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Parque Urbano da Mealhada vai
nascer no espaço dos Viveiros Florestais

Os Viveiros Florestais da Mealhada vão ser 
recuperados e reconvertidos no espaço verde de 
excelência da cidade. Após longos anos de infru-
tíferas diligências junto dos sucessivos Governos, 
a Câmara Municipal da Mealhada finalmente 
conseguiu que os Viveiros Florestais passassem 

a ser propriedade da autarquia, podendo assim 
realizar a velha ambição de reconvertê-los em 
Parque Urbano da Mealhada. Um projecto que 
se encontra em vias de conclusão e prevê a 
criação de uma zona especialmente vocaciona-
da para o recreio e lazer da população. 
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A Câmara Municipal da Mealhada está a 
promover acções de formação gratuitas na 
área das Novas Tecnologias. As aulas vão 
decorrer, até ao próximo mês de Junho, no 
Espaço Internet Mealhada Digital e permi-
tirão aos interessados obter, após um exame 
prático, o Diploma de Competências Básicas 
em Tecnologias da Informação.

Autarquia promove formação 
gratuita em Tecnologias da 
Informação
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A Câmara Municipal da Mealhada tem inten-
ções de implementar, em breve, a Agenda 
21 Local. Nesse sentido, a autarquia tem 
apostado em preparar o terreno, através do 
desenvolvimento de um rol de iniciativas de 
sensibilização da população para a melhoria 
ambiental do concelho, por forma a que, na 
altura da concretização do plano de acção 
da Agenda 21 Local, a comunidade já esteja 
consciencializada para a importância do seu 
contributo.

Câmara da Mealhada
prepara implementação da 
Agenda 21 Local
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A Mata Nacional do Buçaco vai ser alvo de 
requalificação até ao final do corrente ano. 
A garantia foi dada pelo secretário de Estado 
do Desenvolvimento Rural e das Florestas, 
Rui Gonçalves, que prometeu ainda novos 
investimentos para os anos seguintes. 

Mata Nacional do Buçaco vai
ser requalificada ainda este ano
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Espanha vence 1º Europeu Feminino
de Hóquei em Patins Sub 19

A Espanha é a justa vencedora do 1º Campeonato 
Europeu Feminino de Hóquei em Patins, 
que decorreu de 19 a 21 de Abril, no Pavilhão 
Municipal do Luso. A equipa de Joan Sole não 
perdeu nenhum jogo durante a competição, der-
rotando Portugal na final por 3-0. 
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Parque Urbano da Mealhada vai nascer 
no espaço dos Viveiros Florestais

O concelho da Mealhada vai ver nas-
cer, no espaço dos antigos Viveiros 
Florestais, o novo Parque Urbano da 
cidade. Após longos anos de diligên-
cias junto dos sucessivos Governos, a 
Câmara Municipal da Mealhada conse-
guiu, finalmente, passar a ser proprie-
tária do espaço, podendo assim realizar 
a velha ambição de reconvertê-lo em 
Parque Urbano da Mealhada. O projec-
to prévio já foi elaborado e prevê que 
toda a área seja transformada numa 
zona de recreio e lazer.
O município da Mealhada vai ganhar 
um novo e imponente espaço verde, 
vocacionado especialmente para 
o recreio e lazer da população. O 
projecto prévio de reconversão dos 
Viveiros Florestais em Parque Urbano 
da Mealhada já está pronto e prevê 
a criação de uma praça central, uma 
área desportiva com apoio de balneá-
rios, uma zona vocacionada para jogos 
informais, espectáculos diversos e 
outras actividades ao ar livre e, já de 
carácter mais pedagógico, a instala-
ção de um Centro de Documentação 
e Educação Ambiental e de um jardim 
mediterrâneo com plantas autóctones. 
A reactivação da cavalariça existente 
e a criação de uma zona de picadeiro 
de apoio é outra das propostas apre-
sentadas.
A praça será o epicentro de todo o 
espaço e, como tal, será lá que fica-
rão instalados os edifícios de apoio, 
de serviços e lazer, e uma zona de 
cafetaria/restauração, como elemento 
dinamizador e polarizador do parque. 

Será também da praça que partirá uma 
rede de ciclovias e passeios amplos, 
que contornarão todo o espaço, fazen-
do a sua ligação ao centro urbano. 
O estudo contempla ainda um plano de 
plantação de árvores. A ideia é não só 
aproveitar todas as árvores existentes, 
como também plantar outras, de várias 
espécies, entre essas limoeiros, laran-
jeiras, diospireiros e abrunheiros.  

Câmara da Mealhada conseguiu 
a propriedade dos Viveiros 
Florestais

Um projecto que só é possível porque 
os Viveiros Florestais da Mealhada, 
que durante anos estiveram ao 
abandono pelos Serviços Regionais 
de Agricultura, vão passar a ser 
propriedade da Câmara Municipal. 
“Finalmente, conseguimos chegar 
a acordo com a Direcção Geral dos 
Recursos Florestais, que prescindiu 
dos Viveiros Florestais”, informou o 
Presidente do Executivo, na reunião 
camarária de 8 de Março, frisando 
o papel “determinante” do actual 
Governo e, sobretudo, do Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural 
e das Florestas, para a solução deste 
processo. Houve “uma total disponibi-
lidade para o diálogo”, referiu Carlos 
Cabral, não esquecendo, porém, a 
“dificuldade” de toda esta negociação. 
O acordo passou pela permuta de um 
terreno na freguesia da Pampilhosa, 
onde se encontra a Escola EB 2/3, com 

o espaço dos Viveiros Florestais. “Foi 
a ‘luz verde’ para que o Município da 
Mealhada venha a assumir o espaço 
dos Viveiros Florestais em proprie-
dade plena, para a transformação 
em Parque Urbano das Mealhada, 
conforme projecto de execução que 
mandámos elaborar e cujo estudo 
prévio mereceu parecer favorável 
da Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais, estando concluído dentro 
de pouco tempo”, adiantou Carlos 
Cabral, na referida reunião.
A escritura da permuta, que vai 
ser assinada após autorização da 
Assembleia Municipal, vai permitir 
que o que um dia foi uma mera pre-
tensão se possa, agora, tornar realida-
de. “A permuta dos Viveiros Florestais 
é de uma riqueza social impagável”, 
afirmou Carlos Cabral, sublinhando 
que finalmente os Viveiros Florestais 
vão poder ser reconvertidos no tão 
desejado espaço verde de excelência 
da cidade da Mealhada. 
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Luso será pólo de Saúde
e Bem-Estar de refência nacional

A Câmara da Mealhada assinou, dia 14 de 
Fevereiro, um Protocolo de Colaboração 
com a Universidade de Coimbra, que 
tem como objectivo a elaboração de um 
estudo intitulado “LusoInova – Pólo de 
Saúde, Beleza e Bem-Estar”. Um estudo 
que deverá resultar, num prazo de 14 
meses, na apresentação de um plano 
estratégico para a valorização da Vila do 
Luso e sua consequente projecção como 
centro termal de excelência e produto 
turístico ímpar, atractivo a nível nacio-
nal e europeu.  
Um projecto liderado pela autarquia, 
em parceria com a Universidade de 
Coimbra (UC) e a Sociedade da Água do 
Luso (SAL), que procura aliar as capaci-
dades e competências destas três enti-
dades em torno de um objectivo comum: 
impulsionar o destino Luso. “Hoje esta-

mos aqui para dar um passo em frente na 
mudança, num novo ciclo que se avizinha 
para a Vila do Luso”, referiu o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, na cerimónia 
de assinatura do protocolo, enaltecendo 
a importância de explorar melhor uma 
das maiores riquezas da região: a água. 
“Queremos aproveitar essas valias que 
desconhecemos e ninguém melhor que a 
UC, tendo por base esta magnifica água e 
as condições naturais do Luso e Buçaco, 
para pensar em novas actividades a nível 
termal”, resumiu.
 “Sabemos das enormes potencialidades 
do Luso e articulando o conhecimento 
dos especialistas da Universidade, com 
o Poder Local e o mundo empresarial 
podemos aproveitar melhor os recursos 
que este meio nos possibilita”, assegu-
rou o reitor da UC, Seabra Santos.

