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Novos quiosques
requalificam zona nobre do Luso

Conversa sobre “bastidores de Hollywood”
trouxe Mário Augusto ao Cine-Teatro Messias
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Foi num ambiente descontraído que 
cerca de 50 pessoas “tomaram café” 
com Mário Augusto, jornalista da SIC, 
especializado em cinema, no dia 14 
de Março, no Cine-Teatro Municipal 

Messias. Uma conversa informal 
bastante participada pela assistência, 
que aproveitou a presença de Mário 
Augusto para trocar algumas ideias 
acerca dos “bastidores de Hollywood”.

As receitas dos espectáculos do circo 
Victor Hugo Cardinali, por ocasião 
do Carnaval, que renderam 6210 
euros, reverteram a favor da cons-
trução do novo Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia da Mealhada. A 

Receitas de Circo revertem
para Novo Hospital da Misericórdia

decisão foi da Câmara Municipal da 
Mealhada, que assumiu os custos dos 
espectáculos destinados ao público, 
de forma a que as receitas de bilhetei-
ra revertessem a favor da construção 
do hospital. 

Os novos quiosques da Avª Emídio Navarro, no centro 
da Vila do Luso, estão já a receber os vendedores. Esta 
intervenção requalifica uma zona nobre do Luso, visi-
tada anualmente por milhares de pessoas. 
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O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada 
decidiu dar continuidade ao projecto “Intervir para 
Prevenir”, assumindo a autarquia integralmente os 
custos inerentes que, até Março, contaram com o apoio 
do Instituto de Segurança Social. Assim, as crianças e 
famílias abrangidas vão continuar a dispor de acompa-
nhamento.

Câmara dá continuidade ao
projecto “Intervir para Prevenir”
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Combater o sedentarismo e estimular a sociabilidade 
entre os habitantes do Concelho, através da prática 
desportiva, é o objectivo do 1º Torneio Inter Freguesias 
de Futsal, uma iniciativa da Câmara Municipal da 
Mealhada, em colaboração com as Juntas de Freguesia. 
Os jogos tiveram início a 4 de Março e decorrem até 25 
de Maio. 

I Torneio Inter Freguesias de Futsal
vai decorrer até 25 de Maio

[ página 7 ] 
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Parceiros da Escola 
Profissional recebidos
nos Paços do Municipio

O Presidente da Câmara Municipal de 
Hermeskeil, na Alemanha, Michael 
Hulpes, foi recebido no Salão Nobre 
dos Paços do Município, no dia 25 
de Fevereiro, no âmbito de uma ses-
são de boas-vindas aos parceiros ale-
mães, polacos e eslovacos da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, 
que integra um projecto europeu 
sobre “A Utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
numa Equipa Europeia”.
O autarca alemão recordou o 
seu passado como docente numa 
escola profissional para explicar a 
estima que acalenta por este tipo 
de ensino, considerando ainda que 
este género de projectos podem 
dar um importante contributo para 
a resolução do grave problema de 
desemprego que afecta os jovens 
por toda a Europa. 
O Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral, mani-
festou, por seu turno, o agrado com 
que tem acompanhado o desenvol-
vimento do projecto, sublinhando 
que este género de parcerias são 
“um contributo para a construção 
da Europa das pessoas”.
As comitivas recebidas nos Paços 
do Município, que reuniam alu-
nos e professores, estiveram na 
Mealhada entre 24 de Fevereiro e 
2 de Março, para um encontro de 
trabalho ao abrigo do referido pro-
jecto, que terminará em Colónia, 
na Alemanha, durante a Feira de 
Linux, que decorrerá entre 2 e 8 de 
Maio, durante a qual os alunos da 
Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre irão apresentar os trabalhos 
realizados. 
O Burgomestre de Hermeskeil teve 
ainda oportunidade de convidar o 
seu colega mealhadense para estar 
presente naquela cidade alemã, por 
ocasião da apresentação final do 
projecto.

As receitas dos espectáculos do circo Victor 
Hugo Cardinali, por ocasião do Carnaval, 
que renderam 6210 euros, reverteram a favor 
da construção do novo Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia da Mealhada. A deci-
são foi da Câmara Municipal da Mealhada, 
que assumiu os custos dos espectáculos 
destinados ao público, de forma a que as 
receitas de bilheteira revertessem a favor da 
construção do hospital.
Refira-se que a Câmara Municipal ofereceu 
também espectáculos circences às crianças 
dos Jardins-de-Infância, Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico e IPSS’s e aos idosos das 
IPSS’s, que tiveram lugar nos dias 23 e 24 
de Fevereiro, o que é já uma tradição no 
Concelho da Mealhada. Todos os anos, a 
autarquia oferece espectáculos de circo às 
crianças e idosos, visando proporcionar não 
só o acesso a um espectáculo de elevada qua-
lidade, mas também momentos de diversão, 
no período carnavalesco.
Este ano, para além destes espectáculos, cuja 
entrada foi gratuita para as crianças e idosos, 
a Câmara Municipal da Mealhada  decidiu 

também assumir os custos dos espectáculos 
do Circo Victor Hugo Cardinali que decor-
reram nos dias 24, 25, 26 e 27 de Fevereiro, 
destinados à população em geral. Desta 
forma, as receitas de bilheteira reverteram 
integralmente para a construção do novo 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia da 
Mealhada.

