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Jardins de Infância
recebem computadores

No passado dia 5 de Outubro, o Município 
da Mealhada recuou 490 anos no tempo, 
para reproduzir a rigor a data da entre-
ga do Foral Manuelino da Vacariça e 
Mealhada às autoridades da época. Uma 
recriação que decorreu na Vacariça e se 

inseriu na cerimónia de lançamento da 
edição fac-similada do Foral, pela Câmara 
Municipal da Mealhada. Esta iniciativa 
apenas foi possível pela localização, recen-
te, do documento que já há várias décadas 
se encontrava perdido. 

Arquivo Municipal da 
Mealhada abre as portas 
ao público

Mais de 650 crianças 
participaram no “Natal 
Ecológico”   

O Arquivo Municipal da Mealhada já se 
encontra de portas abertas, tendo à dispo-
sição do público uma sala de leitura para 
oito pessoas, uma biblioteca de referência 
e dois postos de acesso à Internet. “Poucos 
concelhos podem gabar-se de terem um 
arquivo com esta dignidade, operaciona-
lidade e dimensão”, frisou o Presidente da 
Câmara durante a visita de apresentação 
do novo equipamento, que decorreu dia 5 
de Outubro, após a recriação histórica do 
acto de entrega do Foral. 

A Câmara Municipal programou um 
conjunto de actividades educacionais 
que visam sensibilizar a população 
escolar para os problemas ambientais 
do concelho. O primeiro desafio foi 
lançado em Dezembro passado, cha-
mou-se “Natal Ecológico” e contou 
com a participação de 678 crianças de 
27 jardins-de-infância e escolas do 1º 
ciclo do concelho. 
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A Câmara Municipal da Mealhada instalou, 
durante o mês de Janeiro, equipamento infor-
mático e software educativo nos jardins-de-
infância concelhios. Tudo para que os mais 
novos possam desenvolver, já cedo, as suas 
potencialidades no mundo das tecnologias da 
informação.

A Assembleia Municipal da Mealhada apro-
vou, por maioria, o Orçamento e Opções do 
Plano para 2007. O orçamento fixa-se em 
pouco mais de 16 milhões de euros e é “o 
mais rigoroso de todos os tempos”, afirmou o 
Presidente da Câmara, Carlos Cabral.

Orçamento para 2007 é “o mais 
rigoroso de todos os tempos”
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A 1ª Gala do Desporto da Mealhada revelou-
se um êxito. Na noite de 29 de Janeiro, a sala 
do Cine-Teatro Messias recebeu centenas de 
pessoas que quiseram assistir, de perto, à 
condecoração de todos os que, ao longo da 
vida e sobretudo em 2006, contribuíram para 
o desenvolvimento do desporto no conce-
lho e no país. O Hóquei Clube da Mealhada 
foi o grande vencedor, enquanto Vanessa 
Fernandes e César Borges Carvalheira foram 
os nomes mais sonantes da noite. 

Primeira Gala do Desporto
da Mealhada foi um sucesso
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Município recria data da entrega
do Foral da Vacariça e Mealhada



centrado em sectores estratégicos de 

desenvolvimento.

Conhecemos o concelho que temos, as 

suas necessidades e potencialidades e 

temos consciência que com critério, 

rigor e preserverança podemos cons-

truir um concelho ainda melhor.

Porque o mais importante são as 

pessoas, acreditamos que juntos, com 

compreensão e confiança, podemos 

fazer de 2007 um ano de referência, 

de desenvolvimento, de solidariedade 

e de tolerância.

A todos o desejo de um bom ano de 

2007!

O Presidente da Câmara

Carlos Cabral

Mealhada

concelho
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Editorial
Caros Munícipes:

O início de um novo ano traz com ele 

novos desafios à gestão municipal e a 

todos os que contribuem activamente 

para o desenvolvimento do concelho. 

Empenhamo-nos, com convicção e 

com o compromisso de promover mais 

e melhor bem-estar e qualidade de vida 

a todos os que aqui vivem e mostrar aos 

demais que a Mealhada é um concelho 

de referência para viver e crescer. 

É nesse sentido que orientamos a nossa 

linha de acção. É nesse sentido que 

definimos estratégias, estabelecemos 

prioridades e seguimos com rigor a 

nossa linha de rumo.

O orçamento de 2007 espelha em tra-

ços largos onde estamos e para onde 

queremos ir. É um orçamento de rigor, 

de planeamento e concepção de projec-

tos estruturantes e qualificantes. Um 

orçamento apostado em investir nas 

pessoas e na sua qualidade de vida, na 

promoção da Educação, do bem-estar 

Social e Cultural, mas numa óptica de 

crescimento económico sustentado, 
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Orçamento para 2007
é “o mais rigoroso
de todos os tempos”

A Assembleia Municipal da Mealhada 
aprovou, por maioria – com 20 votos 
a favor (17 do PS, dois da CDU e 
um do PSD) e sete contra (PSD) 
– o Orçamento e Opções do Plano para 
2007. O orçamento, dos mais baixos dos 
últimos anos, fixa-se em pouco mais de 
16 milhões de euros, o que representa 
uma diminuição de cerca de 7% relati-
vamente ao do ano transacto. É “o mais 
rigoroso de todos os tempos”, afirmou 
o Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
classificando assim o documento que 
traduz, por um lado, as rigorosas exi-
gências impostas pela Administração 
Central e, por outro, a diminuição das 
receitas do município.

A actividade da Câmara Municipal da 
Mealhada irá seguir, em 2007, a rigorosa 
gestão dos últimos anos. Com um orça-
mento ainda mais limitado que o ano 
transacto, a autarquia prevê terminar 
as infra-estruturas em curso e avançar 
com várias outras, destacando assim 
a maior fatia do “bolo” para as Obras 
Municipais (3,718 milhões de euros). A 
aposta irá fazer-se ainda em áreas como 
o Ambiente (2,877 milhões de euros), a 
Educação e a Cultura (1,895 milhões 
de euros), o Desporto (1,268 milhões 
de euros) e a Gestão e Planeamento 
Urbanístico (810 mil euros). 
O documento foi também elaborado a 
pensar já no novo Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) e, como 
tal, são vários os projectos, nome-
adamente nas áreas do Ambiente, 
Economia, Educação e Acção Social, 
que procurarão, através de candidatu-
ras a serem apresentadas no decorrer 
deste ano, conseguir apoio dos fundos 
comunitários que serão aplicados em 
Portugal até 2013.

Segunda fase da Zona Industrial da Pedrulha

Plataforma Rodoferroviária da Pampilhosa

Estrada Adões-Grada

Estrada Ventosa do Bairro-Peneireiro

Estrada Lendiosa-Arruiva

Estrada Mata-Silvã (com a construção da passagem superior à linha ferroviária Pampilhosa-Fig. da Foz)

Remodelação da Avenida Navarro, no Luso

Construção do Centro Educativo da Pampilhosa (Projecto e Aquisição do terreno)

Remodelação de edifícios escolares do 1º ciclo em diversas freguesias

Redes de drenagem e tratamento de esgotos de Carvalheiras, Louredo, Monte Novo e Salgueiral

Construção do Jardim Público de Antes

Arranjo da envolvente à Zona Desportiva da Mealhada

Parque do Passal - Casal Comba

Recuperação da Zona dos Moinhos de Água do Lograssol

Aquisição do Teatro Avenida do Luso

Apoio à recuperação do Cine-Teatro da Pampilhosa

Apoio à obra do Hospital da Misericórdia da Mealhada

Construção do Polidesportivo de Barcouço

Obras nos campos municipais da Mealhada, Luso e Pampilhosa

Novo edifício da Câmara Municipal

INVESTIMENTOS DE PRINCIPAL DESTAQUE NO ORÇAMENTO 2007

Total

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA/2007

Juntas de Freguesia Iluminação
Pública

Conserv/Limp.
Val./Berm./Passe.

