
– na Mealhada, na Pampilhosa e no Luso – e de 
outros dois mais pequenos – em Casal Comba e 
Barcouço – foi validada pelo Governo no passa-
do dia 29 de Maio.

Mealhada
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Governo aprovou a Carta
Educativa do Município da Mealhada

[ página 03 ] 

Viveiros Florestais
da Mealhada já são
municipais

A Carta Educativa do Município da Mealhada 
já foi aprovada pelo Ministério da Educação. 
Este importante instrumento de planeamen-
to municipal, que contém uma proposta para 
a criação de três grandes centros educativos 

Os Viveiros Florestais da Mealhada já são 
propriedade da Câmara Municipal. A assi-
natura da escritura de transferência dos 
Viveiros Florestais decorreu no passado dia 
30 de Maio, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, numa cerimónia presidida pelo 
Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, Rui Nobre Gonçalves. 

[ página 12 ] 

A IX Feira de Artesanato e Gastronomia 
da Mealhada levou milhares de pessoas, 
entre os dias 2 e 10 de Junho, ao Jardim 
Municipal da Mealhada. Durante nove 
dias, o artesanato, a gastronomia e um 
vasto programa de animação tomaram 
conta do centro da cidade e atraíram 
milhares de visitantes à festa mais popu-
lar da Mealhada.

IX Feira de Artesanato e 
Gastronomia “foi das mais 
concorridas” de sempre

Campeonato Nacional de 
Atletismo levou perto de 
350 atletas ao Luso

[ página 07 ] 

O Centro de Estágios do Luso foi palco, dias 
30 de Junho e 1 de Julho, do Campeonato 
Nacional de Esperanças em Atletismo. Dos 
341 atletas inscritos, de 72 clubes nacionais, 
três conseguiram os mínimos necessários 
para estarem presentes no Campeonato 
da Europa de Sub 23, que decorre em 
Debrecen, Hungria, de 12 a 15 de Julho. 
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Editorial

A concretização da passagem da pro-
priedade dos Viveiros Florestais da 
Mealhada para a posse da Câmara 
Municipal no passado dia 30 de Maio, 
foi motivo de regozijo para o comum 
do cidadão do concelho que quase tinha 
perdido a esperança de, algum dia, ser 
possível ver o “usufruto” daquele espaço 

devolvido à população, especialmente à 
da cidade da Mealhada. Também muitos 
políticos locais, dos mais diversos qua-
drantes, não esconderam o seu conten-
tamento por, ao fim de mais de 15 anos 
de luta, ser atingido tal desiderato.
Valeu-nos a insistência, a perseverança, 
a teimosia, o ultrapassar de incompreen-
sões pessoais ou políticas, mas também 
o apoio, o diálogo, a noção de serviço 
público que encontrámos, a nível pesso-
al, regional e nacional, nesta fase final 
de quase dois anos em que foi atingi-
do o necessário entendimento com o 
Governo.
Mas, diz o Povo na sua imensa sabe-
doria que “não há bela sem senão” e, 
neste aspecto particular, custou-nos ver 
e sentir a mal disfarçada azia de alguns 
que da política têm uma noção estreita 
e curta (porque apenas ajustada à sua 

dimensão pessoal) perante o solucio-
nar deste velho problema e, sobretudo, 
perante a impossibilidade de utilização 
futura do espaço para aproveitamentos 
que nada têm a ver com o sentido do 
colectivo que, a todos nós autarcas, 
incumbe defender.
O lançamento do concurso público 
para a recuperação e transformação dos 
antigos viveiros em Parque Urbano da 
Mealhada – que brevemente será con-
cretizado, com base no projecto elabo-
rado por um gabinete da especialidade 
constituído por técnicos credenciados, 
– será o princípio do culminar do insis-
tente esforço a que nos obrigámos.

O Presidente da Câmara    

 Carlos Cabral

A pedido do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, o Secretário 
de Estado da Saúde, Francisco Ventura 
Ramos, recebeu em audiência, no passa-
do dia 19 de Junho, o autarca que se fez 
acompanhar do Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia da Mealhada.

Presidente da Câmara e Provedor da Misericórdia
recebidos pelo Secretário de Estado da Saúde

A reunião teve por objectivo pedir o 
apoio do Governo para o funcionamento 
do Hospital da Misericórdia, tendo sido 
possível estabelecer o contacto directo 
entre o governante e o responsável da 
Misericórdia para avaliar a possibilidade 

de uma colaboração da unidade hospita-
lar com o Serviço Nacional de Saúde.
Na reunião estiveram ainda presentes 
o Administrador Regional de Saúde do 
Centro e o Director Clínico do Hospital 
da Misericórdia da Mealhada. 

Já nos dias 21 e 22 de Junho, decorreu 
no Cine-Teatro Messias o XXIV Curso 
de Pediatria Ambulatória, uma iniciati-
va organizada pelo Hospital Pediátrico 
de Coimbra.

Cine-Teatro Messias
recebeu Encontro do PCP
Um Encontro do Partido Comunista 
Português (PCP) sobre “Agricultura e o 
Mundo Rural” decorreu, dia 9 de Junho, 
no Cine-Teatro Messias. A iniciativa 
foi organizada pelo Partido Comunista 
Português e contou com a presença do 
secretário-geral do partido, Jerónimo 
de Sousa, e cerca de três centenas de 
participantes oriundos de todo os país. 
O Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada assistiu à sessão de abertura 
do evento a convite da organização. 

... e Curso de
Pediatria Ambulatória
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Viveiros Florestais da Mealhada
já são propriedade da Câmara Municipal

Os Viveiros Florestais da Mealhada 
são propriedade da Câmara 
Municipal desde o passado dia 30 
de Maio. A assinatura da escritu-
ra de transferência dos Viveiros 
Florestais decorreu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, numa ceri-
mónia presidida pelo Secretário 
de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, Rui Nobre 
Gonçalves. “Hoje (30 de Maio) é 
um dia que ficará para a História do 
Município”, sublinhou o Presidente 
da Câmara da Mealhada, Carlos 
Cabral.

Após longos anos de diligências junto 
dos consecutivos Governos, a Câmara 
da Mealhada conseguiu, finalmente, a 
propriedade dos Viveiros Florestais. 
“Esta assinatura consagra a posse dos 
Viveiros Florestais por parte da Câmara 
Municipal da Mealhada”, afirmou Carlos 
Cabral durante a cerimónia, agradecen-
do ao actual Governo e sobretudo “às 

pessoas e detentores de cargos políticos 
presentes na mesa” todo o apoio que 
prestaram para que este processo pudes-
se ser, finalmente, desbloqueado.
“É um problema que existia e que final-
mente está resolvido”, frisou, por sua 
vez, Rui Nobre Gonçalves, defendendo 
a transferência da propriedade para o 
Município da Mealhada. “Tínhamos 
aqui um património que já não tinha 
valor para as Florestas. Os Viveiros 
Florestais da Mealhada em vez de serem 
uma fonte de riqueza já se tinham torna-
do num ónus”, salientou o secretário de 
Estado, enaltecendo o facto desse patri-
mónio ter, para a autarquia, um valor 
imensurável. “Havia uma instituição 
que já não tinha uso a dar-lhes e uma 
outra que tinha (…) A Câmara pretende, 
assim, melhorar a qualidade de vida aqui 
no concelho”, concluiu.
Como contrapartida, a Câmara 
Municipal cedeu ao Estado (Ministério 
da Educação) o terreno municipal 
onde foi construída a Escola EB 2/3 da 
Pampilhosa.