Exposição na Biblioteca
Também a Biblioteca Municipal da 
Mealhada preparou uma iniciativa destina-
da a assinalar o período carnavalesco, que 
é vivido intensamente na Mealhada, não só 
pelos residentes no Município, mas também 
pelos milhares de visitantes que assistem 
anualmente aos corsos carnavalescos.
Assim, entre os dias 20 e 28 de Fevereiro, 
esteve patente na Biblioteca Municipal a 
exposição “Imagens do Carnaval Europeu”. 
A mostra reuniu um conjunto de fotografias 
que retratavam o Carnaval nos 25 países que 
constituem a União Europeia.

Receitas do Circo no Carnaval revertem 
para novo Hospital da Misericórdia

Câmara diminuiu dívida de 
médio e longo prazo em 2005
A Câmara Municipal da Mealhada diminuiu, 
em 2005, a sua dívida de médio e longo prazo, 
em resultado, por um lado, da amortização 
de empréstimos e, por outro, pelo facto de 
não ter contraído novos empréstimos.
Neste contexto, e na sequência de notícias 
veiculadas recentemente na Comunicação 
Social relativamente ao incumprimento de 
algumas Autarquias Locais no que respeita 
à obrigatória comunicação à Direcção Geral 
do Orçamento do Ministério das Finanças 
(DGO/MF) da situação financeira a 31 de 
Dezembro de 2005, nomeadamente no que 
respeita ao “stock” da dívida (empréstimos a 
médio e longo prazo), refira-se que a Câmara 
Municipal da Mealhada prestou, dentro 
do prazo, a informação exigida nos termos 
legais à DGO/MF.
Entre outras informações, foi comunicado o 
valor do “stock” de dívida, correspondendo 
aos empréstimos a médio e a longo prazo.

Não é, pois, a Câmara Municipal da Mealhada 
responsável quer por quaisquer dificuldades 
no apuramento do défice do Estado em 2005 
quer pelo aumento desse mesmo défice.
Recusa-se, neste contexto, a Câmara Municipal, 
cuja gestão é pautada por estritos critérios 
de rigor, a alimentar a nociva ideia que tem 
circulado na sociedade portuguesa de que às 
Autarquias Locais se podem imputar conside-
ráveis responsabilidades no aumento do défice 
das contas públicas, responsabilidades que 
teriam aumentado em 2005, devido a um alega-
do aumento do endividamento dos Municípios, 
motivado pelas eleições autárquicas.
Dessas “responsabilidades”, está a Câmara 
Municipal da Mealhada isenta. Das que tem 
perante os seus munícipes, objecto primeiro e 
último da sua actividade, não se alijará jamais, 
continuando, empenhadamente, a desenvolver 
os seus melhores esforços na melhoria da qua-
lidade de vida da população.
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Reciclagem aumenta
no Município da Mealhada

A reciclagem tem vindo a aumen-
tar no Município da Mealhada, 
registando, em 2005, o valor mais 
alto. O ano passado, a quantida-
de de resíduos sólidos urbanos 
reciclados ascendeu a 8,11% do 
total de resíduos produzidos. Em 
2005, os resíduos sólidos urbanos 
reciclados – incluindo monstros, 
vidro, papel/cartão e embalagens 
– atingiu um valor superior a 619 
toneladas – num total de 7 647 
toneladas de lixo produzido, isto 

é, a percentagem de lixo reciclado 
foi de 8,11%. Este é o valor mais alto 
dos últimos anos. Em 1998, a per-
centagem de resíduos reciclados 
em relação ao total do lixo produ-
zido foi de 2,30 %; valor que subiu 
para 2,55% em 1999 e para os 3,22% 
no ano 2000. Em 2001, os resíduos 
reciclados representaram 4,95% do 
total de resíduos produzidos no 
Município da Mealhada e, em 2002, 
4,38%. Em 2003, a percentagem de 
reciclados aumentou para os 5,01%, 

em 2004 aumentou para os 6,40% 
e, em 2005, esse valor chegou aos 
8,11%. 
Refira-se que, no ano passado, para 
além da recolha de monstros e dos 
eco-pontos espalhados pelo territó-
rio municipal, a Câmara Municipal 
da Mealhada passou a prestar um 
novo serviço na área da recolha de 
papel/cartão que contribuiu para a 
recolha de mais de 160 toneladas 
desse material. 
Este sistema de recolha persona-
lizada, destinado, nesta fase, ao 
médio/grande produtor está já em 
funcionamento e é gratuito. 
A recolha decorre duas vezes por 
semana, às 2ª e 5ª feiras. O papel/
cartão deverá estar espalmado e 
atado em local acessível à viatu-
ra municipal que fará a recolha, 
devendo ser contactados previa-
mente os serviços municipais a fim 
de informar da existência desses 
resíduos. Em paralelo, está também 
disponível um contentor metálico 
no estaleiro municipal que se des-
tina a papel/cartão, podendo ser aí 
depositados gratuitamente esses 
resíduos.

As estações de radiocomunicações 
instaladas no Carqueijo, freguesia 
de Casal Comba, vulgarmente 
designadas como “antenas”, cum-
prem os limites legais em termos 
de emissão de radiações.
De facto, de acordo com a peri-
tagem efectuada pela ANACOM 
– Autoridade Nacional de 
Comunicações –, por solicita-
ção do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, “os 
níveis de radiações não ionizan-
tes provenientes de estações de 
radiocomunicações, em locais de 

“Antenas” no Carqueijo com emissões
muito abaixo dos limites legais

fácil acesso à população, são, em 
termos de densidade de potência, 
pelo menos 50 vezes inferiores 
aos níveis de referência fixados 
na Portaria nº 1421/2004 de 23 de 
Novembro, relativa à limitação da 
exposição da população a campos 
electromagnéticos (0 Hz – 300 
GHz)”.
Esta análise foi solicitada pelo 
Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada no Verão do ano 
passado, aquando da instalação da 
última daquelas infra-estruturas, 
empenhado em acautelar a saúde 

pública da população residente nas 
imediações. Refira-se, aliás, que 
a instalação destes equipamentos 
não carece de licenciamento prévio 
municipal.
Esta questão tem suscitado naturais 
preocupações na população que, 
desde a instalação destas estações 
de radiocomunicações, tem demons-
trado uma natural preocupação com 
eventuais riscos para a saúde, tendo 
mesmo chegado a subscrever um 
abaixo-assinado sobre o assunto, 
dirigido à Câmara Municipal.

