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Biblioteca Municipal
de portas abertas
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Jardim da Pampilhosa quase pronto

Já está a funcionar a Biblioteca 
Municipal da Mealhada. Um espaço 
amplo, moderno e funcional. Ler o jor-
nal, requisitar livros ou DVD’s, ouvir 
CD’s e navegar na Internet são algumas 
das possibilidades ao dispor dos uten-
tes. Outro dos atractivos é o conjunto 
de actividades que são realizadas para 
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assinalar datas específicas. Seja o Dia do 
Pai, a Semana Verde ou o Dia da Poesia, 
há sempre surpresas para quem se deslo-
que à Biblioteca, pensadas para miúdos 
e graúdos. Exposições e colóquios são 
outras das iniciativas que animam aquele 
equipamento cultural. Este mês, a I Feira 
do Livro da Mealhada está em destaque. 

Arquivo Municipal 
abre até ao final do ano

O Jardim Público da Pampilhosa, localizado no centro da vila, está prati-
camente concluído. Esta intervenção, inserida na requalificação ambiental 
da antiga fábrica dos “Químicos”, implicou obras complexas, coordenadas 
pelo arquitecto Sidónio Pardal, da Universidade Técnica de Lisboa. 
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Até ao final do ano, abrirá portas ao público o Arquivo Histórico 
Municipal, cujo novo edifício está já pronto. Entretanto, falta terminar o 
ajardinamento da zona envolvente e proceder ao equipamento do imóvel.
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Estrada Municipal
Antes/Ventosa/Póvoa Garção

Está quase concluída a Estrada Municipal Antes/
Ventosa do Bairro/Póvoa do Garção, que represen-
tou um investimento superior  a  330 mil euros.  
Uma rotunda, no cruzamento de Ventosa do Bairro 
para Tamengos, e semáforos no cruzamento de 
Antes junto à Igreja fora também instalados.

O Centro de Estágios do Luso tem recebido 
diversas provas de atletismo, como o “Km jovem” 
e uma prova de atletismo escolar, na qual partici-
param cerca de 200 jovens. Ao longo de 2005, irá 
acolher outras provas, como o “Atleta Completo 
Distrital” e a “Taça Distrital de Marcha Pista”. 

Um concurso que premiará a “tasquinha” que 
melhor representar a “arte de bem receber” do 
Concelho da Mealhada é uma das novidades da VII 
Feira de Artesanato e Gastronomia do Município da 
Mealhada, que vai decorrer, entre 4 e 12 de Junho, no 
Jardim Municipal.

Provas de Atletismo no
Centro de Estágios do Luso

Feira de Artesanato e Gastronomia
vai premiar “arte de bem receber”
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Editorial

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Cabral

Caros munícipes:

A abertura ao público da Biblioteca Municipal da 
Mealhada representa, para todos nós, uma grande satis-
fação. Trata-se do mais importante equipamento cultural 
em funcionamento no Concelho da Mealhada, o único 
que tem a dupla missão de preservar o conhecimento e, 
ao mesmo tempo, de partilhá-lo com todos.

A primeira missão é, talvez, aquela de que primeiro 
nos lembramos. A Biblioteca Municipal tem um espólio 
de cerca de 12 mil livros, dos mais variados géneros lite-
rários, incluindo as obras de referência (enciclopédias, 
dicionários) e as que integram os fundos locais, como o 
de Contrexéville ou o do Doutor Costa Simões. 

Estes últimos, naturalmente, têm uma importância fun-
damental para a preservação da nossa identidade local, 
já que se trata de um conjunto de obras que, por um 
lado, remetem para relações especiais de amizade que 
o povo da Mealhada cultiva com outros povos (caso de 
Contrexéville) e, por outro, de um acervo valiosíssimo, 
pela sua qualidade e pelo facto de incluir obras indis-
pensáveis ao conhecimento das nossas raízes culturais. 
Recorde-se, por exemplo, a obra “História do Mosteiro 
da Vacariça e da Cerca do Buçaco”, que a Câmara 
Municipal reeditou em 2002, prestando uma mais que 
justa homenagem ao mais proeminente intelectual do 
Concelho da Mealhada, no ano em que se assinalou não 
só o centenário da sua morte, mas também os 1000 anos 
da Vacariça, berço do Município.

A outra missão é, também, fundamental e depende 
de todos. De facto, não basta que a Biblioteca esteja de 
portas abertas. É preciso que as pessoas entrem, a des-
cubram e a utilizem como se esta fosse uma “segunda 
casa”. É para isso que existe. Da nossa parte, temos pro-
curado torná-la o mais atractiva possível; uma preocupa-
ção que esteve presente na sua concepção, construção e 
equipamento. É um espaço pensado para que todos, dos 
mais novos aos mais velhos, crianças e adultos, mulhe-
res e homens, se sintam bem e gostem de ir e estar na 
Biblioteca.

Seja para ler o jornal, para requisitar um livro, ouvir 
um CD, ver um DVD ou pesquisar na Internet. É um 
espaço que foi pensado para aqueles que a ele recorrem 

para trabalhar, mas também para aqueles que o buscam 
nos tempos de lazer. Por isso, a Biblioteca Municipal tem 
desenvolvido um conjunto de actividades de animação, 
umas mais vocacionadas para os mais novos – como a 
Semana Verde ou o Dia da Protecção Civil, por exemplo-, 
outras direccionadas para os adultos – caso do Dia da 
Mulher -, e outras para miúdos e graúdos, como aconte-
ceu no Dia do Pai.

Mais actividades estão já planeadas. Este mês, decor-
rerá a I Feira do Livro da Mealhada e estará patente 
uma exposição, a par com um colóquio, sobre a Guerra 
Colonial e a Descolonização. E será sempre assim, com 
novas actividades, semana após semana, mês após mês.

Agora, tudo depende dos munícipes. Está nas suas 
mãos fazer com que a Biblioteca Municipal seja de todos 
e para todos. Um espaço de convívio, de lazer, de apren-
dizagem. Foi assim que o idealizámos, o construímos e o 
equipámos. O resto já não depende de nós. Depende de 
si. Aceite o convite. Ficamos à sua espera.
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Câmara doa terreno para 
Quartel dos Bombeiros da Pampilhosa

I ExpoMealhada/Feira do Leitão
vai decorrer entre 2 e 10 de Julho

A Câmara Municipal da Mealhada 
apoia a ExpoMealhada, uma iniciativa 
da Associação Comercial e Industrial 
da Mealhada (ACIM), que visa divulgar 
as actividades comerciais e industriais 
do Concelho. A decorrer entre 2 e 10 
de Julho, o certame aposta também na 
animação e na gastronomia, onde se 
destaca a Feira do Leitão.

O Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral, aproveitou 
a conferência de imprensa de apresen-
tação da iniciativa para apelar à parti-
cipação dos restaurantes, sublinhando 
que a Feira do Leitão servirá, sobretu-

do, para demonstrar a “qualidade” do 
leitão servido na Mealhada, que atrai 
pessoas de todo o país. 

O autarca destacou também o desen-
volvimento industrial que o Concelho 
da Mealhada tem registado nos últimos 
anos, nomeadamente com a criação da 
Zona Industrial de Viadores, e que irá 
continuar, com a nova Zona Industrial 
da Pedrulha.

Segundo o Presidente da ACIM, 
Carlos Pinheiro, a ExpoMealhada 
representa um investimento de 200 
mil euros, que deverão ser recupera-
dos com as verbas arrecadadas com 

os expositores, as entradas e a gastro-
nomia. 

A autarquia apoia logisticamente o 
certame, que ficará instalado no esta-
cionamento e arruamentos junto às 
Piscinas Municipais da Mealhada, onde 
se realiza habitualmente o Carnaval.

No que respeita à componente gas-
tronómica, está prevista a existência de 
10 tasquinhas, onde poderá ser aprecia-
do o tradicional leitão. 

O programa de animação inclui 
espectáculos dos Xutos e Pontapés, 
Quinta do Bill, TV5 e Quim Barreiros, 
entre outros.

Sabinov e Mealhada
a caminho da 
geminação

A vontade de avançar com o processo 
de geminação das cidades da Mealhada 
e de Sabinov, na Eslováquia, foi subli-
nhada pelos autarcas das duas cidades, 
durante uma recepção que teve lugar 
no Salão Nobre dos Paços do Município, 
no passado dia 5 de Fevereiro, no âmbi-
to do projecto europeu “A Utilização 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação numa Equipa Europeia”.

Desenvolver software de livre utili-
zação, sem custos para quem o usa, é o 
objectivo deste projecto, no qual parti-
cipa a Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre da Mealhada, a par com escolas da 
Alemanha, da Polónia e da Eslováquia. 
Entre 3 e 11 de Fevereiro, a Escola 
Profissional foi a anfitriã dos parceiros 
envolvidos neste projecto, que foram 
recebidos pelo Presidente da Câmara, 
Carlos Cabral, nos Paços do Município. 

Presente esteve também o Presidente 
da Câmara de Sabinov, Peter Molcan, 
que manifestou o desejo de estabelecer 
laços de amizade entre as duas cidades. 
Idêntica vontade foi expressa por Carlos 
Cabral: “Estamos absolutamente disponí-
veis para reforçar esses laços”.

Posteriormente, o Presidente da 
Câmara de Sabinov fez questão de pro-
por a geminação da sua cidade, situada 
no leste da Eslováquia e que tem uma 
população de cerca de 25.000 habitantes, 
com a cidade da Mealhada. O autarca 
convidou, entretanto, o Presidente da 
Câmara da Mealhada para que esteja 
presente nas comemorações dos 600 
anos de Sabinov, que irão decorrer em 
Junho próximo.