Toponímia

Antes
Barcouço
Casal Comba
Luso
Mealhada
Pampilhosa
Vacariça
Ventosa do Bairro
Total

561 €
1.644 €
1.821 €
1.671 €
1.587 €
1.745 €
1.458 €

765 €
11.252 €

5.178 €
15.183 €
16.824 €
15.433 €
14.661 €
16.115 €
13.466 €

7.064 €
103.924 €

250 €
731 €
810 €
743 €
706 €
776 €
648 €
340 €

5.004 €

5.989  €
17.558  €
19.455  €
17.847  €
16.954  €
18.636  €
15.572  €
8.169  €

120.180  €

SUBSÍDIOS A OUTRAS ASSOCIAÇÕES EM 2006

Associações Subsídio

Associação Bombeiros Voluntários Mealhada
Associação Bombeiros Voluntários Pampilhosa
Associação de Carnaval da Bairrada
Santa Casa da Misericórdia Mealhada
Total

43.500 €
43.500 €
75.000 €

100.000 €
262.000 €

SUBSÍDIOS PAGOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS EM 2006
Grupo Coral Magister da Mealhada 
Núcleo Filatélico e Numismático do Concelho da Mealhada 
Rancho Folclórico S. João de Casal Comba 
Centro Cultural e Recreativo Lameirense 
Salão Cultural Recreativo e Desportivo de Cavaleiros 
O Planalto - Associação de Desenvolvimento Rural de Barcouço 
Oficina de Teatro do Cértima da Mealhada 
Grupo Coral Columba de Casal Comba 
Centro Recreativo de Barrô 
Oficina de Ideias de Pampilhosa 
Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro 
Associação Filarmónica Lyra Barcoucense “10 de Agosto” de Barcouço 
Centro Cultural e Recreativo de Adões 
Sociedade Mangueirense – Associação Cultural da Mealhada 
Centro Recreativo do Carqueijo 
Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira 
Centro Social e Cultural da Ferraria 
Grupo Cultural e Recreativo “Flores de S. Romão” 
Centro Cultural Desportivo e Recreativo da Pedrulha 
Centro de Cultura e Recreio da Quinta do Valongo 
Casa do Povo da Freguesia da Vacariça 
Grupo Folclórico “As Tricanas” do Luso 
Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da Pampilhosa (GEDEPA) 
Filarmónica Pampilhosense da Pampilhosa 
Grupo Regional da Pampilhosa do Botão (Danças e Cantares do Cértima) 
Associação de Apicultores do Litoral Centro do Luso 
Agrupamento de Escuteiros de Barcouço 
Agrupamento de Escuteiros da Mealhada 
Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba
Agrupamento de Escuteiros da Pampilhosa 
Associação de Jovens Cristãos do Luso
Total

723,21 €
394,42 €

2.414,11 €
236,43 €
253,51 €
462,74 €
432,85 €
667,70 €
257,78 €
219,35 €

1.316,74 €
4.830,95 €

249,24 €
253,51 €
219,35 €

2.836,86 €
232,16 €

1.265,50 €
219,35 €
240,70 €
219,35 €

1.628,45 €
3.421,85 €
5.023,10 €
2.853,94 €

693,32 €
518,25 €
518,25 €
518,25 €
518,25 €
300,48 €

33.939,95 €

Ajax Desportivo e Cultural da Silvã 
Associação Columbófila de Barcouço 
Associação Desportiva e Cultural Pescadores da Pampilhosa 
Atlético Clube do Luso 
Casal Comba Real Clube 
Centro de Bridge da Bairrada 
Centro Recreativo da Antes 
Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso 
Clube Desportivo do Luso 
Futebol Clube da Pampilhosa 
Grupo Columbófilo da Mealhada 
Grupo Desportivo da Mealhada 
Hóquei Clube da Mealhada 
Luso Ténis Clube 
Sport Benfica e Arinhos 
Sport Clube do Carqueijo 
Total

SUBSÍDIOS PAGOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS EM 2006
4.032 €

155 €
365 €

2.436 €
4.124 €

125 €
7.245 €
1.580 € 
3.864 €

  31.515, 54 €
155 €

27.300 €
26.322 €

2.755,20 €
4.116 €

                       7.980 €
     124.069,74 €

A Câmara Municipal da Mealhada 
deliberou atribuir um subsídio de 75 
mil euros à Associação de Carnaval da 
Bairrada para a realização dos festejos 
do Carnaval/2007, subsídio esse que 
já foi pago no decorrer deste mês de 
Janeiro. O montante do subsídio é igual 

Câmara apoia Carnaval 2007
ao atribuído em anos anteriores, sal-
vaguardando-se ainda a eventualidade 
de vir a ser atribuída uma verba suple-
mentar de mais 25 mil euros, caso as 
condições atmosféricas não permitam 
receitas adequadas.
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ARRANJO PAISAGÍSTICO
ROTUNDA DA PONTE DE CASAL COMBA

REABILITAÇÃO
ESTRADA VENTOSA/SEPINS

NOVOS EDIFÍCIOS
JARDIM PÚBLICO DA PAMPILHOSA

ARRUAMENTO

ALTO DE SANTO ANTÓNIO

OBRAS MUNICIPAIS

Estão concluídas as obras de 
embelezamento da rotunda da 
EN1/IC2 de acesso à A1, na ponte 
de Casal Comba e zonas envol-
ventes, na entrada sul da cidade 
da Mealhada. Os trabalhos, que 
visaram o arranjo paisagístico do 
espaço e a sua interligação com a 
vista do rio Cértima, o parque de 
merendas e os campos agrícolas, 

terminaram a 22 de Dezembro, dia 
em foi igualmente conhecida a nova 
estátua, em bronze, do deus romano 
do Vinho. A escultura que se ergue 
no centro da rotunda, da autoria do 
escultor Riba Tua, de Alijó, repre-
senta Baco, sentado numa pipa 
e levantando, com a mão direita, 
um cálice do “sagrado néctar dos 
deuses”. 

“Quisemos fazer um monumento 
que representasse a grande activi-
dade económica que é a cultura do 
vinho no nosso concelho”, afirmou 
o vereador das Obras Municipais, 
Parques e Jardins da Câmara 
Municipal da Mealhada, António 
Jorge Franco, concluindo: “Já tínha-
mos um monumento ao leitão, agora 
temos um monumento ao vinho”. 

Já teve início a empreitada de 
construção de dois edifícios no 
Jardim Público da Pampilhosa, 
um dos quais albergará um res-
taurante, uma cafetaria, um esta-
belecimento comercial e o outro 
destinado a apoio ao jardim. 
Em termos arquitectónicos, os 
imóveis irão apresentar uma 

imagem visual semelhante aos 
edifícios que existiam na antiga 
fábrica de produtos químicos 
e que, devido ao seu estado de 
ruína, tiveram de ser demolidos. 
Serão edifícios de um só piso que, 
em conjunto, terão uma área de 
510 metros quadrados.
A articulação com a via pública 

faz-se por um amplo “passeio” 
que se prolonga até uma praceta 
comum aos dois edifícios, que 
funcionará como “hall” de entrada 
do empreendimento. A obra, cujo 
investimento é superior a 320 mil 
euros, tem um prazo de execução 
de 365 dias.

Está terminada a empreitada de reabilitação da 
estrada municipal Ventosa/Sepins, na freguesia de 
Ventosa do Bairro, até ao limite com o concelho 
de Cantanhede. A obra visou a reabilitação do 
pavimento que liga Ventosa do Bairro ao limite 
do concelho e de alguns arruamentos adjacentes, 
dotando-os de novas camadas betuminosas. 

Estão em curso os trabalhos de construção de 
um arruamento no Alto de Santo António, na 
Pampilhosa. A obra visa ligar a área das novas urba-
nizações à estrada Pampilhosa/Carqueijo, dotando 
o arruamento de infra-estruturas de distribuição de 
água, redes de saneamento, pluviais e de ilumina-
ção pública.

A decorrer estão também os trabalhos de constru-
ção de uma Passagem Superior à Linha da Beira 
Alta (Ramal da Figueira da Foz), na Silvã. Com a 
construção desta passagem superior, em colabo-
ração com a REFER, será encerrada a passagem 
de nível sem guarda aí existente na estrada Silvã/
Mala, aumentando assim a segurança no local. 