Projecto do Parque Urbano

O projecto de reconversão do espaço já 
foi entregue pelo Gabinete Projectista 
no dia 11 de Junho, estando agora a ser 
apreciado pelos técnicos da autarquia. 
“Queremos manter-lhe a estrutura, 
mas dar-lhe vida, qualidade”, afirmou 
o Presidente da Câmara, referindo-se 
à transformação dos Viveiros Florestais 
em Parque Urbano da Mealhada Nesse 
sentido, toda aquela área vai ser trans-
formada numa zona de recreio e lazer, 
criando, assim, o novo espaço verde 
de excelência da cidade. “Os espaços 
verdes, os espaços de lazer são muito 
importantes para a qualidade de vida 
de um município. Espero que o par-
que possa contribuir para isso. Que os 
cidadãos possam tirar o melhor partido 
desta nova valia que o concelho vai 
ter”, concluiu o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas, 
Rui Nobre Gonçalves, no discurso que 
proferiu na cerimónia de assinatura da 
escritura de transferência.

O Município da Mealhada é um 
dos fundadores da Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho. 
A assinatura da escritura notarial 
de constituição da Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho 
(AMPV) decorreu no dia 30 de Abril, 
no Museu Rural do Vinho do Cartaxo 
e foi assinada por 18 municípios.

Mealhada integra a Associação
de Municípios Portugueses do Vinho

Mealhada, Arruda dos Vinhos, 
Bombarral, Borba, Cadaval, Cantanhede, 
Cartaxo, Gouveia, Lamego, Moura, 
Palmela, Peso da Régua, Ponte da Barca, 
Redondo, Reguengos de Monsaraz, 
Santa Marta de Penaguião, Sousel e 
Vidigueira foram os municípios fun-
dadores da AMPV, uma associação 
intermunicipal que visa a “promoção do 
vinho português” e que conta já com 62 
municípios aderentes.
Depois da escritura assinada e da AMPV 
estar devidamente constituída, decorreu, 
no mesmo dia, a cerimónia de Tomada 
de Posse dos Corpos Sociais da associa-
ção, no Centro Cultural do Município 
do Cartaxo. O Conselho Directivo 
–  do qual o Município da Mealhada 
faz parte enquanto Vogal, representado 
pelo Presidente da Câmara –ficou sob 

a presidência do Município do Cartaxo, 
na pessoa de Paulo Caldas (Presidente 
da Câmara), enquanto a Assembleia 
Intermunicipal ficou a cargo do 
Município de Lamego, na pessoa de José 
Miguel Noras (Vereador da Câmara).
“Neste dia devemos reconhecer aqueles 
que, desde a primeira hora, se empe-
nharam para dar origem a esta reali-
dade”, afirmou José Miguel Noras, na 
qualidade de presidente da Assembleia 
Intermunicipal da AMPV. A constitui-
ção deste organismo “é um marco his-
tórico que deve ser lembrado como um 
contributo nobre, onde as autarquias 
se unem para um projecto comum: a 
promoção do vinho português”, frisou, 
por sua vez, Paulo Caldas, na qualidade 
de presidente do Conselho Directivo da 
associação.

O Município da Mealhada esteve 
representado no XVII Congresso da 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) que decorreu no 
Teatro Micaelense de Ponta Delgada, 
na Ilha de S Miguel, Açores, nos dias 
14, 15 e 16 de Junho. O Município 
da Mealhada fez-se representar 
pelo Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, e pelo Presidente da Junta 
de Freguesia da Vacariça e também 
Primeiro Secretário da Assembleia 
Municipal, José Alves Rosa.
Os representantes do Município da 
Mealhada deram o seu voto favorá-
vel à aprovação de todos os docu-
mentos e conclusões do Congresso, 
que globalmente definem a posição 
da ANMP em diversas matérias, 
nomeadamente, na transferência 
de competências da Administração 
Central para as autarquias, no 
âmbito da Educação, Saúde, Acção 
Social, Ambiente e Ordenamento do 
Território.

Mealhada participou
no XVII Congresso da 
Associação Nacional de 
Municípios Portugueses

As comemorações do 33º aniver-
sário do 25 de Abril de 1974 no 
concelho da Mealhada iniciaram-se 
às 10h, com o hastear da Bandeira 
Nacional nos Paços do Município, 
a Guarda de Honra pelos Bombeiros 
da Mealhada e Pampilhosa e o Hino 
Nacional tocado pela Filarmónica 
Lyra Barcoucense 10 de Agosto, 
seguindo-se a deposição de uma 
coroa de flores no monumento aos 
mortos em combate do concelho e 
a habitual largada de pombos pelo 
Grupo Columbófilo da Mealhada. 
De seguida, teve lugar, no Salão 
Nobre da Câmara, a sessão solene 
da Assembleia Municipal.
Da parte da tarde, às 16h, decor-
reu um concerto pela Filarmónica 
Pampilhosense no Jardim Municipal 
da Mealhada.

Comemoração dos
33 anos do 25 de Abril

No Boletim Municipal N.ª 21 foi referi-
do, por lapso, na notícia «Carnaval “foi 
o melhor espectáculo de sempre”», 
que a Câmara Municipal da Mealhada 
atribuiu uma ajuda financeira “no 
valor de 125 mil euros” à Associação 
de Carnaval da Bairrada, sendo que o 
valor correcto é de 75 mil euros. Pelo 
lapso cometido, a Câmara Municipal 
da Mealhada pede, assim, desculpas 
aos leitores do Boletim Municipal.

Rectificação
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REMODELAÇÃO
AVENIDA NAVARRO NO LUSO EM CONCURSO PÚBLICO

CONSTRUÇÃO
LIGAÇÃO DAS RUAS DO LAGAR E LIMARINHO

OBRAS MUNICIPAIS

REABILITAÇÃO
CALÇADAS NO LUSO

ENVOLVENTE
ZONA DESPORTIVA DA MEALHADA

Está em curso o processo para 
a abertura do concurso público 
para remodelação da Avenida 
Navarro, na vila do Luso. O objec-
tivo desta requalificação prende-
se, essencialmente, com a neces-
sidade de dar uma nova imagem 
a esta praça central do Luso e aos 
seus espaços envolventes, uma 

vez que este é o principal ponto 
de encontro de visitantes e turis-
tas, que ali se deslocam atraídos, 
sobretudo, pela Fonte de S. João e 
pelas Termas.
Trata-se, assim, de uma empreita-
da também de valorização paisa-
gística da Praça Emídio Navarro, 

que prevê a requalificação da 
zona dos quiosques, dos espaços 
verdes, a reorganização dos cir-
cuitos viários e pedonais, com o 
alargamento dos passeios e repa-
vimentação geral, e novas infra-
estruturas de águas, saneamento, 
pluviais e eléctricas.

Está avançada 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 correcção 
e alargamento do traçado, arrua-

REABILITAÇÃO
ESTRADA VENTOSA/PENEIREIRO

mentos urbanos, rede de drenagem 
de águas pluviais, pavimentação e 
sinalização - e que conclui, assim, a 
requalificação de toda a rede viária 
da freguesia de Ventosa do Bairro. 
Com esta empreitada fica também 
facilitada a mobilidade intermu-
nicipal, já que esta via rodoviária 

liga os munícipes de três conce-
lhos distintos. Uma obra que se 
enquadra na filosofia da Câmara 
Municipal da Mealhada, que 
defende a melhoria das acessibi-
lidades como vector fundamental 
para o desenvolvimento integra-
do do concelho. 

Avançada está também a empreitada 
de construção de dois edifícios no 
Jardim Público da Pampilhosa, um 
dos quais albergará um restaurante, 
uma cafetaria, um estabelecimento 
comercial e o outro destinado a 
apoio ao jardim. Em termos arqui-

CONSTRUÇÃO
JARDIM PÚBLICO DA PAMPILHOSA

tectónicos, os imóveis irão apresen-
tar 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 con-

junto, terão uma área de 510 metros 
quadrados. A articulação com a via 
pública faz-se por um amplo “pas-
seio” que se prolonga até uma pra-
ceta comum aos dois edifícios, que 
funcionará como “hall” de entrada 
do empreendimento. 