Já Manfred Reiter, coordenador-geral 
do projecto, da cidade alemã de Saarburg, 
sublinhou o “importante contributo da 
Mealhada” para o projecto, classificando 
como “uma honra” o facto de trabalhar 
em conjunto com os docentes da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre. “O pro-
jecto não teria este nível se não tivesse 
estes professores a trabalhar”, disse.

Por seu turno, o director da Escola 
Profissional, João Pega, manifestou o 
“orgulho” da Escola pelo contributo 
dado pelos docentes da Vasconcellos 
Lebre para o projecto “A Utilização 
das Tecnologias de Informação e 
Comunicação numa Equipa Europeia”.

A Câmara Municipal da Mealhada deli-
berou doar um terreno à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Pampilhosa, para a construção do 
novo Quartel.
De acordo com o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, 
“há cerca de 12 anos, quando do início 
da construção do novo Quartel da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Pampilhosa (AHBVP), a 
Câmara disponibilizou o terreno para o 
efeito”.
“Contudo, por questões de ordem buro-
crática, nunca o terreno onde está hoje 
construído o quartel foi transferido 
para a propriedade daquela associação 
humanitária”, explicou o Presidente 

da Câmara em reunião do Executivo 
Municipal. 
Resolvidas que estão todas as questões 
burocráticas referentes à “legalização” 

dos terrenos, a Câmara Municipal deli-
berou doar em propriedade plena à 
AHBVP o terreno para a construção do 
novo quartel.
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CONCLUSÃO
ARQUIVO HISTÓRICO

OBRAS MUNICIPAIS

Até ao final do ano, abrirá portas ao público o Arquivo 
Histórico Municipal, cujo novo edifício está já pronto. 
Entretanto, falta terminar o ajardinamento da zona envol-
vente e proceder ao equipamento do imóvel.

O novo edifício, construído de raiz para acolher o arquivo, 
tem capacidade para suportar os documentos produzidos nas 
próximas duas décadas, para além do material já existente.

Os documentos que integram o arquivo da Câmara 
Municipal da Mealhada deverão ser os primeiros a serem 
transferidos para o Arquivo Histórico Municipal, que irá 
também receber contribuições de munícipes que já mostra-
ram vontade de doar documentos com relevância histórica, 
nomeadamente os que ajudam a compreender melhor a 
génese do município. A integração no Arquivo Histrico 
Municipal, através de doação ou por depósito, de 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 
outro dos objectivos da autarquia.

 É também objectivo da Câmara Municipal da Mealhada 
dinamizar visitas ao Arquivo Histórico Municipal, sensibi-
lizar a comunidade escolar para a necessidade de preser-
var o legado documental, promover encontros e jornadas 
que abordem a temática da arquivística ou do património 
concelhio e trazer para a Mealhada, através de exposições 
documentais temáticas ou da aquisição de cópias microfil-
madas, as notícias que se guardam em diferentes arquivos 
nacionais.

O novo Arquivo Histórico Municipal representa um 
investimento que ronda os 500 mil euros, que será com-
participado em partes iguais pela Câmara Municipal da 
Mealhada e pelo Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre 
do Tombo, no âmbito do PARAM – Programa de Apoio à 
Rede de Arquivos Municipais.

O Jardim Público da Pampilhosa, localizado no centro 
da vila, está praticamente concluído. Esta intervenção, 
inserida na requalificação ambiental da antiga fábrica dos 
“Químicos”, encerrada há mais de meio século, é da auto-
ria do arquitecto Sidónio Pardal, da Universidade Técnica 
de Lisboa. Trata-se de uma obra complexa, que teve início 
há 3 anos com a movimentação e consolidação de terras. 
A fase seguinte passou pela abertura de um lago, cujas 
margens foram encestadas com estacas de eucalipto verde 
e de salgueiro, espécies arbóreas cujas madeira não sofre 
deterioração quando em contacto com a água. Seguiu-se o 
ajardinamento, a execução de percursos pedonais, a instala-
ção de iluminação e de mobiliário de jardim.

A fase seguinte incluirá a reconversão das antigas insta-
lações fabris, que irão acolher uma cafetaria e uma loja de 
artesanato, para além de um apoio à manutenção do jardim.

O Jardim Público da Pampilhosa representa um investi-
mento que ronda mais de meio milhão de euros, valor que 
não contabiliza os custos de aquisição e de expropriação dos 
terrenos. Estes montantes têm sido inteiramente suportados 
pela Câmara Municipal da Mealhada, sem qualquer apoio 
estatal ou comunitário.

Esta intervenção de requalificação ambiental foi uma das 
apostas da autarquia, no âmbito da estratégia de melhoria da 
qualidade de vida das populações que tem vindo a ser segui-
da e que se reflecte nos Planos de Actividades e Orçamento 
de 2004 e de 2005, à semelhança do que tem vindo a acon-
tecer em anos anteriores. A freguesia da Pampilhosa, a mais 
populosa do município, com cerca de 5 mil habitantes, não 
dispunha, até à data, de um espaço verde desta dimensão, 
concebido para proporcionar uma vivência comunitária e 
óptimos momentos de lazer. 

PAMPILHOSA
JARDIM PÚBLICO
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Está quase concluída a empreitada “E.M. Antes/Póvoa do Garção 
– limite do Concelho”, que representou um investimento superior  
a  330 mil euros.  

A empreitada abrangeu 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 incluiu a beneficiação, reforço, alargamentos pontuais da 
faixa e execução de uma rotunda no cruzamento de Ventosa do 
Bairro para Tamengos. Abrangeu ainda a rede de águas pluviais e 
a sinalética, no âmbito da qual foi semaforizado o cruzamento de 
Antes junto à Igreja.

CONCLUSÃO
EM ANTES/PÓVOA DO GARÇÃO

BENEFICIAÇÃO
ESTRADA BARCOUÇO/GRADA

Está concluída 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 principal desta povoação. Foram executadas 
valetas, reforçadas as bermas e limpas as linhas de água, 
tendo ainda sido dotada a referida via municipal com  sina-
lização horizontal e vertical apropriada. 

ILUMINAÇÃO
QUINTA DA NORA

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

Concluída está também a empreitada de repavimentação e 
beneficiação de pavimentos das zonas exteriores envolventes 
à Urbanização da Quinta da Nora.

REPAVIMENTAÇÃO
ESTRADA LAMEIRA DE SANTA EUFÉMIA

Está concluída a repavimentação de um caminho munici-
pal, que tem início na Lameira de São Pedro / Lameira de 
São Geraldo / Lameira de Santa Eufémia, até à ex-E.N. 336 e 
cruzamentos principais.

PAMPILHOSA
JARDIM DO ALTO DE SANTO ANTÓNIO

Após a execução do Jardim Interior da Urbanização do Alto de 
Santo António, na Pampilhosa, foi já instalada a respectiva ilumi-
nação pública.

As intervenções que foram feitas no local visaram a criação de 
um espaço de lazer e de um recinto, apto para a prática de diversas 
actividades desportivas, para além da criação de lugares de esta-
cionamento.

Foram também plantadas espécies arbóreas, tendo ainda sido feito 
o arrelvamento da zona. Nesta fase final, foi instalada a iluminação 
pública. 
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BENEFICIAÇÃO

E.M. VACARIÇA - LAMEIRA DE SÃO GERALDO

Vai ser totalmente remodelada a rede de abas-
tecimento de água das povoações  de Lograssol e 
Carreira, na freguesia da Vacariça. 

Os trabalhos integram a Empreitada de 
Beneficiação da E.M. 620-1 Vacariça-Lograssol-
Lameira de São Geraldo. Esta empreitada repre-
senta um investimento de 167.353 euros, a que 
acresce I.V.A, e tem um prazo de execução de seis 
meses.

Os trabalhos incluem a limpeza, beneficiação, 
reparação, drenagens e repavimentação da estrada, 
para além da colocação da respectiva sinalização 
horizontal e vertical.

A articulação das intervenções no solo e no sub-
solo concelhios tem sido a estratégia adoptada pela 

Câmara Municipal da Mealhada, que tem vindo a 
proceder à remodelação da rede de abastecimento de 
água à medida que vai requalificando a rede viária. 

Desta forma, procura-se minorar os prejuízos que 
as obras sempre comportam para os munícipes que 
residem ou trabalham nas áreas intervencionadas, 
evitando que sejam sujeitos a duas empreitadas dife-
ridas no tempo: a da remodelação da rede de abaste-
cimento de água e a requalificação da rede viária.

No caso da empreitada em apreço, será substituí-
da a actual rede de água do Lograssol e de Carreira, 
construída há mais de 30 anos. 

Ao mesmo tempo, será alterado o esquema de 
distribuição e adução, o que solucionará problemas 
de falta de pressão sentidos na zona do Lograssol.

Está em curso a ampliação e remodelação do 
Cemitério da Mealhada, empreitada que inclui a 
remodelação do edifício de apoio e o restauro das 
instalações sanitárias públicas.

 A construção/restauro de muretes e pavimen-

tação dos arruamentos principais da ampliação 
e ligações à parte antiga do cemitério são outras 
intervenções.

Todos os arruamentos e as zonas envolventes à 
Capela serão revestidos a calçada à portuguesa.

Está concluída a recuperação da escola do 1º  ciclo do 
Ensino Básico da Vacariça e a sua adaptação parcial a 
Jardim de Infância, dado o aumento da procura por parte 
de crianças com idades entre os 3 e os 5 anos daquela 
freguesia.