CONSTRUÇÃO

PASSAGEM SUPERIOR NA SILVÃ
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ARRANJO
ENVOLVENTE AOS MOÍNHOS DE ÁGUA DO LOGRASSOL

EMBELEZAMENTO
URBANIZAÇÃO QUINTA DA NORA

SANEAMENTO
ZONA SUL DA MEALHADA

Estão já bastante adiantados 
os trabalhos da empreitada de 
arranjo das zonas envolventes aos 
Moinhos de Cereais do Lograssol, 
que foram previamente recupe-
rados pela Câmara Municipal 
da Mealhada. Esta intervenção 
abrange uma área de cerca de 6 
mil metros quadrados, que será 
reconvertida para espaço de lazer 
e, em paralelo, funcionará como 

complemento dos moinhos. O 
objectivo é que o espaço seja 
convidativo e atractivo para os 
visitantes. Como tal, esse será 
arrelvado, manterá as espécies 
arbóreas e arbustivas existentes, 
será efectuada a protecção da 
ribeira e linhas de água e serão 
criados diferentes percursos 
pedonais, a par com a instalação 
de equipamentos de lazer.

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

Os trabalhos de execução da Rede 
de Drenagem e Tratamento de 
Águas Residuais das povoações de 
Santa Cristina, Póvoa do Loureiro, 
Adões, Sargento-Mor, Quinta 
Branca e Santa Luzia estão já em 

fase de conclusão. A obra intermu-
nicipal, encomendada pela Câmara 
da Mealhada, foi executada pela 
empresa Águas de Coimbra EM, 
no âmbito da construção da rede 
de esgotos da zona Norte do 

concelho conimbricense. Com a 
entrada em funcionamento destas 
redes, o concelho da Mealhada 
ficará com uma cobertura superior 
a 96% da população servida com 
recolha e tratamento de esgotos.

O campo de treinos do Centro de Estágios do Luso 
já tem iluminação, para que possa também ser utili-
zado de noite. A obra consistiu na colocação de oito 
colunas com projectores.

Com a colocação da nova fonte na Urbanização da 
Quinta da Nora, fica definitivamente concluído o 
arranjo deste espaço central da cidade da Mealhada 
que comporta, para além da componente habitacio-
nal, diversos espaços comerciais. Ao todo, foram 
investidos 160 mil euros nas obras de embeleza-
mento da urbanização, que se traduzem em arranjos 
interiores, iluminação, sistema de rega, pavimenta-
ção e, agora, a nova fonte.

ARRANJO
ENTRADA NA FREGUESIA DE ANTES

Está também concluída a pequena empreitada 
de embelezamento de um espaço público que se 
encontrava abandonado logo à entrada de Antes. A 
obra consistiu no calcetamento do espaço.

ILUMINAÇÃO
CENTRO DE ESTÁGIOS DO LUSO

CORRECÇÃO
ESTRADA BARCOUÇO/RIO COVO/MAIA
Está finalizada a empreitada de 
beneficiação, reforço e correcção 
do traçado da estrada Barcouço/
Rio Covo/Mala. Uma obra que 
visou melhorar a segurança rodo-
viária nesse percurso, já que o tra-
çado, até Rio Covo, se apresentava 

bastante sinuoso. No troço Rio 
Covo/Mala, a estrada recebeu 
um novo tapete betuminoso.
Integrada nesta obra esteve a 
instalação de uma conduta de 
abastecimento de água a Rio 
Covo, a mais pequena povoação 

do concelho, com apenas dois 
habitantes. Um sinal que a Câmara 
Municipal pretende dar no sentido 
da recuperação da povoação, com 
algumas habitações antigas em 
ruínas.
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Município recria data
da entrega do Foral da 
Vacariça e Mealhada

A 5 de Outubro de 2006, o Município da 
Mealhada recuou 490 anos no tempo, para 
comemorar o dia em que se procedeu ao 
acto de entrega do Foral da Vacariça e 
Mealhada às autoridades da altura. A 
data histórica foi fielmente reproduzida, 
com direito a trajes da época, cenários 
medievais e recriações fidedignas, como 
forma de celebrar ainda a recente locali-
zação do documento pela professora uni-
versitária Maria Alegria Marques, o que 
possibilitou à Câmara Municipal lançar 
uma edição fac-similada desse importan-
te diploma manuelino.
Regressou-se ao ano 1516, ao lugar da 
Vacariça, sede do concelho de então, 
e o povo saiu à rua para comemorar a 
entrega do documento que determinava a 
lei que regularia a vida colectiva daquela 
população e a relação desta para com a 
realeza. O cortejo partiu do monumento 
que evoca os mil anos da Vacariça, com 
dezenas de figurantes e entidades con-
vidadas, e parou junto à Igreja Paroquial 
da actual freguesia mealhadense. Estava 
uma multidão. Ninguém quis perder a 
reconstituição do que terá acontecido há 
490 anos naquele mesmo local.
As personalidades intervenientes no 
acontecimento histórico regressavam da 
época medieval, interpretados pelo povo, 
trajado à época, por autarcas da freguesia 
da Vacariça e por actores da companhia de 
teatro Viv’Arte. Todos se misturavam no 
cortejo e seguiam para o largo da Igreja. 
Foi assinado o auto de entrega, deram-se 
vivas ao rei D. Manuel I e iniciaram-se os 
festejos, com lutas de espadas lusitanas, 
bailados de moçoilas da arraia-miúda, a 
dança-do-ventre de Petra e a exibição 
de um saltimbanco. “A Vacariça está 
para a Mealhada, como Guimarães está 
para Portugal”, concluiu o Presidente da 

Câmara, Carlos Cabral, no encerramento 
da sessão solene.
O programa das cerimónias terminou 
com um banquete recheado de iguarias 
da época. Já a meio da tarde, os presentes 
dirigiram-se ao novo Arquivo Municipal, 
onde foi depositado o Fac-simile de luxo 
do Foral da Vacariça e Mealhada.

Câmara edita livro
com fac-simile do Foral

A Câmara Municipal já tinha dado como 
perdido o original do documento régio, 
datado de 12 de Setembro de 1514, che-
gando mesmo a pensar-se que esse teria 
sido queimado no incêndio que, em 1880, 
devastou os antigos Paços do Concelho. 
O Foral só há cerca de um ano foi locali-
zado nos arquivos do Banco de Portugal, 
após um persistente trabalho de investi-
gação realizado pela Professora Doutora 
Maria Alegria Marques, da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, natu-
ral e residente na Pampilhosa. O Banco 
de Portugal disponibilizou o documento 
à autarquia, que prontamente procedeu à 
edição de um livro da autoria da docen-
te, com o fac-simile do Foral, estudo 
do diploma e tradução paleográfica. 
Este encontra-se à venda na Biblioteca 
Municipal da Mealhada.
Pela importância do documento agora 
recuperado, o Presidente da Câmara 
pautou o seu discurso com palavras 
de reconhecimento e gratidão a Maria 
Alegria Marques. “Temos a felicidade de 
ter neste concelho pessoas que muito têm 
dado de si ao município, não esquecendo 
as suas raízes”, disse Carlos Cabral, que 
igualmente agradeceu ao Governador do 
Banco de Portugal todas as facilidades 
concedidas à Câmara da Mealhada.

O Arquivo Municipal da Mealhada abriu 
as portas à população no passado dia 5 
de Outubro. Apesar de ainda estarem a 
decorrer os trabalhos de classificação 
e informatização da documentação do 
arquivo, o novo edifício está já à disposi-
ção do público, oferecendo uma sala de 
leitura para oito pessoas, uma biblioteca 
de referência e dois postos de acesso 
à Internet. “Poucos concelhos podem 
gabar-se de terem um arquivo com esta 
dignidade, operacionalidade e dimen-
são”, frisou o Presidente da autarquia, 
Carlos Cabral, durante a visita de apre-
sentação do novo equipamento.
No mesmo dia em que o município 
comemorou os 490 anos da entrega do 
Foral da Vacariça e Mealhada, o novo 
Arquivo Histórico do concelho abriu as 
suas portas para receber a edição fac-
similada de luxo do Foral e para se dar 
a conhecer a toda a população. Carlos 
Cabral apresentou o novo equipamento 
municipal – construído há cerca de um 
ano com a colaboração financeira da 
Torre do Tombo –, seguindo-se depois 
uma visita às instalações, guiada pela 
Técnica Superior Dora Matos.
O primeiro Arquivo Municipal encon-
trava-se sedeado no antigo edifício dos 

Arquivo Municipal
abre as portas ao público

Paços do Concelho, que foi tragicamente 
destruído pelo incêndio que deflagrou 
em Novembro de 1880. Apenas restaram 
alguns, poucos, documentos com data 
anterior a esse ano, que se encontram 
agora depositados no novo equipamento. 
Finalmente a documentação que conta 
a história da Mealhada encontra-se em 
espaço seguro, de forma a poder ser man-
tida a memória colectiva do município. 
“Este edifício é uma das mais importan-
tes realizações deste concelho”, frisou o 
Presidente da Câmara.
O Arquivo Municipal arranca, assim, com 
a missão de promover o acesso da popu-
lação e público em geral à sua informação 
e documentação, bem como de preservar, 
inventariar e divulgar o património arqui-
vístico do concelho. Para já, a consulta 
de documentos ainda só é permitida aos 
serviços camarários – uma vez que ainda 
estão a decorrer os trabalhos de tratamen-
to da documentação –, mas as portas já 
estão abertas aos cidadãos que quiserem 
usufruir da sala de leitura e dos dois pos-
tos de acesso à Internet. Com estes dois 
postos, sobem para 20 os pontos de aces-
sos gratuitos ao mundo dos três w, espa-
lhados pelos diferentes equipamentos 
municipais do Concelho da Mealhada.

