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Selecção da Ucrânia
em estágio no Luso
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Artesanato e Gastronomia
atraíram milhares de visitantes
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O artesanato, a gastronomia e a animação 
que, este ano, abandonou o tradicional 
palco, decorrendo no espaço da feira, atra-
íram milhares de visitantes à VIII Feira de 

Artesanato e Gastronomia do Município 
da Mealhada que, entre 20 e 28 de Maio, 
transformou o centro da Mealhada numa 
verdadeira festa popular. 

“Um Café com...”
José Peseiro foi um sucesso

A Selecção Nacional da Ucrânia de Sub-
21 esteve no Centro de Estágios do Luso, 
para aí realizar a sua preparação para o 
Campeonato da Europa de Futebol de 
Sub-21, que decorreu em Portugal.

Cerca de 120 pessoas participaram, no dia 
8 de Maio, no Centro de Estágios do Luso, 
em mais um “Café Com…” sobre futebol, 
que contou com  José Peseiro, João Carlos 
Pereira e Jorge Silvério.

[ página 5 ] 

A Carta Educativa do Município da Mealhada 
foi aprovada pela Câmara Municipal da 
Mealhada. 

Carta Educativa Aprovada

Está em adiantada fase de execução a emprei-
tada de infraestruturação da 1ª fase da Zona 
Industrial da Pedrulha. 

Zona Industrial da Pedrulha

Comemorações do “25 de Abril”

Um concerto de Pedro Barroso, uma exposi-
ção sobre o “25 de Abril” e a sessão solene da 
Assembleia Municipal da Mealhada foram 
algumas das iniciativas que assinalaram o 
32º aniversário do “25 de Abril”.
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Distribuição Gratuita

Rede Social promove
encontro entre utentes das IPSS

Mata do Buçaco na agenda 
de reunião com o Governador Civil

Promover o intercâmbio entre utentes 
das IPSS, proporcionando uns agradá-
veis momentos de lazer, é o objectivo 
da iniciativa “Encontro inter-insti-
tucional: Concelho Mealhada”, que 
arrancou no dia 12 de Maio.
Destinado aos utentes das valências de 
Lar e Centro de Dia das IPSS, o evento 
reuniu cerca de 250 idosos no Parque 
do Lago do Luso, tendo incluído uma 
Missa Campal, um piquenique, jogos 
tradicionais e um lanche. Esta inicia-

tiva integra-se nas actividades do grupo 
temático dos Equipamentos Sociais da 
Rede Social da Mealhada, cuja conti-
nuidade tem vindo a ser assegurada 
pela Câmara Municipal da Mealhada, 
visando prosseguir a aposta na área da 
Solidariedade Social, uma das priorida-
des da autarquia. 
O “Encontro inter-institucional: 
Concelho Mealhada” vai prosseguir, 
com actividades nos dias 28 de Junho e 
7 de Julho, destinadas, respectivamente, 

às cerca de 230 crianças que frequentam 
os ATL e às cerca de 200 crianças que 
frequentam o ensino pré-escolar em 
IPSS do Concelho.
Estas actividades, que decorrerão tam-
bém no Parque do Lago do Luso, incluem 
jogos de futebol e outros jogos de exte-
rior, um piquenique e um lanche. 
A iniciativa conta com a colaboração 
do núcleo concelhio da Cruz Vermelha 
Portuguesa e da Sociedade das Águas 
do Luso.

O Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, reuniu, no dia 
18 de Maio, com o Governador Civil de 
Aveiro, Filipe Neto Brandão. Na agenda 
da reunião de trabalho estiveram assuntos 
relacionados com a recuperação da Mata 
Nacional do Buçaco e com os Viveiros 
Florestais da Mealhada, que estão a ser 
tratados com o Governo. Espera-se, para 
breve, desenvolvimentos que, finalmente, 
virão ao encontro das reivindicações da 
Câmara Municipal da Mealhada que, ao 
longo dos últimos 14 anos, tem, insisten-
temente, reclamado a resolução destes 
problemas.
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Carta Educativa da Mealhada
aprovada pela Câmara Municipal