Os trabalhos compreenderam a execução de uma sala poli-
valente, a remodelação de uma sala existente, bem como  a 
remodelação das instalações sanitárias e caixilharias.

Vai ser adjudicada em breve a empreitada “Estrada 
Municipal Mealhada/Antes/Sernadelo”, no âmbito da 
qual será feito o alargamento e pavimentação da estrada 
de ligação do Cardal ao cruzamento com a estrada da 
Antes, bem como a repavimentação da estrada da Antes à 
passagem superior para Sernadelo e do Cardal à ETAR.

Será lançado em breve o concurso para abertura de um 
arruamento de ligação do Largo de Sazes (junto ao Lar 
de Idosos) à Rua de Santarém, em Barcouço.

Está em fase de conclusão a empreitada de 
“Beneficiação da Rua da Portelinha em Barcouço”, no 
âmbito da qual estão a ser requalificados os pavimentos 
da Rua da Portelinha e do parque junto à cooperativa 
em Barcouço.

ADAPTAÇÃO
JARDIM DE INFÂNCIA DA VACARIÇA

ALARGAMENTO
E.M. MEALHADA/SERNADELO

ABERTURA
RUA DO SANTARÉM/BARCOUÇO

REQUALIFICAÇÃO
RUA DA PORTELINHA/BARCOUÇO

AMPLIAÇÃO

CEMITÉRIO DA MEALHADA
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“Zé do Telhado” “assaltou”
palco do Cine-Teatro
Municipal Messias

“Este nosso Portugal é um pais 
em que nem pode ser-se salteador 
de fama, de estrondo de feroz subli-
midade! Tudo aqui é pequeno; nem 
os ladrões chegam à craveira dos 
ladrões dos outros países!”, desaba-
fou Camilo Castelo Branco, nas suas 
“Memórias  do Cárcere”.

Ainda assim, houve um ladrão 
que ficou guardado no imaginário 
colectivo: Zé do Telhado. Foi em 
torno desta personagem que Hélder 
Costa escreveu e encenou a peça 
que subiu ao palco do Cine-Teatro 
Municipal Messias, no passado dia 
5 de Março, pela mão da companhia 
“Jangada”.

“É evidente que o Zé do Telhado 
não é, nem pode ser, exemplo para 
ninguém. O banditismo não trans-
forma a sociedade, nem elimina 
injustiças. Mas, quando o povo 
perde a paciência, e diz: ‘Quem fazia 
aqui falta, era outro Zé do Telhado’, 

isso deve querer dizer que esse ladrão 
generoso do século XIX tinha, com cer-
teza, uma política mais popular que os 
demagogos populistas, beatíficos e hipó-
critas que sobrevivem, como parasitas, do 
sangue e do esforço de quem trabalha”, 
considera Hélder Costa.

Com música de Zeca Afonso e Tino 
Flores, a  peça contou no elenco com 
António Leite, Emanuel de Oliveira, Faria 
Martins, Luiz Oliveira, Manuela Paulo, 
Marcela da Costa, Patrícia Ferreira, 
Sandra Flores e Xico Alves.

“Zé do Telhado” foi estreada, inicial-
mente, pela companhia de teatro “A 
Barraca”, em 1978, tendo, então, con-
quistado, no Festival de Teatro de Sitges 
(Barcelona) o prémio CAU FERRAT (o 
de melhor espectáculo do certame). Este 
foi o primeiro grande prémio internacio-
nal do teatro português.

Esta é a 14ª produção da “Jangada”, 
companhia que conta com cinco anos de 
existência.

“Pinceladas” de Natureza
em exposição no Cine-Teatro

A natureza foi o tema que dominou 
a exposição “Pinceladas”, uma mostra 
conjunta de trabalhos a óleo, da autoria 
de Alex Dudko e Dolores Labrador, que 
esteve patente no Cine-Teatro Municipal 
Messias, entre 4 e 27 de Fevereiro. 

“Floresta das Faias”, “Lagoa”, “Campo 
de Lírios” ou “Rio e Rochas” são nomes 
de alguns dos 32 quadros a óleo que 
integraram a mostra. Ambos os pinto-
res integram a “Associação de Artistas 
da Bairrada”.

Alex Dudko, de nacionalidade ucra-

niana, é licenciado em Matemática, tendo 
frequentado o curso de Belas Artes, na 
Universidade de Kiev.

No currículo, conta com seis exposições 
no seu país de origem, tendo ainda executa-
do 12 estátuas de bronze alusivas a heróis da 
União Soviética, que se bateram na 2ª Guerra 
Mundial.

Dolores Lavrador, reformada da Banca, já 
expôs, entre outros locais, na Estalagem de 
Sangalhos, na Junta de  Freguesia de Paredes 
do Bairro, no Hotel Paraíso (Oliv. Bairro) e nas 
Bibliotecas de Anadia e Oliveira do Bairro.

A VII Feira de Artesanato e 
Gastronomia do Município da 
Mealhada vai decorrer, entre 4 e 12 de 
Junho, no Jardim Municipal, contando 
com cerca de quatro dezenas de stands 
de artesanato, onde os artesãos traba-
lharão ao vivo, como aconteceu em 
anos anteriores.

Para além dos artesãos do Concelho, 
estarão também presentes artesãos de 
outras zonas do país, que serão selec-
cionados entre os inúmeros que já se 
inscreveram para participar.

Como já é habitual na Feira de 
Artesanato e Gastronomia, estarão 
representadas as 8 freguesias que 

integram o Município da Mealhada, através 
de algumas das suas associações culturais, 
recreativas e desportivas.

Uma das novidades deste ano, relacionada 
com a vertente gastronómica, será a realiza-
ção de um concurso que premiará a “tasqui-
nha” que melhor representar a “arte de bem 
receber” do Concelho da Mealhada.

No dia 10 de Junho terá lugar a já tra-
dicional prova de atletismo “3 Milhas da 
Mealhada”, aberta à população.

Um vasto programa de animação irá, à 
semelhança das anteriores edições, animar 
o certame. 

O palco será instalado em frente ao edifí-
cio da Câmara Municipal.

Artesanato e Gastronomia
regressam ao Jardim Municipal
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Nova Biblioteca Municipal à espera da sua visita
Se ainda pensa que as bibliotecas 

são sítios escuros e poeirentos, onde 
apenas se pode sussurrar, é porque não 
entra numa há muito, muito tempo... Se 
for esse o caso, aceite o desafio: visite 
a Biblioteca Municipal da Mealhada e 
descubra como a imagem que guarda 
das bibliotecas da sua infância está a 
“anos-luz” da realidade.

Para começar, pare na entrada. É ilu-
minada, clara, acolhedora. Detenha-se 
no escaparate que apresenta algumas 
obras escolhidas. Folheie os jornais, 
sente-se no sofá e leia o seu preferido. 
Aproveite e dê uma espreitadela à sala 
polivalente, onde costuma haver uma 
exposição.

Já tem cartão de leitor? Vá até à 
funcionária que o espera no balcão de 
atendimento e, num instante, requisite-
-o. Só precisa do Bilhete de Identidade. 
Se tiver alguma dúvida, coloque-a: as 
funcionárias são simpáticas, prestá-
veis e dar-lhe-ão toda a ajuda de que 
necessite.

Já que é a sua primeira visita, não se 
limite a requisitar aquele livro que quer 

ler ou a consultar a enciclopédia que 
procura. Demore-se. Passeie. Descubra. 

Recantos acolhedores

Passe primeiro pela zona dedicada 
às crianças e jovens até aos 15 anos, 
cheia de recantos coloridos e muitos 
livros para os mais novos. Encontrará, 
certamente, vários meninos e meninas. 
Uns estarão a ler, outros a navegar na 
Internet, talvez encontre algum a ver um 

DVD. Dependendo do dia da sua visita, 
poderá deparar-se com crianças de um 
jardim-de-infância a ouvir uma estória na 
sala do conto ou a fazer jogos didácticos. 
Ou com os jovens frequentadores a parti-
ciparem numa animação temática, que a 
biblioteca costuma organizar com regu-
laridade. Quando chegar a casa, conte o 
que viu aos seus filhos e desafie-os a dar 
um pulinho à biblioteca. Vai ver que eles 
se divertem...

Suba ao primeiro andar. Percorra as 

estantes e vá descobrindo alguns dos 
12 mil livros à sua disposição. Pode ir 
tirando um ou outro da prateleira, sen-
tar-se e lê-lo todo, ou parte. Ou levá-lo 
para casa, durante 8 ou 15 dias, conforme 
os casos. Espreite os DVD’s. Também os 
pode levar para casa e entregá-los no dia 
seguinte. Ou vê-los na biblioteca, dotada 
com todo o equipamento necessário, não 
só para o visionamento de DVD’s como 
também para a audição de CD’s. 

Existem também vários computadores 
com acesso à Internet, para além de uma 
zona de trabalho.  

Neste andar, um recanto é particular-
mente agradável. Junto às janelas que 
dão para a Rua Dr. José Cerveira Lebre, 
foi colocada uma mesa e cadeiras, que 
convidam os utentes a sentar-se e a 
desfrutar da vista, enquanto consultam 
a obra que procuravam ou, simples-
mente, enquanto folheiam uma revista. 
Experimente...

A biblioteca funciona das 9H30 às 
18H00, de segunda a sexta-feira, e das 
9H30 às 13H00, aos sábados.