A decorrer estão também os 
trabalhos de construção de uma 
Passagem Superior à Linha da 
Beira Alta (Ramal da Figueira 

CONSTRUÇÃO
PASSAGEM SUPERIOR NA SILVÃ

da Foz), na Silvã. Com a constru-
ção desta passagem superior, em 
colaboração com a REFER, será 
encerrada a passagem de nível 

sem guarda aí existente na estra-
da Silvã/Mala, aumentando assim 
a segurança no local. 

Foi concluída a construção do arruamento de ligação 
da rua do Lagar à rua do Limarinho, na Pampilhosa. 
O traçado estende-se ao longo de 250 metros, tendo 
sido acautelada a necessidade de confinar o trânsito 
automóvel e de peões numa zona onde existem escolas 
e o quartel dos Bombeiros da Pampilhosa. Este arrua-
mento visa também facilitar o acesso das viaturas dos 
bombeiros ao centro da vila da Pampilhosa.

PAVIMENTAÇÃO
PAMPILHOSA, CANEDO, PEGO E VENTOSA 
DO BAIRRO
Foram executadas as pavimentações de alguns arru-
amentos na Pampilhosa, Canedo, Pego e Ventosa do 
Bairro.

Está concluída a reabilitação de calçadas em pedra em 
alguns arruamentos da vila do Luso.

Em curso está também o ajardinamento e a valorização 
da envolvente à Zona Desportiva da Mealhada.
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Dia Mundial do Ambiente
Ambipólio e Casa do Ambiente fizeram
a delícia dos mais novos

O Museu Militar do Buçaco reabriu, 
no passado dia 15 de Maio, depois de o 
espaço ter sofrido obras de beneficiação 

A Câmara Municipal da Mealhada e 
a Associação Comercial e Industrial 
da Mealhada (ACIM) foram as 
entidades promotoras da I Feira de 
Emprego e Formação do Município 
da Mealhada, iniciativa essa que 
decorreu em 6, 7 e 8 de Julho, no 
Jardim Municipal da Mealhada. 

A organização do evento teve como 
objectivo principal dar a conhecer as 
ofertas de formação e de emprego que 
existem na região, nomeadamente os 

Câmara e ACIM promoveram a I Feira
de Emprego e Formação da Mealhada

Museu Militar do Buçaco reabriu

Cursos Tecnológicos e Profissionais 
das escolas da Mealhada, as ofertas 
existentes no Instituto de Emprego, nas 
Unidades de Inserção na Vida (UNIVA) e 
entidades empregadoras que pretendam 
recrutar trabalhadores. Divulgar os perfis 
de formação e os planos curriculares dos 
cursos existentes na região, dar a conhe-
cer os programas de apoio à criação de 
emprego e estimular a qualificação do 
emprego e o empreendedorismo foram 
também objectivos da I Feira de Emprego 
e Formação do concelho da Mealhada.

O Dia Mundial da Criança (1 de 
Junho) foi em cheio para os alunos 
dos jardins-de-infância e escolas 
do Ensino Básico do Agrupamento 
de Escolas da Mealhada. A convite 
do Grupo Desportivo da Mealhada, 
com o apoio da Câmara Municipal 
e da ACIM, mais de 500 de crian-
ças encheram o Campo de Futebol 
Municipal da Mealhada Dr. Américo 
Couto, que estava preparadíssimo 
com um leque diversificado de acti-
vidades à disposição da criançada. 

Aliás, toda a Zona Desportiva da 
Mealhada era um autêntico parque 
de diversões. A Casa do Ambiente 
da ERSUC, os escorregas insuflá-
veis, os jogos das Actividades de 
Enriquecimento Curricular, entre outras 
brincadeiras, fizeram as delícias dos 
mais novos. “Estou a gostar”, afirmou a 

Dia da Criança comemorado 
em grande na Zona 
Desportiva da Mealhada

Adriana Várzeas, de 9 anos, aluna do 4º 
ano da Escola EB1 do Luso, sublinhando 
que o que preferiu foi “ir ver a Casa do 
Ambiente, andar no insuflável e brincar 
com os palhaços”. 
A colega, Beatriz Carvalho, de 10 anos, 
também elegeu as mesmas actividades. 
“Estivemos a ver um filme de reci-
clagem, para sabermos que produtos 
podemos reciclar.”, explicou Beatriz, 
concluindo: “Foi um dia muito diver-
tido”. Uma opinião partilhada por José 
Duarte, de 10 anos: “Com o Dia da 
Criança, os meninos fazem anos duas 
vezes por ano”, afirmou, satisfeito.
Da parte da tarde, os alunos da EB 2/3 
da Mealhada apresentaram a peça de 
teatro “História de uma gaivota e do 
gato que a ensinou a voar”. Um original 
do escritor Luís Sepúlveda, que a pro-
fessora Isabel Lemos adaptou e encenou 
para os pequenos talentos.

e modernização. Na abertura foi dada a 
conhecer uma nova peça, já instalada, 
que vem tornar ainda mais rica e valiosa 
a colecção do museu: uma maqueta que 
retrata a Batalha do Buçaco, da autoria 
do inglês Keith Moore, composta por 
mais de 1112 figuras de “soldadinhos” de 
chumbo. Esta peça vai ser oferecida ao 
Museu Militar pela Câmara Municipal 
da Mealhada em parceria com a 
Sociedade da Água de Luso.

A Casa do Ambiente da ERSUC esteve 
na Mealhada desde 28 de Maio até 8 de 
Junho. Os alunos das escolas do conce-
lho e a população em geral passaram 
pelo famoso camião da ERSUC, para 
aprenderem um pouco mais sobre resí-
duos, reutilização de materiais e recicla-
gem. No Dia Mundial do Ambiente, logo 
pela manhã, foram muitas as escolas que 
visitaram a casa, assistiram a um filme 
pedagógico sobre resíduos e jogaram ao 
jogo da reciclagem.
A escola EB 2/3 da Mealhada foi uma das 
visitantes e os alunos aprenderam bem 
a lição. “Reciclar porque é importante, 
reutilizar vem de reciclar mais, que é 
para reduzir a poluição do Ambiente”, 
explicou a aluna do 5ºB, Inês Oliveira, 
de 10 anos. 
Limpar as florestas, colocar mais eco-
pontos nas ruas e fazer a sua manuten-
ção, limpar os leitos dos rios e continuar 
a incentivar a recolha dos monstros, 
foram alguns conselhos dados pelos 
alunos da turma do 5ºB da escola EB 
2/3 para melhorar a qualidade ambiental 
do concelho da Mealhada. “Não deve-
mos deitar lixo para o chão, porque 
demora muito a desaparecer e estraga 
o Ambiente”, lembrou Rodrigo Carvalho 
de 10 anos. E “não devemos cortar as 
árvores, porque elas são importantes 
para a vida”, acrescentou Alexandra 
Borges, também de 10 anos.
Na Casa do Ambiente da ERSUC tam-
bém foi possível jogar ao “jogo da sepa-
ração”. O objectivo passou por separar 
os resíduos, desenhados num cartão, 
pelos ecopontos existentes. Amarelo 
para plásticos e metais, verde para o 
vidro e azul para o papel e o cartão. Mas, 
atenção, há excepções. “Aprendi que 
devemos reciclar, porque é melhor para 
todos e que os pacotes de leite são no 
amarelo e não no azul”, contou Beatriz 
Carvalho, de 10 anos, que também visi-
tou o camião da ERSUC. 