Mealhada
será pioneira na 
conclusão
do saneamento
O Município da Mealhada deverá ser o primeiro 
do país, entre os que têm mais de uma freguesia, 
a ter uma rede de saneamento que cubra a tota-
lidade do território. A informação foi avançada 
pelo Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Cabral, durante a reunião camarária de 16 de 
Fevereiro.
“Provavelmente, seremos o primeiro concelho 
do país, com mais de uma freguesia, que atingi-
rá os 100% no que respeita à recolha e tratamen-
to de esgotos. Será um marco importantíssimo 
para a qualidade de vida das populações”, afir-
mou o autarca.
Carlos Cabral falava durante a apreciação de um 
protocolo com a empresa “Águas de Coimbra” 
referente à empreitada de rede de saneamen-
to que está a ser executada por esta empresa 
municipal e que abrange uma pequena parte 
do Concelho da Mealhada, nomeadamente as 
zonas de Santa Cristina, de parte da Póvoa do 
Loureiro, de Santa Luzia, de Sargento-Mor, de 
Quinta Branca e de Adões.
Dado que a empreitada é única – e respeita à 
execução de saneamento quer no Concelho de 
Coimbra quer no Concelho da Mealhada – o 
referido protocolo relacionava-se com o paga-
mento à empresa “Águas de Coimbra” da parte 
da obra respeitante ao Concelho da Mealhada.
São estas obras que, assim que concluídas, 
representarão a total cobertura do Município 
da Mealhada no que respeita à recolha e trata-
mento de esgotos.
O protocolo foi aprovado por unanimidade, 
seguindo-se a sua apreciação pelo Tribunal de 
Contas.
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OBRAS MUNICIPAIS

VACARIÇA
JARDIM PÚBLICO

A Câmara Municipal da Mealhada 
está a criar uma nova zona verde 
na Vacariça, cuja empreitada de 
execução do Jardim Público está 
em curso. Com esta intervenção, 
que se insere na aposta de criação 
de espaços verdes em diversas fre-

guesias do Concelho, a Câmara 
Municipal da Mealhada requalifi-
ca um terreno que adquiriu e que 
não estava a ser utilizado e, ao 
mesmo tempo, cria um novo jar-
dim público destinado à fruição 
da comunidade. O jardim estru-

tura-se em três grandes áreas 
relvadas, com árvores e canteiros 
de flores, fazendo-se o percurso 
pelo jardim através de caminhos 
pedonais. Será também instalada 
uma fonte de jogos de água.

Está em adiantado estado de 
execução a empreitada do Jardim 
Público de Barcouço, um dos 
vários espaços verdes que a 
Câmara Municipal da Mealhada 
está a criar em diversos pontos 

BARCOUÇO
JARDIM PÚBLICO

do Concelho. Com esta emprei-
tada, será requalificado um 
terreno, localizado no centro de 
Barcouço, com vista à sua fruição 
pela população enquanto espa-
ço de lazer. A intervenção, que 

inclui também a criação de uma 
zona de estacionamento, repre-
senta um investimento superior 
aos 40 mil euros.

Está a decorrer a bom ritmo a empreitada de cons-
trução do novo Jardim de Infância da Antes, que 
deverá estar concluído e equipado antes de Julho 
de 2006. O novo equipamento tem um só piso, que 
integra, entre outras instalações, uma cozinha, uma 
sala polivalente que funcionará também como refei-
tório e duas salas de actividades.
Na zona exterior, estão a ser edificados dois recin-
tos cobertos, estando prevista a cobertura de parte 
do jardim existente, com vista a acolher uma sala 
de actividades.
O recreio exterior, com uma área superior a 1000 
metros quadrados, terá um parque infantil e zonas 
ajardinadas, sendo delimitado por vedações.

ANTES
JARDIM DE INFÂNCIA

Está já em curso a instalação de vendedores nos 
novos quiosques situados na Avª Emídio Navarro, 
no Luso. Com estes novos quiosques, um espa-
ço nobre da Vila do Luso, como é a Avª Emídio 
Navarro, visitado anualmente por milhares de 
pessoas, ganha uma nova vida, já que os vende-
dores que se encontravam em locais de venda 
inadequados e sem condições, passam a estar con-
dignamente instalados nos novos quiosques, que 
qualificam, nomeadamente em termos estéticos, a 
zona onde se inserem.
As instalações até agora utilizadas, que tão mau 
aspecto davam ao local, vão ser retiradas imedia-
tamente.

LUSO
NOVOS QUIOSQUES DA AV.ª NAVARRO
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“Socorro! Estou Grávida!” foi a peça 
de teatro que subiu ao palco do Cine-
Teatro Municipal Messias no dia 4 de 
Março, pela mão da actriz Sofia Alves. 
Neste monólogo, a personagem tenta 
perceber como lhe aconteceu ficar grá-
vida, interrogando-se acerca da reacção 
da mãe e do futuro papá. A peça, num 

Sofia Alves no Cine-Teatro
tom entre o desesperado e o humorís-
tico, assume-se também como “aula” 
sobre sexualidade. O texto original 
é de Inês Pedrosa e de Patrícia Reis, 
com direcção de Celso Cleto.
Ao espectáculo assistiram cerca de 250 
espectadores.