Meia centena de crianças e jovens nas 
Férias Culturais e Desportivas da Páscoa

Cerca de 50 crianças e jovens, 
com idades entre os 6 e os 15 anos 
de idade, participaram nas Férias 
Culturais e Desportivas Páscoa 
2006, uma iniciativa da Câmara 
Municipal da Mealhada, que decor-
reu pelo 3º ano consecutivo.
Os dias foram “recheados” de acti-
vidades desportivas, lúdico-pedagó-

gicas e culturais, visando propor-
cionar umas férias divertidas aos 
participantes, que tiveram opor-
tunidade, entre outras actividades, 
de praticar desportos individuais, 
ténis, badmington, visitar a ETAR 
da Mealhada, assistir a uma sessão 
de cinema e frequentar ateliês de 
pintura, escrita e desenho, cuja 

temática foi o ambiente e a recicla-
gem. 
Algumas das actividades decorre-
ram em parceria com associações, 
caso das relativas à reciclagem, que 
foram desenvolvidas em parceria 
com a AD ELO – Associação de 
Desenvolvimento Local da Bairrada 
e Mondego.

Está em curso a empreitada de ampliação da 
Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Barcouço, 
que inclui a construção de duas novas salas de 
aula, bem como um alpendre, novas instalações 
sanitárias, arrumos e respectivas infraestruturas 
de redes de abastecimento de águas, esgotos, 
drenagens de águas pluviais, eléctricas e de tele-
fones.
A intervenção permitirá acabar com as aulas em 
regime de desdobramento bem como a realização 
de outras actividades extra-lectivas.

ANTES

JARDIM DE INFÂNCIA

Está concluída a construção do novo Jardim de 
Infância da Antes, que está já a ser equipado, de 
forma a que possa entrar em pleno funcionamento 
no próximo ano lectivo. O novo equipamento tem, 
entre outras instalações, salas de actividades, uma 
sala polivalente e uma cozinha, bem como um 
parque infantil e zonas ajardinadas, no recreio 
exterior.

AMPLIAÇÃO

ESCOLA DE BARCOUÇO

Depois de obter parecer favo-
rável do Concelho Municipal 
de Educação, a Carta Educativa 
do Município da Mealhada foi 
aprovada pela Câmara Municipal, 
seguindo-se o parecer da Direcção 
Regional de Educação do Centro 
e a apreciação pela Assembleia 
Municipal da Mealhada. 
O documento é um importante ins-
trumento de planeamento munici-
pal – no âmbito do Plano Director 
Municipal -, já que, por um lado, 
faz o actual “retrato” do sistema 
educativo e, por outro, permite 
um trabalho prospectivo, visando 
antecipar a evolução deste sistema 
na próxima década, revelando-se, 
neste contexto, um instrumento 
precioso para a autarquia gerir o 
parque escolar concelhio.

A elaboração deste documento, 
coordenado pelo Professor Doutor 
António Rochette, do Centro de 
Estudos Geográficos da Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Coimbra, ao abrigo de um protocolo 
com a Câmara Municipal, teve como 
filosofia subjacente a criação de um 
instrumento dinâmico, assentando 
num conjunto de bases de dados, 
cada uma representativa de um nível 
de ensino existente no Município, 
uma outra destinada a cada um dos 
agrupamentos de escolas e ainda 
outra associada às “actividades de 
tempos livres”.
Os dados são actualizáveis a cada 
momento, podendo ainda esta carta 
educativa vir a ser relacionada com 
outras cartas temáticas, para as 
áreas do Desporto e da Acção Social, 

por exemplo. A criação de três 
centros educativos – na Mealhada, 
na Pampilhosa e no Luso – é uma 
das propostas avançadas na Carta 
Educativa que, em termos das gran-
des linhas orientadoras, aponta para 
que, ao nível do ensino pré-escolar, 
seja privilegiada a proximidade, 
com as crianças com idades infe-
riores aos 6 anos a frequentarem 
jardins-de-infância próximos das 
suas residências, e no que respeita 
ao 1º Ciclo do Ensino Básico, a ser 
dada prioridade à qualidade, visan-
do que todas as crianças tenham 
iguais oportunidades de acesso a 
escolas com equipamentos como 
bibliotecas, cantinas e equipamen-
tos desportivos, o que sustenta a 
proposta de criação dos referidos 
centros educativos.
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OBRAS MUNICIPAIS