A peça de teatro “A Nonna”, do autor 
argentino Roberto Cossa, subiu ao palco 
do Cine-Teatro Municipal no passado dia 
4 de Novembro, pela mão da companhia 
“Teatroesfera” de Lisboa. Uma história 
de referência na dramaturgia argentina 
e mundial do século XX, que retrata a 
vida de uma família que é conduzida à 
autodestruição por uma avó centenária, 
interesseira e egoísta, capaz de tudo 
para ver a sua família desmoronar. 
Uma peça que alterna entre o realismo e 

Cine-Teatro Messias exibe “A Nonna”

o surrealismo e que mistura o humor mais 
grotesco com a mais cruel das tragédias. 
Foram 97 minutos de emoções diversas 
e variadas, que prenderam o público a 
um registo metafórico sobre a vida, a 
sociedade e as relações, frágeis, entre os 
cidadãos.
“A Nonna” foi um espectáculo co-finan-
ciado pelo Programa “Território Artes” 
do Ministério da Cultura, a que a Câmara 
Municipal se candidatou.
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Biblioteca Municipal
com iniciativas
para todas as idades

Um documentário
para os mais velhos...

As 20 crianças que participaram na oficina “Festejar o 
Natal a Cantar” mostraram tudo o que aprenderam num 
recital que decorreu, no passado dia 21 de Dezembro, na 
Biblioteca Municipal. E o resultado foi um sucesso. A sala 
encheu-se de pais e amigos que não quiseram perder a 
oportunidade de ouvirem os jovens talentos cantar temas 
próprios da época natalícia. 

Cantar para
festejar o Natal

“Gente Feliz com 
Lágrimas” no
Cine-Teatro Municipal

“Gente feliz com Lágrimas”, assim se chama a peça do 
dramaturgo João Brites, que foi exibida no Cine-Teatro 
Messias, no dia 2 de Dezembro, pela companhia de tea-
tro “O Bando”, de Lisboa. Uma adaptação do romance 
homónimo de João de Melo, que procura mostrar que, 
em palco, tudo é possível, até mesmo recuar e avançar 
no tempo, ou parar nele, de modo a viajarmos sem sair 
do mesmo sítio. Uma história que mantém a sua essência 
original, centrando-se nas paixões de um casal e na sua 
busca constante pela felicidade, mas que é vista de uma 
perspectiva intemporal, onde as emoções, boas ou más, 
são relativizadas por uma vida que se impõe demasia-
damente breve para que demos importância a todos os 
pormenores que a constroem.  
“Gente Feliz com Lágrimas” foi um espectáculo co-finan-
ciado pelo Programa “Território Artes” do Ministério da 
Cultura, a que a Câmara Municipal se candidatou.

A entrega de prémios da iniciativa “Dezenas de mãos, cen-
tenas de estórias fazem uma obra-prima” decorreu, no dia 
16 de Dezembro, na Biblioteca Municipal. Todos os que 
participaram neste desafio, que arrancou em Setembro 
e procurou estimular os mais jovens para a escrita cria-
tiva e ilustração de texto, levaram para casa uma “doce 
lembrança” como recompensa do produto de talento que 
apresentaram. Já ao melhor escritor e ao melhor ilustra-
dor, a autarquia ofereceu ainda um exemplar da edição 
fac-similada do “Foral da Vacariça e Mealhada”, que foi 
entregue pelo Presidente da Câmara da Mealhada. 

Prémios para jovens 
escritores e ilustradores

Projecção de filmes e documentários, leitura de histó-
rias e poesias, distribuição de castanhas assadas e men-
sagens de sensibilização para assinalar datas impor-
tantes foram algumas das iniciativas que a Biblioteca 
Municipal da Mealhada desenvolveu, nos últimos 
meses, para os utentes de todas as idades.  

No “Dia Mundial da Alimentação”, a 16 de Outubro, cerca 
de 50 crianças e jovens assistiram à projecção do filme 
“Histórias de Vegetais”. A seguir, os mais novos fizeram 
uma deliciosa salada de frutas, que depois, está claro, tive-
ram o prazer de saborear.

O documentário “Cores e Sabores da Mealhada”, da auto-
ria do Professor José Hermano Saraiva, foi a actividade 
escolhida para assinalar o “Dia Mundial do Idoso”, no dia 2 
de Outubro. Uma iniciativa que contou com a participação 
de 66 idosos de diferentes instituições do Concelho.

... e histórias de encantar 
para os miúdos...
No dia seguinte, a 3 de Outubro, foram os mais novos que 
comemoraram o “Dia da Infância”. A assistir à história 
“Alice no País das Maravilhas” estiveram 45 crianças.

Salada de frutas no Dia 
Mundial da Alimentação...

No dia 25 de Outubro, a Associação dos 
Aposentados do Concelho da Mealhada organi-
zou um “Encontro com a Poesia” na Biblioteca 
Municipal. A iniciativa foi bastante participada.

... e castanhas
assadas para celebrar
o São Martinho...
Nos dias 10 e 11 de Novembro, em honra do São 
Martinho, a Biblioteca Municipal distribuiu 
castanhas assadas envoltas em papel de jornal 
e pequenas quadras populares alusivas à data.

Contra a pobreza...
e contra o tabaco!

A Biblioteca Municipal assinalou o “Dia 
Mundial contra a Pobreza” recolhendo géneros 
alimentares e roupas para serem distribuídos 
pelas famílias carenciadas do concelho. Já o 
“Dia do Não Fumador” foi apontado pela distri-
buição de mensagens anti-tabaco, reutilizando 
maços velhos que foram preenchidos com flo-
res de cheiro.

Encontro com a Poesia
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Câmara aposta na
qualidade ambiental do concelho

Porque é nos mais novos que está o 
futuro e, portanto, é neles que se deve 
primeiramente apostar, a Câmara 
Municipal programou um conjunto de 
actividades educacionais que visam 
sensibilizar a população escolar para 
os problemas ambientais do concelho. 
O primeiro desafio foi lançado em 
Dezembro passado, chamou-se “Natal 
Ecológico” e contou com a participação 
de 678 crianças e 84 docentes e auxilia-

A Câmara Municipal da Mealhada está 
empenhada em promover o desenvolvi-
mento sustentável do concelho, através 
de um conjunto de acções que visam a 
melhoria ambiental da comunidade local. 
Nesse sentido, a autarquia tem levado a 
cabo um rol de iniciativas, que procuram 
envolver toda a população, desde a escolar 
à empresarial, na prevenção ambiental e 
na melhoria da cidadania. A implementa-
ção de políticas e medidas preventivas, o 
desenvolvimento de acções de formação e 
sensibilização e a realização de activida-
des educacionais são alguns dos exemplos 
que apresentamos aqui. 