O Dia Mundial do Ambiente (5 de 
Junho) foi cheio de actividades no 
concelho da Mealhada. A Biblioteca 
Municipal da Mealhada convidou 
os mais novos a aprenderem a fazer 
papel reciclado, enquanto que, no 
Jardim Municipal da Mealhada, as 
grandes atracções do dia foram o 
jogo Ambipólio e a Casa do Ambiente 
da ERSUC.

“É muito giro, porque é um jogo de 
concentração e aprendemos coisas 
sobre o Ambiente”, afirmou Rita Sousa, 
de 8 anos, aluna do 3º ano da EB1 da 
Mealhada. Os colegas, entusiasmados, 
estavam atentos ao jogo, mas percebia-
se que a opinião era unânime. “É diver-
tido e aprendemos muitas coisas sobre 
a Natureza”, sublinhou, por sua vez, 
José Manso, de 9 anos, generalizando a 
opinião da turma da EB1 da Mealhada.
O jogo, idealizado e concebido por 
técnicos da Câmara Municipal da 
Mealhada, tem a forma de um tabulei-
ro gigante, que representa o concelho. 
Para se começar a jogar, é necessário 
criarem-se grupos de jogadores. Cada 
grupo coloca o seu peão na casa de par-
tida, que representa Ventosa do Bairro, 
e o objectivo é chegar primeiro, e com 
número certo, à casa de chegada, Casal 
Comba. Pelo percurso vão-se encon-
trando casas brancas (neutras), casas 
azuis (que correspondem a uma surpre-
sa) e casas amarelas (que obrigam os 
jogadores a responder a uma pergunta 
sobre Ambiente).
As amarelas são as mais temidas. “O 
que é a reciclagem?” perguntou o for-
mador ao grupo da Rita. “A reciclagem 
é separarmos o lixo para voltarmos a 
usar o lixo que fazemos”, respondeu 
apressadamente Mariana Vieira de 8 
anos. O José, do outro grupo, também 
quis ajudar as colegas. “A reciclagem 
permite-nos ter as coisas outras vez”, 
afirmou. E “em que ecoponto se colo-
cam as latas?”, questionou novamente 
o formador, mas desta vez ao grupo 
do José. “No amarelo”, responderam os 
alunos em conjunto. 
O objectivo do Ambipólio é, assim, 
testar os conhecimentos ambientais dos 
jogadores. Quem mais sorte tiver aos 
dados e melhor souber responder às 
questões colocadas tem, portanto, mais 

Ambipólio: Quem sabe mais 
sobre o Ambiente?

Casa do Ambiente:
aprender tudo sobre reciclagem

probabilidades de ganhar o jogo que 
procura, ainda, sensibilizar os peque-
nos para a necessidade de preservar o 
ambiente, poupando recursos como a 
água e reciclando os lixos produzidos. 
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Mealhada é a grande vencedora
do Inter Freguesias de Futsal

A equipa da Junta de Freguesia 
da Mealhada foi a grande 
vencedora do 2º Torneio 
Inter-Freguesias de Futsal. 
Apesar de ter empatado, no 
jogo da última jornada, com a 
Junta de Freguesia do Luso, a 
Mealhada acabou por arreca-
dar o título, já que na primeira 
volta do torneio bateu a equi-
pa da JF do Luso por 3-1.

O prémio de melhor jogador foi 
entregue a João Mira, da JF do 
Luso, enquanto o de melhor mar-
cador ficou para Tiago Simões, 
da JF de Casal Comba. Já o 
prémio “fair-play” coube à JF de 
Ventosa do Bairro.
O 2º Torneio Inter-Freguesias de 
Futsal – organizado pela Câmara 
Municipal da Mealhada, em 
colaboração com as oito Juntas 

de Freguesia do concelho – ter-
minou no passado dia 26 de Maio 
com a vitória da equipa da JF da 
Mealhada. Mais uma edição de 
sucesso de uma iniciativa que 
procura promover a prática des-
portiva junto dos munícipes, esti-
mulando o convívio social entre 
os mealhadenses e o intercâmbio 
entre as diferentes freguesias.
Para assinalar o fim do torneio, 
a organização promoveu um 
jogo entre a equipa vencedora 
e uma outra, composta pelos 
melhores jogadores das restantes 
equipas participantes. O jogo de 
estrelas, como foi denominado, 
decorreu no Pavilhão Municipal 
da Pampilhosa, no passado dia 
23 de Junho, terminando com 
a vitória da equipa composta 
pelos melhores jogadores sobre 
a equipa vencedora do torneio, 
a JF Mealhada, por 7-2. No final 
do encontro, os prémios foram 
entregues e o dia terminou num 
agradável convívio entre joga-
dores, árbitros, organizadores e 
público assistente.

“Café com....” encheu a sala de
imprensa do Centro de Estágios do Luso

O Cine-Teatro Messias recebeu, no passado 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 contou com 
mais de 100 inscrições e visou fomentar a partilha 
de conhecimentos e experiências entre os agentes 
desportivos nacionais. 

O II Meeting de Treinadores de Futebol teve um painel 
de convidados de peso. Para além do norte-americano 
Robert Malina, o evento contou ainda com a partici-
pação 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.).

Cine-Teatro Messias 
recebeu II Meeting de 
Treinadores de Futebol

Luso recebeu Selecção Nacional
de Seniores Femininas de Hóquei 
em Patins
A Selecção Nacional de Seniores Femininas de Hóquei 
em Patins esteve a estagiar no Pavilhão Municipal do 
Luso no passado dia 14 de Maio.

... e Selecção Nacional de Seniores 
Masculinos de Hóquei em Patins
Já a Selecção Nacional de Seniores Masculinos de 
Hóquei em Patins iniciou, no dia 30 de Maio, o seu 
estágio de preparação para o Campeonato do Mundo 
no Pavilhão Municipal do Luso. O estágio terminou a 14 
de Junho, um dia antes da comitiva partir para a Suiça, 
mais propriamente para Montreux, para participar no 
38º Campeonato do Mundo.

Luso foi também eleito pelas 
Selecções de Patinagem Artística
O Pavilhão Municipal do Luso foi também o local esco-
lhido para a realização, nos dias 9 e 10 de Junho, de 
um estágio de preparação e observação das Selecções 
Nacionais de Patinagem Artística, tendo em vista a sua 
participação nas Competições Internacionais. O referi-
do pavilhão já tinha sido palco, nos dias 5 e 6 de Maio, 
do Campeonato Intercalar de Cadetes e Juniores de 
Patinagem Artística.

Pampilhosa recebeu Campeonato 
Nacional de Karaté-Shukokai
O Pavilhão Municipal da Pampilhosa recebeu, dia 9 
de Junho, o Campeonato Nacional de Karaté, varian-
te Shukokai, organizado pela Associação Portuguesa 
de Karaté Shukokai e Núcleo de Karaté Shukokai do 
Pampigym, com o apoio da Câmara Municipal da 
Mealhada.

O Centro de Estágios do Luso  
recebeu, no passado dia 23 de 
Abril, mais um “Café com…”, 
desta vez dedicado ao fute-
bol. A iniciativa, organizada 
pela Câmara Municipal da 
Mealhada, contou com a 
presença dos ex-treinadores 
Mariano Barreto (Naval 1º 
Maio), Vítor Pontes (União de 
Leiria e Vitória de Guimarães) 
e Domingos Paciência (União 
de Leiria). Futebol profissio-
nal, modelos de jogo e carac-
terísticas dos jogadores foram 
os temas em análise.