PEDRULHA
ZONA INDUSTRIAL

BENEFICIAÇÃO
RUA DA AMOREIRA

BENEFICIAÇÃO - ESTRADA
BARCOUÇO/RIO COVO/MALA

Está em adiantada fase de execução 
a empreitada de infraestruturação 
da 1ª fase da Zona Industrial da 
Pedrulha, que representa um inves-
timento superior a 1,3 milhões de 
euros, valor a que acresce o gasto 
com os terrenos. Esta empreitada 
é custeada pela Câmara Municipal 
da Mealhada, visando dotar os lotes 

com todas as condições para que as 
empresas aí possam instalar-se de 
imediato e abrange 21 dos 56 lotes 
da nova Zona Industrial, compreen-
dendo uma área de cerca de 160 mil 
metros quadrados. 
Esta é uma aposta estratégica da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
que está já a captar novos investi-

mentos, promovendo o desenvol-
vimento económico municipal e 
regional. A localização privilegia-
da da Zona Industrial da Pedrulha 
torna-a um local particularmente 
atractivo para as empresas. A 
autarquia prevê arrancar com a 2ª 
fase da Zona Industrial até final do 
corrente ano de 2006.

Está concluída a beneficiação da 
Rua da Amoreira, na Mealhada, que 
incluiu a repavimentação e repara-

ção de pavimentos e largos envol-
ventes ao referido arruamento. Os 
trabalhos englobaram a rua, estacio-

namentos, passeios, zonas verdes e 
a ligação à Avenida da Quinta da 
Nora, junto à rotunda da E.N.1.

Está em curso a empreitada de 
reforço e correcção de pavimen-
tos em arruamentos de Barrô 
– Luso e Estrada de Ligação à 
Estrada Nacional (E.N.) 234, que 

PAVIMENTAÇÃO
BARRÔ

inclui não só a repavimentação das 
ruas de Barrô, na freguesia do Luso, 
como também da Estrada que liga a 
povoação à E.N. 234, com algumas 
rectificações de traçado, a constru-

ção de muros de suporte e alguns 
alargamentos, tendo sido reforçada 
a segurança, nomeadamente através 
da criação de uma nova intersecção 
na E.N. 234. 

Está em curso a empreitada de beneficiação, refor-
ço e correcção do traçado da estrada Barcouço/Rio 
Covo/Mala, que apresenta, até Rio Covo, um traçado 
sinuoso que a Câmara Municipal da Mealhada está a 
corrigir com vista a melhorar a segurança rodoviária. 
No troço Rio Covo/Mala, a estrada receberá um novo 
tapete betuminoso.

Está em curso a empreitada de construção de um arru-
amento de ligação da rua do Lagar à rua do Limarinho, 
na Pampilhosa. O traçado estende-se ao longo de 250 
metros, com início na rua do Lagar e saída na rua do 
Limarinho, tendo sido acautelada a necessidade de 
confinar o trânsito automóvel e de peões numa zona 
onde existem escolas e o quartel dos Bombeiros da 
Pampilhosa. Este arruamento visa também facilitar o 
acesso das viaturas dos Bombeiros ao centro da vila 
da Pampilhosa.

PAMPILHOSA
LIGAÇÃO DAS RUAS DO LAGAR E LIMARINHO

BENEFICIAÇÃO - ESTRADA
TRAVASSO/TRAVASSINHO/PAMPILHOSA

Está a decorrer a empreitada de beneficiação da estra-
da Travasso/ Travassinho/Pampilhosa, que abrange as 
freguesias de Vacariça e Pampilhosa. A empreitada 
representa um investimento de cerca de 100 mil euros.

BARCOUÇO
RUA DE SANTARÉM

Está em curso a empreitada de abertura de um arrua-
mento que irá ligar o Largo de Sazes (junto ao Lar de 
Idosos) à Rua de Santarém, em Barcouço, empreitada 
que representa um investimento de cerca de 70 mil 
euros.
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“Um Café com...” sobre futebol foi um
sucesso no Centro de Estágios do Luso 

Cerca de 120 pessoas participaram, 
no dia 8 de Maio, em mais um 
“Café Com…”, que decorreu no 
auditório do Centro de Estágios 
do Luso e que contou com a 
participação de José Peseiro e 
João Carlos Pereira (Treinadores 
de Futebol) e Jorge Silvério 
(Psicólogo do Desporto).
“Queremos que aquilo que faze-
mos com a nossa equipa seja 
previsível para nós e imprevisível 
para o adversário”, sustentou José 