Mais de 650 crianças
participaram no “Natal Ecológico”

res de 27 jardins-de-infância e escolas 
do 1º ciclo do concelho.
O objectivo era criar uma árvore de 
Natal apenas com materiais recicláveis 
ou orgânicos. O resultado foi brilhante. 
Árvores de Natal, de todas as cores e 
feitios, construídas com os mais dife-
rentes materiais: paus, ramos, rolhas, 
garrafas de água e de iogurte, paco-
tes de leite, sacos de plástico, cartão. 
Decoradas com folhas de alumínio, 

pinhas, lã, botões, uma variedade de 
coisas. Árvores feitas com imaginação 
e empenho por parte das centenas de 
crianças que participaram nesta inicia-
tiva.
“Quando se pensou no Natal Ecológico 
foi, sobretudo, para que as crianças per-
cebessem que grande parte dos resíduos 
que produzimos em casa servem para 
outras utilizações. Pensámos, então, na 
construção de árvores de Natal com 
esses materiais, para lhes explicar que 
essa é uma das muitas maneiras de 
reduzirmos os resíduos sólidos urba-
nos”, explica o Vereador do Ambiente, 
António Jorge Franco. Desta forma, “as 
crianças empenham-se nas tarefas e 
desenvolvem uma série de competên-
cias importantes para a sua formação”, 
acrescenta a Vice-Presidente, Filomena 
Pinheiro.
Os trabalhos realizados pelos alunos 
ficaram depois em exposição, de 18 de 
Dezembro a 8 de Janeiro no exterior 
do edifício dos Paços do Concelho, 
nas Piscinas Municipais e no Espaço 
Internet. Entretanto,  a autarquia já 
está a distribuir, a todos os alunos das 
escolas que participaram na iniciativa, 
calendários com as obras de arte que 
eles próprios conceberam.
Esta foi a primeira actividade de educação 
ambiental. A segunda está já agendada 
para finais de Fevereiro, inícios de Março. 
Chama-se “Hortas Escolares” e consiste na 
criação de uma horta, de modo a fomentar 
o contacto dos alunos com a terra e com 
os produtos que dela provêm. 

“Oficinas de 
Educação Ambiental” 
com óptima adesão

A edilidade está ainda a desenvolver 
outro projecto na área da educação 
ambiental. Trata-se de um conjunto 
de actividades lúdico-pedagógicas, 
denominadas “Oficinas de Educação 
Ambiental”, que mais não são do que 
pequenos “ateliers” que visam ensi-
nar os alunos a desenvolver capaci-
dades manuais dentro das temáticas 
propostas. O programa arrancou em 
Novembro e, até agora, decorreram 
duas oficinas em que a participação 
excedeu o número de inscrições pre-
vistas.
 “Com cascas de frutos e objectos 
reciclados, podemos fazer coisas 
muito interessantes”, escreve Bárbara 
Mateus, de nove anos, na ficha de 
avaliação da oficina “Criar com 
Frutos Secos”, que decorreu dia 11 de 
Novembro, na Alameda da Cidade, na 
Mealhada. “Aprendi que com coisas a 
que não dou valor, posso passar o meu 
tempo livre”, acrescenta.
Maria Carolina Matias e Catarina 
Duarte, ambas de nove anos, também 
participaram na primeira oficina, que 
reuniu 15 inscrições. Também elas 
aprenderam a fazer objectos com 
arame e frutos secos e garantem terem 
gostado. “Diverti-me muito”, escreve 
Catarina na ficha de avaliação.
A Ana Rita Vasco, tal como a Bárbara, 
a Maria e a Catarina, ainda não falhou 
nenhuma oficina. Esteve na primeira e 
participou também na segunda, “Natal 
Verde”, que reuniu 19 pessoas no 
Arquivo Municipal, no passado dia 25 
de Novembro. Foi lá que a Ana apren-
deu a fazer enfeites de Natal com os 
mais variados materiais, como tecidos, 
rolos de papel higiénico, papel, algo-
dão, fios e tintas.
Entretanto, as participantes assíduas 
prepararam-se para a terceira oficina, 
“Pintura com Moldes Reutilizáveis”, 
que decorreu dia 27 de Janeiro, no 
Luso. A quarta, agendada para 24 
de Fevereiro, é apenas dedicada aos 
mais novos, até aos 14 anos. Chama-se 
“Ninhos no Parque” e irá decorrer no 
Parque de Merendas de Casal Comba.
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A Câmara Municipal distribuiu, em 
Setembro, mais de duas dezenas 
de biocompostores pelas escolas 
do concelho. A iniciativa decorreu 
dias depois da autarquia ter organi-
zado, com o apoio da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, uma acção de 
formação sobre a temática para os 
docentes e auxiliares dos estabele-
cimentos de ensino concelhios. 
O que é a compostagem? Para 
que servem os biocompostores? 
Como funcionam? E qual é a sua 
importância para a preservação do 
Ambiente? Estas foram algumas das 
questões que acharam resposta na 
acção de formação que decorreu, 
dia 14 de Setembro, na Biblioteca 
Municipal da Mealhada. Uma ini-
ciativa que procurou sensibilizar 
os presentes para a importância 
da redução dos resíduos orgânicos 
e, sobretudo, para a necessidade 
de reutilizá-los, transformando-os 
num produto útil que poderá ser 
usado como fertilizante em todos 
os espaços verdes. Desta forma, 
defende o Vereador do Ambiente, 
António Jorge Franco, “protegemos 
o Ambiente, somos mais higiénicos 
e reduzimos também o custo do tra-
tamento dos resíduos sólidos urba-
nos, que todos nós pagamos”.
A Câmara Municipal da Mealhada 
está ainda a vender biocomposto-
res, ao preço de custo, a todos os 
interessados. A compra deste equi-
pamento através da autarquia tem 
um custo de 50,17 euros.

Biocompostagem
já está nas escolas

A quantidade de resíduos sólidos urba-
nos reciclados no Concelho da Mealhada 
tem vindo a aumentar de ano para ano, 
tendo atingido, em 2006, os 10% do total 
de resíduos produzidos no município. 

Município reciclou 10% do lixo produzido em 2006
Fica, assim, cumprido um dos objecti-
vos que a Câmara Municipal se propôs 
atingir em matéria de recolha selectiva. 
Durante o ano de 2006, verificou-se um 
aumento de 27% dos lixos reciclados no 
concelho em relação a 2005. Os resíduos 
sólidos urbanos reciclados – incluindo 
monstros, vidro, papel/cartão e embala-
gens – ascendeu a um valor arredonda-
do de 788 toneladas, num total de 7.898 
toneladas de lixo produzido no concelho. 
Isto é, o Município da Mealhada reciclou 
9,98% do lixo produzido em 2006, tendo 
a autarquia conseguido atingir a meta 
dos 10% que se propôs cumprir.

Em cinco anos, a percentagem dos resí-
duos reciclados no concelho duplicou. O 
valor percentual em 2001 era de 4,95%, 
verificando-se um ligeiro decréscimo 
no ano seguinte (4,38%), e um novo 
acréscimo em 2003 para 5,01%. Em 2004, 
a percentagem de reciclados aumentou 
para os 6,4%, em 2005 subiu considera-
velmente para os 8,11%, tendo atingido, 
no ano passado, a meta dos 9,98%.
Refira-se que a Câmara Municipal da 
Mealhada realiza a recolha de monstros, 
dos ecopontos (vidro, papel/cartão e 
embalagens), e ainda, mais recentemen-
te, do papelão (papel/cartão).

A ideia é que os óleos alimentares que 
utilizamos diariamente nas nossas casas, 
e que já serviram para fritar algo, sejam 
reaproveitados para fins industriais. 
Para tal, a Câmara Municipal sensibiliza 
toda a população do concelho, sobretu-
do os proprietários de negócios na área 
da restauração, para que não deitem 

Câmara promove a reciclagem de óleos...
fora os óleos usados e os entreguem 
para reciclagem. “Os óleos alimentares 
vão indevidamente parar à ETAR. A 
verdade é que esse não é o destino cor-
recto, já que eles danificam os diversos 
órgãos da estação de tratamento e não 
são reaproveitados”, defende o Vereador 
do Ambiente, António Jorge Franco. 

A autarquia tem já um protocolo com 
uma empresa do concelho que faz a reco-
lha desse material em grande quantidade, 
num recipiente apropriado para o depó-
sito. Quanto aos particulares, o objectivo 
é que passem a entregar o óleo que vão 
utilizando nos Estaleiros Municipais. 