Apesar das reivindicações da 
Associação do Carnaval da Bairrada por 
aquilo a que chamou “falta de apoios 
financeiros”, apesar do rei ter sido, pela 
primeira vez, português e de todas as 
especulações que correram nos meios 
de Comunicação Social, o Carnaval da 
Mealhada foi um sucesso, ultrapassando 
mesmo todas as expectativas. Milhares 
e milhares de pessoas quiseram ver de 

Vão decorrer no Espaço Internet 
Mealhada Digital, até ao próximo 
mês de Junho, acções de forma-
ção gratuitas na área das Novas 
Tecnologias. Uma iniciativa que 
permite aos interessados obter, 
após um exame prático, o Diploma 
de Competências Básicas em 
Tecnologias da Informação, habili-
tando-os, por exemplo, a escrever 
um texto no Word, a gravá-lo numa 
pasta, a aceder à Internet e a enviá-
lo por correio electrónico. 
Os computadores, e em particular 
a Internet, são, cada vez mais, fer-
ramentas essenciais no nosso dia 
a dia. Saber utilizá-los passa a ser, 
por isso, indispensável para todos 
os cidadãos, independentemen-
te da sua idade ou profissão. Ao 
promover, gratuitamente, acções 
de formação em Tecnologias da 
Informação, a Câmara Municipal 
da Mealhada, com o apoio do POSI 
– Programa Operacional para a 
Sociedade da Informação, pretende 
assim habilitar a população com 
estas competências, promovendo 
o acesso pleno à informação e, 
consequentemente, combatendo a 
info-exclusão.
As acções de formação com-
preendem várias temáticas, 
como Introdução à Informática, 
Processamento de Texto, Internet e 
Correio Electrónico e organizam-se 
em módulos, sendo que cada módu-
lo corresponde à aprendizagem de 
um conjunto de tarefas específicas. 
No final, os formandos realizarão o 
já referido exame prático que lhes 
permitirá obter um documento que 
certifica que estão habilitados com 
as competências elementares na 
área das Tecnologias da Informação 
que hoje em dia são exigidas nas 
sociedades actuais. 

Plano estratégico
apresentado em 14 meses

O estudo, coordenado pelo médico 
hidrologista e professor da UC, Frederico 
Teixeira, tem em vista a criação de um 
plano estratégico para a dinamização 
dos espaços privilegiados e dos recursos 
endógenos da região, o desenvolvimento 
de um pólo de actividades ligadas à saúde, 
à beleza e ao bem-estar e a promoção de 
áreas em franca expansão como o Turismo 
de Saúde e Bem-Estar, de Natureza e 
Aventura, sempre tendo como base o 
potencial existente na Vila do Luso.
Um modelo de desenvolvimento que 
deverá contemplar a instalação de um 
pólo de serviços avançados de saúde, de 
uma unidade de investigação na área do 
envelhecimento, de clínicas de estética, 
recuperação e prevenção, de empresas 
do ramo farmacêutico dedicadas à inves-
tigação e produção e também de uma 
unidade industrial de cosmética. Tudo 
isto, interligado com a requalificação da 
oferta hoteleira e termal da vila, deverá 
conduzir à criação de um centro termal 
de excelência. 
A ambição é, assim, tornar o Luso no 
pólo de um futuro “cluster de Turismo 
de Saúde e Bem-estar”, fixando à sua 
volta, de uma forma sustentada, um con-
junto de actividades conexas, geradoras 
de emprego qualificado, de qualidade de 
vida para as populações e consequente 
desenvolvimento económico e social da 
região e do país. 

Carnaval “foi o melhor espectáculo de sempre”

perto o corso carnavalesco e o concelho 
da Mealhada viveu, mais uma vez, uma 
grande festa.
Este ano, muita polémica rolou por 
causa do Carnaval. Mas, no final, a 
verdade é que nem a alegada falta de 
apoios da autarquia – que manteve a 
mesma ajuda de 2006, no valor de 125 
mil euros, reforçando a ajuda logística 
– nem a presença de um rei português, 

Ricardo Pereira, ameaçaram o emblemá-
tico evento. Afinal, “tudo correu como 
foi previsto”, garantiu o presidente da 
Associação de Carnaval da Bairrada ao 
“Região Bairradina”, admitindo mesmo 
que este possa ter sido dos melhores 
Carnavais vividos até agora. “Este foi o 
melhor espectáculo de sempre”, garantiu 
Álvaro Miranda, em declarações ao sema-
nário “Mealhada Moderna”.

Câmara promove 
formação gratuita 
em Tecnologias da 
Informação
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REABILITAÇÃO
ESTRADA VENTOSA/PENEIREIRO ATÉ AO LIMITE COM ANADIA

REMODELAÇÃO
ANTIGOS PAÇOS DO MUNÍCIPIO

CONSTRUÇÃO
LIGAÇÃO DAS RUAS DO LAGAR E LIMARINHO

OBRAS MUNICIPAIS

Está a decorrer a empreitada de 
reabilitação da estrada Ventosa/
Peneireiro, na freguesia de 
Ventosa do Bairro, até ao limite 
com Anadia. Uma intervenção 
que visa a reabilitação de toda 
a extensão da via - com correc-
ção e alargamento do traçado, 

Está já em fase de conclusão o 
arranjo das zonas envolventes aos 
Moinhos de Cereais do Lograssol. 
Esta intervenção abrange uma 
área de cerca de 6 mil metros 
quadrados, que será reconvertida 
para espaço de lazer e, em para-
lelo, funcionará como comple-
mento dos moinhos. O objectivo 
é que o espaço seja convidativo e 

Está praticamente concluida a 
empreitada de construção de um 
arruamento de ligação entre a rua 
do Lagar e a rua do Limarinho, na 
Pampilhosa. O traçado estende-se 

arruamentos urbanos, rede de 
drenagem de águas pluviais, pavi-
mentação e sinalização - e que 
conclui, assim, a requalificação 
de toda a rede viária da freguesia 
de Ventosa do Bairro. Com esta 
empreitada fica também facilita-
da a mobilidade intermunicipal, 

já que esta via rodoviária liga os 
munícipes de três concelhos distin-
tos. Uma obra que se enquadra na 
filosofia da Câmara Municipal da 
Mealhada, que defende a melhoria 
das acessibilidades como vector 
fundamental para o desenvolvi-
mento integrado dos concelhos. 

ARRANJO
ENVOLVENTE AOS MOÍNHOS DE ÁGUA DO LOGRASSOL

atractivo para os visitantes. Como 
tal, esse será arrelvado, manterá 
as espécies arbóreas e arbustivas 
existentes, será efectuada a pro-
tecção da ribeira e linhas de água e 
serão criados diferentes percursos 
pedonais, a par com a instalação de 
equipamentos turísticos e 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. 

ao longo de 250 metros, tendo 
sido acautelada a necessidade 
de confinar o trânsito automó-
vel e de peões numa zona onde 
existem escolas e o quartel dos 

Bombeiros da Pampilhosa. Este 
arruamento visa também faci-
litar o acesso das viaturas dos 
bombeiros ao centro da vila da 
Pampilhosa.

Iniciada está também a empreitada de remode-
lação do antigo edifício dos Paços do Concelho 
(ex-Delegação Escolar), localizado na Rua Dr. José 
Cerveira Lebre, na Mealhada. Neste edifício irá ser 
instalado o Serviço Social da Câmara Municipal, 
incluindo o Centro Local de Apoio ao Imigrante e o 
Núcleo de Intervenção Escolar e Familiar.

Está terminada a empreitada de construção da Rua 
de Santarém, que liga ao Largo de Sazes, junto ao 
lar de idosos, em Barcouço. 

CONSTRUÇÃO
RUA DE SANTARÉM, BARCOUÇO

Está concluído o arranjo urbanístico do Largo do 
Garoto, na freguesia da Pampilhosa. Uma obra leva-
da a cabo pela Divisão de Águas e Saneamento da 
Câmara Municipal, que consistiu na ampliação, pavi-
mentação, ajardinamento e embelezamento do largo, 
junto ao Mercado Municipal..

ARRANJO
LARGO DO GAROTO

Estão finalizadas as obras de embelezamento de um 
espaço de recolha de resíduos sólidos situado na 
Lameira de São Pedro.