Peseiro, referindo-se à importância 
do Modelo de Jogo. Para este trei-
nador, “o importante é ter uma ideia 
para a equipa, para o ataque, para a 
defesa e acerca de como combinar o 
ataque e a defesa”. 
José Peseiro, abordou a temática da 
organização do jogo, caracterizan-
do as fases de ataque e de defesa, 
debruçando-se, entre outros aspec-
tos, sobre os factores de rendimento 
técnico-tácticos, os físicos ou fisio-
lógicos, os psicológicos, os socioló-

gicos e os cognitivos: “As melhores 
equipas são as que são capazes 
de gerir o ritmo do jogo”. Outro 
treinador, João Carlos Pereira, 
debruçou-se sobre o contra-ataque 
e o ataque rápido, abordando a 
sua integração no plano semanal 
e alguns exercícios para trabalhar 
estes 2 sistemas de jogo. Por seu 
turno, Jorge Silvério, psicólogo do 
Desporto, apresentou as estratégias 
(educativas e clínicas) e os grupos 
de técnicas (psicofisiológicas, 
comportamentais e cognitivo-com-
portamentais) ao dispor destes téc-
nicos na sua intervenção junto das 
equipas desportivas. A auto-con-
fiança, a atenção e a concentração, 
a motivação, a liderança, a relação 
treinador/atleta, a recuperação de 
lesões, o burnout, o sobretreino, o 
jet-lag, o controlo da dor, o apoio 
na transição de carreira, o controlo 
da ansiedade e a coesão (espírito 
de equipa) foram as principais 
áreas de intervenção identificadas 
pelo psicólogo do desporto.

A Selecção Nacional da Ucrânia 
de Sub-21 escolheu o Centro de 
Estágios do Luso para aí realizar a 
sua preparação para o Campeonato 
da Europa de Futebol de Sub-21, 
que decorreu em Portugal entre 23 
de Maio e 4 de Junho de 2006.
A equipa iniciou os seus treinos 
no dia 17 de Maio, tendo sido 
recebida pelo Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral e pelo Vereador do 
Desporto, António Jorge Franco. 
Para Carlos Cabral, o facto da 
Selecção Ucraniana escolher o 

Centro de Estágios do Luso para 
aí preparar a sua intervenção no 
Campeonato Europeu representa 
“mais um reconhecimento da quali-
dade deste equipamento desportivo”. 
“É importante para o Concelho, 
não só pela ocupação do Centro de 
Estágios, mas também por repre-
sentar a dinamização do turismo 
desportivo, que nos interessa promo-
ver”, afirmou o autarca.
Por outro lado, acrescentou o 
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, “a Selecção Nacional da 
Ucrânia poderá servir como veícu-

lo para a promoção do Centro de 
Estágios do Luso junto de equipas 
nacionais, que têm de sair do País 
no Inverno para manterem a sua 
actividade. Seja para a prática de 
Futebol, seja para a prática de 
Atletismo, o Centro de Estágios do 
Luso está, naturalmente, ao dispor”. 
A receber a Selecção Ucraniana  
estiveram ainda o administrador-
delegado da Junta de Turismo de 
Luso-Buçaco, o Presidente da Junta 
de Freguesia do Luso e cerca de 90 
crianças da Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico do Luso.

Selecção da Ucrânia em estágio no Luso

Os equipamentos desportivos do Concelho da Mealhada 
continuam a ser escolhidos por várias equipas para aí rea-
lizarem os seus estágios. Foi o caso, em Abril, da Selecção 
Nacional de Sub-23 de Hóquei em Patins, que realizou o 
seu estágio no Pavilhão Municipal do Luso.

Pavilhão do Luso recebe
Selecção de Hóquei...

Também em Abril, o Pavilhão Municipal da Mealhada foi 
escolhido pela Selecção Nacional de Andebol “A” para 
realizar o seu estágio.

... e Pavilhão da Mealhada 
acolhe Selecção de Andebol

As Piscinas Municipais da Mealhada receberam mais de 
quatro centenas de nadadores durante o mês de Maio, 
tendo em conta apenas os que participaram nos vários 
torneios que aí se realizaram.
No dia 20 de Maio, decorreu o 4º Torneio de Promoção, 
para as categorias de Cadetes, que juntou cerca de uma 
centena de jovens nadadores dos 16 clubes da Associação 
de Natação de Aveiro.  No dia 21 de Maio, decorreu o 2º 
SyncroANA, no qual participaram 4 equipas: a “Foca” 
de Felgueiras, a Equipa dos Serviços Sociais da Câmara 
Municipal de Ovar, o Sporting Clube de Espinho e o Clube 
de Natação da Amadora. No dia 27 de Maio, foi a vez do 2º 
Festival de Escolas da Associação de Natação de Coimbra, 
que juntou cerca de 290 atletas.