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
dispõe de um site na Internet, que per-
mite a consulta on-line do catálogo, 
bem como a requisição ou renovação 
de obras. Basta aceder a www.bm-
mealhada.info e procurar o livro, CD, 
DVD ou revista que pretende consultar. 
O site permite a utilização de vários 
critérios de pesquisa: por assunto, pelo 
título, pelo autor, pela colecção e pelo 

editor, entre outros. Ficará a saber se 
a obra existe na biblioteca, se pode ou 
não ser requisitada e se está disponível. 
Poderá, também, aproveitar para o requi-
sitar on-line ou, caso já tenha o livro em 
casa, renovar a requisição.

O site dispõe, ainda, de um espaço 
reservado a sugestões, comentários ou 
informações.

À distancia de um clique
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A criação de um jogo de palavras relacionado com a 
temática da Protecção Civil foi um dos desafios lançados 
aos utilizadores mais jovens da Biblioteca Municipal da 
Mealhada, no passado dia 1 de Março, data em que se 
assinalou o Dia Internacional da Protecção Civil.

Às crianças e aos jovens foi distribuído material sobre 
prevenção de incêndios, inundações, situações de seca, 
catástrofes naturais, entre outras. Foi com base nessa 
informação que os mais novos construíram o jogo de 
palavras, respondendo às questões sobre os temas abor-
dados. O resultado foi um painel, exposto na Biblioteca, 
onde para cada tema correspondiam as respostas correc-
tas que as meninas e os meninos aprenderam.

Tiveram ainda lugar acções lúdico-pedagógicas rela-
tivas ao tema, visando sensibilizar os mais novos para 
estas questões e foram também exibidos filmes relacio-
nados com a prevenção de riscos naturais e/ou de origem 
antropogénica.

Um videowall, onde estiveram em permanente exibição 
imagens do Carnaval da Mealhada, marcou o ambiente da 
sala de exposições situada no rés-do- chão da Biblioteca 
Municipal da Mealhada, onde esteve patente uma expo-
sição de fotografia e fantasias carnavalescas.

Entre 2 e 12 de Fevereiro, quem por lá passou pode ver 
de perto algumas das fantasias carnavalescas, pertença 
quer da Associação do Carnaval da Bairrada quer das 
escolas de samba da Mealhada “Sócios da Mangueira” e 
“Grés Batuque”.

As fotografias do Carnaval da Mealhada que estiveram 
em exposição são da autoria de Ferreira Santos e Manuel 
Correia. Ferreira Santos, repórter fotográfico no Jornal 
“Diário de Coimbra”, realizou a sua primeira exposição 
de fotografia a preto e branco, intitulada “Manequins”, 
nas Galerias Almedina. Uma outra exposição, reunindo 
um conjunto de fotografias sobre sinistralidade rodovi-
ária, esteve patente no Centro Cultural D. Dinis, Centro 
Empresarial de Matosinhos, Associação Académica da 
Universidade do Minho e no Instituto Português da 
Juventude, em Coimbra.

Manuel Correia, que lecciona fotojornalismo no 
Instituto Superior Miguel Torga, esteve 36 anos ao 
serviço do “Jornal de Notícias”. Editor de fotografia no 
“Jornal de Coimbra”, participou em diversas exposições 
colectivas, nomeadamente na Casa da Cultura, Exponor 
e Instituto Português da Juventude.

Fantasias carnavalescas
expostas na Biblioteca

Biblioteca assinalou
Dia da Protecção Civil

“Eu sou a que no mundo anda perdida, Eu sou a que na 
vida não tem norte, Sou a irmã do Sonho, e desta sorte, 
Sou a crucificada... a dolorida...”. Estas palavras que 
iniciam o poema “Eu”, de Florbela Espanca, foram uma 
das “prendas” oferecidas pela Biblioteca Municipal da 
Mealhada às mulheres que por lá passaram a 8 de Março, 
Dia Internacional da Mulher.

A oferta de poemas de 8 poetisas portuguesas foi uma 
das formas escolhidas para assinalar  o dia que visa aler-
tar para o muito que há (ainda) por fazer no que toca 
à igualdade entre os sexos. E só as mulheres tiveram 
direito. 

Sem distinção de sexos, todos os que nesse dia visi-
taram a Biblioteca Municipal da Mealhada puderam 
conhecer obras sobre mulheres ou escritas por mulheres, 
em géneros tão diferentes como a Banda Desenhada ou 
a  História, expostos nos escaparates que se encontram 
no rés-do-chão e no 1º andar da Biblioteca. Para além de 
todas as outras obras que, todos os dias, estão à disposi-
ção dos utentes, claro...

O Dia Internacional da Protecção Civil foi, este ano, 
assinalado sob a temática  “Protecção Civil e Defesa do 
Ambiente”, de acordo com o definido pela Organização 
Internacional de Protecção Civil (OIPC). Esta organi-
zação tem como principal objectivo “contribuir para o 
desenvolvimento, no seio dos Estados, de estruturas pas-
síveis de prestar protecção e assistência às populações 
e ainda salvaguardar a propriedade  e o ambiente das 
catástrofes naturais e/ou tecnológicas”.

Biblioteca deu poemas
no Dia da Mulher

O desafio foi lançado pela Biblioteca Municipal da 
Mealhada, pais e filhos aderiram. Para assinalar o Dia 
do Pai, no passado dia 19 de Março, foi proposto aos 
mais pequenos que trouxessem o seu pai e, com ele, 
(re)descobrissem a Biblioteca. Pais e filhos não faltaram, 
tendo-se registado não só a visita de frequentadores 
habituais como também a de mais de uma dúzia de novos 
utilizadores.

Aos pais que responderam ao convite, foi-lhes ofereci-
da uma “t-shirt”. 

Pais e Filhos juntos
em dia especial

A semana em que se assinalou o Dia da Árvore foi 
dedicada a múltiplas iniciativas de cariz ambiental, 
na Biblioteca Municipal da Mealhada, destinadas aos 
mais novos que, entre outras actividades, criaram um 
eco-ponto, fizeram papel reciclado, semearam flores 
e ervas aromáticas e embelezaram a “árvore” do jar-
dim interior da Biblioteca. 

Ficam aqui as palavras de uma das mais novas 
participantes, a Inês: “Hoje, dia 21 de Março de 2005, 
estivemos a fazer papel reciclado na biblioteca: eu, o 
Yang Yanke, a Dora, a Gisela, a Vera, a Ana, a Rute, 
a Isabel e a Dona Manuela. Na sexta-feira anterior, 
cortámos folhas de jornal velho em bocadinhos muito 
pequeninos e juntámos água. 

Com a ajuda da Dora, eu e o Yang, triturámos o 
papel para este ficar em pasta, e colocá-la na prensa. 
De seguida, decorámos as nossas folhas com pétalas, 
fios de ráfia, papéis coloridos, etc… Como não estava 
sol, secámos as folhas com um ferro de engomar. 

Na árvore que existe na biblioteca colocámos flores 
coloridas para anunciar a Primavera e alguns ovos da 
Páscoa que é a quadra festiva que se aproxima.

Estas actividades e outras têm sido realizadas 
porque estamos a comemorar a semana verde na 
biblioteca”.

Doces Palavras
no dia da Poesia

Uma doce surpresa esperava quem foi à Biblioteca 
Municipal da Mealhada, no passado dia 21 de Março, 
data em que se assinalou o Dia Mundial da Poesia. 
Tratava-se de um doce regional, envolvido em tre-
chos de poesia de alguns dos mais celebrados poetas 
nacionais. A iniciativa teve o sugestivo nome de “Doces 
Palavras”.

Mas não foi só quem visitou a Biblioteca que teve 
direito à surpresa. Quem passava no Jardim Municipal 
foi também presenteado com as “Doces Palavras”, uma 
oferta que surpreendeu positivamente os transeuntes. 

Semana Verde
na Biblioteca
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Provas de Atletismo no
Centro de Estágios do Luso

Promover a prática do Atletismo é o objectivo da 
Câmara Municipal da Mealhada que acordou com 
a Associação de Atletismo de Aveiro a cedência da 
Pista de Atletismo do Centro de Treinos/Estágios do 
Luso/Mealhada  para a realização de diversas provas, 
ao longo de 2005.

A primeira dessas provas teve já lugar, no passado 
dia 12 de Março, quando o equipamento desportivo 
do Luso acolheu a prova “Km jovem”. 

Em Abril, serão duas as competições: nos dias 9 e 
10, terá lugar  a “Atleta Completo Distrital” e, no dia 
23, a “Taça Distrital de Marcha Pista”.

Nos dias 7 e 8 de Maio, irá decorrer o “Campeonato 
Distrital Provas Combinadas Juvenis/Juniores/
Seniores”.

Em Junho, nos dias 9 e 10, terá lugar o “Campeonato 
Distrital de Juniores”.

A pista de atletismo do Centro de Treinos/Estágios 
do Luso/Mealhada, em tartan, permite a prática das 
disciplinas de salto, lançamento e corrida: salto com 
vara, salto em altura, salto em comprimento e triplo 
salto; lançamento de disco, lançamento de peso, lan-
çamento de martelo e lançamento de dardo e corridas 
de velocidade e meio-fundo.

Com a proximidade das férias escolares, muitos 
pais ficam sem saber qual a melhor forma de ocupar 
os tempos livres dos seus filhos. 

Foi a pensar nessa situação que a Câmara 
Municipal da Mealhada decidiu organizar pela pri-
meira vez durante as férias de Natal de 2002 um con-
junto de actividades, com vista a assegurar uns dias 
bens passados a crianças entre os 6 e os 12 anos. A 
iniciativa foi um sucesso e, desde então, a autarquia 
tem promovido durante as férias escolares iniciativas 
semelhantes.