A sala estava lotada e a sessão foi 
participativa. Mariano Barreto 
foi o primeiro orador. Começou 
por contar a sua experiência no 
estrangeiro, em países como a 

Alemanha, a Rússia ou o Gana. 
Falou das dificuldades de adapta-
ção a outro país, do choque com 
a diferença dos modelos de treino 
praticados, da predisposição dos 
jogadores estrangeiros para trei-
narem, da dedicação dos povos 
aos clubes de futebol, dos prós e 
dos contras das suas “aventuras” 
pelo estrangeiro. “Ninguém deve 
estar mais de três anos no mesmo 
clube. Depois começa-se a mis-
turar o dever profissional com o 
emocional. Foi por isso que saí do 
Sporting. Achava que não era só 
treinador, era também presiden-
te”, confessou.
Vítor Pontes teve a seu cargo a 
explicação das diferentes mis-
sões tácticas. O antigo treinador 
do União de Leiria e do Vitória 
de Guimarães falou de processos 
defensivos, processos ofensivos, 

transição defesa/ataque e transi-
ção ataque/defesa, terminando a 
sua análise com as características 
que considera serem fundamen-
tais num jogador: “ambição”, 
“querer vencer”, “atitude”, “con-
centração” e “confiança”.
A caracterização dos jogadores 
por posição foi o tema da análise 
de Domingos Paciência. O ex-
treinador do Leiria começou por 
afirmar que “cada equipa tem um 
líder e é necessário conhecer de 
imediato esse líder”, defendendo 
que, regra geral, esse é “um joga-
dor forte, ambicioso, de muito 
sacrifício, com rápida leitura de 
jogo e velocidade na execução”. 
“Hoje no futebol a velocidade 
faz a diferença. Hoje temos que 
ter jogadores que desequilibrem, 
que pensem rápido e que ajam 
rápido”, alegou.
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Yazaldes Nascimento, Laura 
Azevedo e Mónica Lopes junta-
ram-se, assim, aos 10 atletas que 
já tinham conseguido os míni-
mos para marcarem presença no 
Campeonato da Europa de Sub 
23, que decorre de 12 a 15 de Julho, 
na Hungria. A marca de Yazaldes 
Nascimento foi conseguida na 1ª 
jornada da competição, que se 
realizou dia 30 de Junho na pista 
de atletismo do Luso. O atleta do 
JOMA terminou a prova de 100m 
em 10,49, carimbando assim o 
seu passaporte para Debrecen. 
Os outros dois mínimos foram 
conseguidos na 2ª jornada do 
campeonato, que decorreu na 
manhã de dia 1 na pista de atle-
tismo do Luso. A atleta do GRQL, 
Mónica Lopes, terminou os 100m 
Barreiras em 13,81, enquanto a 
atleta da JOMA, Laura Azevedo 
conseguiu a segunda inscri-
ção nos 3000m Obstáculos do 

Campeonato Nacional de Atletismo 
levou perto de 350 atletas ao Luso

O Centro de Estágios do Luso foi palco, no fim-de-semana de 30 de Junho e 1 de Julho, do Campeonato 
Nacional de Esperanças. Uma competição que representou a última oportunidade dos atletas nacio-
nais se apurarem para o Campeonato da Europa de Sub 23, que decorrerá em Debrecen, na Hungria. 
Dos 341 atletas inscritos, de 72 clubes nacionais, três conseguiram os mínimos necessários para esta-
rem presentes no Europeu de Debrecen.

Europeu de Debrecen, ao finali-
zar a prova no Luso em 10.27,16.

Pista de Atletismo do Luso 
é uma das melhores a nível 
nacional

No decorrer do campeonato 
foram entregues as medalhas aos 
campeões nacionais e no final do 
evento, foram ainda entregues 
as taças referentes à classifica-
ção colectiva. Na competição 
feminina, subiram ao pódio os 
seguintes clubes: Juventude 
Operária Monte Abraão (1º 
lugar), Sporting Clube de Braga 
(2º lugar) e Sporting Clube de 

Portugal (3º lugar). Já na compe-
tição masculina, as taças foram 
para Sport Lisboa e Benfica (1º 
lugar), Juventude Vidigalense 
(2º lugar) e Sporting Clube de 
Portugal (3º lugar).
O Campeonato Nacional de 
Atletismo Sub 23, organizado 
pela Federação Portuguesa de 
Atletismo e pela Associação 
de Atletismo de Aveiro, com o 
apoio da Câmara Municipal da 
Mealhada, mereceu os maiores 
aplausos das entidades organiza-
doras, atletas e público em geral. 
Entre a plateia esteve o primeiro 
campeão olímpico português, 
Carlos Lopes, e a única marato-
nista a conquistar três medalhas 
em campeonatos do Mundo, 
Manuela Machado. Ambos elo-
giaram a pista de atletismo do 
Centro de Estágios do Luso, ele-
gendo-a como uma das melhores 
a nível nacional.

A equipa mista do concelho, 
“Mealhada Unida”, recebeu o 
prémio para a melhor claque na 
final do Campeonato Nacional 

Mealhada recebeu prémio de
“melhor claque” no Futebol de Rua

de Futebol de Rua, que decor-
reu nos passados dias 5, 6 e 7 
de Junho no Parque Municipal 
de Exposições da Lousã.

A equipa da Câmara Municipal da 
Mealhada conquistou o 13º lugar 
do Futebol de Rua, um torneio 
destinado a homens e mulheres 
que se encontrem em situação de 
pobreza e/ou exclusão social. 
A taça foi para a equipa da 
Associação Moinho da Juventude, 
da Amadora, que representou 
o distrito de Lisboa. O prémio 
“fair-play” foi para a Santa Casa 
da Misericórdia do Seixal, que 
representou o distrito de Setúbal. 
A equipa da Mealhada – que repre-
sentou o distrito de Aveiro, por 
ter sido a grande vencedora do 
Campeonato Distrital do passado 
dia 22 de Abril – contou sempre 
com o fervoroso apoio da sua 
claque, considerada pelo júri a 
melhor de toda a competição. 

Mealhada recebeu 
Campeonato Nacional de 
Natação Sincronizada
A 3ª Etapa do Campeonato Nacional de Natação 
Sincronizada decorreu nas Piscinas Municipais da 
Mealhada, nos dias 9 e 10 de Junho. Uma iniciativa 
organizada pela Federação Portuguesa de Natação, 
com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada e da 
Associação de Natação de Aveiro, que contou com a 
presença de 64 nadadoras pertencentes aos quatro 
clubes nacionais que estão federados na competição 
desta disciplina: FOCA – Clube de Felgueiras, Clube 
de Natação da Amadora, Sporting Clube de Espinho 
e Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do 
Município de Ovar. 
A equipa da FOCA foi a grande vencedora desta 3ª 
etapa, conquistando o primeiro lugar na prova por equi-
pas, em todas as categorias, infantil, juvenil e júnior.

Exposição sobre “A mulher 
na imprensa Desportiva”
no Cine-Teatro Messias 

A exposição “A Mulher na Imprensa Desportiva” esteve 
patente na sala de exposições do Cine-Teatro Messias, 
de 28 de Maio a 1 de Junho, no âmbito do Ano Europeu 
da Igualdade de Oportunidades para todos. A iniciati-
va, organizada pelo Instituto de Desporto de Portugal, 
Museu Nacional do Desporto e Câmara Municipal 
da Mealhada, contou com o apoio da Associação 
Portuguesa Mulheres e Desporto, da Comissão para 
a Igualdade e para os Direitos das Mulheres e do 
Instituto Português da Juventude. 

“3 Milhas da Mealhada” 
com 85 participantes

A prova “3 Milhas da Mealhada” decorreu, como habi-
tualmente, no dia 10 de Junho e contou, este ano, com 
85 participantes.

