil euros,  cujas transfe-

Mealhada vai ter 
novo hospital

rências se dividirão em seis anos, dadas as dificulda-
des financeiras que têm sido impostas à Autarquia. 
Do Orçamento Municipal de 2004, vão ser transfe-
ridos, conforme verba inscrita, 75 mil euros. Para 
2005, a inscrição no projecto de Orçamento con-
templa 100 mil euros.  Caso melhorem as condições 
de financiamento das Câmaras Municipais, os res-
tantes quatro anos poderão vir a ser reduzidos, para 
entrega do remanescente.
Trata-se de uma obra que merece o carinho de todos.

O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral, classifica como “vergonhoso” o 
PIDDAC – Plano de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento para 2005 para o Concelho da 
Mealhada, nomeadamente pelo desaparecimento 
da rubrica plurianual para a recuperação da  Mata 
Nacional do Buçaco.

O Presidente considera que “não obstante o 
Concelho da Mealhada ser habitualmente con-
templado com verbas muito reduzidas por parte 
da Administração Central”,  a proposta do actu-
al Governo para 2005 “ultrapassa os limites do 
aceitável, merecendo o vivo repúdio da  Câmara 
Municipal”. Dois aspectos, em particular, são apon-
tados pelo Presidente da Câmara Municipal como 
exemplos do “desinvestimento governamental”. 

O primeiro diz respeito à não inclusão no 
PIDDAC para 2005 de qualquer verba para a 
Mata Nacional do Buçaco, o que, sublinha Carlos 
Cabral, “diz bem da preocupação deste governo 
em relação a tão importante património ambiental 
e edificado”. É que, ao contrário do que aconteceu 
em anos anteriores, nomeadamente no PIDDAC 
para 2004 - que contava com uma verba de 140 mil 
euros na rubrica “Mata e Convento do Buçaco”, 
no âmbito da medida “Defesa e Valorização do 
Património Cultural” e do projecto “Recuperação 
do Património Classificado” -, este ano, não existe 
qualquer  verba para a Mata Nacional, cuja degra-
dação aumenta a cada dia que passa.

“A única intervenção digna de registo na Mata 
Nacional, realizada por uma entidade alheia à Mata 
em termos  jurídico-administrativos, foi da iniciati-

va da Câmara Municipal da Mealhada, que elaborou 
o projecto, lançou a empreitada e executou a obra 
para resolver o problema dos esgotos que corriam 
a céu aberto pela encosta da Serra do Buçaco e que, 
desde Setembro, são já tratados na ETAR (Estação 
de Tratamento de Águas Residuais) da Mealhada”., 
acrescenta Carlos Cabral.

“O segundo aspecto que ilustra bem a vergonha 
deste PIDDAC para o Concelho da  Mealhada, que é 
um dos concelhos do Distrito de Aveiro com menos 
verbas inscritas, é a não inclusão de qualquer 
montante para a variante à EN1/IC2, que ligaria os 
limites dos concelhos de Coimbra e Águeda, servin-
do os Concelhos de Mealhada e de Anadia”, afirma o 
Presidente da autarquia. Trata-se de uma importante 
obra para a Região, que já teve várias propostas de 
traçado nos últimos 20 anos e que, mais uma vez, não 
merece a atenção da Administração Central.

Outro dos motivos de descontentamento da 
Câmara Municipal é a redução em 50 por cento das 
verbas para a Biblioteca Municipal que, em 2004, foi 
contemplada com 64 mil euros e, em 2005, terá uma 
dotação de apenas 30 mil euros.   

Por fim, Carlos Cabral classifica  como “lamen-
tável” a verba atribuída à Extensão de Saúde de 
Barcouço, contemplada com 5 mil euros, mon-
tante que, em seu entender, “é uma vergonha e 
que demonstra bem a hipocrisia política que está 
subjacente à resolução da grave  situação existente 
actualmente nesta unidade de saúde, acrescentando 
que tal verba (mil contos) só dará para o papel do 
projecto e para pouco mais”. 

PIDDAC “vergonhoso” 
para o concelho da Mealhada
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Está concluída a  construção da “Variante a 
Barcouço”, uma obra que representa um inves-
timento superior a 430 mil euros. A ligação da 
variante às vias existentes é feita através de duas 
rotundas,  implicando a demolição de um grande 
edifício junto à Igreja. 

O arruamento tem uma extensão de 1120 metros, 
com uma largura de sete metros e passeios em 
algumas zonas. A empreitada incluiu ainda a exe-
cução de um arruamento de ligação ao centro da 
povoação (junto à Igreja) – que implicou a criação 
de um cruzamento -, rede de águas pluviais e rede 
de abastecimento de água junto ao aglomerado 
urbano.

CONSTRUÇÃO
VARIANTE A BARCOUÇO

AMPLIAÇÃO
ESCOLA DO CANEDO

A ampliação e recuperação da escola do 1º  
ciclo do Ensino Básico do Canedo está já conclu-
ída. Foi construída uma nova sala de aulas e uma 
biblioteca, para além de terem sido remodeladas 
as instalações sanitárias. O alpendre foi também 
reconstruído. Foram ainda remodeladas as insta-
lações eléctrica, de água e de saneamento, bem 
como as caixilharias e efectuados os arranjos 
exteriores.

Ao todo, a ampliação e recuperação desta 
escola representa um investimento superior a  
70 mil euros.

Está concluída a recuperação dos moinhos de cereais 
do Lograssol, movidos a água. O objectivo da  Câmara 
Municipal da Mealhada é  criar um  pólo de atracção turís-
tica e cultural na freguesia da Vacariça, tornando-os uma 
estrutura de apoio a actividades de carácter lúdico, turís-
tico e pedagógico. 

Esta intervenção faz parte de um projecto integrado de 
requalificação e de revitalização da freguesia da Vacariça, 
assente na sua vocação rural e beneficiando da sua locali-
zação geográfica privilegiada, que pretende despertar toda 
a comunidade para a capacidade de desenvolvimento da 
freguesia e para a sua atractividade turística e cultural. 

Brevemente, terão início as obras dos arranjos exterio-
res dos moinhos de água, que vão incluir zonas de lazer e 
uma pequena ponte pedonal de madeira sobre a Ribeira da 
Vacariça, além de uma pequena represa.

RECUPARAÇÃO
MOINHOS DO LOGRASSOL

OBRAS MUNICIPAIS
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CORRECÇÃO
ESTRADA VIMIEIRA/VIADORES

RECONVERSÃO
BIBLIOTECA NA PAMPILHOSA

BENIFICIAÇÃO
ESTRADA DOS MOÍNHOS/LUSO

Já se circula bem melhor na Estrada Municipal 
Vimieira/Viadores, que foi alvo de obras de bene-
ficiação 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, 
drenagens e a aplicação de sinalização horizontal 
e vertical.

Já está aberta ao público a nova Biblioteca Municipal 
da Pampilhosa, instalada no antigo edifício do Quartel 
dos Bombeiros, propriedade da Câmara Municipal.

Dado o estado de degradação em que se encontrava 
o edifício, nomeadamente no que se refere a infiltra-
ções de água, a obra incluiu a substituição do telhado, 
rebocos e pintura de paredes interiores e exteriores, 
para além da substituição da rede eléctrica existente e a 
construção  de um novo pavimento, em “piso flutuante”, 
obra que custou cerca de 35 mil euros.

A Biblioteca é mantida e gerida pela Junta de Freguesia 
da Pampilhosa, que não só enriqueceu o espólio biblio-
gráfico como também equipou informaticamente o 
espaço, incluindo o acesso à Internet. Prevê-se que a 
Biblioteca fique proximamente ligada informaticamente 
em rede à Biblioteca Municipal da Mealhada.

Concluída está a beneficiação da Estrada dos 
Moinhos, via que liga no Luso a EN 234 ao centro 
da Vila.

A empreitada compreendeu a melhoria das 
características técnicas do traçado, de forma a 
garantir mais segurança não só na circulação rodo-
viária como também a quem circula a pé. Foram 
pavimentadas as bermas, e executados passeios e 
valetas, para além do reforço do pavimento com 
tapete betuminoso. Numa das zonas foi pedonali-
zado um arruamento de acesso a esta via.
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Está a decorrer a beneficiação da E.M. Antes/
Ventosa/Póvoa do Garção – limites do Concelho 
(Anadia e Cantanhede) 

A empreitada abrange uma extensão de 6.550 
metros, com início no limite da freguesia de Antes 
até à Póvoa de Garção, limite de concelho com 
Cantanhede, abrangendo ainda a EM 611 de Ventosa 
do Bairro ao limite de concelho com Anadia.

A obra inclui a beneficiação, reforço, alarga-

BENEFICIAÇÃO

EM ANTES/PÓVOA DO GARÇÃO

mentos pontuais da faixa e execução de uma 
rotunda no cruzamento de Ventosa do Bairro 
para Tamengos. Inclui ainda a rede de águas plu-
viais e a sinalização, no âmbito da qual será, entre 
outras intervenções, semaforizado o cruzamento 
de Antes junto à Igreja.

Com esta obra fecha-se o ciclo da ligação entre 
freguesias do Concelho da Mealhada com moder-
nas rodovias.

Está a decorrer a empreitada de execução da 
Iluminação Pública do Jardim Interior da Urbanização 
da Quinta da Nora, que representa um investimento 
de cerca de 10 mil euros.

Em fase avançada está a empreitada de repavi-
mentação e beneficiação de pavimentos das zonas 
exteriores envolventes à Urbanização da Quinta da 
Nora, um investimento que permite assim, finalmen-
te, que os moradores e estabelecimentos comerciais 
usufruam das excelentes condições de acesso que só 
agora, com a construção do edifício do último lote, foi 
possível proporcionar.

EXECUÇÃO
ILUMINAÇÃO DA QUINTA DA NORA

EXECUÇÃO
JARDIM PÚBLICO DA PAMPILHOSA

Está em curso a execução da mais importante fase 
do Jardim Público de Pampilhosa – Envolventes ao 
lago, Iluminação e Estadias, que compreende a insta-
lação de redes de drenagem de águas pluviais, a ilu-
minação pública e de rega, relvados e zonas de lazer, 
que vão permitir que o jardim comece a ser usufruído 
pela população, mesmo antes de estarem concluídas 
as recuperações e as reutilizações de alguns edifícios 
em ruína ali existentes. 

Completa-se assim a recuperação ambiental, para 
utilização da população, de um espaço degradado e 
abandonado há cerca de 50 anos, que tão péssima ima-
gem tem dado da zona central da Vila da Pampilhosa.

Concluída está já a execução da vedação da escola 
do 1º  ciclo do Ensino Básico da Silvã, tendo sido tam-
bém executados diversos arranjos exteriores.

VEDAÇÃO
ESCOLA DA SILVÃ

BENEFICIAÇÃO

ESTRADA BARCOUÇO/GRADA
Está em fase de conclusão a empreitada que 

inclui a repavimentação da Estrada Barcouço/
Grada, uma via municipal com início na Rotunda 
da Igreja Velha e que liga à povoação de Grada, 
e ainda a beneficiação do arruamento princi-
pal desta povoação. Foram executadas valetas, 

reforçadas as bermas e limpas as linhas de água, 
tendo ainda sido dotada a referida via municipal 
com  sinalização horizontal e vertical apropriada. 
Trata-se de um investimento que muito irá bene-
ficiar a população de Grada e de Adões na sua 
ligação à sede da freguesia.
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Centro de Treinos/Estágios 
Inaugurado a rigor

Multifuncional
Para além do campo relvado para futebol, foi 

também construído um meio campo relvado de 
treinos e uma pista de atletismo, em tartan, que 
permite a prática das disciplinas de saltos, lança-
mentos e corridas: Salto com vara, salto em altura, 
salto em comprimento e triplo salto; lançamento de 
disco, lançamento de peso, lançamento de martelo 
e lançamento de dardo e corridas de velocidade e 
meio-fundo.