Foi o que aconteceu quer nas férias de Natal pas-
sadas quer nas férias da Páscoa, que decorreram no 
mês passado. Entre 21 e 31 de Março, as crianças que 

Férias escolares
divertidas e pedagógicas

aderiram à iniciativa assistiram a sessões de cinema, 
participaram em ateliês - de desenho, de culinária e 
de pintura -, dançaram, jogaram bowling, ténis e  fute-
bol, praticaram atletismo, hidroginástica, pólo aquáti-
co e natação e fizeram jogos tradicionais. 

A iniciativa incluiu ainda visitas ao Museu Militar 
do Buçaco, ao Museu do Vinho de Anadia e ao Navio-
Museu Santo André, em Ílhavo.

Proporcionar o desenvolvimento pessoal e inter-
pessoal dos jovens, fomentar a educação cívica e a 
integração social, promover um estilo de vida activo 
e saudável e proporcionar aos participantes novas 
experiências são outros objectivos da iniciativa, que 
irá decorrer novamente em futuras férias escolares.

Um Curso para Árbitros de Distritais de Natação 
Sincronizada decorreu, nos passados dias 11 e 12 de 
Março, na Biblioteca Municipal da Mealhada.

Natação Sincronizada
A iniciativa foi organizada pela Federação 

Portuguesa de Natação, em colaboração com a 
Associação de Natação de Aveiro e a Câmara 
Municipal da Mealhada.

Também na Biblioteca Municipal, esteve patente, 
na sala polivalente, uma exposição sobre Natação, que 
incluiu fotografias, livros e cartazes. No  videowall da 
sala, estiveram em permanente exibição imagens de 
um campeonato de natação sincronizada que decor-
reu nas Piscinas Municipais da Mealhada.

O primeiro Campeonato Regional conjunto de 
Juniores e Seniores de Natação decorreu nas Piscinas 
Municipais da Mealhada, nos passados dias 4, 5 e 6 de 
Março. A iniciativa foi organizada pelas Associações 
de Natação de Aveiro, de Coimbra e do Distrito de 
Leiria e pela Câmara Municipal da Mealhada. 

A ideia das associações que decidiram realizar este 
campeonato foi a de que um torneio conjunto tornaria a 
competição mais forte e mais eficaz, no sentido de levar 
a que os nadadores obtivessem melhores marcas.

Presentes estiveram 250 atletas, de 26 clubes, que 
bateram alguns recordes regionais.

Como a ideia resultou, está já a ser ponderada a 
realização de um torneio de infantis/juvenis no início 
do Verão.

Campeonato de Natação
nas Piscinas Municipais

Cerca de 200 alunos e 15 professores, que integram 
escolas da área da Coordenação Educativa (CE) de 
Aveiro, participaram em Março na Fase Final da CE 
de Atletismo, que decorreu no Centro de Treinos/
Estágios do Luso/Mealhada.

As provas abrangeram as diversas disciplinas de 
Atletismo: velocidade, barreiras, lançamento do peso, 
lançamento do disco, salto em comprimento, salto em 
altura, meio fundo e estafetas.

A cedência do Centro de Treinos/Estágios do Luso/
Mealhada para a realização de provas de Atletismo, 
nomeadamente as que incluem crianças em idade 
escolar, é uma das prioridades da Câmara Municipal 
da Mealhada, apostada em promover a prática do 
Desporto, sobretudo junto dos mais jovens.

Atletismo escolar
reúne 200 jovens

As Piscinas Municipais da Mealhada acolheram, 
em Março e em Abril, provas de Pólo Aquático, no 
âmbito do Campeonato Regional de Verão Seniores 
Masculinos (2ª Div.), no qual participaram as seguintes 
equipas: Sporting Clube de Portugal, Sporting Clube de 
Aveiro, AD Penafiel, CL Sª Maria de Lamas, Sporting 
Clube de Espinho, Lousada Séc. XXI, Serviços Sociais 
da Câmara Municipal da Mealhada e Apolos.

Pólo Aquático nas Piscinas
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“Concelho da Mealhada – Respos-
tas Sociais” é uma iniciativa que vai 
decorrer entre 18 e 20 de Maio e que 
visa divulgar as respostas sociais 
dos equipamentos sociais e insti-
tuições de solidariedade social do 
Município da Mealhada. Em expo-
sição estarão trabalhos realizados 
pelos utentes e haverá ainda anima-
ção diária, com a actuação de vários 
grupos musicais.

O evento, que irá ter lugar no 
Pavilhão dos Bombeiros Voluntários 
da Mealhada, entre as 14H00 e 
as 21H00, insere-se no Programa 
Rede Social da Câmara Municipal 
e está a ser dinamizado pelo Grupo 
Temático “Equipamentos Sociais”.

Colmatar os problemas e neces-
sidades sentidos ao nível dos equi-
pamentos sociais do Concelho da 
Mealhada é a principal tarefa deste 
Grupo Temático. 

Para isso, tem desenvolvido várias 
acções, com vista a: dar a conhe-
cer a situação em que se encontra 

a funcionar o equipamento social, 
melhorar a qualidade do serviço de 
apoio domiciliário prestado pelas 
instituições, com vista à prestação 
de cuidados de saúde/enfermagem 
ao fim-de-semana e melhorar as res-
postas de apoio social à população 
idosa, através da diminuição da lista 
de espera para lares das instituições 
do Concelho.

Melhorar as respostas de apoio 
social à infância, através da diminui-
ção da lista de espera para creches, 
promover o encaminhamento e a 
informação à população imigran-
te, melhorar as respostas de apoio 
social à juventude, através da cria-
ção de espaços de actividades, para 
jovens com idades entre os 12 e os 
18 anos e criar um plano de activi-
dades para os utentes integrados em 
instituições do Concelho são outros 
objectivos. 

É no âmbito deste último que se 
enquadra a iniciativa “Concelho da 
Mealhada – Respostas Sociais”.

Avaliação da Rede Social
aprovada pelo CLAS

A adesão das várias entidades 
envolvidas no Programa Rede Social 
do Concelho da Mealhada “foi 
bastante positiva”, de acordo com 
o relatório de avaliação da imple-
mentação do programa, aprovado 
em reunião do Conselho Local de 
Acção Social (CLAS), no passado 
dia 11 de Março.

Ainda assim, de acordo com o 
mesmo documento, “verificou-se 
que, decorrido algum tempo após 
a implementação deste programa, a 
participação de algumas das 
entidades/parceiros não 
tem sido muito activa, 
uma vez que houve 
entidades que inicia-
ram o processo como 
pa rce i ro s , 
m a s 

após a cons-
tituição do 
CLAS apenas 
participaram 
numa reunião”. 

Este relatório sintetiza 
a evolução do Programa 
Rede Social do Concelho 
da Mealhada, desde a 
sua criação, em Abril de 
2002, quando foi consti-
tuído o Grupo Dinamizador 
que desenvolveu os contactos com 
outras entidades concelhias para a 
constituição do CLAS e elaboração 
do respectivo regulamento.

O CLAS foi constituído em 
Setembro de 2002, agrupando cerca 
de três dezenas de entidades. Na 
mesma altura, foi definida a compo-
sição do núcleo executivo: Câmara 
Municipal da Mealhada; AD ELO 
– Centro Comunitário do Canedo; 
Centro Social da Freguesia de 
Casal Comba, Centro de Saúde da 
Mealhada, Centro da Área Educativa 
de Aveiro e Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social. 
As suas principais funções foram as 
seguintes: elaborar os Planos Anuais 
de Trabalho; orientar e dinamizar as 
reuniões do CLAS; elaborar o Pré-
Diagnóstico Social, o Diagnóstico 
Social, o Plano de Desenvolvimento 
Social e o Plano de Acção do 
Concelho da Mealhada; criar e 

orientar os grupos de trabalho que 
foram constituídos por áreas temá-
ticas; organizar sessões de esclare-
cimento para a elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Social e reali-
zar a avaliação da implementação 
do Programa Rede Social.

Acções até 2007

O Pré-Diagnóstico, concluído em 
Março de 2003, no levantamento 
estatístico nas áreas da Habitação, 
do Emprego/Desemprego, da 
Educação, dos Equipamentos e 
Serviços, do Associativismo e da 
Demografia. Os dados foram apre-
sentados por freguesia, focando 
problemas, necessidades, recursos 

e potencialida-
des.

A fase 
seguinte referiu-se 

à elaboração do Diagnóstico 
Social, cujos dados são também 
apresentados por freguesia e 
incluindo uma síntese ao nível 
do concelho. Este documento 
serviu de base ao planeamento 

do programa de intervenção e  de 
estratégias de acção. 

Para a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social e Plano 
de Acção foram realizadas duas 
sessões de esclarecimento, denomi-
nadas “Dinâmica  de Parceria”, para 
as quais foram convocadas todas 
as entidades parceiras do CLAS. 
Durante essas sessões, procedeu-
se à identificação das necessidades 
e dos problemas prioritários do 
concelho, formando-se, então, gru-
pos temáticos multidisciplinares, 
entre os quais: “Dependências”, 
“Educação”, “Equipamentos Sociais” 
e “Habitação”.

A estratégia adoptada passou, 
então, pela elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social a par com 
o Plano de Acção, com o objectivo 
não só de produzir efeitos correcti-
vos ao nível dos problemas detecta-
dos, mas também visando actuar ao 
nível da prevenção. 

Ambos os documentos, cuja 
entrada em vigor data do primeiro 
trimestre de 2004, têm validade até 
ao primeiro trimestre de 2007.