Reutilizar a matéria vegetal, resultante 
da limpeza das matas e da manutenção 
dos espaços verdes, como combustível 
de baixo impacto ambiental é outra das 
apostas da Câmara Municipal. Através 
de equipamentos especiais, a autarquia 
aproveita lascas de madeira, ramagens, 

... e uso de briquetes nas escolas concelhias
vides e outros resíduos para formar a 
estilha, que é depois transformada em 
briquete – uma pasta compacta, com 
grande poder calorífico, que está já a ser 
utilizada nos sistemas de aquecimento 
das escolas do concelho.
A ideia é aproveitar os resíduos vegetais 
e transformá-los em briquetes, que subs-
tituem a habitual lenha. Os estabeleci-
mentos de ensino, que têm vindo a ser 
equipados com salamandras, utilizam 
depois esses briquetes para o aqueci-
mento dos espaços. “Tínhamos os restos 
das podas das nossas árvores e não sabí-
amos onde os depositar. Foi então que 

surgiu esta ideia de fazer os briquetes 
e utilizá-los no aquecimento das esco-
las”, adianta o Vereador do Ambiente, 
António Jorge Franco. Dos estabeleci-
mentos de ensino concelhios, “cerca 
de 80 por cento” já têm o equipamento 
necessário para o uso desse combustível 
e os restantes preparam-se para o receber 
em breve. Uma medida da autarquia que 
procura melhorar a qualidade ambiental 
do meio escolar e, em simultâneo, lembra 
a Vice-Presidente, Filomena Pinheiro, 
“sensibilizar a população escolar para a 
necessidade de reutilização de materiais 
para a preservação do meio ambiente”.

A Câmara Municipal aderiu, pelo quarto 
ano consecutivo, à Semana Europeia da 
Mobilidade, desta vez subordinada ao 
tema “Alterações Climatéricas”. A inicia-
tiva que, todos os anos, visa sensibilizar 
as populações para a necessidade de 
mudar de comportamento relativamen-
te à mobilidade – sobretudo no que diz 
respeito ao uso frequente do automóvel – 

Mealhada participou em mais uma 
Semana Europeia da Mobilidade

arrancou dia 16 de Setembro e terminou, 
como habitualmente, no Dia Europeu 
Sem Carros, a 22 de Setembro.
A pé, de patins, skate ou bicicleta, o 
importante é não poluir. À semelhança 
dos anos anteriores, algumas ruas da 
cidade estiveram encerradas ao trânsito 
durante 10 horas diárias e a população 
foi sensibilizada para uso dos meios 

de transporte alternativos. As iniciativas 
foram muitas e variadas: acções de sensi-
bilização – entre essas, uma proposta para 
os mealhadenses experimentarem andar 
de cadeira de rodas pela cidade – acções 
de prevenção rodoviária, uma exposi-
ção temática sobre bicicletas, um fórum 
radiofónico sobre alterações climatéricas 
e a poluição dos automóveis, uma volta de 
“Go Pedal Karts” para os mais novos, com 
destino a um insuflável colocado na praça 
de táxis são alguns exemplos.
A autarquia decidiu apostar ainda na 
melhoria das infra-estruturas, através da 
criação de rampas de acesso a cadeiras de 
rodas e a carrinhos de bebés nas passadei-
ras da cidade e também na requalificação 
da sinalização no pavimento.  
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A 1ª Gala do Desporto da Mealhada, 
organizada pela Câmara Municipal 
em parceria com a revista “Plantel”, 
encheu, na noite de 29 de Janeiro, 
a sala do Cine-Teatro Messias. 
Centenas de pessoas quiseram ver 
a condecoração de todos os que, 
de uma forma ou de outra, contri-
buíram de forma significativa para 
o desenvolvimento do desporto no 
município e no país. O Hóquei Clube 
da Mealhada foi o grande vencedor, 
enquanto Vanessa Fernandes e César 
Borges Carvalheira foram os nomes 
mais sonantes da noite.
O júri foi unânime. Vanessa 
Fernandes, a atleta benfiquista de 21 
anos que se sagrou vice-campeã do 
Mundo de Triatlo em 2006, foi eleita 
a Personalidade Desportiva do Ano. 
Para receber o prémio esteve o seu 
pai, Venceslau Fernandes, que agra-
deceu a distinção e, aliciado pelo 
apresentador Jorge Gabriel, deixou a 
promessa da sua filha subir ao palco 
do Cine-Teatro caso consiga arreca-
dar uma medalha nos próximos Jogos 
Olímpicos de Pequim, em 2008. 
O prémio Alto Prestígio foi entregue 
a César Borges Carvalheira. O ex-
presidente da Associação de Futebol 
de Aveiro e ex-vice-presidente da 
Federação Portuguesa de Futebol 
agradeceu o título que lhe foi con-
ferido pelos vários anos que esteve 
ligado ao dirigismo desportivo. Já 
o galardão de Prémio Incentivo foi 
entregue à empresa “Aventura 21”, 
enquanto o Prémio Carreira foi 
entregue a Luís Vigário, que dedicou 
cerca de 20 anos ao Hóquei Clube da 
Mealhada (HCM).

Hóquei Clube da Mealhada foi 
o grande vencedor da noite

O HCM foi mesmo o mais homena-
geado. O clube recebeu o galardão 
de Associação Desportiva do Ano e 
viu dois atletas e um técnico a serem 
distinguidos durante a noite do even-
to. Dina Tavares, a capitã da equipa 
sénior feminina do HCM – que 
este ano participou, pela Selecção 
Nacional, no campeonato do Mundo 
– foi homenageada com o título de 
Atleta do Ano, enquanto que o ini-
ciado Pedro Coelho foi distinguido 
com o prémio Revelação do Ano. 
Já Diamantino Fernandes recebeu 

Primeira Gala do Desporto
da Mealhada foi um sucesso

o título de Treinador do Ano, que 
disse ser também de “Luís Lima 
(seu colaborador)”. 
As duas restantes categorias foram 
conquistadas pelo Futebol Clube 
da Pampilhosa, que foi considerada 
Equipa do Ano e viu o seu presidente, 
Guilherme Campos Duarte, a receber 
o título de Dirigente do Ano. 
A gala atribuiu ainda mais 31 galar-
dões de Mérito Desportivo e deixou 
uma homenagem póstuma a três 
personalidades de nome do conce-
lho, Luís Marques, José Adelino e 
Adelino Rosas.

Primeira Gala do Desporto 
com balanço positivo

O evento não podia ter corrido 
melhor. A casa estava lotada, a gala 
foi excelentemente conduzida por 
Jorge Gabriel, e os espectáculos, 
desde a actuação do grupo “Óqtrup” 
de Luís Portugal, ao saxofone de 
Bruno Soares, passando pelas dan-
ças latinas e de salão do HCM, cor-
reram na perfeição.
O júri também teve o seu momento. 
Nuno Canilho, director do “Jornal 
da Mealhada”, Isabel Moreira, 
directora do “Mealhada Moderna”, 
Nuno Veiga, director de Programas 
da Rádio Clube da Pampilhosa, o 
Eng. João Pega e o Dr. José Vigário 
também subiram a palco, para rece-
berem uma distinção pelo trabalho 
que tiveram na escolha e avaliação 
das personalidades e entidades 
galardoadas no evento.
No final, o balanço foi positivo. O 
Presidente da Câmara deixou uma 
palavra de agradecimento pela ini-
ciativa ao Vereador do Desporto, 
António Jorge Franco e, frisando 
a importância do evento, afirmou 
que, para o ano, ele é para repe-
tir. “Vi passar no palco campeões 
que não conhecia”, afirmou Carlos 

Cabral, concluindo: “Para o ano cá 
estaremos para premiar os que se 
distinguirem em 2007”. 