O edifício de apoio distribui-se em dois pisos. No 
piso térreo, destinado a atletas, árbitros e funcioná-
rios, ficam quatro grandes 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 de televisão e 
zona para entrevistados.

No piso superior, fica a bancada, com capacidade 
para mais de 350 pessoas sentadas, um bar e salas de 
apoio para a imprensa, rádio e tv.

O equipamento está ainda dotado de um parque 
de estacionamento para 110 viaturas, para além de 29 
aparcamentos para automóveis ligeiros e dois apar-
camentos para autocarros, destinados a funcioná-
rios e a atletas, estes no interior do recinto vedado.

Graças à excelente iluminação, todo o Centro de 
Treinos/Estágios pode ser utilizado à noite.

“O nosso País está mais rico com este equi-
pamento”, sublinhou o Secretário de Estado do 
Desporto, Hermínio Loureiro, durante a cerimó-
nia de inauguração oficial do Centro de Treinos/
Estágios do Luso/Mealhada, que decorreu a 9 de 
Outubro.

Destacando “a grandeza, a dimensão e a multi-
funcionalidade da infra-estrutura”, o governante 
considerou que a Câmara Municipal da Mealhada 
“tem agora um novo ciclo pela frente, tão impor-
tante como este que agora terminou. É necessário 
que se criem as condições para que o Centro de 
Estágios seja atractivo e utilizado pelo maior 
número de pessoas”.

Hermínio Loureiro aproveitou a ocasião para 
frisar a importância do Poder Local na promo-
ção do Desporto, nomeadamente entre os mais 
jovens: “As autarquias são insubstituíveis na 
política desportiva, tanto na construção de ins-
talações como na definição e implementação das 
políticas desportivas, por forma a aumentar a prá-
tica desportiva e criar hábitos nos jovens”.  

Investimento Volumoso

Por seu turno, o Presidente da Câmara da 
Mealhada, Carlos Cabral, considerou que o equi-
pamento, situado num local privilegiado, “pode 
ter um importante papel no desenvolvimento cul-
tural e económico concelhio, contribuindo para 
que o turismo seja menos sazonal e se estenda o 
mais possível ao longo de todo o ano”. “Agora”, 
desafiou o autarca, é necessário que os empresá-
rios do concelho e da região se esforcem para que 
tal desiderato possa ser concretizado”.

O Presidente da Câmara da Mealhada classi-
ficou o Centro de Estágios, que custou mais de 
2,5 milhões de euros, como um “investimento 
volumoso” e  frisou o facto da infra-estrutura 
permitir a prática de outras modalidades, para 
além do futebol. “Na nossa região, temos muito 
futebol, mas pouca prática desportiva. Com este 
investimento, pensamos alterar esta situação. O 
complexo vai contemplar o futebol, mas também 
as diversas disciplinas do atletismo”, disse Carlos 
Cabral.

Um jogo amigável, entre a Académica e o 
Moreirense, ambos da Super-Liga de Futebol, e 
que deu a vitória por1-0 à equipa de Coimbra foi 
um dos pontos altos do programa de inauguração 
oficial do equipamento desportivo, a que assisti-
ram largas centenas de espectadores. Uma aten-
ção especial mereceram os atletas paralímpicos, 
cujo recente desempenho nos Jogos Paralímpicos 
de Atenas 2004 foi alvo de rasgados elogios. 
Carlos Ferreira (medalha de prata na Maratona 
e nos 10 mil metros nos Jogos Paralímpicos de 
Atenas 2004), Firmino Baptista (medalha de 
ouro nos 100 metros e  prata nos 200 metros no 
Campeonato da Europa e medalha de ouro esta-
feta 4x100 metros no Campeonato do Mundo)  e 
Odete Fiúza (medalha de bronze nos 5 mil metros 

no Campeonato da Europa), acompanhados dos 
respectivos atletas-guia,  deram uma volta à pista 
de atletismo, sendo vivamente aplaudidos pela 
assistência.

Refira-se que a infra-estrutura desportiva foi 
classificada pela UEFA como Centro de Treino 
Oficial, tendo acolhido a Selecção Suíça durante o 
Campeonato Europeu de Futebol. A inauguração 
oficial foi, na altura, adiada devido à impossibili-
dade do Secretário de Estado do Desporto estar 
presente. 

O Centro de Treinos/Estágios situa-se na saída 
sul da Vila do Luso, na estrada para a Pampilhosa, 
junto ao actual campo de jogos também perten-
cente à autarquia. A localização do equipamento 
foi escolhida dada a proximidade com o Luso e 
o Buçaco, que são servidos por excelentes infra-
estruturas hoteleiras e reúnem excepcionais con-
dições ambientais.

Apesar do reconhecimento Governamental da 
qualidade da infra-estrutura, até ao final do mês 
de Novembro de 2004, a Secretaria de Estado do 
Desporto ainda não havia comunicado à Câmara 
Municipal qualquer aprovação da candidatura 
efectuada em 2003 para obtenção de apoios finan-
ceiros  para a execução de tão importante equipa-
mento polidesportivo, justamente considerado um 
dos melhores do país.
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Centro de Estágios 
acolheu Estoril Praia

A Equipa do Estoril Praia realizou, no Verão, a sua 
preparação de pré-época no novo Centro de Treinos/
Estágios do Luso.

No âmbito do treino decorreu, no mesmo local, um 
jogo amigável com o Futebol Clube da Pampilhosa.

As Piscinas Municipais da Mealhada, depois da para-
gem técnica de Agosto, retomaram, em Setembro, as 
actividades, após um encerramento para operações 
de manutenção. Os interessados podem continuar 
a inscrever-se nas diversas modalidades disponibi-
lizadas pela Câmara Municipal da Mealhada, com 
o objectivo de que todos, independentemente da 
idade ou do nível de aptidão em termos da prática 

Piscinas Municipais 
retomam actividade

da natação, tenham acesso a esta infra-estrutura 
desportiva. 
Assim, para além do regime livre, existem as 
seguintes modalidades: Ensino de natação, para 
todas as faixas etárias; Natação: Pré-competição 
e competição; Natação para bebés; Natação para 
grávidas; Hidroginástica; Ensino de Pólo Aquático 
e Pólo Aquático: Equipa Federada – Masculinos.

Para assinalar o Dia Mundial do Coração, no 
passado dia 26 de Setembro, a Câmara Municipal 
da Mealhada decidiu abrir as instalações despor-
tivas do Concelho à população: Piscina Municipal 
da Mealhada, Pavilhões Municipais do Luso e da 

Desporto para todos 
no Dia do Coração

Pampilhosa puderam ser frequentadas gratuita-
mente nesse dia. 

O objectivo foi promover a prática  do Desporto 
e sensibilizar a população para a necessidade de 
adoptar hábitos de vida saudáveis.

 Curso de promoção a Juizes Especialistas de Marcha 
– Grau 2 decorreu no passado dia 23 de Outubro no 
Centro de Treinos/Estágios do Luso/Mealhada. 
 Trata-se de uma acção de formação promovida pela 
Federação Portuguesa de Atletismo em parceria com a 
Câmara Municipal da Mealhada. 

Esta acção de formação insere-se na política de des-
centralização geográfica que tem vindo a ser desen-
volvida pelo Conselho de Arbitragem da Federação 
Portuguesa  de Atletismo com vista a contribuir para 
a dinamização e para o desenvolvimento da actividade 
de arbitragem e que tem a colaboração desta autarquia.

Formação de Juízes

Proporcionar umas férias diferentes às crianças entre 
os 6 e os 12 anos é o objectivo das Férias Desportivas e 
Culturais Natal 2004, cujas actividades têm início no dia 
20 de Dezembro. 

Os interessados podem obter informações e inscre-
ver-se nas Piscinas Municipais da Mealhada, até ao pró-
ximo dia 13 de Dezembro. As actividades estão limitadas 
a 45 participantes. Ténis, Andebol, Futsal, Patinagem, 
Voleibol, Campismo, Pólo Aquático, Hidroginástica, 
Dança, Jogos Tradicionais, Basquetebol, Matrecos, Jogos 
de mesa, Jogo da malha, Bilhar, e  Corridas de sacos são 
algumas das actividades previstas.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal da 
Mealhada.

Férias Desportivas
Natal 2004

A Selecção Olímpica de Futebol da República do 
Gana e o Futebol Clube da Pampilhosa disputaram, no 
Campo do Futebol Clube da Pampilhosa um jogo-trei-
no, no âmbito da visita que a selecção africana fez ao 
Município da  Mealhada.

Este jogo da Selecção deste País Africano, treinada, 
na altura, pelo português Mariano Barreto, enquadrou-
se na preparação da equipa para a participação nos 
Jogos Olímpicos de Atenas e antecedeu uma visita ao 
novo Centro de Treinos/Estágios do Luso.

Selecção Olímpica do Gana jogou 
na Pampilhosa
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Nova alameda assinala 
elevação a cidade

A Alameda da Cidade, situada junto à Estrada 
Nacional nº1, a Norte e a Sul do Cine-Teatro 
Municipal Messias, onde se encontra a nova cafeta-
ria, foi palco de um concerto a cargo da Filarmónica 
Pampilhosense, na noite do passado dia 26 de 
Agosto, data em que se assinalou um ano sobre a 
publicação em Diário da República da elevação 
da Mealhada a cidade, aprovada na Assembleia da 
República a 1 de Julho.

Os festejos começaram ainda durante a tarde, 
com a actuação de Gaiteiros pelas ruas da cidade. 
Às 21h00, a Filarmónica Pampilhosense chegou aos 
Paços do Município, tendo depois desfilado pelas 
ruas, terminando na nova Alameda da Cidade, onde 
fora descerradas as respectivas placas toponímicas, 
de um e do outro lado da  EN1.

Várias dezenas de pessoas associaram-se aos 
festejos do primeiro aniversário da elevação da 
Mealhada a cidade, assistindo à actuação da banda da 
Pampilhosa e à actuação do grupo Trovadores do Liz.

Para o Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, a elevação da Mealhada 
a cidade “nada mudou, em termos financeiros. 
Continuamos a ter os mesmos apoios, segundo a Lei 
das Finanças Locais”. O autarca considera que a alte-
ração se verifica, sobretudo, em ao nível da elevação 
da auto-estima da população. “Existe uma maior 
auto-estima, o que pressupõe um maior grau de 
exigência por parte dos cidadãos, mas também pode 
funcionar como um estímulo para que intervenha 
civicamente  com maior empenho, pelo progresso e 
desenvolvimento da nossa terra”.

A Câmara Municipal da Mealhada decidiu relançar com 
novo formato gráfico a Agenda Cultural e Desportiva que, 
desde meados de 2004, tem uma periodicidade mensal, 
reunindo, numa só edição, as mais variadas iniciativas que 
decorrem no Concelho: teatro, cinema, exposições, activi-
dades desportivas...

O objectivo é que cada edição funcione como uma 
espécie de “guia” ou de “roteiro”  para as várias activida-
des de cariz cultural ou desportivo previstas para a área 
do Município, de forma a que quer os munícipes quer os 
visitantes possam atempadamente seleccionar aquelas que 
mais lhes interessam. Por isso, trata-se de um agenda tam-
bém “aberta” à divulgação de iniciativas promovidas pelas 
associações que dão forma ao espaço comunitário e não 
apenas aos eventos promovidos pela autarquia. 

Para além das iniciativas previstas, a agenda disponibiliza 
ainda um conjunto de informações úteis, como os  telefo-
nes  de bombeiros, serviços de  saúde e de equipamentos 
desportivos, bem como os dias a quem se realizam as feiras 
e mercados.

Agenda Cultural
com novo grafismo

Uma selecção de filmes premiados que integraram as 
edições de 2003 e de 2004 dos Encontros Internacionais de 
Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia (Avanca) foi exibida 
numa mini-maratona cinematográfica que decorreu no Cine-
Teatro Municipal Messias, no passado dia 6 de Outubro.