Centenas de nadadores
nas Piscinas Municipais

Conhecer as instalações do Centro de Estágios do Luso, 
com vista à eventual realização de estágios desporti-
vos naquele equipamento foi o objectivo de uma visita 
de representantes de clubes e federações de futebol 
da República Checa, Holanda, Dinamarca, Alemanha e 
Polónia, que decorreu no passado dia 19 de Maio.
Presentes estiveram não só representantes dos clubes 
e federações, mas também do Instituto de Turismo de 
Portugal e da Associação Regional de Promoção do 
Turismo Centro de Portugal.

Centro de Estágios na rota
de Clubes Europeus

Foi em ambiente de festa que 
terminou, no dia 25 de Maio, o 
1º Torneio Inter Freguesias de 
Futsal, vencido pela equipa da JF 
do Luso. 
Em segundo lugar ficou a equipa 
da JF da Vacariça e, em terceiro, a 
JF de Barcouço. No quarto, ficou 
a equipa da JF de Casal Comba; 
em quinto, a equipa da JF de 
Pampilhosa; em sexto, a equipa 
da JF de Mealhada; em sétimo, a 
equipa da JF de Ventosa do Bairro 
e, na oitava posição, a equipa da 
JF de Antes. No encerramento do 
torneio, que decorreu no Pavilhão 
Municipal da Mealhada, e que 
contou com a actuação do grupo 
Batuk’arte, foram entregues meda-
lhas aos participantes e taças às 
equipas, tendo ainda sido distin-

Equipa do Luso vence Torneio de Futsal
guidos o melhor marcador (Marco 
Ferreira, da JF da Pampilhosa), o 
melhor jogador (Ricardo Lima, da 
JF de Ventosa do Bairro), e a equipa 
que demonstrou melhor fair play 
(a da JF de Ventosa do Bairro) ao 
longo do torneio, que se iniciou a 4 
de Março. Esta iniciativa da Câmara 
Municipal da Mealhada, em colabo-
ração com as 8 Juntas de Freguesia, 
que visou combater o sedentarismo 
e estimular a sociabilidade entre 
os habitantes do Concelho através 
da prática desportiva, teve uma 
considerável adesão, suscitando 
imenso entusiasmo entre jogadores 
e apoiantes de cada equipa, num 
torneio que ficou marcado por um 
saudável espírito de competição e, 
sobretudo, pelos momentos de con-
vívio que proporcionou.
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Exposição sobre
o “25 de Abril”

É preciso
continuar “Abril”

O Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, defendeu a 
necessidade de aprofundar os ideais 
de “Abril”, nomeadamente ao nível 
económico e social, considerando que, 
“se temos democracia política, não 
podemos esquecer que não alcançá-
mos ainda a democracia económica 
nem a democracia social. Há várias 
formas de interpretar o 25 de Abril. 
Concordo que seja preciso um novo 25 
de Abril, revolucionário, mas dentro de 
nós próprios”.
Para o autarca, que falava durante a 
sessão solene da Assembleia Municipal 
(AM) da Mealhada que assinalou o 32º 
aniversário da “Revolução dos Cravos”, 
“as liberdades são hoje algo tão natu-
ral como a nossa sede, parafraseando 
um slogan de uma conhecida marca 
concelhia”. Carlos Cabral destacou 
ainda a importância do Poder Local, 
recordando as eleições legislativas de 
25 de Abril de 1976, “que institucionali-
zaram a democracia e deram ao país o 
primeiro governo constitucional. Estas 
eleições permitiram que em Dezembro 
do mesmo ano se realizassem as pri-
meiras eleições livres para as autar-
quias locais”.
O presidente em exercício da AM, José 
Rosa,  também sublinhou a importân-
cia do Poder Local, considerando que 
a sua institucionalização foi “a maior 
conquista de Abril”.
A representante do PS na AM, Arminda 
Martins, recordou os 48 anos em que o 
povo português sofreu perseguições 
e repressões, sublinhando o papel da 
revolução de Abril na instauração da 
democracia: “Podemos hoje viver sem 
medo, participar sem medo, apesar de 
todos os dias nos quererem fazer pen-
sar que Portugal vai mal e que nunca 
conseguiremos alcançar os nossos 
objectivos”. Já Carlos Marques, repre-
sentante do PSD, destacou o “mérito 