Categorias e vencedores

Associação Desportiva do Ano 
– Hóquei Clube da Mealhada
Equipa do Ano – Futebol Clube 
da Pampilhosa – Equipa Sénior 
Masculina
Dirigente do Ano – Guilherme 
Campos Duarte – Presidente da 
Direcção do Futebol Clube da 
Pampilhosa”
Treinador do Ano – Diamantino 
Fernandes
Atleta do Ano – Dina Tavares
Revelação do Ano  – Pedro 
Coelho
Mérito Desportivo – Tiago Ferraz, 
Tiago Sousa, Orlando Bastos, Snia 
Campos, Dina Tavares, Diana 
Breda, Jorge Martins, Carla Silva, 
Tiago Vital, Elson Agante, Slavic 
Semenico, Denise Pieters, Pedro 
Coelho, António Almeida Santos, 
Equipa Hquei Clube Mealhada 
Femininos, Equipa Sport Clube 
Carqueijo Femininos, Equipa Pr-
Infantis Pampigym, Equipa Hóquei 
Clube Mealhada Iniciados, Equipa 
Hóquei Clube Mealhada Seniores, 
Guilherme Silva, Ruben Neves, 
Sara Baião, Igor Neves, Fbio Costa, 
Manuel Martins, Filipe Vaz, João 
Retroz, Jogadoras Nac. Carqueijo, 
Cátia Almeida, António Lousada e 
Nuno Santos. 
Homenagens a Título Póstumo 
– Luís Marques, José Adelino, 
Adelino Rosas
Personalidade Desportiva do 
Ano – Vanessa Fernandes 
Alto Prestígio – César Borges 
Carvalheira
Prémio Carreira – Luís Vigário 
Prémio Incentivo – Aventura 21

A Selecção Nacional de Patinagem Artística também 
escolheu o Luso para a realização do seu estágio. 
Os treinos decorreram entre 23 e 24 de Setembro no 
Pavilhão Municipal local, eleito como “um dos melho-
res de Portugal para a prática da modalidade” por um 
dos elementos da Federação Portuguesa de Patinagem. 

Segunda edição do Torneio 
Inter-Freguesias de Futsal 
já arrancou
Começou, no passado dia 6 de Janeiro, a segunda 
edição do Torneio Inter-Freguesias de Futsal, promo-
vido pela Câmara Municipal da Mealhada, em cola-
boração com as oito Juntas de Freguesia do concelho. 
Comprovado o êxito da primeira iniciativa, o torneio 
altera, este ano, o seu formato, arrancando dois meses 
mais cedo e passando a desenrolar-se a duas mãos. A 
competição termina dia 26 de Maio. 
Desporto e convívio, são estas a linhas mestras do 
Torneio Inter-Freguesias de Futsal. Uma aposta da 
autarquia, que visa promover a prática desportiva 
junto dos munícipes, estimulando o convívio social 
entre os mealhadenses e o intercâmbio entre as dife-
rentes freguesias. A competição, somente para não 
federados e residentes no concelho, vai já na quarta 
jornada.
O 2º Torneio Inter-Freguesias de Futsal conta com 120 
atletas, 15 por equipa, e os jogos realizam-se nos pavi-
lhões municipais da Mealhada, de Casal Comba, do 
Luso e Pampilhosa e nos pavilhões da Casa do Povo 
da Vacariça e do Sume, em Antes. No final do torneio, 
haverá uma atribuição de medalhas a todos os parti-
cipantes e de taças para todas as equipas. Está ainda 
prevista a atribuição de prémios ao melhor marcador, 
ao melhor jogador e à equipa com melhor fair play. 

As Férias Desportivas e Culturais de 
Natal 2006, que decorreram entre os 
dias 18 e 21 e 27 e 29 de Dezembro, 
contaram com a participação de várias 
crianças e jovens entre os seis e os 15 
anos. A iniciativa da Câmara Municipal, 
que entra já no seu 4º ano consecutivo, 
procura, assim, proporcionar um con-
junto de actividades recreativas a todos 
os alunos que se encontram em férias 
escolares.
Ténis, natação, râguebi, cinema, dança, 

jogos tradicionais, palestras sobre 
dependências e sobre racismo, tiro 
com arco e zarabatana ou “ateliers” de 
culinária, desenho e pintura são algu-
mas das actividades que, este ano, pro-
porcionaram uns dias bem passados 
a todos aqueles que se inscreveram 
nas Férias Desportivas e Culturais de 
Natal. Um evento que procura ocupar 
os mais novos durante as férias esco-
lares e que tem já agenda marcada 
também para a época da Páscoa.

Férias Desportivas e Culturais de Natal animam os mais novos

Selecção Feminina de 
Hóquei em estágio no Luso
A Selecção Nacional Feminina de Hóquei em Patins 
esteve, de dia 4 a 8 e de 11 a 15 de Setembro, no Pavilhão 
Municipal do Luso, a realizar treinos de preparação 
para o Campeonato Mundial. A equipa portuguesa, que 
contou com participação da atleta mealhadense Dina 
Tavares, conseguiu alcançar um brilhante 4º lugar na 
prova mundial que foi disputada, entre 30 de Setembro 
e 7 de Outubro, no Chile. O Campeonato Mundial de 
Hóquei Feminino foi conquistado pela Selecção do 
Chile. A Espanha conseguiu o 2º lugar, enquanto a 
Argentina – que ganhou por 3-1 à Selecção Portuguesa 
– subiu ao terceiro lugar do pódio. 

... e Selecção de Patinagem 
Artística também
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Concerto de Natal
no Cine-Teatro Messias

Assembleia Municipal
Mandato 2005/2009

Presidente da Assembleia
Rui Manuel Leal Marqueiro (PS)
1º Secretário 
José Alves Rosa (PS)
2º Secretário 
Manuel Paredes Ferreira (PS)
Vogais
António Mano Soares (PSD)
António Ferreira Ribeiro (PS)
Teodomiro António Seabra Pereira (PSD)
José Miguel da Rosa Felgueiras (PS)
Arminda de Oliveira Martins (PS)
Luís Miguel Pereira Brandão (PSD)
Júlio Manuel dos Santos Penetra (PS)
José Cadete Joaquim (CDU)
António Miguel de Miranda Ferreira (PSD)
Luís Filipe Tovim Ferreira (PS)
Pedro Miguel Curralo de Paiva (PSD)
Vítor Manuel Cerveira Gomes (PS)
Pedro Nuno Figueiredo Duarte (PSD)
Maria de Lurdes de Jesus C. Bastos (PS)
Ana Filipa Varela Soares Pereira (PSD)
Tony Daniel Almeida Luís (PS)
António José da Silva Breda (CDU)
Álvaro Martins Madeira (PS)
Pedro Gonçalo Baía F. da Costa (PSD)
Benjamim Nogueira de Almeida (PS)
Delfim Manuel Neves Martins (PS) 
Manuel Lindo Cardoso (PS)
Homero Cristina Serra (PS)
José Barroso da Cunha Felgueiras (PSD)
Vítor Manuel Alves de Matos (PS)
Ângelo Ferreira Baptista (PSD)

Na sessão ordinária realizada no dia 21 de Dezembro de 2006, a Assembleia 
Municipal da Mealhada deliberou:
-  por maioria, aprovar a Proposta de Orçamento e Opções do Plano para 2007.

- por unanimidade, autorizar a Câmara Municipal a delegar competências nas  
Juntas de Freguesia, de acordo com a deliberação tomada pelo Executivo na reunião 
de 7 de Dezembro de 2006. 

- por unanimidade, aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento de 2006.

- por maioria, autorizar a Câmara Municipal a adquirir o prédio inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia da Mealhada, propriedade da Cooperativa Meagri, pelo 
valor de 448.060 euros.

- por maioria, reconhecer de interesse municipal o empreendimento destinado a 
“Lar de 3ª Idade”, requerido por Amândio Lopes Reis de Melo. 

- por maioria, aprovar a operacionalização da Plataforma Empresarial e Logística 
Polinucleada e o Projecto de Estatutos do Agrupamento de Municípios, na base de 
equivalência a um ACE (Agrupamento Complementar de Empresas).

- por unanimidade, aprovar a alteração de alguns artigos dos Estatutos da AD ELO 

- Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego.

Numa organização conjunta da Câmara 
Municipal da Mealhada e da Comissão 
Executiva do Centenário da Santa Casa 
da Misericórdia local, decorreu, no 
dia 23 de Dezembro, às 21h30, no Cine-
Teatro Messias, um Concerto de Natal 
com a participação da Filarmónica 
Pampilhosense e do Grupo Coral 
Magister da Mealhada. 
A iniciativa, de entrada gratuita, ser-
viu ainda para entregar aos familiares 
do recentemente falecido Maestro 
Manuel Pleno a Medalha de Ouro de 
Mérito Cultural do Município, uma 

distinção atribuída pela autarquia, a 
título póstumo, ao maestro que dirigiu, 
durante perto de 20 anos, a Filarmónica 
Pampilhosense.
Recorde-se que o Maestro Manuel 
Pleno iniciou a sua carreira musical 
ainda muito jovem na Filarmónica 
Pampilhosense e veio, mais tarde, a 
integrar diversas bandas e orquestras do 
exército português. Para além da banda 
da Pampilhosa, dirigiu ainda as ban-
das de Montemor-o-Novo, Estremoz, 
Penacova, Santana-Ferreira, Espinho, 
Pinheiro da Bemposta e Anadia.