Durante a sessão, que teve uma duração de 71 minutos, 
foram exibidos filmes oriundos do Irão, Dinamarca, França, 
Suécia, Alemanha, Estónia, Reino Unido e Portugal: A Última 
Aldeia por Contar (Prémio Cinema – Curta Metragem), O 
Depósito (Prémio Vídeo, Gouille e Gar, Da Cabeça aos Pés, 
The Staircase (Prémio Cinema – Curta Metragem e Prémio 
Interpretação Feminina), Exit (Prémio Vídeo), Instinct 
(Animação), Moo(n) (Prémio Especial Animação) e Timor 
Loro Sae (Prémio Competição Avanca).       

A esta sessão de grande qualidade, e com entrada gratui-
ta, assistiram pouco mais de meia centena de espectado-
res, na sua maioria oriundos das cidades d Coimbra e de 
Aveiro.                                     

Filmes premiados
em sessão única

A noite é agradável. Lia e Rodrigo têm 17 anos. 
Sucedem-se encontros, desencontros, sonhos, 
pequenos e grandes desastres. Assistimos a tudo. 
Fazemos, todos juntos, uma viagem pelo tempo que 
é, sobretudo, uma forma de viver este caso de amor. 
O deles.

...Mais uma vez...

...Amor
Amantes? Sim. Amigos. Também. E, contudo, 

nada disso. Apaixonados? Sempre. Juntos? Também. 
Casados? Sim. Mas não um com o outro. É uma 
relação que escapa aos grilhões da normalidade. 
A opção foi deles. Quando estavam ambos “dispo-
níveis”, digamos assim, escolheram não viver uma 
relação convencional, por acharem que isso estra-
garia tudo. Provavelmente estavam certos.

Trata-se de uma peça para quem acredita no des-
tino, para aqueles que crêem que existe uma alma 
gémea à espera de ser encontrada.  “Mais uma vez 
amor” sugere que essa pessoa especial pode não ser 
a ideal para casar e ter oito filhos.

A peça subiu ao palco do Cine-Teatro Municipal 
Messias, nos passados dias 19 e 20 de Novembro. 
Protagonizada pelos actores Ana Beatriz Nogueira 
e Marcos Palmeira, o espectáculo partiu de textos 
de Rosane Svartman, Lulu Silva Teles e Ricardo 
Perroni. A direcção foi de Ernesto Picolo.

Com lotações praticamente esgotadas, aconteceu 
TEATRO na Mealhada
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“Nas Asas do Sonho” 
é livro de poesia

Os tons azuis, amarelos e verdes, os 
motivos mais florais ou mais geométri-
cos deram  vida à sala de exposições 
do Cine-Teatro Municipal Messias,  que 
acolheu a mostra  “Azulejos que Falam”, de 
Paulo Calado, entre 11 de Setembro e 4 de 
Outubro.
Paulo Calado é bacharel em Engenharia 
Cerâmica e realizou já várias exposi-
ções, individuais e colectivas, nome-
adamente no Cine-Teatro Municipal 
Messias, na Biblioteca da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, no 
Mercado Bar e no Centro Cultural de 
Anadia.

Mostrar alguns dos trabalhos em 
vídeo que se vão fazendo, dada a 
dificuldade que os vídeo-artistas 
têm em mostrar publicamente o 
seu trabalho, foi o objectivo da ini-
ciativa VideoLab, que decorreu no 
Cine-Teatro Municipal Messias, no 
passado dia 27 de Novembro.

Foi uma autêntica maratona de 
vídeo, com lugar para a ficção, para a 
animação, vídeoarte, vídeo experimen-
tal, documentário e vídeo musical.

Foram exibidos os seguintes filmes-
vídeo: À procura de Susana (Sérgio 

Concerto 
Multimédia 
no Cine-Teatro
Messias

Escritos entre 1969 e 2004, os poe-
mas que compõem o livro “Nas  Asas 
do Sonho”, de Maria Helena Moreira 
Diniz dos Santos, lançado no passa-
do dia 16 de Outubro, no Cine-Teatro 
Municipal Messias, são apenas uma 
parte da produção poética da autora, 
natural da  freguesia de Ventosa do 
Bairro, já que, por nunca haver pen-
sado em editá-los, muitos acabaram 
por se perder.

Licenciada em Filologia Germâmica, 
pela Universidade de Coimbra, 
Maria Helena ensinou línguas duran-
te 37 anos, no Colégio Nossa Senhora 
da Assunção, em Anadia. Os poemas 
foram-na acompanhando ao longo de 
uma vida recheada, partilhada com o 

marido, os quatro filhos, os 12 netos e 
os amigos. É a eles que dedica os seus 
versos. Versos que falam de sonhos, de 
amor, de recordações, de crianças, da 
natureza, de liberdade. A palavra à auto-
ra: “Também outros poetas sonharam 
e transmitiram nos seus versos ânsias 
reprimidas, alegrias desejadas, tristezas 
sentidas bem no fundo da alma, nos limi-
tes do pensamento e desejaram deixar-se 
levar bem alto, nas asas do sonho”.

Na sessão de lançamento, usaram da 
palavra o juiz conselheiro Nuno Salgado, 
seu conterrâneo e amigo, e o Presidente 
da Câmara da Mealhada, que enaltece-
ram as qualidades cívicas da autora.

Esta obra foi editada com o apoio da 
Câmara Municipal.

Gomes); One Stop minute; Interface for 
a future generation (Fernando Ferreira); 
Um tiro no Park (Daniel Pinheiro); 
O Juíz da Beira (Rita Perpétuo, Filipa 
Nóvoa e Tânia Rodrigues); Trilho de 
azeite que acaba no medonho pires 
cheio, datando o chafariz dos pássaros, 
depositado ao lado da merenda  de 
vários empregados que escondem a 
terra do seu senhor cavando-a (Paulo 
Razoável); Foreign (Paulo Custódio 
e Tiago Coelho); Gaspacho (Nelson); 
Uma refeição (Miguel Furtado); O D-
Fensor de Pardilhó (Diogo Carvalho); 

O rapaz no mundo de papel (Miguel 
Furtado); Lua (Miguel Furtado); Auto
.graphic.video.portrait (Rui Cardoso); 
Put some (paint)  ball’s in your christ-
mas tree (Rui Cardoso).

Após o intervalo, decorreu um 
Concerto Multimédia, com o grupo 
Randomex, que utiliza os computa-
dores portáteis como instrumentos e 
a imagem como parte integrante dos 
seus concertos. Nesta iniciativa parti-
cipou também o vj Photomatics.

Mostra de pintura e artes decorativas
Pinturas, artes florais, bordados, lou-

ças. São estes os elementos que integram 
a exposição colectiva da Associação 
dos Aposentados da Bairrada, patente 
no Cine-Teatro Municipal Messias. Os 
quadros retratam cenas da natureza, 
animais de estimação e figuras huma-
nas, entre outros motivos.

Há também pequenas estatuetas em 
madeira, toalhas de linho adornadas 
com bonitos bordados, candeeiros, jar-
ras, pratos, travessas e outros objectos 
em louça. Porque se trata de uma mos-
tra de artes decorativas. Patente na Sala 
de Exposições do Cine-Teatro Municipal 
Messias até ao final do mês.

Agatha Christie no Buçaco
Poucos sabem da paixão que Agatha 

Christie tinha por Portugal. A mais famosa 
escritora de livros policiais passava longas 
temporadas no Palace Hotel do Buçaco, 
ora escrevendo, ora passeando, ora acom-
panhando o marido às ruínas romanas de 
Conímbriga..

O fascínio que o Buçaco exercia sobre 
a célebre criadora de Poirot e de Miss 
Marple levava-a igualmente a interessar-
se pelos segredos do local... Desta vez, 
Agatha Christie regressa, pela mão de Luísa 
Monteiro de Sá, para desfiar o novelo de um 
crime ocorrido em 1918. Com esta obra, Luísa 
Monteiro de Sá foi galardoada com o Prémio 
Nacional de Literatura Lions de Portugal, 
vendo premiado seu trabalho de investigação 
e de criação literária.

A obra chama-se, sugestivamente, Agatha 
Christie e o Fantasma do Bosque Sagrado. 
Luísa Monteiro de Sá havia já escrito O Espírito 
da Mata, Aventuras de Natal no Buçaco, uma 
obra ilustrada destinada ao público infantil, 
entre outros livros já editados.

Azulejos em exposição
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Novo Arquivo Municipal
quase concluído

Praticamente concluído está o 
novo edifício do Arquivo Histórico 
Municipal da Mealhada, localizado 
junto da Urbanização do Choupal.  O 
imóvel tem uma área de cerca de 600 
metros quadrados, distribuída ao longo 
de três pisos, tendo sido concebido 
para se integrar no espaço envolvente. 

O duplo pé-direito, na zona de 
entrada, permite que a luz solar entre 
através do grande pano envidraçado. O 
espaço de estanteria foi planeado com 
o objectivo de suportar os documentos 
produzidos nas próximas duas décadas, 
para além do material já existente.

O público terá acesso ao edifício 
através do lado sul, na continuidade 
do percurso pedonal ao longo da ala-
meda de choupos da antiga Quinta do 
Choupal. A partir do átrio acede-se à 
zona de atendimento, ao gabinete de 
consulta de suportes especiais e à sala 
de leitura e consulta de documentos, 
com capacidade para seis leitores.

A entrada de funcionários e de docu-
mentos efectua-se pelo lado norte do 
edifício, dando acesso ao gabinete de 
direcção, ao gabinete de atendimento e 
classificação de documentos.

No piso 2 localiza-se uma ampla 
área de depósito de documentos e um 
gabinete de trabalho/investigação/
formação. No piso 3, localiza-se uma 
segunda área de depósito de docu-
mentos e uma sala para depósito de 
suportes especiais. 

O Arquivo Municipal está provi-
soriamente instalado no edifício da 
MEAGRI -  Cooperativa Agrícola da 
Mealhada, não estando, actualmen-
te, a sua documentação acessível ao 
público.

Com a construção do novo edifí-
cio, estarão reunidas as condições 
para que o Arquivo Municipal possa 
integrar, por doação ou por depósito, 
acervos documentais de instituições 
ou empresas do concelho, que tenham 
valor para a memória colectiva da 
comunidade e que passem, assim, 
a estar disponíveis para consulta. É 
também objectivo da autarquia dina-
mizar visitas, sensibilizar a comu-
nidade escolar para a necessidade 
de preservar o legado documental, 
promover encontros e jornadas que 
abordem a temática da arquivística 
ou do património concelhio e trazer 
para a Mealhada, através de exposi-
ções documentais temáticas ou da 
aquisição de cópias microfilmadas, as 
notícias que se guardam em diferentes 
arquivos nacionais.

A construção e equipamento do 
edifício do Arquivo Municipal serão 
suportadas, em partes iguais, pela 
Câmara Municipal de Mealhada e 
pelo Instituto dos Arquivos Nacionais 
– Torre do Tombo, no âmbito do 
PARAM – Programa de Apoio à Rede 
de Arquivos Municipais. O terreno foi 
cedido pela autarquia.

Nova Biblioteca já funciona

A nova Biblioteca Municipal da 
Mealhada já está em funcionamento. 
O equipamento cultural, que integra a 
Rede Nacional de Leitura Pública, está 
instalado num edifício construído de 
raiz para o efeito, localizado junto ao 
Tribunal Judicial da Mealhada.

A inauguração oficial da nova Biblioteca 
Municipal está dependente da dispo-
nibilidade de agenda do Presidente da 
República, Dr. Jorge Sampaio, sendo pro-
vável que se concretize ainda durante o 
mês de Dezembro ou em Janeiro próximo.

O contraste entre os materiais usa-
dos na construção do edifício é um 
dos seus traços marcantes, destacan-
do-se o recurso à pedra de Ançã e ao 
vidro. A pedra domina as partes opacas 
da estrutura, integrando os materiais 
característicos da região naquele que 
se pretende seja um espaço repositório 
de saber e cultura.