de quem protagonizou a revolução, 
trazendo a liberdade sem derramar 
uma gota de sangue” e defendeu que 
“a democracia deve ser um exercício 
contínuo”: “A nossa democracia está na 
fase adulta e deve ser crítica e reflexiva, 
o que nos obriga a reflectir sobre o que 
é preciso fazer em nome do povo”.
Por seu turno, José Cadete, represen-
tante da CDU, afirmou que “o 25 de 
Abril tinha como prioridades reduzir 
as diferenças entre ricos e pobres, 
mas esse objectivo não foi alcançado”, 
destacando ainda que a “liberdade e 
democracia são fundamentais, mas não 
chega encher a boca com elas. É preciso 
concretizá-las”.
As comemorações do 32º aniversário 
do “25 de Abril” arrancaram às 00H00, 
com uma salva de morteiros, tendo 
prosseguido, a partir das 10H00, com 
o Hastear da Bandeira Nacional nos 
Paços do Município, uma Guarda de 
Honra pelos Bombeiros da Mealhada 
e da Pampilhosa e com a execução do 
Hino Nacional, pela Filarmónica Lyra 
Barcoucense 10 D’Agosto. 
Seguiu-se a deposição de uma coroa 
de flores junto ao monumento aos 
mortos em combate do Concelho e 
uma largada de pombos, pelo Grupo 
Columbófilo da Mealhada, após o que 
decorreu a sessão solene da Assembleia 
Municipal. À tarde, as comemorações 
prosseguiram com a chegada em frente 
à Câmara Municipal do 8º Passeio de 
BTT Caramulo – Mealhada e a exibição 
do filme “Capitães de Abril”, no Cine-
Teatro Municipal Messias. Também à 
tarde, mas no Jardim Municipal, decor-
reu um Festival de Folclore. 
Ainda no âmbito das comemorações do 
“25 de Abril”, teve lugar, no dia 22, um 
concerto com Pedro Barroso, no Cine-
Teatro Municipal Messias, local onde 
esteve patente, durante o mês de Abril, 
uma exposição sobre o tema.

Uma exposição alusiva ao “25 de 
Abril”, que esteve patente no Cine-
Teatro Municipal Messias, entre 7 e 
30 de Abril, foi uma das actividades 
promovidas pela Câmara Municipal da 
Mealhada, no âmbito das comemora-
ções do 32º aniversário da “Revolução 
dos Cravos”.
A mostra reuniu material diverso, 
pertencente ao fundo da Biblioteca 
Municipal da Mealhada e cedido por 

particulares, sendo dado um particular 
destaque à figura de Álvaro Cunhal. 
Cedida pelo Arquivo Municipal de 
Seia, a mostra referente a este ímpar 
combatente anti-fascista abordava 
aspectos biográficos, iconográficos e 
bibliográficos, tendo sido projectados, 
na sala de exposições do Cine-Teatro 
Messias, filmes baseados nas obras 
literárias de Manuel Tiago, pseudóni-
mo do histórico dirigente do PCP. 

Cerca de 250 pessoas encheram a pla-
teia do Cine-Teatro Municipal Messias, 
no passado dia 22 de Abril, para assis-
tirem a um concerto de Pedro Barroso, 
uma das iniciativas promovidas pela 
Câmara Municipal da Mealhada para 
assinalar o 32º aniversário do “25 de 

Concerto por
Pedro Barroso

Abril”.  O cantor, e compositor, inter-
pretou temas da sua autoria, como 
“Cantarei” e “Bonita” e excertos de 
músicas de Zeca Afonso, Adriano 
Correia de Oliveira e Manuel Freire, 
entre outros.
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Concerto de Rão Kyao com 
Orquestra Clássica do Centro