“Felizmente Há Luar”, de Luis de Sttau 
Monteiro, foi a peça de teatro que subiu 
ao palco do Cine-Teatro Municipal 
Messias, nos dias 12 e 13 de Março, 
pela mão da Companhia de Teatro “A 
Barraca”, num elenco do qual se desta-
cou a actriz Maria do Céu Guerra.
A partir da obra de Raul Brandão, 
“Vida e Morte de Gomes Freire”, Luis 
de Sttau Monteiro mostra o reino de 
Portugal sob o domínio dos ingleses 
que ocuparam o país, após a vitória 
que pôs fim às invasões francesas. 
A ditadura de William Beresford, o 
“aliado” ocupante, é usada por Sttau 
Monteiro para mostrar os mecanis-
mos de denúncia e de traição que os 
regimes ditatoriais sempre fomentam 
e, assim, estabelecer um paralelismo 
entre aquele período do século XIX e 
a ditadura de Salazar, sob a qual Sttau 
Monteiro viveu. A obra, escrita em 1961, 
aproxima Gomes Freire de Andrade de 
Humberto Delgado, o “general sem 
medo” que, tal como Gomes Freire de 
Andrade, foi assassinado pelo regime 
a que se opôs. Diz “A Barraca”: “A 
peça faz assim, tal como o teatro fez 
sempre, uma transposição de tempos. 
Mostra-se o que se passou para que 
todos compreendamos melhor o que se 

“Felizmente há Luar” pela 
companhia “A Barraca” 

passa”. A peça estruturava-se em 2 actos. 
O primeiro, com um ritmo rápido, retra-
tava o ambiente que precede a revolta 
que, a triunfar, trará de volta o Rei D. 
João VI a Portugal, promulgando uma 
vitória constitucional. Intrigas, denún-
cias, mas também a esperança do povo 
e a sua luta foram abordadas neste acto, 
ao longo do qual foram apresentados 
os vários grupos sociais em jogo, e que 
terminou com a prisão de Gomes Freire 
de Andrade. Foi o desânimo geral face 
a esta prisão que abriu o segundo acto. 
Tal como durante a ditadura de Salazar, 
a polícia persegue os civis, evitando que 
a revolta se propague. Matilde, a mulher 
do general, foi apresentada como a 
corajosa protagonista que tudo arrisca 
para salvar o seu “herói”. Este acto teve 
um ritmo mais lento, mais trágico, mais 
belo, já que tudo caminhava para a fata-
lidade: o “herói” seria sacrificado. Fica a 
esperança de que o seu patriotismo dê 
frutos e sirva de exemplo na resistência à 
tirania. Refira-se que, no dia 13 de Março, 
a Câmara Municipal da Mealhada ofere-
ceu, gratuitamente, o espectáculo aos 
alunos do 12º ano da Escola Secundária 
e da Escola Profissional da Mealhada, já 
que esta obra de Sttau Monteiro integra 
o programa da disciplina de Português.

Foi num ambiente descontraído que 
cerca de 50 pessoas “tomaram café” 
com Mário Augusto, jornalista da SIC, 
especializado em cinema, no dia 14 
de Março, no Cine-Teatro Municipal 
Messias.
Uma conversa informal q.b., e bastante 
participada pela assistência, que apro-
veitou a presença de Mário Augusto 
para trocar algumas ideias acerca dos 
“bastidores de Hollywood”, nome do 
livro do jornalista, que revelou estar 
já a escrever outro, cujas receitas, 
como o primeiro, irão reverter a favor 
da Associação Portuguesa de Paralisia 
Cerebral.
Ao longo de mais de duas horas, Mário 
Augusto contou algumas das situações 
que foram fazendo a história do cinema 
americano, considerando que “quando 
não se olha para trás, não se compre-
ende o que está para a frente”. Desde 
os primórdios do cinema mudo e do 
processo de massificação deste media, 
indissociável da história da imigração 
americana, passando pela transição 
para o cinema sonoro e abordando 

Mário Augusto “encantou”
com segredos de Hollywood 

ainda os filmes que estiveram este 
ano no centro das atenções, durante 
a recente cerimónia de entrega dos 
Óscares, o jornalista encantou os 
presentes. Que ficaram a saber que 
a transição para o “som” se deveu a 
uma situação de quase bancarrota dos 
irmãos Warner, que Thomas Edison 
é ainda hoje considerado por muitos 
americanos como o “pai” do cinema 
– ideia que se explica pelo facto de 
Edison ser um compulsivo registador 
de patentes, tendo mesmo registado 
em seu nome os “buracos” das pelí-
cula de filme -, ou que a popularidade 
das estrelas do cinema mudo era de 
tal ordem na época que a morte de 
Rudolfo Valentino terá levado dezenas 
de mulheres ao suicídio.
Quem participou neste “Café Com....” 
pôde ainda assistir a entrevistas de 
Mário Augusto feitas às principais 
estrelas de cinema, e que foram exi-
bidas em televisores localizados em 
vários pontos do cine-teatro, e visitar 
a exposição “À Descoberta do Óscar”, 
patente até ao dia 31 de Março.