ARRANJO
LAMEIRA DE SÃO PEDRO
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Na sessão ordinária realizada no dia 16 de Fevereiro 
de 2007, a Assembleia Municipal da Mealhada deli-
berou:
- por unanimidade, aprovar as taxas respeitantes 
ao Certificado de Registo de Cidadãos da União 
Europeia
- por unanimidade, aprovar os Votos de Pesar pelo 
falecimento do senhor Padre Abílio Duarte Simões 
e pelo falecimento da senhora Dona Vera Melo, 
bem como uma recomendação à Câmara Municipal 
para que estude a melhor forma de perpetuar a 
memória destas duas figuras a quem o Município 
da Mealhada se deve mostrar reconhecido.

O Plano Director Municipal 
da Mealhada (PDM) está a ser 
revisto. 
O processo de revisão do PDM 
visa essencialmente adaptar o 
plano ao contexto urbano actual 
e estabelecer os princípios orien-
tadores da política municipal no 
âmbito do urbanismo, ambiente, 
mobilidade, cultura e desenvolvi-
mento económico. Além disso, o 
novo PDM deverá fazer cumprir 
a legislação nacional em matéria 
de ordenamento do território. 
Por força disto, a revisão do PDM 
torna-se um processo complexo 
e bastante burocrático, devendo 
ser respeitadas todas as fases e os 
prazos previstos na Lei.
O processo de revisão do PDM 
da Mealhada iniciou-se com a 
avaliação do PDM em vigor e 
a elaboração dos Estudos de 

Revisão do Plano Director
Municipal da Mealhada

Caracterização do concelho. O 
conteúdo destes documentos 
determinou a definição do Modelo 
Estratégico de Desenvolvimento 
do Concelho da Mealhada com os 
seguintes objectivos:

• Criação de Espaços Urbanos de 
Qualidade

• Promoção das actividades de 
“Lazer, Termalismo e Turismo”

• Valorização do papel de Interface 
do concelho da Mealhada

Neste momento a elaboração da 
proposta de plano (estrutura de 
ordenamento do território, regu-
lamento e relatório do plano) 
encontra-se na sua fase final. 
Posteriormente, estes documentos 
irão ser submetidos à aprovação do 
Executivo Municipal e da Comissão 

Mista de Coordenação (esta 
comissão integra o conjunto das 
entidades externas ao município 
que devem emitir parecer à pro-
posta de plano).
Após a conclusão desta fase, 
a população do concelho da 
Mealhada vai ter oportunidade 
de expressar a sua opinião sobre 
a proposta do novo PDM, durante 
o período de Discussão Pública 
(a Câmara Municipal irá divulgar 
a realização deste período atra-
vés de editais e da comunicação 
social). 
Findo o período de Discussão 
Pública, a Câmara Municipal pon-
dera todas as opiniões, sugestões 
e reclamações apresentadas e sub-
mete à aprovação da Assembleia 
Municipal a proposta do novo 
PDM.

O Conselho Consultivo da 
Juventude, um órgão de informa-
ção e consulta da autarquia, que 
visa fomentar e optimizar a par-
ticipação dos jovens na vida do 
município, reuniu, pela primeira 
vez, no dia 20 de Março. Na pri-
meira reunião estiveram repre-
sentados, para além da autarquia, 
o Agrupamento de Escuteiros da 
Pampilhosa, de Barcouço e da 
Mealhada, a Associação Jovens 

Conselho Consultivo da 
Juventude reuniu pela primeira

Cristãos do Luso e a Juventude 
Social-Democrata.
Com o objectivo de ficar “mais 
habilitada a responder às reais 
necessidades” dos jovens do 
concelho, a Câmara da Mealhada 
criou o Conselho Consultivo da 
Juventude. Um órgão presidido 
pelo Presidente da autarquia, 
Carlos Cabral, com a participa-
ção também da Vice-Presidente, 
Filomena Pinheiro (que detém o 

pelouro da Juventude), que tem 
por missão principal reflectir 
sobre as aspirações dos jovens do 
concelho e identificar problemas 
que possam existir na integração e 
participação desses jovens na vida 
social, cultural, económica e políti-
ca do Município da Mealhada.
O Conselho Consultivo da 
Juventude é composto por um 
representante de cada direcção 
das Associações de Estudantes da 
Escola Secundária da Mealhada e 
Escola Profissional da Mealhada, 
dos Agrupamento de Escuteiros 
do concelho, das organizações de 
juventude dos partidos políticos 
representados na Assembleia 
Municipal e das associações exis-
tentes que tenham, pelo menos, 
50% dos sócios com idade inferior 
a 30 anos. Aliás, ter menos de 30 
anos é condição obrigatória para 
se ter direito a voto neste órgão 
de consulta
A instalação do Conselho 
Consultivo da Juventude, e con-
sequente verificação de poderes, e 
ainda sugestões para a actividade 
futura do órgão foram os temas da 
ordem de trabalhos. 

O Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, 
e a Comissária do Plano Nacional de Leitura, Isabel 
Alçada, assinaram, dia 15 de Março, um protocolo 
que tem por principal finalidade promover o desen-
volvimento de competências nos domínios da leitura 
e da escrita. Este protocolo, com duração de cinco 
anos, vai permitir dotar as escolas e os jardins-de-
infância do concelho de livros para a leitura orienta-
da em sala de aula.
Trata-se de uma iniciativa do Governo, à qual a 
Câmara da Mealhada se associou. O Plano Nacional 
de Leitura procura impulsionar a leitura entre os 
portugueses, criando condições para que se possam 
alcançar níveis de literacia similares aos dos nossos 
parceiros europeus. Numa primeira fase, o plano tem 
como público privilegiado as crianças do pré-escolar 
e 1º ciclo do Ensino Básico, e ainda todos os interve-
nientes na sua educação, estendendo-se, em geral, a 
toda a população.
No Município da Mealhada, o Plano de Leitura 
ficará sob orientação da Biblioteca Municipal e será 
concretizado num conjunto articulado de acções 
que envolverão escolas, jardins-de-infância, famí-
lias, bibliotecas escolares e de freguesia, bem como 
outros espaços. Todas as iniciativas estarão direccio-
nadas para um objectivo comum: promover o gosto 
e o hábito pela leitura e pela escrita na população 
mealhadense, em prol de um concelho mais culto e 
mais informado. 
  

Munícipio da Mealhada 
associa-se ao Plano 
Nacional de Leitura

Assembleia
Municipal
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Actividades
da Biblioteca

“Luzes, Teatro ... Acção” 
prepara pequenos actores 
e actrizes

“Luzes, Teatro… Acção”, a nova oficina da 
Biblioteca Municipal da Mealhada, excedeu todas 
as expectativas. Vinte e três crianças e jovens 
aderiram à iniciativa que se centra num dos mais 
célebres nomes do panorama cultural português, 
Gil Vicente, e tem como missão trabalhar a 
expressão dramática, promovendo o gosto pela 
arte de representar. A oficina de teatro culminará 
na apresentação pública, pelos pequenos actores e 
actrizes, de uma das obras mais conhecidas do pai 
do teatro português: a “Farsa de Inês Pereira”.

Crianças celebram
o Dia de S. Valentim

Mais de 30 crianças celebraram o Dia de S. 
Valentim na Biblioteca Municipal da Mealhada. A 
iniciativa consistiu na criação de presentes para 
os pequenos ofereceram aos amigos, aos pais ou a 
outros familiares. 

Biblioteca comemora
Semana da Leitura...

A Biblioteca Municipal da Mealhada assinalou 
a Semana da Leitura com diversas actividades. 
Desde jogos de incentivo à leitura e à criatividade 
até à apresentação do novo conto da biblioteca, “Os 
Elefantes nunca Saltam”, pelos alunos do 12º ano de 
Animação Sócio-educativa da Escola Secundária da 
Mealhada, houve iniciativas para todos os gostos.
Uma das mais apreciadas foi o jogo “Trivial 
Literário”, que a biblioteca concebeu para preen-
cher – em conjunto com o Agrupamento de Escolas 
da Pampilhosa – o programa da Semana da Leitura. 
O jogo procura testar o conhecimento dos alunos 
sobre Literatura e Língua Portuguesa.