O concerto de Rão Kyao com a 
Orquestra Clássica do Centro, diri-
gida pelo maestro Virgílio Caseiro, 
reuniu cerca de 170 pessoas, no 
passado dia 20 de Maio, no Cine-
Teatro Municipal Messias.
Ao longo do concerto, foram inter-
pretados temas de compositores 
tão diversos como Mendelsshon, 
Haendel, Tchaikovsky, José Afonso, 
José Calvário, José Niza e Rão 
Kyao. Rão Kyao conta com vinte 
anos de carreira, tendo editado 17 
álbuns, num percurso que cruza 

a tradição musical portuguesa 
com as sonoridades indiana, 
árabe, africana e chinesa, a que 
dá vida recorrendo à flauta de 
bambu e ao saxofone.
A Orquestra Clássica do Centro 
remonta a 1989, data em que 
foi fundada como associação 
sem fins lucrativos. Em 2001, 
relançou-se o projecto da actual 
orquestra, desta vez constituída 
em moldes profissionais e com-
posta por 25 pessoas, número 
que, em 2002, passou a ser de 32 

elementos, sendo esta ainda a sua 
actual constituição. 
O ano de 2003 foi o ano de plena 
afirmação musical da orquestra, 
tendo sido realizados mais de 60 
concertos por todo o país e, em 
2004, foi alterado o nome para 
Orquestra Clássica do Centro. 
O seu maestro titular, desde a 
fundação, é Virgílio Caseiro a 
quem, este ano, foi atribuída 
pelo Presidente da República a 
Comenda da Ordem de Santiago 
de Espada.

Biblioteca organiza “Caça ao tesouro”
e leitura encenada na época da Páscoa
A Biblioteca Municipal da 
Mealhada organizou um conjunto 
de actividades, que decorreram 
nos dias 11 e 12 de Abril, para assi-
nalar a Páscoa. A leitura encenada 
da história da “Zebra Camila” foi 
uma das iniciativas, tendo também 
decorrido uma “caça ao tesouro”, 
cujos participantes receberam uma 
“doce lembrança”. Ao Centro Social 
de Casal Comba, que esteve presen-
te nas actividades, foram oferecidos 
livros.

Incutir nos mais novos o gosto pelos livros e pela lei-
tura é um dos objectivos da Biblioteca Municipal da 
Mealhada, que organiza regularmente actividades desti-
nadas aos mais novos. Foi o que aconteceu no dia 31 de 
Março, data em que uma equipa da Biblioteca levou a 
jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico 
da Antes, Mealhada e Pampilhosa, a leitura encenada da 
história da “Zebra Camila”, que incluiu a criação de um 
“livro gigante” e a personificação das personagens por 
parte das “animadoras” da Biblioteca, que se fizeram 
acompanhar por um baú de livros.
Esta actividade, que visou comemorar o Dia Mundial 
do Livro Infantil, repetiu-se em Abril (na Biblioteca) e, 
em Maio, em outros estabelecimentos de ensino que o 
solicitaram, caso da Vimieira, Luso, Canedo, Carqueijo, 
Quinta do Valongo e Lameira de São Pedro.

Biblioteca assinala
Dia do Livro Infantil...

O Dia do Conto Infantil foi assinalado pela Biblioteca 
Municipal da Mealhada, nos dias 12 e 26 de Abril, atra-
vés da recriação do conto “Porque somos diferentes?”.

... Dia do Conto Infantil...

... e Dia da Mãe

O Dia da Mãe foi assinalado pela Biblioteca Municipal 
da Mealhada, que convidou as crianças a construir um 
livro para as suas mães, recorrendo a materiais reciclá-
veis e cartolinas. 
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Vamos poupar água

Feira de Artesanato e Gastronomia
animou o centro da Mealhada

Uma verdadeira
festa popular

Milhares de pessoas passaram pela VIII 
Feira de Artesanato e Gastronomia do 
Município da Mealhada que, entre 20 
e 28 de Maio, transformou o centro 
da Mealhada numa verdadeira festa 
popular. 
O artesanato, a gastronomia e a ani-
mação atraíram milhares de visitantes 
que aderiram com entusiasmo às várias 
propostas lançadas pela organização do 
certame. Uma das principais novida-
des da edição deste ano, foi o facto da 
animação não ter decorrido em palco, 
como aconteceu em anos anteriores, 
mas antes em pleno Jardim Municipal, 
por entre as barraquinhas e bem pró-
ximo dos visitantes que iam passando 
pelo certame.
Uma opção que imprimiu um dina-
mismo muito especial a esta edição da 
feira, contribuindo decisivamente para 
que esta se imponha como uma ver-
dadeira festa popular, proporcionando 
momentos de convívio especiais entre 
os visitantes e até os artistas.
Na inauguração do certame, o 
Governador Civil de Aveiro, Filipe 
Neto Brandão, sublinhou esta compo-
nente de convívio proporcionada pela 
feira. “Este é um ponto de confluência 
e de convívio de que poucas terras se 
podem gabar”, afirmou o Governador 
Civil de Aveiro, que após ter visitado 
os diversos expositores de artesanato e 