Classificação

Escalões/Géneros

Escalão 1 – 6 aos 10 anos

Escalão 2 – 11 aos 15 anos

Escalão 3 – 16 aos 19 anos

Escalão 4 – 20 aos 39 anos

Escalão 5 –  + de 40 anos

Feminino

Felícia Silva

Andreia Dias

Isabel Fidalgo

_

Virgínia Santos

Masculino

Calvim Fonseca

João Garrido

Dinis Rêgo

Pedro Silva

Joaquim Godinho
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O primeiro dia do 1º Campeonato Eu-
ropeu de Hóquei em Patins Feminino 
Sub-19 foi de vitória para a selecção 
portuguesa. 5-3 foi o resultado do 
jogo com a França. Na conferência de 
imprensa que se seguiu ao jogo, o se-
leccionador da equipa nacional, Paulo 
Lopes, comentou: “Nós tínhamos 
consciência do potencial da França 
e por isso preparámo-nos o melhor 
possível. O primeiro lugar interessa-
nos, se não for esse terá que ser o 
segundo. Nos primeiros jogos de cada 
equipa, as baterias vêm carregadas e 
assim como nós estudámos as outras 
equipas, também fomos estudados 
por elas”. A capitã da equipa nacional, 
Gisela Honório, também aplaudiu: 
“Começar a ganhar é sempre bom. 
O apoio do público foi muito impor-
tante”.
No segundo dia, Portugal venceu a 
equipa alemã por 3-1. “Atingimos o 
nosso primeiro objectivo quando 
ganhámos este jogo”, afirmou Paulo 
Lopes, seleccionador da equipa por-
tuguesa. Paulo Lopes ainda falou à 
imprensa da pouca experiência das 
suas atletas: “A atitude, o empenho e 
a motivação são fundamentais nesta 
modalidade. Estas jogadoras têm 
isso”. Sofia Vicente, jogadora nacio-
nal, também afirmou: “Gostei muito 
deste jogo. É importante a equipa 
marcar, ser eu ou qualquer outra jo-
gadora, isso é indiferente”. Neste dia, 
mas mais tarde, a equipa portuguesa 
foi derrotada pela equipa espanhola 
por 0-4.
No terceiro e último dia deste campe-
onato, Portugal venceu a Alemanha, 

O Campeonato Europeu Feminino de Hóquei em Patins Sub19 contou com a colaboração, na cobertura informativa do evento, de vários 
alunos finalistas da Licenciatura de Comunicação Social e Ciências da Informação do Instituto Superior Miguel Torga. Esta página é, por 
isso, o evento visto pelos seus olhos. Com textos de Altino Pinto e Mónica Sofia Lopes e fotografias de Igor Pinto e Rosa Gonçalves.

Portugal sagrou-se Vice Campeão

“Nuestros Hermanos” 
venceram o torneio
O Iº Campeonato Europeu de Hóquei 
em Patins Feminino Sub 19 decorreu 
no Luso – Mealhada de 19 a 21 de 
Abril. O torneio contou com a pre-
sença de quatro prestigiadas selec-
ções europeias e foi organizado pela 
Federação de Patinagem de Portugal 
(entidade organizadora), Câmara 
Municipal da Mealhada (comissão 
executiva), Associação de Patinagem 
de Aveiro (comissão executiva) e 
apoiado pelo Comité Europeu de 
Rink-Hochey (CERH), que escolheu 
esta aprazível vila por ter “óptimas 
condições desportivas e acolhedo-
ras”, como afirmou Carlos Graça, 
Presidente do CERH. 
Carlos Graça agradeceu, ainda, à FPP 
por ter aceite a organização desta 
prova e deixou em aberto a possibi-
lidade da região bairradina receber 
outro evento desta dimensão. “Foi 
muito importante para o Comité e 
para o hóquei feminino a realização 
deste campeonato. Espero dentro de 
quatro anos ter seis a oito equipas. O 
Concelho da Mealhada, dependendo 
da grandiosidade do evento, poderá 
receber outra competição”.
No Pavilhão Municipal do Luso dis-
putaram o troféu internacional qua-
tro das maiores selecções europeias 
na modalidade – Portugal, Espanha, 
Alemanha e França. A selecção 
anfitriã deixou “fugir” o tão ansiado 
título para as “rivais espanholas”, 
numa final frenética em que a vitória 
acabou por sorrir à selecção espanho-
la, ao bater a equipa das Quinas por 3 
– 0, com golos de Paula Torner (2) e 
Yolanda Font (1).
 “Somos campeões. Trabalhamos, 

suamos e no final a sorte sorriu-nos”, 
disse Joan Sole, seleccionador espa-
nhol. Sorte essa que faltou à selecção 
de Portugal na opinião da capitã 
portuguesa Gisela Honório, “houve 
falta de sorte, mas é o jogo”. Atrás 
da vencedora do torneio, a Espanha, 
e da vice-campeã, Portugal, ficaram, 
respectivamente, no 3º e 4º lugares as 
selecções da Alemanha e da França.

Para o Prof. Luís Vicente, prepa-
rador físico da Selecção Nacional, 
a selecção portuguesa deve ficar 
satisfeita com a prestação, porque 
estão perante jovens em formação e 
o objectivo era dar-lhes maturidade e 
experiência internacional. O profes-
sor aproveitou, também, para deixar 
um apelo às equipas portuguesas de 
hóquei: “É estritamente necessário 
que os clubes aceitem as jovens nas 
suas equipas para formarem equipas 
mistas. É fundamental para o hóquei 
em Portugal”.
O desejo de mais apoio a esta modali-
dade foi citado inúmeras vezes pelos 
responsáveis das selecções presentes, 
que vêem nos media a repercussão 
ideal. “É muito importante vender 
este produto às televisões, aos jor-
nais, etc., para haver maior apoio a 
esta modalidade”, afirmou Joan Sole.
Como balanço fica uma imagem 
positiva da organização da competi-
ção internacional compartilhada por 
todos, desde as entidades responsá-
veis pela organização e realização 
do evento, passando pelas selecções 
participantes, até ao público que 
aderiu em massa, proporcionando um 
ambiente fantástico.     

Altino Pinto 

Portugal tentou
ganhar o Campeonato até
ao último minuto

por 2-1, no primeiro jogo que disputou. 
Paulo Lopes, seleccionador da equipa 
portuguesa, confessou à imprensa: 
“Houve mais dificuldades do que 
aquilo que esperávamos. Contudo, as 
soluções que temos vindo a treinar 
e a ensinar, foram aqui apresentadas 
pelas jogadoras” e acrescentou: “Nós 
sabemos que no hóquei tudo muda 
em questão de segundos”. Ana Rita, 
atleta portuguesa, comentou aos 
jornalistas: “A equipa nunca baixou 
os braços e teve sempre confiança. A 
ajuda e apoio do público foram essen-
ciais. É indescritível a sensação que 
temos ao ouvir gritar por Portugal”. 
O seleccionador ainda concluiu: “Du-
rante o jogo tivemos que alterar algu-
mas acções que tinham sido pedidas, 
inicialmente”.
O último jogo deste campeonato, e 
onde foi disputado o primeiro e se-
gundo lugar entre Portugal e Espanha, 
foi de vitória para a equipa espanhola. 
O seleccionador português, Paulo Lo-
pes, concluiu que a sua equipa fez de 
tudo para ganhar este campeonato e 
louvou “o fairplay que houve entre as 
jogadoras das equipas”. Gisela Honó-
rio, capitã da equipa portuguesa, elo-
giou a equipa espanhola: “Temos que 
dar os parabéns. Demos o nosso me-
lhor, mas não ganhamos este jogo”.
Depois desta partida final e quase na 
despedida do campeonato, Portugal 
tinha conquistado o segundo lugar, 
tendo sido derrotado pela selecção 
do país irmão. Os hinos espanhol e 
português fecharam esta cerimónia 
e encerraram este 1º Campeonato 
Feminino Sub-19.