... e dedica outra semana 
à Poesia
A semana de 19 a 24 de Março foi dedicada à Poesia. 
Durante seis dias, a biblioteca respirou poesia e 
essa foi o elo comum das iniciativas proposta para 
celebrar o Dia do Pai, o da própria Poesia, o Dia da 
Árvore e da Floresta e o Dia da Água. 

Dia do Livro Infantil
muito participado
A iniciativa estava programada apenas para dia 
2 de Abril, mas as marcações foram tantas que o 
programa se prolongou por três dias. O desafio foi 
aliciante: as crianças ouviram histórias de Hans 
Cristian Andersen e depois passaram para o papel o 
que tinham acabado de ouvir. Resultado: desenhos 
muito imaginativos, autênticas “obras-primas”!

A Biblioteca Municipal da Mealhada foi palco, no 
dia 23 de Fevereiro, do lançamento do livro “Atuns, 
bonitos e cavalas dos Açores – nómadas atlânticos”, a 
mais recente obra dos biólogos e ilustradores cientí-
ficos Fernando Correia e Nuno Farinha. A escolha do 
local de apresentação do livro, cuja edição foi apoiada 
pela autarquia mealhadense, prendeu-se com o facto 
de um dos seus autores, Fernando Correia, residir no 
concelho da Mealhada. 
“A Câmara Municipal da Mealhada continua a apoiar 
publicações de qualidade, de pessoas naturais ou 
residentes no concelho”, sublinhou o Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, na sessão de lançamento da 
obra. “É um prazer associar o meu nome a estes auto-
res e amigos”, frisou, por sua vez, Isabel Abrantes, a 
professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, que foi convidada para a 
apresentação do livro. 
A obra aborda 11 espécies de escombrídeos que 
podem ser vistos nos mares dos Açores – nomea-
damente os atuns, os bonitos e as cavalas –, conta 
aspectos da sua biologia e ecologia, refere-se ao 
processo da sua captura e à sua exploração comer-
cial, utilizando sempre a ilustração científica como 
complemento de toda a informação recolhida sobre 
a temática. Com 208 páginas e cerca de 200 imagens 
a cor integral, “Atuns, bonitos e cavalas dos Açores – 
nómadas atlânticos” é o mais novo livro da colecção 
Património Natural dos Açores, mas não o último. 
Está ainda previsto para este ano o lançamento de 
mais dois livros sobre peixes, concretamente sobre 
os demersais e os crustáceos.  

Livro sobre atuns 
apresentado na 
Biblioteca Municipal 
da Mealhada
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Cine-Teatro Messias 
apresenta espectáculo 
inédito em Portugal
Uma banda rock, um rapper ao vivo, 30 percussionistas, 
seis actores consagrados e mais 45 jovens estreantes, 
muitos efeitos de luz, uma máquina teatral que se trans-
forma em seis cenários diferentes e a bela história de 
William Shakespeare como pano de fundo. São estes 
os ingredientes de “Quem matou Romeu e Julieta?”, 
um espectáculo inédito em Portugal, conduzido por 
Marcantonio Del Carlo, que está em cena no Cine-Teatro 
Messias, na Mealhada, até ao próximo dia 9 de Abril. 
Um espectáculo com jovens, para jovens e para toda a 
comunidade onde estes se inserem. É esta a máxima do 
projecto que se inicia nas escolas e se estende a todos 
os agentes culturais locais, culminando em palco, com 
a apresentação teatral da famosa história de Romeu e 
Julieta, readaptada aos tempos modernos. 
Os temas são os mesmos, uma juventude “impulsiva e 
fatalista” e uma cidade “com as suas normas e regras 
sociais e as rivalidades entre vizinhos”. O tempo e o 
espaço é que se alteram. Afinal, o conflito que se vive 
em Verona, no século XVI, facilmente é transportável 
para a nossa sociedade actual. “Talvez os jovens apaixo-
nados não ponham fim à vida pela espada, mas a taxa de 
suicídio juvenil é no mínimo aterradora. Talvez já não 
tenhamos famílias fidalgas rivais, mas temos as tribos 
urbanas e os grupos raciais que combatem nas ruas”, 
pode ler-se no documento de apresentação enviado 
pela produtora “Palco Jovem”. 
Um projecto que juntou a Escola Pedro Teixeira de 
Cantanhede, O Instituto Pedro Espano da Granja 
do Ulmeiro, o Instituto Educativo de Lordemão em 
Coimbra e a ARCA-EAC de Coimbra e conseguiu agre-
gar centenas de pessoas de várias cidades diferentes 
– Cantanhede, Coimbra e Mealhada – na criação de um 
objecto artístico ímpar.
“Quem matou Romeu e Julieta?” teve a sua estreia, 
dia 24 de Abril, no Cine-Teatro Messias, na Mealhada, 
e poderá ser visto neste mesmo espaço até dia 9 de 
Abril.  

“Miss Daisy” trouxe Eunice 
Muñoz ao Cine-Teatro Messias

A peça de teatro “Miss Daisy”, 
interpretada por Eunice Muñoz, 
Guilherme Filipe e Thiago Justino, 
sob a direcção de Celso Cleto, subiu 
ao palco do Cine-Teatro Messias nos 
dias 23 e 24 de Fevereiro. Ao todo, 500 
pessoas assistiram à versão teatral 
portuguesa da história que valeu o 
prémio Pulitzer ao seu autor, Alfred 
Uhry, e que deu origem ao conhe-
cido filme “Driving Miss Daisy”, 
premiado com quatro Óscares pela 
Academia de Hollywood, incluindo 
o de melhor filme.

Numa interpretação de enorme 
autenticidade, Eunice Muñoz colo-
cou em palco mais de cinco déca-
das de experiência para interpretar 
a teimosa senhora judia de 72 anos, 
Daisy Werthan, que – após um aci-
dente com o seu automóvel – se 
vê obrigada pelo filho a aceitar os 
serviços do motorista negro, Hoke 
Colebum. 
A ideia não lhe agrada e, de início, 
a relação apresenta-se problemá-
tica. Porém, a independência e a 
força de carácter de ambos, bem 

como o humor e a persistência de 
Hoke, fazem com que Miss Daisy 
e o seu motorista encontrem o 
valor da amizade e do respeito 
mútuo.
Uma história que decorre em 
Atlanta e remete para um período 
de fortes mudanças sociais nos 
Estados Unidos, sobretudo no que 
diz respeito à luta pela igualdade 
e pelos direitos civis, mas que se 
centra em temas de incontestável 
valor, como a integridade, o carác-
ter, a dedicação e a amizade.

A comédia “Crise dos 40” fez furor 
na Mealhada. Mais de 350 pessoas 
encheram a sala do Cine-Teatro 
Messias, no passado dia 1 de Abril, 
para verem os conhecidos actores 
Almeno Gonçalves, António Melo, 
Fernando Ferrão e Joaquim Nicolau 
a abordarem, de uma perspectiva 
cómica, as inseguranças, os medos 

“Crise dos 40” com lotação 
esgotada no Cine-Teatro Messias

e os conflitos que marcam a crise 
masculina dos 40 anos. A noite foi 
de lotação esgotada e de muitas, 
muitas gargalhadas.
A história centra-se em Quim, um 
homem de 42 anos que acaba de 
ser deixado pela mulher, por estar 
“gordo e careca”, e que tudo faz 
para não vender a casa de ambos, 

por achar que isso significa a 
perda definitiva de Isabel. No 
processo de venda da casa, Quim 
acaba por conhecer três homens, 
Xavier, Manuel e António, bem 
diferentes dele, mas que têm em 
comum a idade e o facto de terem 
sido abandonados pelas mulhe-
res. O surgimento destas três per-
sonagens dá lugar a um conjunto 
de peripécias, de conflitos, de 
diferentes pontos de vista, revela-
dores do modo como os “quaren-
tões” receiam ficar sozinhos para 
sempre e da forma como eles 
pensam e vêem as mulheres 
Uma comédia, encenada por 
Celso Cleto, que, desde a sua 
estreia, em meados de 2006, tem 
conseguido sempre a lotação das 
salas esgotadas.
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Câmara da Mealhada
adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”

A autarquia da Mealhada aderiu, a 
convite do Instituto do Ambiente, 
ao projecto “Zoom”. Trata-se de um 
projecto de Educação Ambiental, 
de cariz internacional, que visa 
essencialmente a contribuição de 
toda a comunidade infantil euro-
peia para a preservação do clima 
global. A iniciativa destina-se a 
todos os jardins-de-infância e esco-
las do 1º ciclo do concelho.
O objectivo é que as escolas orga-
nizem uma semana, à sua escolha 
– desde que se concretize até 4 
de Maio –, que seja dedicada à 
mobilidade sustentável, de forma 
a que os mais novos possam 
conhecer, de modo mais aprofun-
dado, as questões relacionadas 

adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”adere ao projecto “Zoom”
com os transportes e o ambiente. 
Durante essa semana, os alunos 
e os respectivos encarregados 
de educação serão encorajados 
a utilizarem meios de transporte 
alternativos para as suas viagens 
diárias, sendo ainda essencial que 
as crianças, nas suas deslocações, 
descubram o meio ambiente que 
as rodeia, identifiquem zonas 
críticas nos locais onde residem 
e apresentem soluções para esses 
problemas ambientais. Todas as 
notas deverão depois constar no 
chamado “Relatório Infantil de 
Avaliação”, que será entregue aos 
decisores políticos locais. Para 
além disso, a temática será ainda 
abordada nas aulas e nas diversas 
actividades planeadas.