“À Descoberta do Óscar”, uma exposi-
ção sobre os filmes que foram premia-
dos desde 1927 até aos dias de hoje, foi 
a mostra que esteve patente no Cine-
Teatro Municipal Messias, entre 4 e 31 
de Março. Quem por lá passou,  teve 
oportunidade de “descobrir” o filme 
que marcou o ano do seu nascimento 

“À Descoberta... do Óscar”
ou outra ocasião especial da sua vida, 
através de fotografias e textos, para 
além de ter tido acesso a  algum equi-
pamento cinematográfico e a publica-
ções relacionadas com o cinema.
A exposição foi organizada pela Junta 
de Turismo do Luso-Buçaco e pela 
Câmara Municipal da Mealhada.
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Ao todo, são cerca de 57 os processos, 
envolvendo 78 menores, que estão sob 
a atenção da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens em Perigo da 
Mealhada, cuja sede é no Gabinete de 
Serviço Social da Câmara Municipal 
da Mealhada.
A maioria destes menores são do sexo 
masculino – 46 rapazes e 32 raparigas 
-, a maioria dos quais com idades 
compreendidas entre os 13 e 15 anos. 
Negligência, nomeadamente ao nível 
dos cuidados básicos de saúde, de 
higiene e de alimentação -, é a proble-
mática que mais leva à intervenção da 
Comissão de Protecção, registando-se, 
actualmente, 17 processos desta natu-
reza. Seguem-se os casos (9 proces-
sos) relacionados com a exposição a 
modelos de comportamento desvian-
tes, como a prostituição, o alcoolismo 
e o consumo de drogas.
Refira-se que, em vários destes proces-
sos, as problemáticas identificadas são 
múltiplas, ou seja, um menor vítima 
de negligência estará, provavelmente, 
exposto a situações de alcoolismo dos 
pais, por exemplo, o que implica que 
a intervenção da comissão terá de ser 
concretizada em várias frentes.

Em prol das crianças e
jovens em perigo

A maior parte das denúncias chega à 
comissão através da família alargada 
do menor, da escola, de instituições 
de saúde ou de solidariedade social. 
Compete então, à comissão a recolha 
de informações com vista à identifi-
cação do problema e à avaliação da 
necessidade de intervenção.
O contacto com os responsáveis pelo 
menor é o passo seguinte, já que a 
Comissão de Protecção só pode inter-
vir com o seu consentimento e o do 
menor, caso este tenha uma idade 
superior aos 12 anos.
Por norma, esse consentimento é 
obtido, avançando-se, então, para a 
definição de estratégias que visem a 
protecção do menor. 
Estas variam consoante o caso concre-
to, mas podem passar pela marcação 
e imposição de consultas médicas ou 
pela frequência de creches ou jardins-
de-infância, por exemplo.
A falta de soluções institucionais – no 
que respeita, por exemplo, à ausência 
de alternativas de formação para jovens 
entre os 13 e os 15 anos, que não se insi-
ram na “escola formal” -, é um dos 
constrangimentos com que se debate a 
comissão, que reúne semanalmente. 

Intervir...
para prevenir

MUNICÍPIO DA MEALHADA
Despacho n.º 09 /2006

Por Despacho de 16 de Março de 2006 (n.º 08/2006), designei para exercer as funções de Vereador a Meio Tempo, 
o Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais, com efeitos a partir da referida data.
Ao abrigo do previsto nas disposições conjugadas do art.º 35.º do Código do Procedimento Administrativo e art.º 69.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, DELEGO no Senhor Vereador, as competências conferidas ao Presidente 
da Câmara, nos seguintes normativos do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação;

n.º 2 do art.º 5.º; n.º 3 do art.º 53.º; n.º 5 do art.º 58.º ; n.º 2 do art.º 64.º ; art.º 75.º ; n.º 2 do art.º 76.º;
n.ºs 1 e 4 do art.º 81.º; n.º 1 do art.º 94.º ; n.º 3 do art.º 95.º; n.º 1 do art.º 102.º; n.º 1 do art.º 105.º;
n.ºs 1 e 4 do art.º 106.º; n.º 1 do art.º 117.º.

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do mencionado artigo 69.º, SUBDELEGO no Senhor Vereador, as competências 
previstas nos números 1 e 3 do artigo 5.º do citado diploma, que me foram delegadas pela Câmara Municipal de 
Mealhada, em reunião realizada no dia 25 de Outubro de 2005.
O presente despacho deve ser publicado no Boletim Municipal, em cumprimento do previsto no n.º 2 do art.º 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo e produz efeitos a partir de 21 de Março do corrente ano.
Deste despacho deve ser dado conhecimento à Câmara Municipal e a todos os serviços municipais. 
Mealhada, 20 de Março de 2006.

O Presidente da Câmara,

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

As 67 crianças e 13 famílias que têm 
vindo a ser acompanhadas ao abrigo 
do projecto “Intervir para Prevenir”, 
que se iniciou há três anos e que ter-
minou em Março, vão continuar a dis-
por de acompanhamento dos técnicos 
que integraram o projecto.
A decisão é do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada que, não obs-
tante as restrições financeiras com que 
se debate a autarquia, decidiu assumir 
integralmente os custos inerentes à 
continuação dessa intervenção, que 
será reformulada tendo em conta o 
novo contexto de actuação. Assim, 
a equipa composta por um técnico 
superior de Serviço Social, uma psicó-
loga e uma animadora sócio-educativa, 
continuará a acompanhar as crianças, 
com idades entre os 6 os 17 anos, e as 
suas famílias. 
Insucesso escolar, problemas de 
comportamento, inadaptação social, 
negligência, desestruturação familiar 
e falta de competências parentais são 
os principais problemas que afectam 
estas crianças e jovens e as famílias.
O acompanhamento psicológico, o 
desenvolvimento de actividades lúdi-
co-pedagógicas (durante todo o ano) 
e de iniciativas de carácter desportivo 
e cultural (nas férias escolares) são 
algumas das estratégias em curso, 
visando não só o acompanhamento 
das crianças, mas também da família. 
Nesta segunda vertente, têm sido 
tomadas medidas de inserção sócio-
profissional dos pais e de aconselha-
mento, quer ao nível de uma melhor 
gestão dos rendimentos, quer quanto a 
uma reorganização do espaço familiar, 
entre outras.
A protecção de crianças e jovens tem 
sido uma das preocupações da Câmara 
Municipal da Mealhada, no âmbito de 
uma política consistente e sustentada 
para a área da Solidariedade Social, 
uma das apostas estratégicas desta 
autarquia e que agora tem um novo 
desenvolvimento com esta decisão 
de assumir os custos totais relativos 
à continuação do trabalho que foi 
desenvolvido ao abrigo do projecto 
“Intervir para Prevenir” e que tinha 
o apoio do Instituto de Segurança 