A Câmara Municipal editou, no passado 
mês de Novembro, a obra “Pampilhosa 
– Origem do lugar do Entroncamento”, 
da autora Alice Godinho Rodrigues. 
Uma publicação que se debruça sobre 
a construção da via férrea da Beira 
Alta e que procura, sobretudo, mos-
trar a importância que esta teve para 
o desenvolvimento da Pampilhosa. Um 
contributo da autora, da Pampilhosa e 
da Mealhada para assinalar as come-
morações dos 150 anos do Caminho de 
Ferro em Portugal.
O lugar do Entroncamento, pertencen-
te à freguesia de Pampilhosa, outrora já 
foi um sítio ermo, despovoado, vazio. 
Tudo mudou com a construção da via 

Câmara edita obra sobre 
importância da via-férrea 
para a Pampilhosa

férrea da Beira Alta, que ali fez ponto 
de passagem em 1880. “De lugar deser-
to viu chegar gente de todos os lados. 
Gente que ficava, gente que partia 
(…)”, lê-se no livro da autora, natural 
da Pampilhosa, que tem dedicado a sua 
vida à investigação histórica dos sécu-
los XVIII e XIX.
A partir de então, a povoação passa a 
assistir a expressivas alterações demo-
gráficas, urbanísticas, comerciais, 
industriais, entre outras. Tudo se altera. 
“A Pampilhosa muito deve ao Caminho 
de Ferro. A sua fisionomia foi modifica-
da”, escreve Alice Godinho Rodrigues 
na sua obra, que foi apresentada ao 
público, no passado dia 18 de Novembro, 
na Biblioteca da Pampilhosa.
“Trata-se de um livro que tem a ver 
com a história do concelho, inserin-
do-se na preocupação que temos de 
apoiar publicações que relatem a nossa 
história e o nosso património”, afirmou 
o Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
durante a cerimónia de lançamento, 
explicando assim as razões que levaram 
a autarquia a custear a edição da obra, 
que pode ser adquirida na Biblioteca 
Municipal da Mealhada.
Quanto à sugestão que autora deixa nos 
últimos parágrafos do seu livro, para 
que se crie um museu ou uma estátua 
em homenagem ao ferroviário, Carlos 
Cabral frisa que a iniciativa “terá que 
partir da CP ou da população da 
Pampilhosa”, mas garante todo o apoio 
da Câmara Municipal. 

O Município da Mealhada esteve presente, através da Junta de Turismo Luso-Buçaco, na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realizou de 24 a 28 do mês de Janeiro, no espaço da FIL, 
no Parque das Nações.
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Vamos poupar água

Jardins de Infância recebem computadores
A Câmara Municipal da Mealhada 
entregou, durante este mês de Janeiro, 
equipamento informático e material 
educativo aos jardins-de-infância con-
celhios. Uma aposta forte na área edu-
cativa que, segundo a Vice-Presidente 
da autarquia, Filomena Pinheiro, tem 
como finalidade “fornecer as condições 
necessárias para que os alunos de todas 
escolas do concelho possam desenvol-
ver actividades mais exigentes no âmbi-
to das tecnologias da informação e da 
comunicação”.
Depois de, há um ano atrás, as 18 esco-
las do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
concelho terem recebido 45 computa-
dores, 45 impressoras e diverso softwa-
re educativo, através de uma candida-
tura apresentada ao abrigo do PRODEP 
III (Programa de Desenvolvimento 
Educativo para Portugal), chega agora 
a vez dos jardins-de-infância do muni-
cípio. “Agora todas as escolas passam a 
ter equipamento informático de nova 
geração”, garante a responsável pelo 
pelouro da Educação.
São 16 jardins-de-infância que, desta 

vez através de uma candidatura 
ao abrigo do POS-Conhecimento 
(Programa Operacional da Sociedade 
e Conheci-mento), estão a receber 
computadores, impressoras multifun-
ções e software educativo. Tudo para 
que os mais novos possam também 
eles ter acesso ao mundo das tecno-

logias da informação e, desta forma, 
possam aprender a desenvolver em 
pleno, e já desde muito cedo, todas as 
suas potencialidades. 
Os estabelecimentos de ensino pré-
escolar agora contemplados com 
computadores e material informático 
abrangem 314 alunos do concelho. 

As escolas do 1º ciclo do Ensino Básico 
do Concelho da Mealhada têm não três, 
mas quatro actividades de enriqueci-
mento curricular. Para além do Inglês, 
da Educação Física e da Música, os alu-
nos têm também Educação Ambiental, 
uma actividade totalmente financiada 
pela autarquia, que pode ser já vista 
como um primeiro passo para a imple-
mentação da Agenda 21 Escolar.
“Como a nossa pretensão é fazer a 

Educação Ambiental nas Escolas do 1º Ciclo

Agenda 21 Local e, para tal, devemos 
começar pela Agenda 21 Escolar, a ideia 
foi desenvolver uma actividade que ser-
visse para sensibilizar as crianças para a 
cidadania e para a preservação ambien-
tal”, explica Filomena Pinheiro, a Vice-
-Presidente da Câmara Municipal, que 
detém o pelouro da Educação. 
Ao contrário das outras três activi-
dades, que são comparticipadas pelo 
Ministério da Educação, a Educação 

Ambiental é da inteira responsabilida-
de da autarquia. Uma aposta no futu-
ro que, segundo Filomena Pinheiro, 
pode ser já vista como uma introdu-
ção à Agenda 21 Escolar – um desafio 
já abraçado por várias cidades de todo 
o Mundo, que consiste num compro-
misso da comunidade educativa para 
com a procura da qualidade ambiental 
e sustentável no meio escolar e na sua 
envolvente.
As actividades de enriquecimento 
curricular decorrem das 15h30m às 
17h30m no Espaço Escola, à excep-
ção da Educação Física que decorre 
nos pavilhões municipais. Apesar de 
serem facultativas, a adesão tem sido 
total. “Cem por cento dos alunos 
estão a frequentar as aulas”, garan-
te Filomena Pinheiro, lembrando 
que hoje em dia, com o ritmo que 
é impresso no quotidiano, essa pos-
sibilidade consiste numa mais-valia 
para os pais. 

“Que droga! Efeitos e Prevenção” é 

o nome da sessão informativa que 

vai decorrer, no próximo dia 8 de 

Fevereiro, entre as 9h30m e as 13h, 

no Auditório da Escola Secundária 

da Mealhada. A iniciativa, levada a 

cabo pelo gabinete de Serviço Social 

da Câmara Municipal, no âmbito 

do Programa Rede Social – Grupo 

Temático das “Dependências”, 

procura sensibilizar os jovens para 

o problema da droga, fornecendo 

informação para uma correcta toma-

da de decisões. 

O consumo de álcool, tabaco e 

drogas ilícitas é um dos problemas 

sinalizados no Diagnóstico Social 

do Concelho da Mealhada e, como 

tal, é necessário proceder a acções 

para preveni-lo e combatê-lo. A 

sessão informativa “Que droga! 

Efeitos e Prevenção” pretende isso 

mesmo. Ajudar os jovens a melhor 

compreender essa problemática e as 

suas consequências para que estejam 

mais conscientes dos riscos ao toma-

rem decisões. 

A sessão de esclarecimento conta 

com a participação da Dr.ª Rosa 

Maria, do Centro de Saúde da 

Mealhada, que irá falar sobre 

alcoologia, da Dr.ª Cláudia Pires e 

Dr.ª Patrícia Santos, do Centro de 

Atendimento a Toxicodependentes 

de Aveiro, que falarão sobre as dro-

gas ilícitas e, por último, do Cabo 

Marques, da GNR, que abordará 

os efeitos das dependências na 

condução. 

A iniciativa conta ainda com o 

apoio da Sociedade de Águas do 

Luso, Caixa de Crédito Agrícola da 

Bairrada e Aguieira e da Dan Cake. 

Escola Secundária
é palco de
sessão informativa
sobre a droga