Mostra de equipamentos
sociais vai ter lugar em Maio
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Sensibilizar os alunos para os 
problemas relacionados com o con-
sumo de álcool foi o objectivo de 
um conjunto de sessões preventivas 
desenvolvidas pelo grupo temático 
“Dependências”, no âmbito da Rede 
Social do Concelho da Mealhada, 
junto de alunos do 4º ano do 1º ciclo 
do ensino básico. O objectivo tra-
çado foi cumprido: mais de metade 
desses alunos conhecem os perigos 
do alcoolismo.

Após as sessões, os alunos revela-
ram mais conhecimento acerca dos 
riscos do consumo do álcool do que 
tinham demonstrado no início, o que 
leva os técnicos do  Grupo Temático 
a defenderem que devem ser reali-
zadas mais acções do género, com 
vista a promover efectivas mudanças 
de comportamento.

Aos alunos foi ministrado um ques-
tionário logo no início das sessões, 
com vista a aferir dos seus conheci-
mentos nesta área. “A Mónica, uma 
história sobre o álcool”, foi o filme 
visionado, a que se seguiu um deba-
te sobre o conteúdo do filme e uma 
reflexão sobre a temática do alcoolis-
mo. No final das sessões, foi distribu-
ído novamente o questionário, para 
verificar a aquisição de competên-
cias nesta área por parte dos alunos. 
Foram-lhes, finalmente, oferecidas 
algumas lembranças, entre as quais 

um livro alusivo à importância do 
consumo de água e um “yo-yo”, com 
a inscrição “Diz Não Ao Álcool”.

Foi ainda proposto aos alunos que 
realizassem um desenho individual 
sobre o álcool, com o objectivo de 
premiar o melhor, a ser utilizado 
num cartaz de divulgação da consul-
ta de alcoologia do Centro de Saúde 
da Mealhada.

Resultados positivos

Os resultados obtidos através do 
cruzamento dos dados de ambos os 
questionários, demonstram que as 
sessões tiveram resultados positivos, 
no que respeita a alertar para os 
riscos do alcoolismo. Da análise das 
respostas do primeiro questionário, 
verificou-se que mais de metade 
das questões eram correctamente 
respondidas. No entanto, 23,4% dos 
inquiridos disseram que “o consu-
mo excessivo de álcool não afecta a 
família”. 

Após as sessões, apenas 7,2% 
deram idêntica resposta. No pri-
meiro questionário, 11,9% dos alunos 
referiram que “o consumo de álcool 
não afecta o crescimento das crian-
ças”. No segundo, esse valor dimi-
nuiu para 5,2%.

Perante a afirmação “o álcool mata 
a sede”, 15% dos inquiridos mostrou 

a sua concordância, no primeiro 
questionário, enquanto que, após 
as sessões, apenas 4,6% dos alunos 
manteve essa opinião.

Menos significativa foi a alteração 
da percepção dos alunos relativa-
mente à afirmação de que “o álcool 
alivia a tensão e o mau humor”, com 
a qual concordaram 18,9% no primei-
ro questionário e 12,4% no segundo. 
Já 9% dos inquiridos afirmou, no 
primeiro inquérito, que “o álcool  
ajuda a digestão”, percentagem que 
diminuiu para 5,7% no segundo ques-
tionário.

O grupo temático “Dependências” 
integra técnicos do Gabinete de 
Serviço Social da Câmara Municipal 
da Mealhada, promotora do Programa 
“Rede Social”, da AD ELO – Centro 
Comunitário do Canedo, do Centro 
de Saúde da Mealhada, da Guarda 
Nacional Republicana, do Instituto 
de Reinserção Social e do Jardim 
de Infância Dra. Odete Isabel de 
Barcouço.

Para a realização destas acções 
contribuíram também outras enti-
dades do Conselho Local de Acção 
Social: Agrupamentos de Escolas 
da Mealhada e da Pampilhosa; 
Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa de Antes; Centro Social da 
Freguesia de Casal Comba e Centro 
Comendador Melo Pimenta do Luso.

Alunos do básico sabem mais
sobre os perigos do alcoolismo

“Incentivar os jovens a participarem  
na definição das políticas de juventu-
de a nível do Município da Mealhada” 
é, segundo o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, o objectivo do Conselho 
Consultivo da Juventude (CCJ). 

Este órgão, recentemente criado, 
tem funções de informação e de con-
sulta. Reflectir sobre as aspirações da 
juventude do Concelho da Mealhada, 
identificar os problemas que se colo-
cam ao nível da integração e da par-
ticipação dos jovens na vida social, 
cultural, económica e política do 
Concelho e emitir pareceres a pedido 
da Câmara Municipal ou de outras 
instituições públicas do Concelho são 
as  suas funções.

Esta estrutura consultiva, à seme-
lhança de outras que têm sido criadas 
em diversas áreas, será um elemento 
importante “do exercício da cidada-
nia, constituindo um estímulo à ges-
tão municipal”, como referiu Carlos 
Cabral na proposta que apresentou 
para a sua criação e que foi aprovada 
pela Câmara Municipal. 

Para o autarca, “a criação desta 
estrutura concelhia vai permitir iden-
tificar obstáculos ao desenvolvimento 
concelhio e regional, promover ini-
ciativas juvenis e conhecer melhor os 
anseios dos jovens”. Desta forma, con-
sidera o Presidente da Câmara, fica a 
“administração municipal mais habili-
tada a responder às reais necessidades 
desta camada etária da população”.

 O CCJ é composto por um 
representante de cada direcção 
das Associações de Estudantes da 
Escola Secundária da Mealhada e 
Escola Profissional da Mealhada; um 
representante de cada Agrupamento 
de Escuteiros com existência no 
Concelho da Mealhada e um represen-
tante de cada organização de juven-
tude dos Partidos Políticos repre-
sentados na Assembleia Municipal 
da Mealhada, um representante de 
cada Associação Juvenil, com sede 
no Concelho da Mealhada, inscrita 
no Registo Nacional de Associações 
Juvenis e um representante de cada 
Associação com sede no Concelho 
da Mealhada, que tenha comprovada-
mente no mínimo 50% de sócios com 
menos de 30 anos de idade. Todos 
têm de ter idade inferior a 30 anos. 

Porque o CCJ vai reunir, pela 
primeira vez, no início do próximo 
mês de Maio, devem as respectivas 
entidades com direito a represen-
tação, fazer chegar ao Presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada 
o nome do respectivo representan-
te até ao próximo dia 2 de Maio.

Concelho Consultivo de
Juventude participa na
definição de políticas
para Jovens
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A prevenção do tabagismo foi o 
objectivo de um conjunto de ses-
sões de informação levadas a cabo 
junto dos alunos do 6º ano das 
escolas do 2º ciclo do ensino básico 
do Concelho(E.B. 2-3 da Mealhada e 
E.B. 2-3 da Pampilhosa) pelo Grupo 
Temático “Dependências”, no âmbito 
do Programa Rede Social do Concelho 
da Mealhada.

As sessões decorreram em 
Novembro de 2004, na escola E.B. 2-3 
da Pampilhosa, e em Janeiro de 2005, 
na escola E.B. 2-3 da Mealhada. Antes 
de cada sessão, os alunos responderam 

a um questionário, com o objectivo de 
avaliar os seus conhecimentos sobre os 
malefícios do tabaco.

Após introdução ao tema, foi visio-
nado o filme “Amigos do Peito”, a que 
se seguiu um debate, visando a reflexão 
conjunta. 

Por fim, os alunos voltaram a res-
ponder ao questionário, para que 
os técnicos do Grupo Temático 
“Dependências” pudessem avaliar da 
eficácia da acção, nomeadamente ao 
nível da aquisição de conhecimentos 
sobre o tabagismo.

Um desenho individual sobre o tema 

foi o desafio lançado aos alunos, que 
corresponderam. 

Os desenhos estão a ser apreciados, 
com o objectivo de atribuir um prémio 
ao melhor desenho.

Fornecer informação sobre o tabaco, 
dar a conhecer os efeitos do tabagismo 
a diferentes níveis, sensibilizar para 
os malefícios do tabaco, diferenciar o 
fumador passivo do fumador activo, 
prevenir contra o consumo do tabaco 
e reflectir sobre atitudes saudáveis 
foram outras metas apontadas pelo 
Grupo Temático “Dependências” para 
estas sessões.

Prevenir tabagismo
junto dos mais jovens

Reduzir a taxa de abandono escolar 
nas escolas do Concelho da Mealhada 
foi o objectivo de um conjunto de 
sessões de informação dirigidas aos 
encarregados de educação e conduzi-
das por psicólogos e/ou directores de 
turma. Esta foi uma das actividades 
desenvolvidas pelo Grupo Temático 
“Educação”, no âmbito do Programa 
Rede Social, na sequência da identifi-
cação do insucesso escolar como um 
dos problemas prioritários em termos 
de intervenção.

Para além destas sessões, as escolas 
têm desenvolvido actividades lúdi-
co-pedagógicas, desportivas e festas 
anuais, como forma de “fazer a ponte” 
entre escola/pais/alunos, visando que 
os encarregados de educação parti-
cipem na vida escolar dos seus edu-
candos.

No caso dos alunos do 3º ciclo do 
ensino básico, as escolas têm dinami-
zado acções de informação através dos 
Serviços de Psicologia e Orientação e/
ou de professores, para divulgar cursos 
do Centro de Emprego, cursos tecnoló-
gicos e cursos profissionalizantes.