Uma “pegada”
pelo meio ambiente

Por cada trajecto que as crian-
ças efectuem a pé, de bicicleta, 
skate, patins ou de qualquer 
outro transporte alternativo, irá 
somar-se uma “Pegada Verde”, 
que equivale, no sentido figurati-

vo, a um percurso de 1 quilómetro. 
O objectivo português é chegar a 
11 de Maio – data da contabiliza-
ção de pegadas – com uma soma 
de 42.685 “Pegadas Verdes”, o que 
corresponde à distância em quiló-
metros entre Portugal e o Quénia.
Para ajudar à realização da inicia-
tiva, o Instituto do Ambiente irá 
entregar uma série de materiais 
de apoio, entre esses um manual 
para professores e uma caderne-
ta para as crianças colocarem as 
suas “Pegadas Verdes”. A recolha 
dessas “Pegadas Verdes” – que na 
Mealhada será efectuada até dia 
7 de Maio, data de entrega dos 
resultados da acção ao Instituto do 
Ambiente – representará um sinal 
de empenho, por parte de todas as 
crianças do Mundo, em fazer algo 
de concreto para mudar o clima. 
Uma iniciativa internacional que, 
pela sua importância, contou 
com a adesão do Município da 
Mealhada. Uma missão entregue 
aos mais pequenos, que procura 
contribuir para a melhoria da qua-
lidade de vida e do ambiente urba-
no nas cidades e vilas europeias. 

Antes das iniciativas “Hortas 
Escolares” e “Construção de 
Jardins”, a actividade de Educação 
Ambiental “Natal Ecológico” já 
tinha feito sucesso. Para celebrar 
esse êxito, a Câmara da Mealhada 
mandou fazer calendários de 2007 
com as árvores elaboradas pelos 
mais de 650 alunos participan-
tes, distribuindo-os depois pelos 
jardins-de-infância, pelas escolas 
do 1º ciclo do concelho e sedes 
dos Agrupamentos de Escolas da 
Pampilhosa e Mealhada. A autarquia 
entregou um calendário de parede 
por sala de aula e um calendário de 
bolso por aluno. 

“Hortas Escolares 
e “Construção 
de Jardins” já 
começaram 

As actividades de Educação Ambiental “Hortas 
Escolares” e “Construção de Jardins” tiveram início no 
passado dia 12 de Março. O objectivo destas iniciativas 
é, fundamentalmente, promover o contacto entre os 
alunos, a terra e os produtos que dela provêm, através 
da criação de uma horta ou de um jardim no recinto 
dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo aderentes. 
Trata-se de mais uma iniciativa promovida pela Câmara 
da Mealhada no âmbito da política de Educação 
Ambiental e Cidadania que tem vindo a ser seguida, 
que visa sobretudo sensibilizar a população escolar 
para os problemas ambientais do concelho e promover 
a melhoria ambiental da comunidade local
Desta vez, os pequenos estão a aprender, com uma fun-
cionária da Câmara da Mealhada, a construir e a manter 
uma horta ou um jardim, conforme a escolha do estabe-
lecimento de ensino. Para ajudar na tarefa, a autarquia 
distribuiu por cada aluno, um pequeno manual intitu-
lado “Guia da Horta e do Jardim” e, por cada escola 
aderente, um kit de utensílios para a prática destas acti-
vidades. O kit é composto por um ancinho, uma enxada, 
um regador, uma tesoura de poda e umas luvas.

Calendários com árvores 
do “Natal Ecológico” foram 
entregues nas escolas

As “Oficinas de Educação 
Ambiental” continuam a ter uma 
óptima adesão. Os pequenos “ate-
liers” promovidos pela Câmara da 
Mealhada têm suscitado o interes-
se de crianças, jovens e adultos, e 
já conseguiram conquistar clien-
tes assíduos. A última iniciativa 

“Oficinas de Educação Ambiental” 
continuam participadas

decorreu no dia 31 de Março, nas 
instalações da Junta de Freguesia 
de Barcouço, e o número de inte-
ressados excedeu em muito o 
limite das 15 inscrições.
A ideia da oficina “Vitral 
Moldável” agradou e foram muitos 
os que se deslocaram a Barcouço 

para aprenderem a criar pinturas 
aplicáveis em, por exemplo, jane-
las e espelhos. A adesão foi tanta, 
que mesmo que se quisesse que-
brar o limite das 15 inscrições, o 
espaço não dava para todos. 
Um problema que não se colocou 
no decorrer da oficina “Ninhos 
no Parque”, uma vez que essa se 
realizou num espaço ao ar livre, 
o Parque de Merendas da Ponte 
de Casal Comba. A tarde sola-
renga, de 24 de Fevereiro, ajudou 
e a iniciativa reuniu cerca de três 
dezenas de pessoas, entre pais e 
crianças, que quiseram aprender 
a construir ninhos de madeira. 
Entretanto, já só faltam mais três 
oficinas. A próxima, “Bijutaria 
– Corte e Costura” vai decorrer no 
dia 28 de Abril, no Largo de S. José 
em Ventosa do Bairro, e é destina-
da a crianças a partir dos seis anos 
de idade, jovens e adultos.
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Mais de mil crianças e jovens cele-
braram o Dia Mundial da Floresta 
e o Dia Mundial da Água com 
diversas iniciativas preparadas pela 
Câmara Municipal. Enquanto os 
alunos dos jardins-de-infância aju-
daram a plantar árvores nas suas 
escolas, os alunos do 1º ciclo ocu-
param os dois dias com um leque 
diversificado de actividades orien-
tadas para a Educação Ambiental. 
Já os mais velhos, do 2º e 3º ciclos e 
do secundário, assistiram ao filme 
“Uma Verdade Inconveniente” no 
Cine-Teatro Messias.
Os mais de 800 alunos do 1ºciclo 
do concelho tiveram que ser divi-
didos. O dia 21 de Março foi para 
os do Agrupamento de Escolas da 
Mealhada, que se reuniram nos 
Viveiros Florestais, enquanto o 
dia 22 coube aos do Agrupamento 
de Escolas da Pampilhosa, que 
se juntaram no Jardim Público 
da Pampilhosa. O programa foi o 
mesmo. Um atelier de plantação 
de espécies hortícolas, um passeio 
pedestre para a observação da 
flora e da fauna, uma exposição 

Dia da Floresta celebrado por 
mais de mil crianças e jovens

de trabalhos sobre a Água e muitas 
outras iniciativas lúdico-pedagó-
gicas, sempre relacionadas com a 
temática do Ambiente, organizadas 
pelos professores das Actividades 
de Enriquecimento Curricular.
Já os mais pequeninos, do pré-esco-
lar, celebraram o Dia da Floresta 
nas escolas, a ajudar a plantar árvo-
res, enquanto os mais crescidos, da 
Escola EB 2/3 da Mealhada e Escola 
Secundária da Mealhada, passaram 
a manhã de dia 21 a assistir ao 
filme documental “Uma Verdade 
Inconveniente”, que aborda a pro-
blemática do aquecimento global 
do planeta e conta com o antigo 
vice-presidente dos EUA, Al Gore, 
no papel principal.