Social. Este projecto, a que se dá agora 
continuação, representa uma aposta da 
autarquia na prevenção e atenuação de 
situações de pobreza, exclusão social, 
alcoolismo, toxicodependência e aban-
dono escolar, detectadas no concelho, 
que afectem menores. 
Considerando que é no contexto fami-
liar e social que emergem os factores 
de risco, são também abrangidos os 
pais das crianças e jovens em perigo, 
bem como instituições da comunidade, 
como a escola.
Diminuir o abandono/insucesso esco-
lar nas escolas concelhias, integrar a 
população-alvo na comunidade local, 
prevenir a toxicodependência e as 
doenças infecto-contagiosas; preve-
nir o consumo de álcool, aumentar o 
envolvimento da população-alvo no seu 
próprio processo de mudança e projec-
to-vida, desenvolver o interesse dos 
pais pela vida escolar e social dos seus 
filhos e impulsionar um trabalho arti-
culado entre instituições e serviços da 
comunidade no concelho da Mealhada 
são os principais objectivos.
No projecto estiveram também 
envolvidos diversos parceiros locais, 
nomeadamente o Agrupamento de 
Escuteiros de Mealhada; Agrupamento 
de Escolas de Mealhada; Agrupamento 
de Escolas da Pampilhosa; Associação 
de Desenvolvimento Local da Bairrada 
e Mondego; Centro Regional de 
Alcoologia Maria Lucília Mercês de 
Mello; Centro de Saúde de Mealhada; 
Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens em Perigo de Mealhada; Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre; Escola 
Secundária de Mealhada; Guarda 
Nacional Republicana; Instituto de 
Solidariedade e Segurança Social; 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional; Jardim de Infância Drª 
Odete Isabel; Jardim de Infância de 
Sant’Ana; Junta de Freguesia do Luso; 
Junta de Freguesia de Mealhada; Junta 
de Freguesia de Pampilhosa; Junta 
de Freguesia de Vacariça; Projecto 
Pluriconcelhio de Intervenção Precoce 
– Núcleo Concelhio de Mealhada; Santa 
Casa da Misericórdia de Mealhada e 
Grupo Desportivo de Mealhada, entre 
outros.
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O trabalho desenvolvido pela 
Câmara Municipal da Mealhada 
em prol do Atletismo foi distingui-
do pela Associação de Atletismo 
de Aveiro, que decidiu distinguir 
a autarquia, tornando-a Membro 
Honorário da Associação.
De acordo com a Associação 
de Atletismo de Aveiro, filiada 
na Federação Portuguesa de 
Atletismo, “esta distinção é resul-
tado de todo o esforço imple-
mentado no concelho em prol do 
Atletismo e consequente assídua 
colaboração com esta Associação 
na disponibilização de recursos 

Câmara distinguida pelo
trabalho em prol do Atletismo

humanos e infra-estruturas de 
diversos eventos”. A decisão, toma-
da no final de 2005 pela Direcção 
da Associação de Atletismo de 
Aveiro e aprovada em Assembleia 
Geral, foi recentemente comu-
nicado à Câmara Municipal, que 
muito se congratula com esta dis-
tinção, ao ver, assim, reconhecido 
o seu empenho na promoção desta 
modalidade desportiva.
Uma aposta que se traduz no inves-
timento quer ao nível dos equipa-
mentos, de que é exemplo a pista 
de tartan do Centro de Estágios do 
Luso, quer ao nível do acolhimento 

de diversos eventos desportivos, 
que têm decorrido naquele equi-
pamento, que foi concebido com 
o objectivo de acolher provas das 
várias disciplinas do Atletismo. 
Dotado de uma pista em tartan, 
podem ser aí praticadas as dis-
ciplinas de salto, lançamento e 
corrida: 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.

Cerca de 30 pessoas participaram na 
Acção de Formação para Técnicos 
e Juízes de Natação Sincronizada, 
que decorreu nos dias 11 e 12 de 
Fevereiro, na Mealhada. A parte 
teórica teve lugar na sala poliva-
lente da Biblioteca Municipal e a 
componente prática decorreu nas 
Piscinas Municipais da Mealhada, 

Formação para Árbitros de Natação Sincronizada

tendo a  acção de formação sido 
ministrada por Hortênsia Graupera: 
Juíz Internacional, Observadora 
Internacional para os mais impor-
tantes Quadros Competitivos 
Internacionais e Secretária Geral 
do Comité Técnico de Natação 
Sincronizada da Liga Europeia de 
Natação.