Mónica Sofia Lopes
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Autarquia já definiu as 
Actividades de Educação 
Ambiental para 2007/8

A Câmara Municipal da Mealhada 
já definiu o plano de Actividades 
de Educação Ambiental para o ano 
lectivo 2007/2008. A criação de 
objectos com materiais recicláveis 
– sejam estes presépios ou árvores 
de Natal, palhaços no Carnaval, ou 
animais no Dia da Floresta ou da 
Água –, encontros convívio, peque-
nos “ateliers” sobre a temática, um 
fim-de-semana ecológico, visitas à 
Casa do Ambiente e à Secção de 
Briquetes da Câmara Municipal 
ou um concurso que premeia o 
estabelecimento de ensino que 
recolher mais óleo para reciclar 
são algumas das iniciativas a serem 
propostas às escolas do concelho. 

À semelhança do ano lectivo que 
terminou, a Câmara Municipal da 
Mealhada já planeou um conjunto 
de actividades educacionais, leves e 
apelativas, para o ano que se inicia 
em Setembro. Iniciativas que procu-
ram sensibilizar a população escolar 
para os problemas ambientais do 
concelho e que, em casos de sucesso, 
mantém as linhas definidas para o 
ano transacto. É o caso da actividade 
“Natal Ecológico”, que no ano passado 
contou com a participação de mais de 
650 crianças do concelho. Este ano, 
a iniciativa vai deixar de ser só para 
jardins-de-infância e EB1, estenden-
do-se às escolas EB 2/3, Secundária e 
Profissional, e passando pela criação 

de uma árvore de Natal e de um pre-
sépio com materiais recicláveis. As 
obras de arte serão depois expostas 
em frente ao edifício dos Paços do 
Concelho e às sedes das Juntas de 
Freguesia.
No Carnaval, o desafio é feito somen-
te aos jardins-de-infância e às escolas 
EB1. O objectivo é construir, também 
com materiais recicláveis, palhaços 
com mais de 1,60m de altura para 
espalhar pelas rotundas e espaços 
verdes do concelho. Já os objectos 
tridimensionais que forem criados 
vão ser expostos, depois, na X Feira 
de Artesanato e Gastronomia do 
Município da Mealhada. No Dia da 
Floresta e no Dia da Água, os alunos 
serão ainda desafiados a criarem ani-
mais para serem colocados no local 
escolhido para as comemorações ou, 
no caso dos peixes, nos lagos existen-
tes no concelho.
No plano da autarquia está ainda 
previsto um fim-de-semana ecoló-
gico nas freguesias e o I Encontro 
Concelhio do Ambiente, denominado 
Ambimealhada. Este convívio é direc-
cionado aos alunos de todas as escolas 
do concelho e está pré-agendado para 
4, 5 e 6 de Junho. No rol das activi-
dades propostas, estão ainda englo-
badas visitas, por exemplo à Casa do 
Ambiente, pequenos “atelier” sobre a 
temática e um concurso, denominado 
“Óleo +”, que prevê a entrega de um 
prémio à escola que recolher mais 
óleo para reciclar.

“Oficinas de Educação 
Ambiental”estão a chegar ao fim
As “Oficinas de Educação 
Ambiental” promovidas pela 
Câmara Municipal da Mealhada 
têm tido uma adesão fantástica 
por parte das crianças, jovens e 
adultos do concelho. Todavia, os 
pequenos “ateliers” estão agora a 
chegar ao fim, faltando apenas a 
realização do oitavo, “Construção 
de Sons”, para o projecto de 
Educação Ambiental se dar por 
concluído. As duas últimas ofici-
nas foram, como habitualmente 
bastante participadas.

“Bijutaria – Corte e Costura” e 
“Iniciação à Pesca” foram as últimas 
oficinas. A primeira, que decorreu 
no dia 28 de Abril no edifício da EB1 
de Ventosa do Bairro, contou com o 
número máximo de 15 participantes 
e foi mesmo preciso recusar algu-
mas inscrições. Os participantes, 
na sua maioria raparigas, criaram 

porta-chaves, brincos e colares, 
recorrendo a materiais como feltros, 
contas de madeira, agulhas e linhas.
A segunda oficina foi mais direccio-
nada aos rapazes, mas também teve 
a adesão de algumas raparigas. A 
iniciativa decorreu dia 26 de Maio 
no Jardim Municipal da Pampilhosa 
e foi monitorizada pela Associação 
Desportiva e Cultural de Pescadores 
da Pampilhosa. Os participantes 
aprenderam o que é a pesca des-
portiva, quais os equipamentos 
necessários para a prática desta 
modalidade, as diferentes canas 
de pesca existentes e a identificar, 
ainda, os peixes existentes do Lago 
da Pampilhosa.
Agora, para as oficinas termina-
rem, só falta a realização da oitava, 
“Construção de Sons”. O “atelier” foi 
adiado e está marcado para dia 14 de 
Julho, das 14h às 17h, no Parque dos 
Moinhos de Cereais do Lograssol.

Mariana Pereira venceu o 
concurso para a criação do 
logotipo do Ambiente

A aluna Mariana Rodrigues 
Pereira, do 8º ano da EB 2/3 da 
Mealhada, subiu ao palco instalado 
no Campo de Futebol Municipal 
da Mealhada Dr. Américo Couto, 
no passado dia 1 de Junho, Dia da 
Criança, para receber o prémio 
pela sua vitória no concurso para a 
criação do Logótipo do Ambiente, 
uma iniciativa proposta pela autar-
quia da Mealhada. 

Mariana Pereira, de 13 anos, recebeu o 
diploma pelas mãos da Vice-presiden-
te da Câmara Municipal da Mealhada, 
Filomena Pinheiro, e perante uma pla-
teia especial com centenas e centenas 
de crianças, que não se cansaram de 
aplaudir a vencedora. “É muito bom”, 

A aluna Mariana Rodrigues 
Pereira, do 8º ano da EB 2/3 da 
Mealhada, subiu ao palco instalado 
no Campo de Futebol Municipal 
da Mealhada Dr. Américo Couto, 
no passado dia 1 de Junho, Dia da 
Criança, para receber o prémio 
pela sua vitória no concurso para a 
criação do Logótipo do Ambiente, 
uma iniciativa proposta pela autar-

aplaudir a vencedora. “É muito bom”, 
afirmou Mariana. A ideia surgiu-lhe 
mal foi lançado o desafio. “A nossa 
professora de Educação Visual disse-
nos que iríamos fazer este trabalho e 
eu lembrei-me desta imagem. O verde 
simboliza a Natureza, o azul a Pureza 
e o amarelo a Alegria. O Homem está 
a abraçar a árvore que é como quem 
diz está a abraçar a Natureza”, expli-
cou Mariana, que se fez acompanhar 
pela mãe e pela sua professora de 
Educação Visual. “Daí a ideia de se 
abraçar a Natureza e preservar o 
nosso concelho”, acrescentou.
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Carta Educativa Municipal 
aprovada pelo Governo

Mais de 1200 crianças dos esco-
las do 1º ciclo do Ensino Básico 
dos Agrupamentos de Escolas da 
Mealhada e da Pampilhosa esti-
veram, dias 14 e 15 de Junho, nos 
pavilhões da Zona Desportiva da 
Mealhada, para comemorarem 
em conjunto o final do ano lecti-
vo 2006/2007 e também o fim das 
Actividades de Enriquecimento 
Curricular.

A Carta Educativa do Município 
da Mealhada já foi aprovada pelo 
Ministério da Educação. O docu-
mento recebeu parecer favorável 
do director-geral do Gabinete 
de Estatística e Planeamento da 
Educação (GEPE), João Trocado 
Mata, e da Directora Regional de 
Educação do Centro, Engrácia 
Castro, no passado dia 29 de Maio. 
O parecer conjunto, homologado 
pela Ministra da Educação, Maria 
de Lurdes Rodrigues, validou, 
assim, este importante instru-
mento de planeamento municipal, 
imprescindível para a gestão da 
Educação concelhia.