Plantadas 130 árvores no 

Dia da Floresta

Ao todo foram 130 árvores. Treze 
distribuídas pelos jardins-de-infân-
cia, para serem plantadas no recinto 
da escola, 55 plantadas na freguesia 
do Luso e mais 62 plantadas na 

Zona Industrial da Pedrulha. Uma 
iniciativa da autarquia da Mealhada, 
da Junta de Turismo Luso-Buçaco e 
do agente Artur Jorge Domingos 
Moutinho (representante da 
Companhia da Seguros “Liberty” 
na Mealhada), que pretende ser 
um gesto de sensibilização para o 
problema do aquecimento global e 
promoção da consciência ambien-
tal sobre a temática. Afinal, sabe-se 
que uma árvore absorve uma tone-
lada de dióxido de carbono durante 
toda a sua vida e até dez quilos em 
cada ano. Ora, com esta iniciativa, 
será possível que 1300 quilos de 
dióxido de carbono sejam absorvi-
dos a curto prazo, isto é, no espaço 
de um ano.

O Município da Mealhada foi 
distinguido, no dia 16 de Março, 
na Biblioteca Almeida Garrett, 
no Porto, com uma medalha 
ECOXXI, por ter atingido entre 40 
a 50 por cento dos objectivos que 
eram pretendidos, em termos de 

Município da Mealhada distinguido 
com medalha ECO XXI

educação ambiental e contribuição 
para o desenvolvimento sustentá-
vel, para o ano 2006. “O próximo 
passo é a Bandeira Verde”, afirmou 
o Vereador do Ambiente, António 
Jorge Franco, divulgando a preten-
são da autarquia conquistar, em 
2008, o galardão acima do conse-
guido este ano.
Promover as boas práticas e as 
políticas de sustentabilidade, 
começando por apostar primeira-
mente na educação ambiental, é 
o objectivo principal do ECOXXI 
– um projecto promovido interna-
cionalmente pela Fundação para a 
Educação Ambiental, e representa-

do nacionalmente pela Associação 
Bandeira Azul da Europa. 
O ECOXXI viu 41 municípios a 
candidataram-se ao projecto em 
2006 e, como tal, decidiu premiar 
o seu desempenho, tendo por 
base 23 indicadores de sustentabi-
lidade. O Município da Mealhada 
foi um dos concelhos premiados, 
recebendo não só o diploma de 
participação, mas também uma 
medalha por ter alcançado entre 
40 a 50 por cento dos objectivos 
propostos. Para o ano, a meta é 
concretizar entre 50 a 60 por cento 
dos objectivos e receber, por isso, 
o galardão de “Bandeira Verde”.

Sensibilizar os alunos do 1º ciclo do concelho para 
a importância da redução dos resíduos orgânicos 
e, sobretudo, para a necessidade destes serem 
reutilizados foi o grande objectivo das acções de 
formação sobre compostagem que decorreram, nos 
últimos meses, nas escolas do 1º ciclo do Ensino 
Básico do concelho. Uma iniciativa da Câmara da 
Mealhada, que contou com o apoio da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC).
Depois da autarquia mealhadense ter distribuído 
mais de duas dezenas de compostores pelas esco-
las do concelho e dos docentes e auxiliares de edu-
cação terem recebido formação sobre a temática, 
chegou a vez dos mais novos. Durante os últimos 
meses, os alunos do 1º ciclo das escolas concelhias 
estiveram atentos às explicações do formador 
Nelson Martins, engenheiro ambiental da CCDRC. 
“O que pretendemos é aproveitar aquilo que a 
Natureza produz, de modo a transformar os resí-
duos orgânicos em produtos úteis para a agricultu-
ra”, explicou o formador, lembrando que apenas se 
deve colocar no compostor “matéria fermentável, 
que apodrece”, como folhas, cascas de ovo, borras 
de café e de chá ou resíduos vegetais que saem das 
cozinhas, como cascas de banana, cenoura, batatas, 
entre outros.
A maioria das escolas aderiu à iniciativa e, no geral, 
os pequenos aprendizes mostraram-se interessa-
dos na matéria. “Tem havido boa receptividade. Há 
alguns alunos que aceitam bem a ideia e parecem 
interessados em levar a prática para casa, outros 
não estão suficientemente sensibilizados, mas é 
uma questão de tempo”, afirmou Nelson Martins, 
acrescentando: “Estas acções têm faseamentos, há 
a fase de lançamento e a fase de lembrança. Há 
que criar uma dinâmica social”. “A verdade é que 
a adesão vai sendo cada vez maior e é necessário 
comunicar-se o êxito”, concluiu.

Alunos do 1º 
ciclo recebem 
formação sobre 
compostagem
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A empatia foi muita. Desde que conhece-
ram o Luso, os responsáveis da Federação 
de Patinagem de Portugal não têm esco-
lhido outro destino que não este para 
treinos, estágios e mesmo competições 
da modalidade. Gostam das condições 
do pavilhão municipal, da qualidade das 
instalações do Grande Hotel do Luso e 
sobretudo, gostam da forma como são 
recebidos. Só em Abril, o Luso recebeu 
três selecções nacionais – duas de senio-
res e uma de juniores – e um Europeu de 
Hóquei em Patins
O Pavilhão Municipal do Luso é o local de 
excelência para os treinos das Selecções 
Nacionais de Hóquei em Patins. No 
mesmo mês, este equipamento despor-
tivo recebeu as Selecções Nacionais 
de Juniores e Seniores Masculinos, a 
Selecção Nacional de Seniores Femininas, 
e foi palco do 1º Campeonato Europeu 
Feminino de Hóquei em Patins Sub 19. 
“É uma opção natural. Não escolhemos 
o Luso como centro das actividades 
de Hóquei em Patins por acaso”, subli-
nhou o vice-presidente da Federação de 
Patinagem de Portugal, Fernando Graça, 

Luso é “primeira casa 
para o Hóquei em Patins”

durante a conferência de imprensa de 
apresentação do Europeu de Sub19, 
realçando a qualidade dos equipamentos 
desportivos existentes, as condições de 
alojamento e a hospitalidade que “desde 
o início” encontraram na Mealhada. “A 
Câmara apoiou-nos desde o primeiro 
minuto. Nós ficámos encantados, os 
atletas também e todos sentem que 
temos aqui condições excepcionais”, 
prosseguiu Fernando Claro, rematando: 
“Esta é a primeira casa para o Hóquei 
em Patins”.
Uma afirmação que vai ao encontro das 
ambições do vereador do Desporto da 
autarquia mealhadense. “Queremos que 
a Mealhada se possa chamar a capital do 
Hóquei em Patins em Portugal”, referiu 
António Jorge Franco, realçando o “orgu-
lho” que sente em estabelecer parcerias 
com instituições que procurem dina-
mizar o Desporto, nomeadamente no 
concelho da Mealhada. “É preciso dar 
vida ao Desporto. Não é só fazer equipa-
mentos desportivos e depois fechá-los. É 
preciso conseguir parcerias para dinami-
zá-los”, defendeu o vereador.

O Centro de Estágios do Luso 
– Mealhada, recebeu, no passado dia 
25 de Março, o primeiro campeonato 
de atletismo de pista ao ar livre da 
temporada. A competição “Km Jovem 
Distrital” inaugurou, assim, a época de 
pista no Luso, reunindo centenas de 
atletas dos principais clubes perten-
centes às associações de Atletismo de 
Aveiro e Coimbra.
A época está aberta e são muitas as 
provas previstas para esta temporada. 
O arranque aconteceu com a iniciati-
va “Km Jovem Distrital”, mas logo de 

Centro de Estágios do Luso
já abriu época de pista

seguida, no fim-de-semana de 31 de 
Março e 1 de Abril, o Luso voltou a ser 
palco de outra competição, o “Torneio 
Distrital Atleta Completo”, que contou 
com a participação de cerca de 700 
atletas de diferentes clubes e escolas 
da região. 
O Luso tem ainda em agenda a Fase Final 
Distrital do Mega Sprinter, o Torneio 
Distrital de Provas Combinadas, a 
Taça Amílcar Teixeira, o Campeonato 
Distrital de Juniores, o Torneio Inter-
Associações e o Campeonato Nacional 
de Esperanças.