Analisar as novas regras do código 
2005-2009 de Natação Sincronizada, 
formatar procedimentos e definir 
os critérios a seguir para a ava-
liação de nadadoras nos Quadros 
Competitivos e o aprofundamento 
e actualização dos conhecimentos 
teórico-práticos da modalidade 
foram os objectivos desta iniciativa, 
que visou ainda a troca de saberes e 
experiências entre os pares.
Presentes estiveram também o 
Vereador do Desporto da Câmara 
Municipal da Mealhada, António 
Jorge Franco, Filipa Frazão, 
Coordenadora Técnica Nacional 
da Natação Sincronizada e Manuel 
Pereira, Presidente da Associação 
de Natação de Aveiro.

Arrancou, no dia 4 de Março, o 
1º Torneio Inter Freguesias de 
Futsal, que irá decorrer até 25 de 
Maio. Trata-se de uma iniciativa 
da Câmara Municipal da Mealhada, 
em colaboração com as 8 Juntas 

I Torneio de Futsal Inter Freguesias

de Freguesia do Município, que visa 
combater o sedentarismo e estimular 
a sociabilidade entre os habitantes do 
Concelho através da prática despor-
tiva, já que este torneio destina-se 
em exclusivo aos cidadãos residentes 

no Município da Mealhada.  Haverá 
a atribuição de medalhas a todos os 
participantes e de taças para todas 
as equipas, estando ainda prevista 
a atribuição de prémios ao melhor 
marcador e ao melhor jogador, bem 
como a distinção da equipa que 
demonstre melhor fair play. Os jogos 
estão a decorrer nos pavilhões muni-
cipais da Mealhada, de Casal Comba, 
do Luso, da Pampilhosa e no poli-
desportivo Sume e são dirigidos por 
árbitros da Associação de Futebol de 
Aveiro. As equipas estão organizadas 
em dois grupos. O grupo A inclui as 
equipas de Barcouço, Casal Comba, 
Mealhada e Ventosa do Bairro. O 
grupo B reúne as equipas de Antes, 
Luso, Pampilhosa e Vacariça.

Arrancou no dia 1 de Março uma 
nova iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal da Mealhada, 
que tem como principal objectivo 
promover a prática desportiva 
junto das crianças e jovens entre 
os 5 e os 12 anos de idade, pro-
porcionando-lhes uma saudável 
e divertida ocupação dos tempos 
livres. A iniciativa, denominada 
“Desportardes”, decorre todas 
as quartas-feiras à tarde, entre 

“Desportardes” é nova proposta para a criançada
as 15H45 e as 17H45, no Pavilhão 
Municipal do Luso, e propõe a prá-
tica de futebol, basquetebol andebol 
e jogos desportivos, entre outras 
actividades.  Os interessados pode-
rão obter mais informações e/ou 
inscrever-se no Pavilhão Municipal 
do Luso. Esta é a mais recente apos-
ta da autarquia na área do Desporto 
Escolar e que se soma a várias 
outras, como o projecto “Escolas em 
Movimento” – que visa assegurar a 

prática da Educação Física e Natação 
aos alunos dos Jardins-de-Infância e 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho -, ou as Férias Culturais 
e Desportivas, que têm como objec-
tivo proporcionar a ocupação de 
crianças e jovens durante as férias 
escolares, de uma forma simultane-
amente lúdica e pedagógica, através 
da organização de diversas activida-
des, nomeadamente desportivas.

A Selecção Nacional da Ucrânia de Sub-21 vai estagiar no 
Centro de Estágios do Luso, a partir de 15 de Maio, com vista 
a preparar a sua participação no Campeonato da Europa de 
Futebol de Sub-21. A decisão foi tomada após o sorteio para a 
fase final do Campeonato, que teve lugar no Porto,  e na sequ-
ência de uma visita efectuada, a 9 de Fevereiro, ao Centro de 
Estágios do Luso, pelo treinador e um dirigente da Federação 
Ucraniana de Futebol.
O campeonato europeu, que será organizado por Portugal, irá 
decorrer entre 23 de Maio e 4 de Junho de 2006.

Selecção da Ucrânia vai
estagiar no Luso

A Câmara Municipal da Mealhada participou no Congresso 
do Desporto, subordinado ao tema “Um Compromisso 
Nacional”, promovido pela Secretaria de Estado do Desporto 
e que decorreu em 12 de Dezembro e 18 de Fevereiro.
A participação camarária esteve a cargo do Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral e do Vereador do Desporto, António 
Jorge Franco, acompanhado de um técnico camarário da área 
do Desporto.

Câmara participou no
Congresso do Desporto

A equipa das Escolas Municipais de Natação da Câmara da 
Mealhada conquistou 3 primeiros lugares no 1º Festival de 
Escolas, que decorreu, no dia 11 de Fevereiro, nas Piscinas 
Municipais de Miranda do Corvo. O festival foi organizado 
pela Associação de Natação de Coimbra.

Cerca de 300 crianças dos 3º e 4º anos do 1º ciclo do Ensino 
Básico participaram, na manhã do dia 10 de Fevereiro, na 
Festa de Encerramento do “Projecto Andebol 5”, integrado 
no projecto “Escolas em Movimento”.