Carta Educativa

Contribuir para que os alunos 
adquiram conhecimentos ao nível das 
Ciências Experimentais é o objectivo 
da dinamização do Projecto “Ciência 

Viva”, do qual o Agrupamento de 
Escolas da Mealhada é a entidade pro-
motora. Esta é outra das actividades 
inscritas no Plano de Desenvolvimento 
Social e dirige-se aos alunos que fre-
quentam os jardins-de-infância e os 1º 
e 2º ciclos do ensino básico.

Em curso está a elaboração da Carta 
Educativa do Concelho da Mealhada, 
que deverá estar concluída até ao final 
do ano. A entidade responsável por 
este documento é a Câmara Municipal 
da Mealhada, estando o trabalho a 
ser realizado pela Universidade de 
Coimbra (Departamento de Geografia 
da Faculdade de Letras), no âmbito de 
um protocolo assinado entre a autar-
quia e a universidade.

Uma apresentação preliminar teve já 
lugar, no passado dia 24 de Fevereiro, 
em reunião do Conselho Municipal de 
Educação.

Combate ao abandono escolar 
é prioridade da Rede Social

Mais de 80 pessoas frequentaram as 
11 acções de formação gratuitas na área 
das Tecnologias da Informação que 
decorreram, no ano passado, no Espaço 
Internet da Mealhada.

As acções, que tiveram início em 
Abril e se prolongaram até Dezembro 
de 2004, resultaram de uma iniciativa 
da Câmara Municipal da Mealhada, 
com o apoio do então POSI - Programa 
Operacional para a Sociedade de 
Informação. Este ano estão a decorrer 
novas acções, gratuitas, que, tal como 
as anteriores, conferem aos formandos 
Diplomas de Competências Básicas.

Em 2004, dos 83 formandos destas 
acções de formação, 61 eram mulheres 
e 22 homens. A maioria (24) tinham 
idades compreendidas entre os 35 e os 
44 anos, escalão etário logo seguido da 
faixa etária 25/34 anos, com 22 partici-
pantes.

No que respeita às habilitações lite-
rárias, 27 pessoas tinham completado 
o 2º ciclo do ensino básico, enquanto 
outros 19 formandos tinham concluído 
o 12º ano.

Saber usar as tecnologias de infor-
mação, em particular a Internet, é, nos 
dias de hoje, indispensável para todos 
os cidadãos, seja qual for a sua idade 
ou profissão. Daí a importância deste 
género de iniciativas, que visam fami-
liarizar a população nacional com estas 
tecnologias, combatendo a info-exclu-
são e  fomentando o exercício pleno 
dos seus direitos de cidadania.

O Diploma de Competências Básicas 
em Tecnologias da Informação é um 
documento que certifica que quem o 
possui está habilitado com as competên-
cias básicas indispensáveis nas socieda-
des actuais. Em termos de conteúdos 
programáticos, as acções, com uma 
duração total de 12 horas, compreendem  
“Introdução à Informática e Sistema 
Operativo Windows”, “Introdução ao 
Processamento de Texto”, “Pesquisa na 
Internet” e “Correio Electrónico”.

As acções de formação organizam-
se em módulos. Em cada módulo, os 
formandos aprendem a realizar um 
conjunto de tarefas específicas. No 
final da formação, estão habilitados, 
entre outras tarefas,  a criar uma pasta 
e dar-lhe um título; a digitar, gravar e 
imprimir um texto; a aceder à internet 
e a receber ou enviar uma mensagem de 
correio electrónico.

Mais de 80 pessoas
frequentaram formação
em Novas Tecnologias
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A melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes e o aumento da capacidade 
de acolhimento e atractividade do 
Concelho da Mealhada para investido-
res e turistas são os grandes objectivos 
do Orçamento e Grandes Opções do 
Plano para 2005, que atinge um valor 
superior a 21.500 milhões de euros.

Trata-se de um Orçamento de 
continuidade e reforço da estraté-
gia de desenvolvimento integrado 
do Município. Em termos gerais, as 
Grandes Opções do Plano para 2005 
passam pela conclusão da rede viária 
do Concelho e a sua articulação com 
os grandes eixos nacionais, a conti-
nuação da remodelação das redes de 
água e saneamento e equipamentos 
associados. 

Na Educação, a prioridade é a cons-
trução de novos equipamentos e a 
requalificação dos existentes, para 
além do apetrechamento dos jardins-
de-infância e escolas do 1º ciclo do 
ensino básico com equipamento e 
software informático.

Nas áreas da Cultura, Desporto e 
Lazer, a aposta passa pela conclusão 
da construção e pelo apetrechamen-
to de equipamentos estruturantes, 
como o Arquivo Histórico Municipal, 
a requalificação da área envolven-
te a este, o Jardim Municipal da 
Pampilhosa, o Jardim de Barcouço e 
o Jardim da Vacariça.

A requalificação paisagística e 

Orçamento de 2005 visa
melhorar a qualidade de
vida da população

ambiental, com a criação de espaços 
verdes e de lazer nas restantes fregue-
sias, é outra prioridade.

Outra das metas é a reestruturação 
e a modernização do tecido empresa-
rial, nomeadamente através da infra-
estruturação da Zona Industrial (ZI) 
da Pedrulha, cujo concurso público 
está já a decorrer, e da continuação 
dos processos das futuras ZI de Barrô 
e de Barcouço, para além da revisão do 
Plano de Pormenor da ZI de Viadores.

A promoção do bem estar social e 
cultural é outra das frentes de inter-
venção, que passa pela continuação 
de projectos como os da Rede Social, 
do Projecto Ser Criança ou do Centro 
Local de Apoio ao Imigrante. O apoio 
às associações culturais, recreativas e 
desportivas vai também prosseguir.

Refira-se que este documento (ela-
borado em Novembro de 2004) foi 
fortemente marcado pelas restrições 
impostas pelo Governo de então, pelo 
que a Câmara Municipal da Mealhada 
se viu impedida de lançar novos pro-
jectos de investimento. 

Contudo, dado o rigor na gestão 
financeira que tem pautado este 
Executivo Municipal é possível con-
cluir os investimentos em curso, mui-
tos dos quais, como referido anterior-
mente, são estruturantes para o desen-
volvimento do Concelho da Mealhada  
e para a melhoria da qualidade de vida 
das populações.

Associações Culturais e Recreativas do Concelho
da Mealhada

Subsídios referentes ao ano de 2004 (atribuídos em Dezembro/2004) 

ASSOCIAÇÃO

Centro Recreativo de Barrô

Centro Recre. Cult. Desp. Travasso

Centro Social Cultural Ferraria

Grupo Motar Nódoas Asfalto

O Planalto Ass. Desenv. Rural

Sociedade Mangueirense

Centro Cult. Recre. Quinta do Valongo

Centro Cult. Recreativo Adões

Grémio Instrução e Recreio

Ass. Desp. Cult. Pescadores Pampilhosa 

Ass. Aplicultores Litoral Centro

Agrup. Escuteiros Pampilhosa

Agrup. Escuteiros Barcouço

Agrup. Escuteiros Casal Comba

Agrup. Escuteiros Mealhada

Núcleo Fil. Num. C. Mealhada

Ass. Aposentados Bairrada

Grupo Coral Magister

Fil. Lyra Barcoucense

Filarmónica Pampilhosense

Grupo Reg. Pampilhosa Botão

Grupo Folc. Tricanas Luso

Grupo Folc. São João

Rancho Folc. Etnográfico Pampilhosa

Grupo Folc. Etnográfico Vimieira

Ass. Cult. Desp. Rec. Pisão

Rancho Infantil Ventosa Bairro

Grup. Cult. Rec. Flores S. Romão

Ass. Rec. Cult. Amigos do Pego

Total

SUBSÍDIO (EM EUROS)

225

225

225

225

450

450

450

450

225

450

225

450

450

450

450

675

225

1800

4950

4950

2925

2025

2475

3150

1800

1800

1800

1800

450

36225

Associações Desportivas do Concelho
da Mealhada

Subsídios referentes ao ano de 2004 (atribuídos em Dezembro/2004) 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

Ajax Desportivo e Cultural da Silvã

Casal Comba Real Clube

Centro Recreativo de Antes

Clube Desportivo do Luso

Futebol Clube Barcouço

Futebol Clube da Pampilhosa

Grupo Desportivo da Mealhada

Hóquei Clube da Mealhada

Luso Ténis Clube

Mealhadactiva Associação Desportiva

Sport Benfica e Arinhos

Sport Clube Carqueijo

Total

JUNTAS DE 

FREGUESIA

Antes

Barcouço

Casal Comba

Luso

Mealhada

Pampilhosa

Vacariça

Ventosa do Bairro

Total (em Euros)

ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

561

1644

1821

1671

1587

1745

1458

765

11.252

CONSERV./PASSEIOS/

LIMP.VALE./BERM./CAM.

5178

15183

16824

15433

14661

16115

13466

7064

103.924

TOPONÍMIA

250

731

810

743

706

776

648

340

5.004

TOTAL

(em Euros)

5989

17558

19455

17847

16954

18636

15572

8169

27.180

SUBSÍDIO (EM EUROS)

3840

4960

3760

11400

4640

22770

29700

16920 (*)

2752

1920

4080

8280

115022

Transferências de Competências e respectivas
Verbas para Juntas de Freguesia (2005)

(*) Não inclui o subsídio fixo de 12.000 euros anuais
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Zona Industrial da Pedrulha vai 
atrair novos investimentos

e pluviais, distribuição de energia 
eléctrica, posto de transformação de 
energia eléctrica e iluminação públi-
ca, redes de infra-estruturas telefó-
nicas e rede de distribuição de gás.