A equipa de futebol Sport Clube Beira-
Mar esteve no Centro de Estágios do 
Luso, na manhã do dia 14 de Fevereiro, 

Beira-Mar treinou no Luso
a realizar um treino de preparação 
para o jogo da Liga com o Estrela de 
Amadora. 

Cine-Teatro Messias
recebe Meeting de 
Treinadores de Futebol

Depois de uma primeira edição de 
sucesso, em Maio de 2005, realiza-se 
agora, no dia 1 de Junho, o II Meeting 
de Treinadores de Futebol. Um evento 
organizado pela Câmara Municipal 
da Mealhada, em co-produção com a 
Faculdade de Ciências do Desporto 
e Educação Física (FCDEF) da 
Universidade de Coimbra, que procura 
fomentar a partilha de conhecimentos 
e experiências entre os agentes despor-
tivos nacionais. 
“Nesta iniciativa há uma preocupação 
com o desporto para além do mediáti-
co, há uma aposta na valorização dos 
agentes desportivos”, referiu Manuel 
João Coelho e Silva, da FCDEF da 
Universidade de Coimbra, durante a 

conferência de imprensa de apresenta-
ção do meeting, realçando que “o facto 
do evento se realizar nesta centrali-
dade que é a Mealhada faz com que 
chegue a todo o lado”. “Virá gente do 
Norte e do Sul do país”, sublinhou. 
Uma opinião partilhada pelo Presidente 
da Câmara. “A Mealhada está num 
ponto estratégico em termos de loca-
lização. Hoje chega-se de auto-estrada 
nas maiores das facilidades, seja qual 
for o ponto de partida”, reforçou 
Carlos Cabral, agradecendo o empenho 
da Universidade de Coimbra nesta ini-
ciativa, que tem início às 9h de dia 1 de 
Junho, no Cine-Teatro Messias. 

Painel de luxo na segunda edi-
ção do evento

O II Meeting de Treinadores de 
Futebol vai contar com um painel 
de convidados de peso. Para além 
do norte-americano Robert Malina 
(Universidade Estado de Michigan), 
o evento contará ainda com a par-
ticipação de António Natal (FADE 
da Universidade do Porto/ Boavista 
Futebol Clube), António Figueiredo 
(FCDEF da Universidade de Coimbra/ 
AAC - OAF), Jorge Castelo (FMH da 
Universidade Técnica de Lisboa), Luís 
Castro (F.C. Porto), António Carraça 
(S.L. Benfica) e, por último, Paulo 
Cardoso e João Aroso (ambos do 
Sporting C. P.).

As Piscinas Municipais da Mealhada 
receberam, nos passados dias 2, 3 e 4 
de Março, o Campeonato Regional de 
Natação – Infantis. Uma organização da 

Campeonato Regional de Natação 
contou com 200 Jovens atletas

Câmara da Mealhada e das Associações 
de Natação de Aveiro e Coimbra, que 
contou com a participação de todos 
os clube de ambas as associações, num 
total de 25. 
Ao todo foram 200 atletas que, duran-
te três dias, deram o seu melhor para 
conseguirem resultados que lhes 
permitissem o acesso ao Campeonato 
Nacional e aos Campeonatos Zonais. 
Nem todos o conseguiram, mas todos, 
sem excepção, proporcionaram um 
espectáculo agradável ao público 
que encheu as bancadas das Piscinas 
Municipais da Mealhada.
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A Câmara Municipal da Mealhada 
está a preparar-se para a implemen-
tação, “de forma realista e dinâmica”, 
da Agenda 21 Local. Nesse sentido, a 
autarquia tem vindo a desenvolver um 
conjunto de iniciativas que visam a 
sensibilização e participação de toda 
a população na melhoria ambiental 
da comunidade local, para que, assim, 
consiga promover o desenvolvimento 
sustentável do concelho. Uma forma 
da autarquia garantir que, na altura 
da concretização do plano de acção 
da Agenda 21 Local, a comunidade já 
estará consciencializada para a impor-
tância do seu contributo.
Ciente de que o envolvimento de 
toda a comunidade é indispensável 
à boa realização dos planos previs-
tos na Agenda 21 Local, a Câmara da 
Mealhada decidiu preparar o terreno 
para a sua implementação. Para tal, 
e já a pensar na Agenda 21 Escolar, a 
autarquia apostou em diversas inicia-
tivas de Educação Ambiental, que tem 
vindo a promover junto das escolas. 
A par disso, a autarquia empenhou-se 
ainda na implementação de políticas e 
medidas preventivas, na realização de 
acções de formação e sensibilização e 
na promoção de actividades educacio-
nais para toda a comunidade.
Agora, está na altura de dar mais um 
passo em frente na implementação 
da Agenda 21 Escolar e Agenda 21 
Local. Para isso, a Câmara Municipal 
da Mealhada prepara-se para assinar 
um protocolo com a Universidade de 

Mealhada prepara-se
para implementar a 
Agenda 21 Local

Aveiro, entidade que será sua parceira 
na concepção do programa de acção 
para o Município da Mealhada.

O que é a Agenda 21 Local?

A Agenda 21 Local é um documento 
que prevê a criação de um plano de 
acção global para o desenvolvimen-
to sustentável – a ser aplicado pela 
ONU, pelos Governos, empresas e 
instituições e outros grupos – e que 
foi assinado no Rio de Janeiro, em 1992, 
por 179 países participantes na Cimeira 
das Nações Unidas sobre o Ambiente e 
Desenvolvimento. 
Dois anos mais tarde, surge a Primeira 
Conferência Europeia de Vilas e 
Cidades Sustentáveis, em Aalborg, e 
numerosos municípios europeus assi-
nam a Carta de Aalborg, um documen-
to no qual as cidades se comprometem 
a elaborar a sua Agenda 21 Local e a 
desenvolverem programas com vista 
ao desenvolvimento sustentável.

O que é a Agenda 21 Escolar?

Tendo em conta a necessidade de pre-
parar a futuro, a aposta começou pelas 
escolas. É nesse sentido que surge 
a Agenda 21 Escolar, que se reporta 
exclusivamente a um nível de acção 
da Agenda 21 Local: o meio escolar. 
A Agenda 21 Escolar é, assim, um 
compromisso da comunidade educa-
tiva para com a procura da qualidade 
ambiental e sustentável no meio esco-
lar e na sua envolvente. 

Os restaurantes que servem leitão na 
Mealhada estão em sexto lugar no 
ranking dos restaurantes preferidos 
de Nick Lander, um conceituado 
crítico gastronómico, que escreve no 
conhecido jornal britânico “Financial 
Times”. Nick Lander não refere espe-

Restaurantes de Leitão da
Mealhada no top 25 de Nick Lander

cificamente um restaurante, mas sim 
todos no geral, considerando que a 
“Mealhada é o epicentro mundial dos 
restaurantes de leitão”. 
A lista é extensa, mas a Mealhada e os 
seus restaurantes de leitão colocam 
Portugal num dos lugares cimeiros da 
lista de preferências de Nick Lander, 
deixando para trás conhecidos res-
taurantes internacionais de países 
como a França, a Itália e a Grécia. As 
escolhas de Nick Lander podem ser 
vistas em www.jancisrobinson.com, 
o site da sua esposa, a conhecida 
jornalista inglesa Jancis Robinson, 
que escreve sobre vinhos também no 
“Financial Times”. 