as tasquinhas considerou a realização 
do evento “particularmente feliz. A 
qualidade dos expositores fala por si. 
É inegável”. Para Filipe Neto Brandão, 
as vantagens desta feira prendem-se 
com “a afirmação daquilo que é único 
e irrepetível e que, numa sociedade 
massificada, permite afirmar a espe-
cificidade da Mealhada, não só a nível 
distrital, mas também no contexto 
regional”.
A aposta em artesanato genuíno foi 
também sublinhada pelo Presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral, que destacou a rigoro-
sa selecção dos artesãos participantes 
que, como é habitual, foram trabalhan-
do “ao vivo”, durante o certame. “Se 
atendêssemos todos os pedidos, terí-
amos tido uma feira com o dobro do 
tamanho, mas fizemos uma selecção 
muito rigorosa, para que só tivésse-
mos produtores de artesanato e não 
comerciantes”, afirmou Carlos Cabral. 
Este ano, foram 33 os expositores de 
artesanato.
Entre inúmeras outras actividades que 
animaram o centro da Mealhada ao 
longo da semana em que decorreu a 
feira, incluiu-se a 2ª edição do Rally 
Paper-Art, que proporcionou momen-
tos de descontraída competição entre 
as equipas participantes. Foi também 
atribuído um prémio à tasquinha que 

melhor representou a “arte de bem 
receber” do Município da Mealhada, 
distinção que, este ano, coube ao 
Grupo Folclórico e Etnográfico da 
Vimieira, da Freguesia de Casal 
Comba, pela originalidade na deco-
ração e apresentação da tasquinha; 
preocupação com a transmissão dos 
saberes e tradições locais e qualidade 
e simpatia no atendimento. O Grupo 
Columbófilo de Barcouço recebeu 
uma Menção Honrosa. Como é já 
tradição, as 8 tasquinhas estiveram a 
cargo de associações das 8 freguesias 
do Concelho.

O vasto e diversificado programa de 
animação é um dos factores de suces-
so da feira de artesanato e gastronomia 
e, este ano, confirmou-se a regra. Pelo 
Jardim Municipal passaram grupos 
tão diversos como a Banda às Riscas, a 
Filarmónica Pampilhosense, o Grupo 
Folclórico «As Tricanas» da Vila de 
Luso, a Fanfarra “NemFáNemFum”, 
a Filarmónica Lyra Barcoucense 10 
D’Agosto, o Rancho Infantil e Juvenil 
de Ventosa do Bairro, o Grupo Real 
Imperatriz, o Grupo de Pauliteiros de 
Miranda da Associaçon de Lhéngua 

Mirandesa, o Popularis, o Batuk’arte, a 
Imperial Neptuna Académica, o Grupo 
Folclórico e Etnográfico da Vimieira, os 
CABçudos – Grupo de Música Popular do 
Centro Académico de Braga, a Orxestra 
Pitagórica, o Grupo Musical “Magnólia”, 
a Orquestra de Cordas e Grupo de 
Cavaquinhos da Tuna Souselence, o 
Rancho Folclórico São João de Casal 
Comba, os Trovadores do Liz, Lelia 
Doura: Gaitas da Gallaecia, a Juventude do 
Paquetá, o “Grupo Coral da Freguesia de 
Monsaraz” - Grupo de Canto Alentejano, a 
Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sor, 
o Grupo Cultural e Recreativo «As Flores 
de São Romão», as Marchas do Travasso, 
o Grupo de Percussão Tocándar, o Grupo 
de Jovens do Luso: Danças e Percussão, os 
Sócios da Mangueira, o Grupo Regional 
Pampilhosa Botão e Ventusceltas - grupo 
de animação e espectáculos de temas tra-
dicionais portugueses e galegos.
O Karaoke das Tasquinhas, o Brutal 
Karaoke, o espectáculo de animação: Leo, 
Belita e Filhos, Magic, a animação de rua, 
com palhaços, balões e andas, e espectá-
culos de fogo foram outras das atracções.