O imóvel que alberga a nova 
Biblioteca Municipal organiza-se, do 
ponto de vista espacial, a partir de 
uma entrada principal que conduz 
directamente a um átrio de duplo pé-
direito que articula as diversas secções 
que compõem a biblioteca. O referido 
átrio alberga o balcão de atendimento 
aos utentes e um espaço multifuncio-
nal, que serve de área de entrada e enca-
minhamento dos utentes e que também 
poderá acolher pequenas exposições. 
Este mesmo espaço serve de acesso à 
sala polivalente e à secção infantil.

No piso superior localiza-se  a sec-
ção de adultos.  Já os serviços internos 
distribuem-se pelos dois pisos. 

Foi ainda criado um pátio exterior 
junto às salas de leitura, que permite 
uma boa iluminação e a ventilação das 
áreas interiores da biblioteca.

A presidente do Comité de 
Geminação de Contrexéville, Simone 
Paulmier, entregou, no passado mês de 
Setembro, uma centena de livros, ofere-
cidos pelo presidente do Departamento 
de Vosges, em França, à nova Biblioteca 
Municipal da Mealhada.

As obras, relativas aos departamentos 
de Vosges e de Lorraine, destinam-se à 
criação de uma área dedicada a livros 
franceses, com o objectivo de promo-
ver o domínio da língua francesa na 
Mealhada, cidade geminada há 20 anos 
com Contrexéville. Os livros abordam 

Uma centena de livros
vieram de Contrexéville

temáticas como a história e a geogra-
fia, dando também a conhecer alguns 
autores franceses.

A entrega das obras decorreu no 
Salão Nobre da Câmara Municipal, 
durante uma cerimónia que contou com 
a presença do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, 
e do Vereador da Cultura, Ferraz da 
Silva. Simone e Michel Paulier na des-
locação ao Concelho da Mealhada visi-
taram também as instalações da nova 
Biblioteca Municipal, que abriu portas 
ao público no dia 29 de Novembro.
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As alterações  à  Lei de Bases do  Sistema 
Educativo ditaram novas competências para os 
municípios no que respeita ao parque escolar do 
Concelho. Assim, a construção, o apetrechamento 
e a manutenção dos estabelecimentos de ensino 
pré-escolar e do ensino básico passaram a ser da 
competência das autarquias que, para assegurar 
essa tarefa, necessitam de conhecer em detalhe 
o conjunto de estabelecimentos de ensino que 
passam a ter sob a sua tutela.

Para isso, está actualmente a ser elaborada 
pelo Centro de  Estudos Geográficos da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra a Carta 
Educativa do Município da Mealhada, que será 
depois implementada pelo Conselho Municipal de 
Educação.

Este documento constituir-se-á como um 
instrumento de trabalho quer na gestão diária 
dos recursos educativos quer no processo de 
ordenamento e planeamento de equipamentos 
de ensino. Em termos da informação recolhida, 
a Carta Educativa do Município da Mealhada 
terá como suporte fundamental  o levantamento 
da totalidade dos estabelecimentos de ensino, 
incluindo as Actividades de Tempos Livres.  
A Carta Educativa é entendida como um ins-

trumento de planeamento, visando atingir  a  
melhoria da Educação, do Ensino, da Formação 
e da Cultura no território que abrange.   Este 
instrumento permitirá aos responsáveis orientar 
a expansão do sistema educativo no território em 
que se insere, em função do desenvolvimento 
económico e sócio-cultural pretendido; tomar  
decisões relativamente à construção de novos 
empreendimentos, ao encerramento de escolas  
e à reconversão e  adaptação do parque escolar, 
optimizando a funcionalidade da rede existente 
e a respectiva expansão; definir prioridades; 
optimizar a utilização de recursos consagrados 
à Educação  e  evitar rupturas e inadequações da 
rede educativa à dinâmica social e ao desenvolvi-
mento urbanístico.

O Conselho Municipal de Educação, a quem 
compete assegurar a implementação da Carta 
Educativa, é uma instância de coordenação e 
consulta, que tem por objectivo promover, a nível 
municipal, a coordenação da política educativa, 
articulando a intervenção dos agentes educativos 
e dos parceiros sociais interessados e propondo  
as acções consideradas adequadas à promoção de 
maiores padrões de eficiência.

Mealhada vai ter
Carta Educativa

Cerca de meia centena de jovens, com idades a par-
tir dos 12 anos, frequentou, entre Julho e Setembro, 
actividades de Ocupação dos Tempos Livres, nas 
áreas do Ambiente e do Desporto, no âmbito de uma 
parceria entre a autarquia e o Instituto Português da 
Juventude (IPJ).

À semelhança do que tem acontecido em anos ante-
riores, a Câmara Municipal da Mealhada apresentou 
duas candidaturas ao IPJ,  aprovadas ao abrigo do 
projecto Ocupação dos Tempos Livres. A “Operação 
Desporto” visou sensibilizar crianças, jovens e adul-
tos para a importância da prática do desporto / acti-
vidade física, para a promoção de uma vida saudável; 
promover atitudes e hábitos desportivos junto da 
população do concelho; desenvolver actividades des-
portivas e acções de sensibilização da educação para 
o desporto e promover a ocupação e a animação dos 
diferentes espaços desportivos do concelho na época 
de férias

Para os concretizar, decorreram acções por todo o 
concelho, que incluíram a organização de actividades 
desportivas ao ar livre, o apoio à actividade dos equi-
pamentos desportivos bem como acções de sensibiliza-
ção junto das crianças, jovens  e idosos, especialmente 
nas instituições com ATL e Centro de Dia / Lar.

A “Operação Ambiente” incluiu a elaboração de 
inquéritos de rua visando a consciencialização da 
população para a necessidade de proteger o ambien-
te e acções de limpeza em áreas de grande impacte 
ambiental: jardins, termas, parques, equipamentos 
desportivos e culturais, piscinas, Mata do Buçaco.

A identificação dos grandes agentes poluidores do 
concelho e acções de sensibilização no que respeita à 
recolha selectiva e a reciclagem, bem como acções de 
animação com as crianças dos ATL foram outras das 
actividades. O objectivo: sensibilizar crianças, jovens 
e adultos para a necessidade de preservação do ambiente 
e promover atitudes e hábitos de conservação, respeito e 
preservação do ambiente e recursos naturais.

Meia centena de Jovens
passou férias diferentes
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Já são 11 os emigrantes
acompanhados no CLAI

Está já em funcionamento o Centro Local de 
Apoio ao Imigrante, sediado no Gabinete de Serviço 
Social da Câmara Municipal, localizado no Centro 
Comercial Jardim da Mealhada, a entidade pro-
motora deste serviço, destinado ao atendimento e 
aconselhamento aos imigrantes do Concelho. Este 
foi o primeiro serviço autárquico do género a ser 
instalado no País.

O Centro Local de Apoio ao Imigrante visa 
fomentar a integração sócio-profissional, promover 
o respeito pela diferença e assegurar a igualdade de 
direitos da população- alvo. A decisão de criar esta 
estrutura partiu do Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, apoiado  pelos técnicos de Serviço 
Social da Autarquia, confrontados com o aumento 
do número de imigrantes no Concelho, nomeada-
mente oriundos da Europa de Leste, acréscimo que 
se acentuou nos últimos 5 anos.

A criação do Centro Local de Apoio ao Imigrante 
(CLAI)  insere-se numa parceria com o Alto 
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, 
formalizada através de um protocolo, assinado no 
passado dia 20 de Outubro. Presente na cerimónia 
esteve o Secretário de Estado adjunto do Ministro 
da Presidência, Feliciano Barreiras Duarte, que  clas-
sificou os CLAI como um “elemento-chave da nova 
estratégia da política de Imigração”. “Existem, actu-
almente, no nosso País, meio milhão de imigrantes, 
de 15o países diferentes, com 250 línguas maternas 
diferentes  e que representam 10 por cento da popu-
lação activa”, disse.

O Governante não esqueceu o contributo dos 
imigrantes para o desenvolvimento nacional, consi-
derando que “muito do nosso futuro vai depender da 
forma como soubermos acolher estas pessoas”.

Já Bernardo de Sousa, representante do Alto 
Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, 
explicou que os CLAI são “um serviço de proximi-
dade para que, de uma forma rápida e articulada se 
possa dar resposta aos problemas dos imigrantes”.

Por seu turno, o Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral, lembrou que o Gabinete 
de Serviço Social da Câmara Municipal da Mealhada 
tem já trabalho desenvolvido há largos meses nesta 
área, tendo prestado apoio a imigrantes, quer  em 
processos de legalização quer em auxílio na procura 
de emprego, bem como na colocação de filhos dos 
imigrantes em equipamentos sociais.

O Centro Local de Apoio ao Imigrante está em 
permanente ligação com a linha SOS Imigrante e 
com a base de dados do Alto Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas. Entretanto, com vista 

Quase todos os dias, o Centro Local de Apoio 
ao Imigrante (CLAI) recebe imigrantes à procura 
de informações. Quase todos souberam do servi-
ço através dos jornais. A maioria é da Europa de 
Leste, tem um trabalho estável, faz os respectivos 
descontos para a Segurança Social e está a tratar do 
processo de legalização.

Após ter procedido ao pré-registo nos Correios, 
recebendo, na altura, o número de processo, os 
imigrantes deslocam-se ao CLAI para saber em 
que etapa se encontra o processo. Os técnicos 
do CLAI acedem, então, à base de dados do Alto 
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas 
(ACIME), consultando o processo e dando conta ao 
interessado da fase em que este se encontra.

Ucrânia, Roménia, Moldávia, Polónia e Rússia 
são os países de origem dos imigrantes, na sua 
maioria licenciados. São engenheiros, professores 
e há até uma psicóloga. Por cá, trabalham na res-
tauração e na construção civil.

Uma das questões que é mais frequentemente 
colocada pelos imigrantes é a possibilidade de 
frequentarem aulas de Português. Outros buscam 
habitação ou ajuda para resolver questões laborais. 
É o caso de imigrantes a quem o anterior empre-
gador não realizou os descontos para a Segurança 
Social e que, não obstante terem actualmente a 
sua situação regularizada, arriscam não obter a 
legalização por faltarem, por exemplo, três meses 
de descontos.

Outra das áreas de intervenção dos técnicos do 
CLAI relaciona-se com a necessidade de obter o 
reconhecimento das competências dos imigrantes, 
com vista a que lhes sejam dadas equivalências à 
formação que fizeram nos países de origem.

a obter um conhecimento real do número de imi-
grantes no Concelho foi distribuída pelas Juntas de 
Freguesia e outras entidades, como as Instituições 
Particulares de Segurança Social, uma ficha de 
sinalização. A informação que está a ser recolhida 
é confidencial.

Os Centros Locais de Apoio ao Imigrante prestam 
informação à população imigrante da zona onde 
estão instalados, qualquer que seja a nacionalidade, 
religião ou etnia dos imigrantes, procurando ajudar 
a encontrar respostas para os vários problemas com 
que se defrontem.

Imigrantes já têm Centro de Apoio

São cerca de meia centena as crianças e jovens 
com idades entre os 6 e os 17 anos que são abrangi-
das pelo projecto “Intervir para Prevenir”, no âmbito 
do programa “Ser Criança”, promovido pela Câmara 
Municipal da Mealhada.

Actualmente, os técnicos do Serviço Social da 
autarquia, responsáveis pela concretização do pro-
jecto, desenvolvem várias acções junto das crianças 
e dos jovens que acompanham. Para as crianças que 
frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, estão a decor-
rer actividades lúdicas, é prestado acompanhamento 
escolar e acompanhamento psicológico. 