O auditório da Escola Secundária 
da Mealhada foi palco, no passado 
dia 8 de Fevereiro, de uma sessão 
informativa subordinada ao tema 
“Que droga! Efeitos e Prevenção”, 
levada a cabo pelo Serviço Social 
da Câmara Municipal da Mealhada, 
no âmbito do Programa Rede Social 
– Grupo Temático das “Dependências 
e do projecto da ADELO, “Caminhos 
Cruzados”. A iniciativa, que visou sen-
sibilizar os jovens para a problemática 
da droga, contou com a presença de 70 
alunos do 12ºano.
O consumo de álcool, tabaco e drogas 
ilícitas é um dos problemas sinalizados 
no Diagnóstico Social do Concelho 
da Mealhada. É importante, por isso, 
preveni-lo e combatê-lo. Esta inicia-
tiva pretendeu isso mesmo: ajudar os 
jovens a melhor compreender essa pro-
blemática, a melhor entender as suas 
consequências, para que fiquem mais 

Droga em debate na 
Escola Secundária da 
Mealhada

conscientes dos riscos que daí advém.   
A primeira oradora foi Rosa Maria 
Gomes, médica responsável pelas 
consultas de alcoologia do Centro de 
Saúde da Mealhada, que falou sobre 
“o álcool e os seus efeitos”, dando a 
conhecer o tipo de vida, social, fami-
liar e profissional, de um alcóolico. 
Seguiram-se Cláudia Pires e Patrícia 
Santos, do Centro de Atendimento 
a Toxicodependentes de Aveiro, que 
falaram sobre drogas ilícitas e abor-
daram o tema da toxicodependência, 
concluindo a sua intervenção desfa-
zendo alguns mitos que existem sobre 
a “cannabis”. 
A iniciativa terminou com a inter-
venção do Cabo Marques, da GNR 
de Anadia, que falou sobre os efeitos 
do álcool e das drogas na condução, 
contando algumas situações que 
vivenciou durante o seu percurso 
profissional.

O Centro Comunitário do Canedo foi o 
local escolhido para a realização, no dia 
26 de Fevereiro, de uma sessão infor-
mativa intitulada “Gestão de Recursos 
Financeiros e Domésticos”. Uma inicia-
tiva dirigida a um grupo de 20 benefici-
árias de respostas sociais do concelho, 

Beneficiários sociais
aprendem a gerir recursos
financeiros e domésticos

nomeadamente Rendimento Social de 
Inserção, Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens em Risco, Acção 
Social e Intervenção Familiar. 
Ensinar a gerir eficazmente os recur-
sos domésticos, evitando gastos des-
necessários e procurando canalizar os 
recursos existentes para as despesas 
prioritárias foi o grande objectivo 
desta sessão de sensibilização, pro-
movida pela AD ELO – Associação de 
Desenvolvimento Local da Bairrada 
e Mondego, no âmbito do projecto 
“Caminhos Cruzados”. Uma iniciativa 
que contou com a colaboração com o 
Serviço Social da Câmara Municipal 
da Mealhada, entre outros agentes 
sociais do concelho.
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

O corrente ano de 2007 é o Ano Europeu 
da Igualdade de Oportunidades para 

Espanha vence 1º Europeu
Feminino de Hóquei em Patins Sub 19

Vamos poupar água

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das 
Florestas esteve no Buçaco, dia 
30 de Janeiro, para a apresenta-
ção do Plano de Recuperação e 
Ordenamento da Mata Nacional do 
Buçaco. Para além de ter garantido 
que as obras irão avançar no ter-
reno já em Agosto próximo e que 
estarão concluídas até ao final do 
ano, Rui Gonçalves prometeu ainda 
novos investimentos para os anos 
seguintes.
Depois de mais de 15 anos de avan-
ços e recuos, parece que é desta 
que a Mata Nacional do Buçaco 
vai, finalmente, ser recuperada. 
Um investimento de 1,3 milhões de 
euros que prevê, entre outras inter-
venções, a criação de um centro de 
interpretação ambiental, a recupe-
ração das estufas e dos edifícios das 
Portas de Coimbra. 
Uma aposta que não se esgota na 
recuperação do património edifi-
cado. Faz ainda parte do projecto – 
coordenado pelo Departamento de 
Biologia da Universidade de Aveiro 
– a valorização da biodiversidade, a 
conservação do arboreto e a gestão 
sustentável da paisagem desta man-
cha florestal. “Desta vez é a sério, 
não são só promessas. As obras 
vão começar em Agosto e devem 
estar concluídas no final deste ano”, 
assegurou o secretário de Estado 
Rui Gonçalves, em declarações ao 
“Diário de Coimbra”, prometendo 
ainda que “novos investimentos 
serão canalizados” nos próximos 
anos, para este património nacio-
nal, nomeadamente através de can-
didaturas a apoios comunitários, no 
âmbito do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional. 

Mata do Buçaco
vai ser 
requalificada 
ainda este ano

A Espanha é a justa vencedora do 1º 
Campeonato Europeu Feminino de 
Hóquei em Patins, que decorreu de 19 
a 21 de Abril, no Pavilhão Municipal do 
Luso. A equipa de Joan Sole não perdeu 
nenhum jogo durante a competição, 
derrotando Portugal na final por 3-0. 
A Selecção Portuguesa subiu, assim, ao 
segundo lugar do pódio, sagrando-se 
vice-campeã europeia no escalão sub 
19. O terceiro lugar foi conquistado pela 
Alemanha, que derrotou a França por 
3-2.
“Temos que ser honestos e reconhecer a 
capacidade táctica da Espanha”, sublinhou 
o Director Técnico Nacional, Luís Sénica, 
no final do campeonato, admitindo que “a 
Espanha mostrou ser a equipa mais forte”. 
“Estamos satisfeitos”, prosseguiu, salien-
tando a importância da realização desta 
iniciativa, organizada pela Federação 
de Patinagem de Portugal, Câmara 
Municipal da Mealhada e Associação de 
Patinagem de Aveiro. “Era fundamental 
a concretização deste Campeonato da 
Europa”, referiu Luís Sénica, elogiando “a 
qualidade e o empenho da equipa organi-
zadora da competição”. 

Município da Mealhada adere ao
Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para todos

Uma ideia partilhada pelo selecciona-
dor espanhol. Joan Sole falou, sobretu-
do, sobre a importância deste primeiro 
Europeu Feminino de Sub19 para o 
desenvolvimento da modalidade no 
género feminino e nos escalões mais 
novos em toda a Europa. “É preciso que 
todo o Mundo trabalhe nisto, se não 
nunca seremos melhores”, referiu, con-
gratulando-se, claro está, pela vitória da 
sua equipa nesta competição. 
A iniciativa agradou ainda ao seleccio-
nador francês e ao alemão. Satisfeito 
pela conquista do 3º lugar, Michael Witt 
deu os parabéns a todos os que, de uma 
forma ou de outra, contribuíram para 
este espectáculo de Hóquei em Patins. 
“Vimos muito bons jogos, muito boas 
atletas, um óptimo pavilhão e uma audi-
ência fantástica”, frisou o seleccionador 
alemão, concluindo: “Gostaríamos de 
voltar”.

Muitos aplausos
e muito “fair-play”

O Pavilhão Municipal do Luso esteve, 
durante estes três dias, quase sempre 

lotado. O público empenhou-se, torceu 
por Portugal, aplaudiu de pé as jogado-
ras nacionais e, com elas, cantou o hino 
português, de cabeça erguida. Apesar de 
alguma tristeza por não terem subido ao 
primeiro lugar do pódio, as atletas nacio-
nais – muitas a vestir, pela primeira vez, a 
camisola da Selecção – mostraram orgu-
lho pelo título de vice-campeãs da Europa 
e, agradeceram, todo o apoio da plateia. 
“É indescritível o que sentimos ao ouvir 
gritar Portugal”, afirmou a guarda-redes 
lusa, Ana Rita. “É magnífico chegar até 
aqui, não tenho palavras, é muito bom”, 
sublinhou, por sua vez, Sofia Vicente, a 
jogadora mais nova da equipa. 
No final do campeonato, as atletas das 
quatro selecções europeias mostraram o 
que é “fair-play” e desportivismo. Apesar 
da agressividade verificada em alguns 
jogos – como foi o caso dos dois de 
Portugal com a Espanha – as atletas das 
quatro selecções uniram-se numa roda 
gigante e, abraçadas, mostraram ao públi-
co que a competição tem que ser saudá-
vel e que o desporto realmente cria laços 
de amizade quer entre colegas de equipa, 
quer mesmo entre adversárias de jogo. 

Todos. Uma iniciativa que tem como 
objectivo primordial sensibilizar a 
população para a necessidade de 
combater atitudes e comportamentos 
discriminatórios, promovendo uma 
sociedade mais justa e mais coesa. Pela 
importância da mensagem, a Câmara 

Municipal da Mealhada decidiu aliar-
se a esta iniciativa, promovendo acções 
de divulgação e sensibilização sobre a 
temática, nomeadamente exposições, 
colóquios e seminários, entre outras 
actividades, que irão decorrer até ao 
final do ano.