O início da aquisição de terrenos 
para esta nova Zona Industrial, na 
freguesia de Casal Comba, remon-
ta a 2000, tendo-se intensificando 
nos últimos dois anos com grande 
esforço financeiro da autarquia. 
Só a aquisição dos terrenos repre-
sentou um investimento munici-
pal que ultrapassou os 2,3 milhões 
de euros.

Bons acessos

A localização privilegiada da 
Zona Industrial da Pedrulha 

Promover o desenvolvimento 
económico, através da captação 
de novos investimentos e con-
sequente aumento dos postos de 
trabalho, é o objectivo da Câmara 
Municipal da Mealhada, que 
avançou com a infraestruturação 
da Zona Industrial da Pedrulha 
– 1ª fase, empreitada que repre-
senta um investimento que ronda 
os 2 milhões de euros e cujo con-
curso público está a decorrer.

Nesta fase, são abrangidos 27 dos 
56 lotes da nova Zona Industrial, 
compreendendo uma área de 
cerca de 160 mil metros quadra-
dos. A empreitada compreende a 
execução de infra-estruturas de 
arruamentos e passeios, redes de 
abastecimento de águas residuais 

- situada junto da portagem da 
Mealhada da Auto-Estrada do 
Norte (A1) e servida pela EN 
234, com ligação à EN1/IC2 e 
à Mealhada e a Cantanhede -, 
torna-a um local particularmen-
te atractivo para captar novos 
investimentos, que potenciem o 
desenvolvimento económico do 
concelho e da região. 

Neste momento, a Câmara 
Municipal está a preparar todo 
o processo para a implantação e 
delimitação dos lotes.

Segue-se a venda aos empre-
sários interessados. O processo 
será conduzido de acordo com 
um conjunto de regras que obri-
guem à imediata instalação das 
unidades industriais.

À terceira, foi de vez. A exploração 
da Cafetaria da Alameda da Cidade 
foi adjudicada, no passado dia 17 de 
Fevereiro, em reunião camarária. Jorge 
Lopes e Paulo Adriano Simões vence-
ram o concurso, pelo valor de 150.100 
euros, e por um prazo de 10 anos.

O critério de escolha foi o da “pro-
posta economicamente mais favo-
rável” para a Câmara Municipal da 
Mealhada. A concurso, foram admiti-
das sete propostas, que apresentavam 
valores entre os 100.600 euros e os 
150.100 euros – caso da proposta vence-
dora. O preço-base definido no caderno 
de encargos era de 100 mil  euros.

Os adjudicatários ficam também 
obrigados ao pagamento de uma taxa 
mensal pela ocupação dos 240 metros 
quadrados – correspondentes à área 
da cafetaria e respectiva esplanada. O 
montante é, nesta fase, de 540 euros.

Refira-se que este foi o terceiro con-
curso aberto pela Câmara Municipal 
da Mealhada para a adjudicação da 
exploração da cafetaria, já que, nos 
dois primeiros, as propostas apresen-
tadas foram excluídas por não obe-
decerem às condições definidas no 
respectivo programa do concurso. 

Esta cafetaria, situada na Alameda 
da Cidade, junto ao Cine-Teatro 
Municipal Messias, servirá, sobretu-
do, todos os que usufruam daquela 
zona, que foi alvo de uma profunda 
intervenção de requalificação urbana, 
conduzida pela Câmara Municipal da 
Mealhada.

Ao todo, foi requalificada uma 
área de cerca de 35.000 metros qua-
drados, estando dividida, em termos 
de intervenção, em duas áreas dis-
tintas. Uma envolveu o Cine-Teatro 
Municipal Messias. Nesta área foram 
criadas praças, um espelho de água, 
espaços verdes e circuitos pedonais, 
que visam funcionar como pólos de 
atracção.

A outra zona, que envolve as late-
rais à EN 1, foi dotada de equipamen-
tos de apoio, como um parque de 
estacionamento, para além da criação 
de jardins e áreas de passeio e lazer.

Esta intervenção representou um 
investimento de cerca de 675 mil 
euros.

Adjudicada exploração
da Cafetaria da Alameda
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Câmara da Mealhada
defende aquífero da
Serra do Buçaco

O Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada já tomou posição perante 
as entidades competentes em defesa 
do único dos vários traçados em estu-
do para a duplicação do IP3 que não 
exige a abertura de túneis, atravessan-
do a Serra do Buçaco.

Em causa está o facto de os outros 
traçados que estão a ser ponderados, 
no âmbito do Estudo de Viabilidade 
Ambiental, preverem a construção de 
túneis que atravessam o aquífero da 
Água do Luso e Fonte de São João. 

Este aquífero tem um “grande valor 
natural e económico, responsável pelo 
abastecimento público de água às fre-
guesias do Luso, Vacariça e Mealhada, 
através da captação da Fonte de São 
João e, ainda, pelo engarrafamento da 
Água do Luso e Termas desta vila”, lê-
se no ofício enviado à Direcção-Geral 
de Geologia e Energia, do Ministério 
da Economia.

Carlos Cabral alerta que, à excepção 
da solução que prevê o atravessamento 
a Norte do Luso (solução E), todas as 
outras prevêem túneis que “irão atra-

vessar na Serra do Buçaco o aquífero 
referido, com consequências extrema-
mente gravosas já que, de forma inequí-
voca, serão responsáveis pela redução 
da citada reserva natural e pela perda 
da qualidade do recurso”.

Por isso, o autarca sustenta que tal 
cenário “tem de ser evitado a todo o 
custo”.

Na sequência da intervenção da 
autarquia, a referida Direcção-Geral 
informou que os traçados que exigem 
a abertura de túneis deverão ser aban-
donados, “caso contrário será proposta 
a sua proibição”, “uma vez que apresen-
tam riscos de interferência ou contami-
nação para os recursos hidrominerais 
que ali ocorrem”.

De acordo com o parecer da Direcção-
Geral de Geologia e Energia, “qualquer 
tipo de intervenção, tal como preconi-
zado, colocará em risco a garantia de 
disponibilidade e das características 
do principal pólo de exploração de 
recursos hidrominerais do país”, pelo 
que “a solução E é a única alternativa a 
implementar”.

Entretanto, ficam já aqui alguns con-
selhos, muito fáceis de seguir, e que, se 
forem observados por todos, levarão a 
uma significativa poupança no consumo 
de água.
1 – Diminua a quantidade de água no 
autoclismo, colocando no seu depósito 
uma garrafa de plástico cheia de areia, 
ou de água, de forma a que não fique a 
boiar (assim, poupará 1,5 litros em cada 
descarga).
2 – Evite os banhos de imersão. Ao tomar 
duche, molhe-se e feche a água enquanto 
se ensaboa. Não demore muito tempo no 
chuveiro.
3 – Não deixe a água a correr enquanto 
estiver a lavar os doentes, pois gasta mais 
17 litros de água do que se apenas molhar 
e passar a escova por água.
4 – Quando lavar roupa ou loiça na máqui-
na, faça-o apenas quando tiver quantida-
des suficientes para encher a máquina e 
use programas curtos de lavagem.
5 – Quando lavar a roupa ou a loiça à mão, 
use apenas a água indispensável.
6 – Quando lavar o seu carro com auxílio 
de uma mangueira, gasta, aproximada-
mente, 500 litros de água. Se utilizar um 
balde e uma esponja, gasta cerca de 50 
litros.
7 – Não regue nem lave a estrada em fren-
te à sua casa. Deixe esse trabalho a cargo 
das autoridades competentes.

8 – Quando forem anunciados cortes no 
fornecimento de água, encha apenas os 
recipientes estritamente necessários para 
o seu consumo.
9 – Faça uma leitura regular do contador 
para saber a quantidade de água que está 
a poupar.
10 – Se verificar uma ruptura de água antes 
do contador ou na via pública, contacte a 
Câmara Municipal (telefones 231205117 ou 
966796734). Se a ruptura for depois do 
contador, feche a torneira de segurança e 
mande reparar com urgência.
11 – Não utilize a água da torneira para 
regar jardins, plantas ou quintais.
12 – Deixe sempre a torneira bem fechada. 
Uma torneira a gotejar gasta cerca de 50 
litros por dia.

Sabia que:
Lavar as mãos gasta  2 a 17 litros de água
Uma descarga de autoclismo  gasta 6 a 10 
litros de água
Uma lavagem de máquina de louça gasta 
18 a 30 litros de água
Uma lavagem de máquina de roupa  gasta 
60 a 90 litros de água
Um duche gasta 29 a 80 litros de água
Um banho de imersão gasta 150 a 200 
litros de água
Um autoclismo que esteja a perder água, 
desperdiça, em seis meses, aproximada-
mente, 171.100 litros de água

Vamos poupar água
A Câmara Municipal da Mealhada vai 

lançar um concurso de ideias junto dos 
alunos das escolas do Concelho, subor-
dinado à temática “Vamos poupar água”, 
uma questão que assume uma particular 
relevância num ano em que se vive uma 
situação de seca no país. 

O concurso, para crianças e jovens das 
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, visa, 
por um lado, sensibilizar os mais novos 
para esta temática e, por outro, recolher 
ideias com vista ao desenvolvimento de 

uma campanha de sensibilização junto da 
população do Concelho.

Os trabalhos podem ser apresentados 
em vários formatos: desenho, logótipo, 
slogan, texto, cartaz, folheto, brochura, 
maqueta e powerpoint. Os melhores tra-
balhos serão premiados. O regulamento 
pode ser consultado na Divisão de Águas 
e Saneamento da Câmara Municipal da 
Mealhada, local onde deverão ser entre-
gues os trabalhos. O concurso decorre 
entre 4 e 29 de Abril.