Junto dos alunos dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
e do Ensino Secundário, estão a ser desenvolvidas 
actividades lúdico-pedagógicas, bem como sessões de 
dinâmica de grupos. Já no que respeita às famílias, a 
intervenção relaciona-se, sobretudo, com necessida-
des ao nível da saúde e da inserção sócio-profissional 
e social e ainda orientação profissional em articulação 
com o Instituto de Emprego e Formação Profissional; 
e orientação/integração profissional em mercado de 
trabalho.

Durante o resto de 2004 e para o primeiro trimes-
tre de 2005, vão decorrer actividades nas seguintes 
áreas de intervenção: Animação Sócio-Educativa 
(Organização de actividades desportivas; integração 
de jovens no Espaço Internet; integração de jovens 
em aulas de natação); Educação para a Saúde com 
Realização de acções de informação e prevenção; 
e ainda despiste e encaminhamento para consultas 
especializadas);

Desenvolvimento de Competências (Dinamização 
do Gabinete de Apoio Psicossocial e Vocacional; 
dinamização de sessões de Formação Parental) e 
Criação de Redes Sociais (Contactos com entidades 
parceiras).

Proteger crianças e jovens em risco, nomeadamente  
através da prevenção e  do combate a situações de 
pobreza, exclusão social, alcoolismo, toxicodependên-
cia e abandono  escolar que afectem menores são os 
objectivos do projecto “Intervir para Prevenir”.

Meia centena de crianças
e jovens contam com apoio



discussão, não vendo assim, qualquer razão para o Senhor Vereador levar para o exterior um documento tão importante.
O Senhor Presidente referiu que é um direito que tem qualquer membro da Câmara Municipal, mas que a utilização do mesmo 
para outros fins é da exclusiva responsabilidade de quem o fizer, de acordo com a legislação em vigor.
Analisados os documentos e visto o texto do Regulamento a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, 
aprovar a proposta final do Plano de Urbanização da Mealhada, com as alterações introduzidas aos nºs 1 e 3, do artigo 17.º, 
que passam a ter a seguinte redacção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“----------------------------------------------------------------Artigo 17.º------------------------------------------------------------------------
Cércea e alinhamento dominantes

1–As edificações a licenciar observarão o alinhamento da fachada principal e a cércea dos edifícios envolventes, atendendo 
ao dominante do conjunto em que se insere.
2 -………………………………………………………………………………………………….
3–Nas situações de redefinição de perfis de arruamentos consolidados, a Câmara Municipal poderá impor novos alinha-
mentos.
4-………………………………………………………………………………………………….”
A Câmara Municipal deliberou ainda, solicitar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) a 
marcação de uma reunião com as entidades representativas dos interesses, para apresentação do Plano, com o objectivo de 
obter a confirmação dos pareceres emitidos e subsequente emissão do parecer final por parte da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ACTA N.º 20-----------------------------------------------------------------
REUNIÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2004

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP):
PROPOSTA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para 
2005, de acordo com que a proposta do Senhor Presidente que a seguir se transcreve:--------------------------------------------

----------------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------------------------
-------------------------------TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)--------------------------------------------
Nos termos da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10/02) é possível a aplicação de uma taxa pelos direitos 
de implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes 
e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo do domínio público e privado municipal.
Assim, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 106.º da citada Lei, propõe-se a fixação da taxa de 0,25%.
A aplicação da taxa deve ser sujeita igualmente à aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento do previsto na alínea 
e), do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.
Mealhada, 18 de Outubro de 2004
O Presidente da Câmara (Carlos Alberto da Costa Cabral).------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIZAÇÃO DO INICIO DE CONTAGEM DE PREÇOS DOS TÁXIS ATRAVÉS DE TÁXIMETRO NO CONCELHO DE MEALHADA:  
DESPACHO – A Câmara Municipal analisou o Fax recebido da Direcção Geral de Transportes Terrestres acompanhando o 
Despacho inerente à aplicação de táximetro, tendo o Senhor Presidente referido que é lamentável que a Direcção-Geral de 
Transportes Terrestres tenha pedido um parecer à Câmara Municipal que foi negativo e justificado, para depois vir dizer que 
tem de ser emitido o despacho contra o parecer da Câmara. 
O Senhor Vereador João Louzado sugeriu que, de futuro, a Direcção Geral de Transportes Terrestres apenas deveria pedir 
pareceres à Câmara Municipal em situações em que tenha algum efeito prático, a Câmara Municipal pronunciar-se, isto no 
sentido da desburocratização dos processos.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho exarado em 11/10/2004, pelo Senhor Director-Geral dos Transportes Terrestres, 
sobre a obrigatoriedade de instalação de taxímetro, de dispositivo luminoso e de distintivo identificador da licença em todos os veículos 
afectos ao transporte em táxi, até 31 de Dezembro de 2004, e comunicar aos representantes dos taxistas do Concelho.-----------------

TARIFÁRIOS DE ÁGUA, ALUGUER DE CONTADORES, RECOLHA E TRATAMENTO DE R.S.U., RECOLHA DE ESGOTOS:  
PROPOSTA DE ACTUALIZAÇÃO – A Câmara Municipal analisou a proposta de actualização dos Tarifários de Água, Aluguer de 
Contadores, Recolha e Tratamento de R.S.U., Recolha de Esgotos, que a seguir se transcreve:--------------------------------------

TARIFÁRIOS DE ÁGUA, ALUGUER DE CONTADORES, RECOLHA E TRATAMENTO DE R.S.U., RECOLHA DE ESGOTOS (ACTUALIZAÇÃO)
PROPOSTA

De acordo com o que foi decidido quando da deliberação da última actualização de tarifário, propõe-se para entrar em vigor 
em 1/1/2005 a seguinte actualização

TARIFÁRIOS DE ÁGUA
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----------------------------------------------------------ACTA N.º 17------------------------------------------------------------
REUNIÃO DE 2 DE SETEMBRO DE 2004: 
 
VIVEIROS FLORESTAIS:  
PROPOSTA – A Câmara Municipal analisou a proposta apresentada pelo Senhor Vereador João Louzado, sobre o assunto 
mencionado em epígrafe, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------
“Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal da Mealhada

PROPOSTA
Considerando a situação de abandono em que se encontram os viveiros florestais, apresentando um avançado estado 
de degradação e oferecendo problemas de segurança e até de saúde pública, em especial para os jovens estudantes 
que frequentam as duas escolas da zona.
Considerando o evidente risco de incêndio que toda a zona oferece, colocando em risco as habitações da área.
Considerando que aqueles terrenos eram propriedade de particulares, expropriados pelo Estado alegando fins de 
utilidade pública, fim que não está a ser dado actualmente àqueles terrenos.
Considerando que o Estado através da (Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral) se tem mostrado incapaz de 
gerir condignamente o espaço, limitando-se a sua intervenção ao corte da sebe confinante com a EN1.
Considerando a vontade expressa do Município da Mealhada em assumir a gestão daquele espaço, que apresenta um 
elevado potencial para o concelho, para a região e até para o país, conhecendo-se mesmo o interesse de privados em 
colaborar no aproveitamento/gestão do espaço, com projectos de grande valia para o local.
Considerando que a continuar o actual estado de coisas, aquele património se degradará rapidamente, de forma irrever-
sível, perdendo-se um inestimável valor para a cidade e para o concelho.
Considerando o adiar sistemático da cedência do espaço em causa, por parte do Estado, em condições que permitam à 
autarquia recorrer a fundos que permitam a recuperação de forma digna dos viveiros florestais, vulgarmente designado 
por “Floresta”.
Proponho um voto de protesto pela forma indigna com que o Estado tem tratado este assunto e, de certa forma, o 
povo do concelho da Mealhada.
Mais proponho que deste protesto seja dado conhecimento às entidades tutelares.

Mealhada, 27 de Agosto de 2004
O Vereador do PSD
João Louzado”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador interveio para referir que a proposta apresentada é um contributo para tentar acelerar a questão dos 
viveiros florestais, demasiada protelada no tempo. Manifestou a sua preocupação quanto à possibilidade de vir a eclodir 
um incêndio, que venha a comprometer a recuperação dos viveiros florestais. Acrescentou que se a situação se mantiver, 
irá movimentar-se no sentido de ser feito um abaixo-assinado, para contribuir como forma de pressão e naturalmente irá 
pedir ao Senhor Presidente que o subscreva.
A Senhora Vice-Presidente disse que brevemente se irá iniciar o ano lectivo e todos estão preocupados com o problema 
que aquele espaço constitui para as crianças e jovens.
A Senhora Vereadora Odete Isabel referiu que se congratula com a proposta e acrescentou que a situação demonstra 
um desinteresse pelas posições da Câmara Municipal, pelos interesses dos munícipes, das crianças do Concelho, etc. 
Referiu ainda que vota a favor da proposta, só colocando a questão no que se refere aos interesses particulares privados 
no aproveitamento do espaço.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques referiu que os viveiros florestais são há muitos anos uma preocupação de 
todos e ninguém quer aquele espaço assim. No entanto convém relembrar que o anterior governo fez um protocolo de 
cedência do espaço à Câmara Municipal que foi mantido pelo actual governo quando assumiu as suas funções. A Câmara 
Municipal respondeu ao Governo impondo a condição de que aceitava o espaço mas no regime do direito de superfície, 
condição essa que antes não existia, o que provocou atraso no processo, pois já não será o Ministério da Agricultura a 
fazer a cedência à Câmara Municipal mas sim a Direcção Geral do Tesouro ou do Património. Se a Câmara Municipal quiser 
aceitar a cedência sem ser em direito de superfície o problema poderá resolver-se. Acrescentou não concordar que na 
proposta em análise se refira que o Estado actuou de forma indigna, e se se mantiver essa frase, não votará a favor da 
proposta. Quanto à intenção dos privados, referiu que desconhece qualquer tipo de interesse.
O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques deve estar equivocado, pois não existe 
qualquer protocolo, o que foi remetido à Câmara Municipal foram dois pareceres, que analisavam a forma e conteúdo do 
protocolo a estabelecer em 2001. Um dos pareceres refere que a Câmara Municipal não tem actividade agrícola, facto 
que impede a transferência, o que é perfeitamente ridículo; o outro referia quais as figuras jurídicas de cedência possíveis, 
como seja, contrato de comodato, contrato de direito de superfície, etc, tendo a Câmara Municipal optado pelo direito de 
superfície. Esta questão não foi uma exigência por parte da Câmara Municipal, mas sim uma condição para viabilizar a 
obtenção de fundos comunitários para a recuperação dos viveiros florestais. São normas impostas pelo próprio Governo 
para candidatura a fundos comunitários. Acrescentou que da intervenção do Senhor Vereador Breda Marques fica a ideia 
de que houve um protocolo que a Câmara Municipal se recusou a assinar, o que não é verdade e é bom que a situação 
fique clara, porque não é verdade a existência de qualquer protocolo assinado, sendo certo que já foi sugerida a entrega 
dos viveiros à Câmara Municipal sem qualquer figura jurídica de transferência e a titulo meramente provisório e precário, 
o que jamais se poderá aceitar sob pena de se estarem a delapidar dinheiros municipais. 
O Senhor Vereador João Louzado interveio para referir que o parágrafo que a Senhora Vereadora Odete Isabel fez 
referência, no aproveitamento do espaço por interesses privados, pretende-se “sobrevalorizar” o espaço e transmitir a 
ideia que até os privados têm interesse em investir no local respeitando o existente. Acrescentou, que quando se refere 
ao Estado, não é a um governo em concreto mas sim a todos os governos, é uma forma de manifestar a sua indignação, 
pois quando se tratou da transferência dos bairros sociais, o problema não foi tão complicado.
O Senhor Presidente referiu que no contexto global está de acordo com a proposta apresentada, referindo que ainda 
há pouco tempo esteve no local e apercebeu-se que há um manifesto desrespeito pela população da Mealhada, pois o 
que existe no local é um parque de sucata da Direcção Regional de Agricultura com maquinaria e viaturas degradadas, 
construções abandonadas em quase ruína, para além de mato, silvas e árvores caídas por tudo quanto é sítio, ou seja 
o local encontra-se completamente degradado, e quando existe legislação recente para evitar esse tipo de situações é 
o próprio Estado que não cumpre a lei. É preciso saber o que é que a Direcção Regional da Agricultura ou a Direcção 
Regional dos Recursos Florestais pretendem fazer dos viveiros florestais, pelo que sugeriu que a Câmara Municipal 
deveria contactar com o governante da tutela solicitando uma audiência ao Senhor Secretário de Estado das Florestas, 
Engenheiro Luís Pinheiro, que presentemente melhor do que ninguém conhece tão bem a situação, pois foi durante anos 
responsável pela Mata do Buçaco e pelos próprios viveiros.
O Senhor Vereador Ferraz da Silva referiu que a audiência terá algum alcance, a proposta em si será mais um protesto, 
pois a Câmara Municipal já protestou tanto e até agora nada se resolveu.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques perguntou ao Senhor Presidente se a Câmara Municipal não estaria disposta a rece-
ber o espaço com recurso a outra forma de cedência, se se continuar a impossibilidade de cedência do direito de superfície.
O Senhor Presidente disse que a postura da Administração Central tem sido a de não querer largar aquilo que não sabe 
gerir. No novo Q.C.A. concerteza que as exigências para candidatura vão manter-se e por isso não se pode ser ingénuo, 
recebendo sem qualquer vinculo, um bem público que a qualquer momento, poderia depois ser retirado à autarquia sem 
qualquer aviso e sem qualquer devolução dos investimentos feitos pela Câmara Municipal.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques referiu que entende ser mais razoável que se faça primeiro a reunião com o 
Senhor Secretário de Estado e só depois criticar-se a atitude do Governo.
A Senhora Vice-Presidente disse não entender a posição do Senhor Vereador, pois em vez de defender os interesses da Câmara 
Municipal está sempre a defender o Governo, confundindo as funções de Vereador e Deputado, o que lhe fica muito mal.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques disse que o que pretende é que se resolvam os problemas através do 
diálogo, trata-se de uma questão de metodologia, pelo que não concorda com o método utilizado pela Câmara Municipal, 
independentemente de os fins serem os mesmos.
A Senhora Vice-Presidente retorquiu perguntando ao Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques se já se tinha esquecido 
das inúmeras vezes que a Câmara Municipal tentou dialogar com o Governo.
O Senhor Vereador João Louzado interveio para referir que relativamente à intervenção do Senhor Vereador Ferraz, 
os contactos tiveram sempre respostas cordiais, mas o problema nunca se resolveu. Como até agora não se vislumbra 
qualquer solução para o problema, nunca houve nenhum voto de protesto por parte da Câmara Municipal, a razão da 
proposta foi trazer algo de inovador, que possa desbloquear a situação e é nesse sentido que mantém a proposta.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques referiu que não vota a favor da proposta, porque na sua opinião não é a atitu-
de certa, entende que se devem esgotar todas as formas de diálogo, principalmente com o actual Secretário de Estado.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria com os votos a favor do Senhor Presidente, da Senhora Vice-Presidente, da 
Senhora Vereadora Odete da Isabel e dos Senhores Vereadores Ferraz da Silva, Delfim Martins e João Louzado, e com o 
voto contra do Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques, aprovar a proposta.---------------------------------------------------