Festa de Encerramento
do projecto “Andebol 5”

Entre 20 de Fevereiro e 31 de Março estiveram patentes, nas 
Piscinas Municipais da Mealhada, no Pavilhão Municipal do 
Luso e no Pavilhão Municipal da Pampilhosa, trabalhos rela-
tivos ao projecto “Escolas em Movimento”, realizados pelos 
alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico

Equipa de Escolas Municipais
destacou-se em Festival de Natação

Exposição “Escolas em Movimento”
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Vamos poupar água

Debate sobre
futebol foi muito participado

Cerca de 130 pessoas participaram 
no “Café Com... Carlos Carvalhal, 
Álvaro Braga Júnior e Luís Castro”, 
uma conversa informal sobre despor-
to, que decorreu no dia 20 de Março 
no Centro de Estágios do Luso, num 
ambiente descontraído e que incluiu 
uma visita às instalações daquele 
equipamentos desportivo.
Com bom humor, Carlos Carvalhal, 
treinador de futebol, começou por 
fazer uma analogia entre o futebol 
e uma corrida de canoa, para subli-
nhar a importância de cada treinador 
encontrar a identidade própria da sua 
equipa, processo que passa pelos trei-
nos, enquanto forma de harmonização 
e de criação da identidade do grupo 
de trabalho. Para Carvalhal, “a com-
ponente táctica aparece como núcleo 
central de preparação, estando subju-

gada a todas as outras componentes”.
O treinador identificou 4 princípios 
de jogo – o ataque, a defesa, a transi-
ção para o ataque e a transição para 
a defesa -, que devem ser coerentes 
entre si e bem trabalhados durante 
os treinos, de forma a serem quase 
mecanizados pelos jogadores, permi-
tindo-lhes “libertar a sua criatividade” 
para responder aos imprevistos que 
surgem durante os jogos. 
Também Luís Castro, treinador do 
Penafiel, destacou a importância das 
questões tácticas, considerando que, 
a par com os aspectos psicológicos, 
são os factores de rendimento mais 
importantes, da formação à alta com-
petição. A organização semanal do 
treino foi outro facto referido por Luís 
Castro, que havia já abordado novos 
problemas com que se debatem actu-

almente os treinadores, nomeadamente 
os que se prendem com o facto de ter 
surgido uma nova época, em Dezembro, 
para as transferências de jogadores, 
o que leva muitas vezes a que meses 
antes surjam notícias sobre eventuais 
transferências que desestabilizam o 
trabalho da equipa. 
A relação com a comunicação social 
foi abordada por Álvaro Braga Júnior, 
jornalista e ex-dirigente desporti-
vo, que sublinhou a importância da 
informação ser gerida de forma cen-
tralizada. “O relacionamento deve ser 
cordial, mas é mais próximo ou mais 
distante consoante o treinador/director 
desportivo e os próprios jornalistas”, 
disse. Considerando o blackout “um 
disparate”, já que “a informação deixa 
de ser conduzida de dentro para fora 
para passar a ser conduzida por fontes 
que nunca são inocentes”, o comenta-
dor desportivo deixou alguns conse-
lhos: “Não discriminar nem privilegiar 
jornalistas”, “concertar as declarações 
entre treinador, director desportivo e 
dirigentes do clube”, “não transigir, mas 
também não agredir”, “saber conviver 
com as críticas”, “não esquecer que os 
jornalistas conhecem a realidade das 
equipas” e, por fim, “antes omitir do 
que mentir”. Muitos de entre os cerca 
de 130 presentes, comentaram, interpe-
laram e debateram com os oradores, e 
aproveitaram o intervalo para visitar as 
instalações do Centro de Estágios. Dia 
8 de Maio, um novo “Café com...José 
Peseiro e João Carlos Pereira (treinado-
res de futebol) e Jorge Silvério (psicólo-
go do desporto)” regressará ao Centro 
de Estágios do Luso.

Mais de mil crianças, que frequentam os 
jardins-de-infância e as escolas do 1º ciclo 
do Ensino Básico do Concelho, participa-
ram, no dia 21 de Março, na comemoração 
do Dia da Árvore, colaborando na planta-
ção de cerca de 3 dezenas de árvores, em 
diversos pontos do Município.
As árvores plantadas foram escolhidas 
por serem típicas da região, pertencen-
do a diversas espécies arbóreas, como o 
limoeiro, o sobreiro, a ameixoeira, o cas-
tanheiro, a tileira, a oliveira, a cerejeira, o 
carvalho, a aveleira e a magnólia. Durante 
a manhã, os serviços municipais procede-
ram à distribuição junto das crianças de 
informação relativa à espécie que estava 
a ser plantada em cada local, tendo ainda 
sido oferecida uma lembrança a todos 
os alunos das escolas, que consistia num 
lápis com um moinho feito em papel 
reciclado. Esta iniciativa tem um carácter 
essencialmente simbólico, visando alertar 
para a necessidade de conservação do 
meio ambiente e para a importância da 
preservação de recursos florestais, mas a 
escolha dos locais de plantação teve em 
conta o facto de se tratar de zonas onde se 
apresentava necessária a sua existência.
Na Antes, o local de plantação foi o parque 
da escola; em Barcouço, foi junto ao jar-
dim público; em Casal Comba, no parque 
de merendas; no Canedo, foi no parque 
junto à AD ELO; na Mealhada, junto ao 
novo arquivo municipal e no cruzamento 
para as escolas Secundária e EB 2+3; no 
Luso, junto à escola EB1; na Pampilhosa, 
foi junto ao jardim de infância; na Silvã, 
no parque de merendas; na Vacariça, no 
jardim público; em Ventosa, o local de 
plantação foi a rotunda junto à escola e na 
Lameira de São Pedro, Póvoa de Garção, 
Quinta do Valongo, Mala e Carqueijo, os 
locais onde foram plantadas as árvores 
foram os recreios das escolas.

Mais de mil crianças
“plantaram” árvores

Inauguradas em 2000, as Piscinas 
Municipais da Mealhada, um dos equi-
pamentos desportivos mais usados do 
Concelho, “celebraram”, no dia 17 de 
Março, o seu 6º aniversário. O evento 
foi assinalado com uma pequena ceri-
mónia.

Piscinas
funcionam
há seis anos