DIRECÇÃO DE ESTRADAS DE AVEIRO:
EN 1 KM 206+600–PONTE DE VIADORES – ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO GERAL DA ESTRUTURA – A Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do ofício n.º 5599/2004/DEAVR, da Direcção de 
Estradas do Distrito de Aveiro, sobre o assunto mencionado em epígrafe, que informa dos motivos de a obra de 
recuperação da ponte ter tido o seu inicio previsto para Junho e ainda não ter sido iniciada até agora.---------------------

CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA DA ALAMEDA DA CIDADE 
E DO BAR DO CINE-TEATRO MESSIAS:
ANÚNCIO, PROGRAMA DO CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade 
e em minuta, aprovar o Anúncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos e lançar o Concurso Público para 
Adjudicação do Direito de Exploração da Cafetaria da Alameda da Cidade e do Bar do Cine-Teatro Messias.----------------
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 5 – A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente exarado 
em 30/08/2004, que aprovou a Alteração Orçamental n.º 5, no valor de 20.350,00 € (vinte mil trezentos e cinquenta 
euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 2004:
1ª REVISÃO – A Câmara Municipal analisou a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções da Senhora Vereadora Odete Isabel e do Senhor Vereador 
João Louzado, e com os votos a favor do Senhor Presidente, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
Ferraz da Silva e Delfim Martins, aprovar a 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL PARA 2004, no valor global de 891.008,00 € (oitocentos e noventa e um mil e oito euros), nos termos 
previstos no art.º 64º, n.º 2, alínea c), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e em minuta, ao abrigo do disposto no art.º 
92º, n.ºs 3 e 4, do citado diploma, para produção de efeitos imediatos, devendo ser submetida à aprovação da Assembleia 
Municipal, em conformidade com o disposto na alínea b), n.º 2, do art.º 53.º do mesmo diploma.----------------------------------
-----------------------------------------

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO: 
ANÁLISE DE PROPOSTAS – INFORMAÇÃO – A Câmara Municipal analisou as informações da Senhora Técnica Superior 
de Gestão, Dr.ª Magda Costa, datadas de 30/08/2004, sobre as propostas apresentadas para um empréstimo a longo 
prazo no montante de 604.000 € (seiscentos e quatro mil euros), destinado a financiar investimentos previstos nas 
Grandes Opções do Plano do Município, bem como sobre a capacidade de endividamento do Município de Mealhada, 

em cumprimento do que estabelece a Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2003) e pelas 
disposições contidas no Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março (Lei de Execução Orçamental para 2004), verificando-se 
que o Município de Mealhada, dispõe ainda de 41,77 % da respectiva capacidade legal de endividamento por utilizar.--------
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um empréstimo a longo prazo no montante de 
604.000 € (seiscentos e quatro mil euros), ao Banco Espírito Santo, nas condições referidas na citada informação que se dá 
por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. Deliberou ainda, remeter o pedido de financiamento à Assembleia 
Municipal, nos termos e para os efeitos previstos no art.º 53.º, alínea d), n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.------

---------------------------------------------------------ACTA N.º 18-----------------------------------------------------------------
REUNIÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2004: 

ESTATUTOS DA CONFRARIA DO LEITÃO DA MEALHADA:
PARECER – A Câmara Municipal analisou o parecer da Senhora Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, de 09/09/2004, 
sobre a participação do Município da Mealhada na Confraria do Leitão da Mealhada.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a participação do Município da Mealhada na Associação 
da “Confraria do Leitão da Mealhada” e remeter à Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto no art.º 53.º, 
n.º 2, alínea m) da Lei 169/99, de 18/09, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. Os Estatutos serão 
arquivados, na pasta anexa ao livro de actas n.º 74, em conformidade com o disposto no art.º 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 
334/82, de 19/08.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVILHÃO MUNICIPAL DE CASAL COMBA:
PROPOSTA – A Câmara Municipal analisou a proposta de Regulamento de utilização do Pavilhão Municipal de Casal Comba.
O Senhor Vereador Ferraz da Silva interveio para referir que se trata de regulamentar a gestão do Pavilhão de Casal Comba, 
seguindo a filosofia estabelecida para as outras estruturas desportivas. O regulamento é portanto igual ao dos outros pavi-
lhões, ajustado apenas nas taxas. Este ajustamento baseia-se na qualidade da estrutura oferecida, bem como na gestão da 
abertura e fecho da mesma, que ficará “pendurada” na piscina municipal e vai exigir a previa marcação de horários.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento, a qual fica arquivada, na pasta anexa 
ao livro de actas n.º 74, em conformidade com o disposto no art.º 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 334/82, de 19/08. A Câmara 
Municipal deliberou ainda remeter à Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos do n.º 2, alínea a), do art.º 53 da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARNAVAL DA MEALHADA 2005:
PROPOSTA – A Câmara Municipal analisou a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, sobre o assunto mencionado em 
epígrafe, que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA 
CARNAVAL DA MEALHADA 2005

Esteve presente toda a Direcção da Associação do Carnaval da Mealhada, que veio informar-me da sua disponibilidade para 
iniciar a organização dos festejos do Carnaval-2005.
A referida Direcção colocou frontalmente a questão do montante que necessita de apoio da Câmara para ter condições 
mínimas para a realização do Carnaval-2005.
Informaram-me que caso a Câmara não garanta um apoio financeiro mínimo de 100.000 Euros não avançarão com a 
organização dos festejos, com o mínimo de brilho que é reconhecido de anos anteriores, apesar de lhes ter feito sentir as 
dificuldades financeiras porque tem passado e passa esta autarquia nos últimos dois anos.
Penso que as festas do Carnaval são um importante evento que leva o nome do Concelho e da cidade da Mealhada por todo 
o país e até estrangeiro, pelo que a Câmara tem obrigação de o apoiar.
A verdade é que as dificuldades financeiras nos obrigam a sermos cuidadosos e também não temos, de momento, disponibi-
lidades para atribuição da totalidade do subsídio pedido.
Penso que com grande esforço financeiro, se assim o entenderem, poderemos atribuir um subsídio de 75.000 Euros, com 
o seguinte plano de pagamentos: Em Outubro/04 – 25.000 Euros; em Dezembro/04 – 25.000 Euros; Em Janeiro/05 
– 25.000 Euros.
Caso os festejos não tenham receitas para cobrir as despesas, a Câmara pagará um subsídio adicional até 25.000 Euros em 
Fevereiro/05, mediante apresentação das contas. Não haverá qualquer outro apoio.
Creio que, com muito esforço, talvez assim consigamos resolver a situação a contento dos Directores da Associação do 
Carnaval que, não esqueçamos, dão o seu contributo voluntário para que o evento seja uma realidade.
Mealhada, 10 de Setembro de 2004
O Presidente da Câmara (Carlos Alberto da Costa Cabral).----------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador João Louzado referiu que a proposta em análise confirma o que já tinha dito em reuniões anteriores, 
ou seja o não financiamento de obras como a do Centro de Estágios, coloca em causa o apoio a outras associações do 
Município. Votará favoravelmente a proposta, com a condição de que na próxima atribuição de subsídios a outras associações 
os valores sejam igualmente actualizados. Acrescentou ainda que à semelhança de outras associações, deve a Associação 
de Carnaval apresentar as suas contas.
O Senhor Vereador Ferraz da Silva referiu que concorda a proposta, e no caso de haver prejuízo e só nesse caso, será 
atribuído o subsídio de 25.000,00 euros no mês de Fevereiro de 2005.
A Senhora Vice-Presidente referiu que concorda com a proposta. Disse tratar-se do evento cultural do Concelho com maior 
projecção regional e nacional e que por isso deve merecer do Executivo e da população a melhor atenção e apoio.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do subsídio à Associação do Carnaval da Mealhada, 
nos termos da proposta do Senhor Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------

MINUTA DE DESPACHO PARA CALENDARIZAÇÃO DO INICIO DE CONTAGEM DE PREÇOS DOS TÁXIS ATRAVÉS DE 
TAXÍMETRO NO CONCELHO DE MEALHADA:
PEDIDO DE PARECER – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente, de 
13/09/2004, que determinou que o parecer solicitado pelo Director-Geral dos Transportes Terrestres, seja negativo, uma vez 
que a contagem de preços através de taxímetro é altamente penalizadora para os consumidores.-----------------------------------

SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL:
INFORMAÇÃO – A Câmara Municipal analisou a informação da Senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, de 10/09/
2004, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a referida informação, 
fixando os montantes dos seguros de responsabilidade civil, que cubram os riscos das actividades inerentes ao licenciamento 
e exploração de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de abastecimento de combustíveis 
líquidos e gasosos (postos de abastecimentos de combustíveis.-------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL, INSTALAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL  E INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE SUPORTE DAS 
ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES:
INFORMAÇÃO – A Câmara Municipal analisou a informação da Senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, de 
10/09/2004, sobre o assunto mencionado em epígrafe e deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta de 
Regulamento Municipal de Taxas da Actividade Industrial, Instalações de Armazenamento e Abastecimento de Combustível e 
Instalação e Funcionamento das Infra-estruturas de Suporte das Estações de Radiocomunicações, e remeter à Assembleia 
Municipal, para aprovação, nos termos do n.º 2, alínea a), do art.º 53 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
O Regulamento cuja transcrição é dispensada ao abrigo do disposto no art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 334/82, de 19/08, faz parte 
integrante da presente acta, e depois de assinado em todas as folhas, será arquivado na Pasta Anexa ao livro de actas n.º 74.----

REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO: 
INFORMAÇÃO – A Câmara Municipal analisou a informação da Senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, de 10/09/
2004, sobre o assunto mencionado em epígrafe. 
O Senhor Vereador João Louzado referiu que os aumentos deveriam ser graduais, e não se estar tanto tempo sem aumento 
e depois proceder-se a um aumento repentino e significativo, pois alguns aumentos são superiores a cem por cento, o que 
vem agravar muito os encargos para os munícipes.  
O Senhor Presidente esclareceu que a alteração das taxas foi criteriosamente ponderada e na sua maior parte, sobretudo 
nos casos que se reflectem nos encargos com construção ou recuperação de habitações unifamiliares, a alteração é pouco 
significativa. Os agravamentos superiores a 100% a que se refere o Senhor Vereador João Louzado, dizem respeito a 
situações novas que não estão contempladas na Tabela de Taxas – é o caso da construção de instalações de combustíveis, 
que não estava previsto e que por isso não se poderia cobrar qualquer valor pela emissão de alvarás. Isso sim, é que era 
uma injustiça para os munícipes do Concelho.
A Senhora Vice Presidente referiu que no que respeita às taxas apenas foram feitas actualizações com base na taxa de 
inflação. Relativamente ao Regulamento de Urbanização e de Edificação existem situações altamente penalizadoras para os 
munícipes, com as quais não concorda, no entanto cabe à Câmara Municipal aplicar a lei, por muito injusta que ela seja. Referiu 
ainda que o Regime Jurídico de Urbanização e de Edificação é mais um caso de legislação que revela o total desconhecimento 
da realidade do país e até um certo desprezo pelo cidadão comum, por parte dos Senhores de Lisboa.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da Senhora Vice-Presidente, dos 
Vereadores Senhores Ferraz da Silva e Delfim Martins e com a abstenção do Senhor Vereador João Louzado, aprovar o 
Projecto de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, devendo ser submetida à apreciação pública, pelo prazo 
não inferior a 30 dias, após o que, caso não tenham sido apresentadas quaisquer exposições no período de apreciação pública, o 
Regulamento será remetido à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do n.º 2, alínea a), do art.º 53 da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro. O referido Regulamento será arquivado na pasta anexa ao livro de actas n.º 74, em conformidade com o 
disposto no art.º 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 334/82, de 19/08.----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------ACTA N.º 19----------------------------------------------------------------
REUNIÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2004:

BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DA EM 620-1/LOGRASSOL-VACARIÇA/LOGRASSOL-LAMEIRA S.GERALDO:  
INFORMAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o projecto da obra, que é constituído 
por parte escrita e desenhada, rede de abastecimento de água, medições e orçamento, o Programa de Concurso, Caderno de 
Encargos e Plano de Segurança, e proceder à abertura de concurso público para adjudicação da obra, cujo prazo previsível 
de execução é de 6 meses, sendo o preço base de 191.000,00 € (cento e noventa e um mil euros).----------------------------

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA MEALHADA:
PROPOSTA FINAL – O Senhor Presidente referiu que o assunto em análise é a proposta final do Plano de Urbanização da 
Mealhada, pelo que propõe que se analise detalhadamente, incluindo o regulamento.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques solicitou uma fotocópia da Planta do Plano de Urbanização ao que o Senhor 
Presidente referiu que seria disponibilizada desde já, tendo o Senhor Vereador solicitado fotocópia a cores, pelo que o Senhor 
Presidente respondeu que teria de ser solicitada à Senhora Chefe da Divisão.
O Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques informou que se iria ausentar da reunião para se dirigir à Assembleia da República.  
Após a saída do Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques, pelas 16 horas e 45 minutos, a Senhora Vice-Presidente referiu 
não concordar com o fornecimento da fotocópia a cores uma vez que o Senhor Vereador Gonçalo Breda Marques não está 
presente na discussão do assunto, trata-se de um documento de informação privilegiada que deve servir apenas para apoio à 

0 A 10 M³
0 A 20 M³

0 a + de 20 M³

TIPO DE CONSUMO CARACTERÍSTICAS TARIFÁRIO(euros)

CONSUMOS DOMÉSTICOS
€0,65
€0,75
€1,00

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
0 a 30 M³
0 a 50 M³

0 a + de 50 M³

€1,05
€1,30
€ 1,55

AUTARQUIAS E ASSOCIAÇÕES

ESTADO

CONSUMO PARA OBRAS

€0,50

€5,00

€1,60

€1,60
€1,90
€4,55

€10,60
Dobro

ALUGUER DE CONTADORES

Contadores de 1⁄2” e 3⁄4”
Contadores de 1”

Contadores de 1 1⁄4”, 1 1⁄2” e 1 3⁄4”
Contadores de 2” ou mais

Contadores para Obras

TARIFÁRIO DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RSU
TIPO DE TARIFÁRIOS TARIFÁRIO(euros)

DOMÉSTICO
COMÉRCIO E SERVIÇOS
INDÚSTRIA
AUTARQUIAS E ASSOCIAÇÕES
ESTADO
PROTOCOLOS (a)
SAL
OBRAS

€1,35
€6,40

€14,70
€1,35

€10,00
€10,60

€2.420,00
€6,40

(a) – Por recolha e por contentor

TARIFÁRIO DE SANEAMENTO
TIPO DE TARIFÁRIA CARACTERÍSTICAS TARIFÁRIO(euros)

1º ESCALÃO  (ÁGUA 0 A 10 M³)
2º ESCALÃO (ÀGUA 0 A 20 M³)

3º ESCALÃO (ÁGUA + de 20 M³)
TARIFA DOMÉSTICA E SERVIÇOS

€1,30
€1,60
€2,70

1º ESCALÃO (ÁGUA 0 a 30 M³)
2º ESCALÃO (ÁGUA 0 a 50 M³)

3º ESCALÃO (ÁGUA + de 50 M³)
COMÉRCIO

€2,40
€2,60
€3,60

RESTAURANTES, MATADOUROS  
E INDÚSTRIAS

1º ESCALÃO (ÁGUA 0 a 50 M³)
2º ESCALÃO (ÁGUA + de 50 M³)

€8,00
€15,00

AUTARQUIAS E ASSOCIAÇÕES

ESTADO

€1,30

€10,00

Instalação, Substituição ou Renovação de Ramal de Água
RAMAL CARACTERÍSTICAS TARIFÁRIO

Instalação, Substituição ou Renovação de Ramal de Saneamento

NOTA: A estes valores acresce IVA à taxa em vigor
Mealhada, 18 de Outubro de 2004
O Presidente da Câmara (Carlos Alberto da Costa Cabral).---------------------------------------------------------------------------------------------

TAXA DE LIGAÇÃO: €10,25

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, ao abrigo do disposto na alínea j), do n.º 1 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a proposta de alteração do Tarifário de Água, Aluguer de Contadores, Recolha 
e Tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos e Saneamento, que se aplicará aos consumos do mês de Janeiro de 2005, e 
seguintes, aplicando-se também apenas aos pedidos de ligação de água e saneamento registados na respectiva secção, 
com data de 1 de Janeiro de 2005, inclusive. --------------------------------------------------------------------------------------------
A alteração ao Tarifário de Água, Aluguer de Contadores, Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos e Urbanos e 
Saneamento, agora aprovada, fica arquivada na pasta anexa ao livro de actas, devendo a mesma ser objecto de publicitação 
nos termos legais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)CONTRACÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO:
CONTRATO – Após análise do contrato de empréstimo apresentado pelo Banco Espírito Santo, na sequência da aprovação 
de um empréstimo de longo prazo em reunião da Câmara Municipal de 2/09/2004 e sessão da Assembleia Municipal de 
30/09/2004, no montante de 604.000,00€, (seiscentos e quatro mel euros), destinado a financiar investimentos previstos 
nas Grandes Opções do Plano do Município, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido contrato.

Ramal 3⁄4”

Ramal de 1”

Ramal 1 1⁄2”

Até 5 metros
Cada metro adicional

Até 5 metros
Cada metro adicional

Até 5 metros
Cada metro adicional

€137,85
€14,25

  €145,20
€15,25

€149,40
€15,85

TAXA DE LIGAÇÃO TAXA ÚNICA €220,00



Mealhada

ambiente

BOLETIM MUNICIPAL 15
Esgotos da Mata do Buçaco
já são tratados na ETAR

Está resolvido o problema dos esgo-
tos da Mata Nacional do Buçaco, que 
estão desde Setembro a ser tratados 
na Estação de Tratamento de Águas 
Residuais da Mealhada.

Iniciada em Junho deste ano, a 
empreitada de execução da “Rede 
de Drenagem de Águas Residuais da 
Mata do Buçaco (Palace e Edifícios 
Anexos)”, já concluída, representou 
um investimento superior a 110 mil 
euros, a que acresce o IVA e a chamada 
“revisão de preços” prevista na lei.

Recorde-se que a resolução deste 

problema ambiental foi assumida pela 
Câmara Municipal da Mealhada, que 
decidiu proceder à elaboração do 
respectivo projecto e lançar o respec-
tivo concurso. Uma decisão tomada 
com o acordo da Direcção Regional 
da Agricultura da Beira Litoral, da 
Direcção Regional dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro e da Direcção 
do Palace Hotel do Buçaco.  Todas 
estas entidades comprometeram-se 
a comparticipar, a par com a Câmara 

Municipal da Mealhada, a parte nacional 
da empreitada, alvo de uma candidatura 
a fundos comunitários, até ao momento 
ainda não aprovada.

Esta intervenção representou um 
primeiro passo no longo caminho a 
percorrer com vista à urgente reabilita-
ção da Mata Nacional do Buçaco, para 
cujo estado de degradação e abandono 
a Câmara Municipal da Mealhada não se 
tem cansado de alertar, há vários anos, 
até agora sem sucesso, as várias entida-
des com tutela na área.

Durante uma semana, quem andou 
pelo centro da Mealhada teve que 
deixar o carro no parque de esta-
cionamento e deslocar-se a pé. Foi 
entre 16 e 22 de Setembro, dias em 
que se assinalou a Semana Europeia 
da Mobilidade, iniciativa a que o 
Concelho da Mealhada aderiu pelo 
segundo ano consecutivo. Para o 
ano, garante o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, 
o município irá aderir novamente. 

À semelhança do ano passado, 
o trânsito automóvel esteve con-
dicionado no centro da cidade da 
Mealhada, entre as 8H00 e as 19H00, 
com o objectivo de sensibilizar a 
população para a necessidade de recor-
rer a formas alternativas de se deslocar, 
em detrimento do automóvel. 

Como o tema da edição de 2004 
da Semana Europeia da Mobilidade 
foi “Caminhos Seguros para as 
Crianças”,  os mais jovens mere-
ceram uma atenção especial. Por 
isso, foram instalados 7 insufláveis 
gigantes junto ao Jardim Municipal 
– zona na qual o trânsito esteve 
interdito durante o dia – que foram 
palco de diversão para as crianças 
em idade escolar. Foi também aí  
que tiveram lugar actividades de 

Uma semana a andar a Pé

sensibilização na área da Prevenção 
Rodoviária, especialmente dedicadas aos 
mais novos.

As ruas encerradas ao  trânsito acolhe-
ram também, ao longo dos vários dias de 
actividades, peddy paper, nos quais par-
ticiparam alunos do 1º ciclo do ensino 
básico, actividades desportivas, prova de 
trotinete e gincana. 

No último dia, teve lugar um deba-
te, transmitido pela Rádio Clube da 
Pampilhosa sobre a forma como decor-
reu a iniciativa, que teve como palco o 
Jardim em frente à Câmara Municipal.

Segundo o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, o 
balanço é “positivo”. E se o ano passado, 

o primeiro em que o município aderiu ao 
evento, a autarquia decidiu tornar perma-
nente uma das alterações na circulação 
automóvel testadas durante a Semana 
Europeia da Mobilidade – os automóveis 
passaram a circular apenas num sentido, 
na Rua Maria Luísa -, este ano a novidade 
passa pela futura pedonalização da Rua 
José Cerveira Lebre,  entre os CTT e 
o Tribunal. Carlos Cabral acredita que 
quando esta medida se concretizar, “as 
pessoas irão reconhecer várias vantagens, 
porque poderão passear, fazer compras e 
até usufruir de esplanadas que venham 
aí a ser criadas, beneficiando também os 
próprios comerciantes cujos estabeleci-
mentos ficarão mais atractivos”.

A Câmara Municipal da Mealhada soli-
citou à Direcção Regional de Economia do 
Centro que interviesse no sentido de usar 
os mecanismos legais ao seu dispor com 
vista a resolver o problema da poluição 
registada na Lameira de Santa Eufémia, 
na freguesia do Luso, que está a afectar a 
própria Vila Termal.

Este foi apenas mais uma das várias 
intervenções da Câmara Municipal da 
Mealhada nesta matéria,  já que a autarquia 
por diversas vezes alertou as entidades 
competentes para o facto de uma empresa 
que labora nesta localidade desrespeitar 
as condições impostas pela Direcção 
Regional de Economia do Centro, no que 
respeita quer à emissão de poluentes 
atmosféricos quer ao auto-controlo das 
emissões gasosas.

Com o objectivo de salvaguardar os 
interesses da população, que tem vindo 
a ser afectada pela situação, a Câmara  
Municipal da Mealhada enviou, no 
Verão, um ofício ao Director Regional de 
Economia do Centro, dando conta que 
a empresa em causa continua a emitir 
poluentes atmosféricos e solicitando que 
sejam de imediato exercidos “os procedi-
mentos previstos na lei e as providências 
necessárias, no sentido de eliminar os 
riscos e inconvenientes susceptíveis de 
afectar as pessoas e bens, o ambiente e as 
normas higieno-sanitárias”.

Foi também remetida fotocópia do ofí-
cio da Delegada de Saúde sobre o assunto 
em questão, bem como informação técni-
ca da Divisão de Gestão Urbanística desta 
Câmara Municipal. Segundo esta informa-
ção, “uma vez que a quantidade e o tipo 
de emissões gasosas para a atmosfera se 
mantêm, bem como odores provenientes da 
armazenagem de bagaço”, os técnicos cama-
rários consideram “a impossibilidade dos 
valores limite estabelecidos na legislação 
estarem a ser cumpridos, o que implica que 
a reclamação se mantém procedente”.

Foi ainda enviada cópia desta docu-
mentação à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro.

Ainda em terrenos da mesma empresa 
foi descoberta pela fiscalização municipal 
uma grande lixeira, o que originou já a instau-
ração de um processo de contra-ordenação.

Também o Presidente da Câmara emitiu 
parecer desfavorável à prorrogação do 
prazo da licença precária de laboração que 
a Direcção Regional de Economia  havia 
concedido até 31 de Julho último à citada 
empresa.

Poluição na
freguesia do Luso
preocupa
Câmara Municipal
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Água do Luso mantém sede no Concelho

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

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Culminando um longo processo nego-
cial, a Câmara Municipal da Mealhada 
chegou a acordo, em 11 de Novembro de 
2004, com a Administração da Sociedade 
da Água do Luso (SAL). Já homologado 
pelos Tribunais competentes, o enten-
dimento, honroso para ambas as partes, 
encontra-se expresso num “Termo 
de Transacção” Judicial e consagra, 
a manutenção no Concelho da sede da 
SAL e o desenvolvimento da empresa 
com a consequente manutenção, e até o 
possível aumento, dos postos de trabalho 
existentes.  

Este é o culminar de um longo pro-
cesso negocial que, desde há cerca de 
um ano, envolve ambas as partes. Desde 
então, o Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada vem assistindo, com algu-
ma preocupação, a um conjunto de ini-
ciativas internas da Sociedade da Água do 
Luso, SA. (SAL), preocupações essas que 
transpiraram do interior do tecido laboral 
da empresa, que é o maior empregador 
privado do Concelho da Mealhada, e da 
própria população do Luso e do restante 
Município.

O espectro de uma provável fusão 
entre a SAL e a empresa-mãe, a 
Sociedade Central de Cervejas (SCC), 
e o “desaparecimento” de facto da SAL, 
absorvida pela SCC, esteve sempre 
presente nas preocupações da Câmara 
Municipal.

Se, por um lado, algumas reuniões 
havidas com as Administrações   comuns 
SAL/SCC, nomeadamente a 23/4/2004, 
com a confirmação do investimento na 
SAL nos próximos anos e da manuten-
ção da sede no Concelho do Mealhada 
desvaneceram essas preocupações, 
a verdade é que declarações de um 
Administrador das empresas ao jornal 
semanário “Expresso”, de 3 de Julho de 
2004, levaram-nos a redobrar as preocu-
pações já que as mesmas contradiziam 
o que era afirmado verbalmente e até 
dado como garantia  no jornal diário 
“Público”, de 25 de Agosto de 2004.

A publicação em Diário da República  
(III Série / 21 Agosto de 2004) do aviso 
de fusão de um conjunto de empresas 
do “grupo” e, por arrastamento, da SAL 
levaram-nos a solicitar que nos fossem 
confirmadas por escrito todas as pro-
messas transmitidas verbalmente, o 
que nos foi negado. Consequentemente, 
contactámos um advogado no sentido 
de avançar com Acção de Oposição nos 
Tribunais Judiciais das Comarcas de 
Vila Franca de Xira (sede da SCC) e da 
Mealhada (sede da SAL).

O cancelamento, “em cima da hora”, por 
parte da Administração da SCC/SAL, da reu-
nião marcada para 7 de Setembro de 2004, 
com a Câmara Municipal da Mealhada, sem 
qualquer justificação, mais contribuiu para 
aumentar as nossas preocupações funda-
mentadas no desfasamento existente entre o 
que era dito e o que (não) era escrito.

Aliás, essas preocupações foram transmi-
tidas aos Administradores da SAL e da SCC 
em nova reunião, entretanto marcada para 
12 de Outubro de 2004, e de novo agravadas  
perante a nova recusa de “passar a escrito” 
o que nos havia sido garantido verbalmente; 
ou seja, a manutenção da sede da SAL no 
Concelho da Mealhada (de forma a que os 
respectivos impostos continue a ser pagos 
no Concelho) e a garantia da manutenção 
dos actuais postos de trabalho, bem como 
o desenvolvimento da empresa através de 
novos investimentos.

Um conjunto de ameaças claras feitas pela 
Administração da SCC à Câmara Municipal 
da Mealhada, caso não fossem retiradas as 
Acções Judiciais interpostas nos Tribunais, 
e concretamente ao Presidente da Câmara 
Municipal de que iria ser accionado por 
“litigância de má-fé” levaram a uma reflexão 
profunda e à decisão de manter as Acções 
de  Oposição já que, em nosso entender, 
essa seria a obrigação ética e política do 
Presidente da Câmara (apoiado expressa-
mente pelos Vereadores do PS e por um 
Vereador do PSD), a quem compete, nos 
termos da lei, decidir nessa matéria. 

Nesse contexto, foi decidido manter as 
Acções de Oposição, não excluindo o diá-
logo entre as partes representadas pelos 
respectivos advogados e, em paralelo, diri-
gir uma carta explicativa para Edimburgo 
(Escócia) aos Administradores do grupo 
“Scottish & Newcastle”, detentor da SCC e 
da SAL, que sabíamos interessados em man-
ter as melhores relações com as autoridades 
portuguesas, Poder Local incluído, como 
veio a provar-se pela resposta que nos che-

Considerando:
1. A especial e a tradicional ligação da SAL ao 
Concelho da Mealhada e às suas gentes, no qual 
este é o maior empregador e o mais significativo 
contribuinte;
2. A SCC não planeia transferir a sede estatu-
tária para fora do Concelho da Mealhada;
3. A Câmara tem como objectivo principal 
a defesa dos interesses do Município da 
Mealhada, designadamente do seu patrimó-
nio material e cultural, conforme lhe é impos-
to por lei, e ainda salvaguardar e defender os 
interesses públicos do Estado e da respectiva 
Autarquia e que esta tem todo o interesse em 
contribuir positivamente para o desenvol-
vimento sustentável do seu Concelho, bem 
como das Sociedades que aí têm a sua sede.
4. As partes pretendem pôr termo às acções 
judiciais mediante acordo e que, inclusiva-
mente, tencionam fortalecer os laços que as 
unem, intensificando as relações entre si.

Transaccionam:
1. O Município da Mealhada desiste dos 
pedidos formulados nas acções que correm 
termos nos Tribunais da Mealhada e de Vila 
Franca de Xira;
2. O Município não se opõe à cisão-fusão 
entre a SAL e a International Wine Services 
Portugal, SA
3. A SCC compromete-se a investir através 
da SAL cerca de 2 ilhões de euros durante o 
triénio 2005/2007 no Concelho da Mealhada, 
designadamente:
a. Na transferência da sua linha de refrigeran-
tes para esse Concelho e/ou
b. No fabrico de novos produtos, designada-
mente águas aromatizadas, no Município da 
Mealhada;
4. Tal compromisso fica necessariamente 
dependente daobtenção de todas as licenças, 
autorizações  ou actos de natureza análoga, 
a emitir pelas autoridades públicas compe-
tentes, designadamente pelo Município da 
Mealhada;
A SCC-SGPS,SA e a VTR-SGPS,SA, em 
mútua colaboração através da SAL directa 
ou indirectamente, comprometem-se ainda a 
dinamizar o estabelecimento termal do Luso.

Os termos do acordo:

Infra-estruturas 
da Zona Industrial 
da Pedrulha 
avançam

Já foi aprovado o projecto da 
operação de loteamento da Zona 
Industrial da Pedrulha. 

A decisão, tomada em reunião 
camarária realizada em Outubro, 
surge após a Câmara Municipal da 
Mealhada ter dado como concluído 
o processo de aquisição dos terre-
nos da zona envolvida no processo 
de loteamento.

O início da aquisição de terre-
nos para a nova Zona Industrial 
da Pedrulha, na freguesia de Casal 
Comba, remonta a 1997, mas nos 
últimos dois anos intensificou-se 
com grande esforço financeiro da 
autarquia. 

A localização privilegiada da 
Zona Industrial da Pedrulha,  
– que se situa junto da portagem 
da Mealhada da Auto-Estrada do 
Norte (A1) e é servida pela EN 234, 
com ligação à EN1 e à Mealhada e a 
Cantanhede - tornando-a um local 
particularmente atractivo para cap-
tar novos investimentos, que poten-
ciem o desenvolvimento económico 
do concelho e da região. 

A autarquia optou por dividir o 
processo em duas fases. As infra-
estruturas da primeira fase vão agora 
começar a ser executadas, com  vista 
a permitir a rápida instalação das pri-
meiras empresas. 

gou.  O acordo, datado de11 de Novembro 
de 2004, já foi homologado pelos Tribunais 
competentes.