A Carta Educativa do Município da 
Mealhada foi elaborada para autarquia 
por uma equipa técnica, coordena-
da pelo Professor Doutor António 
Rochette, do Centro de Estudos 
Geográficos da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. Trata-
se de um documento que teve como 
filosofia subjacente a criação de um 
instrumento dinâmico, assente num 
conjunto de bases de dados represen-
tativas de cada nível de ensino exis-
tente no concelho, dos agrupamentos 
de escolas e ainda das actividades de 
tempos livres. Os dados podem ser 
actualizados a cada momento e a carta 

educativa pode mesmo ser relacionada 
com outras cartas temáticas, como por 
exemplo, para as áreas do Desporto e da 
Acção Social, que a autarquia pretende 
concretizar a curto prazo. 
Este importante documento aponta, em 
termos de grandes linhas orientadoras, a 
proximidade ao nível do ensino do pré-
escolar, defendendo que as crianças até 
aos 5 anos devem frequentar jardins-de-
infância próximos das suas residências 
e, no que respeita ao 1º ciclo do Ensino 
Básico, centra a sua aposta na qualidade, 
procurando que todas as crianças tenham 
iguais oportunidades no acesso a escolas 
com equipamentos como bibliotecas, 
cantinas ou pavilhões desportivos. Nesse 
sentido, avança assim com uma proposta 
para a criação de três grandes centros 
educativos – na Mealhada, na Pampilhosa 
e no Luso – e dois mais pequenos – em 
Casal Comba e Barcouço. 
Um instrumento de extrema importân-
cia para o planeamento municipal, uma 
vez que não só faz o “retrato” do actual 
sistema educativo como, por outro lado, 
permite um trabalho prospectivo, visan-
do antecipar a visão desses sistema na 
próxima década. Este documento vai 
ficar disponível, a partir do próximo ano 
lectivo, no site da Câmara Municipal da 
Mealhada, nas sedes dos Agrupamentos 
de Escolas da Mealhada e da Pampilhosa, 
na Escola Secundária e na Escola 
Profissional da Mealhada.

Festa de final de ano lectivo
contou com mais de 1200 crianças

Brincadeiras e jogos lúdicos, sobretudo 
organizados no âmbito das Actividades 
de Enriquecimento Curricular, fizeram 
a delícia dos mais novos. A Música, 
o Inglês, o Desporto, a Cidadania e a 
Educação Ambiental foram as principais 
temáticas das brincadeiras organizadas 
pelos professores.
Na festa de encerramento do ano lec-
tivo estiveram presentes os alunos, os 
professores do 1º ciclo, os professores 
das Actividades de Enriquecimento 
Curricular e também um grupo de 
professores aposentados, que se pre-
dispuseram a marcar presença neste 
convívio. A organização da festa de final 
de ano coube à Câmara Municipal da 
Mealhada, que contou com a colabora-
ção dos Agrupamentos de Escolas do 
concelho e com o apoio do Intermarché 
e da Sociedade da Água de Luso.

Escrever um texto no Word, forma-
tá-lo, gravá-lo numa pasta, navegar 
na Internet e enviar mensagens por 
correio electrónico foram algumas das 
tarefas aprendidas pelos alunos das 
acções de formação em Tecnologias da 
Informação que decorreram, durante 
o mês de Junho, no Espaço Internet 
Mealhada Digital. A formação, pro-
movida pela Câmara Municipal da 
Mealhada, foi gratuita e permitiu aos 
inscritos obterem, depois de um exame 
prático, o Diploma de Competências 
Básicas em Tecnologias da Informação.
A adesão às acções de formação 
promovidas pela Câmara Municipal 

Formação gratuita em 
Tecnologias da Informação 
contou com mais de 100 alunos

da Mealhada, com o apoio do POSI 
– Programa Operacional para a 
Sociedade da Informação, foi maior do 
que se esperava. Ao todo, aproximada-
mente 110 alunos receberam formação 
em Novas Tecnologias, nomeada-
mente em áreas como a Introdução à 
Informática, Processamento de Texto, 
Internet e Correio Electrónico. No 
final, os formandos realizaram um 
exame prático que lhes permitiu obter 
um documento que certifica que estão 
habilitados com as competências ele-
mentares na área das Tecnologias da 
Informação que hoje em dia são exigi-
das nas sociedades actuais.

A Câmara da Mealhada tem à dis-
posição das escolas concelhias três 
robots Roamer, que podem ser utili-
zados pelas escolas mediante requi-
sição aos serviços camarários.

Alguns professores das escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico e todos os 
professores de Cidadania e Educação 
Ambiental já receberam formação 
sobre o Robot Roamer – um produto 
multimédia adquirido pela Câmara 
da Mealhada, ao abrigo de uma can-
didatura ao PRODEP – Programa 
de Desenvolvimento Educativo de 
Portugal. 
O Robot Roamer é um produto mul-
timédia concebido para proporcionar 
às crianças entusiasmo pela investiga-
ção e pela aprendizagem. Diferente e 
divertido, o Robot Roamer consegue 
motivar as crianças a aprender as mais 
diversas temáticas. No pré-escolar, as 

Robot Roamer à disposição 
das escolas do concelho

competências desenvolvidas podem 
ir desde a geometria e a matemática à 
expressão e criatividade oral, passando 
pela verbalização e a música. Já no 1º 
ciclo, as competências estendem-se, por 
exemplo, à electrónica e à robótica. 
Para que os professores possam utilizar 
este pequeno “brinquedo” educativo 
nas suas aulas, foi contudo necessário 
que recebessem alguma formação. Os 
professores do 1º Ciclo do Ensino Básico 
foram os primeiros a aprender a traba-
lhar com o Roamer. A formação foi dada, 
no passado dia 23 de Maio, na Biblioteca 
Municipal da Mealhada, por um forma-
dor da própria empresa que comerciali-
za, a Editora CNOTINFOR – Centro de 
Novas Tecnologias da Informação Lda. Já 
os professores de Cidadania e Educação 
Ambiental receberam formação, no dia 
30 de Maio, no Arquivo Municipal da 
Mealhada, por um engenheiro informá-
tico da Câmara Municipal. 
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Cine-Teatro Messias lotou com
“Quem matou Romeu e Julieta”

A mais conhecida história de amor 
da literatura ocidental chegou aos 
palcos portugueses numa adap-
tação moderna conduzida por 
Marcantonio Del Carlo. Um projec-
to inédito em Portugal, que trouxe 
ao palco do Cine-Teatro Messias, 
na Mealhada, uma banda rock, um 
rapper ao vivo, 30 percussionistas, 
seis actores consagrados, 45 jovens 
estreantes, muitos efeitos de luzes 
e uma máquina teatral com seis 
cenários diferentes. A peça “Quem 
matou Romeu e Julieta?” estreou 
com sala cheia, dia 24 de Abril, no 
Cine-Teatro Messias. 

O projecto era arrojado, mas tinha tudo 
para dar certo. E deu. A peça “Quem 
matou Romeu e Julieta?” conseguiu 
lotação esgotada no dia de estreia, com 
muitas caras famosas entre o público, e 
até dia 9 de Maio, último dia em cena 
no Cine-Teatro Messias, repetiu a pro-
eza inúmeras vezes.

A apresentação teatral da bela his-
tória de Romeu e Julieta, de William 
Shakespeare, foi bem readaptada aos 
tempos modernos. A história dramá-
tica de um amor impossível, numa 
versão própria para o século XXI, 
misturou-se com muita música, do 
rock ao hip-hop urbano, e com muita 
acção em palco, própria de uma juven-
tude “impulsiva e fatalista”, habituada 
a viver num espaço citadino “com as 
suas normas e regras sociais e as riva-
lidades entre vizinhos”.
Um espectáculo com jovens, para 
jovens e para toda a comunidade 
onde estes se inserem. 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 
agregar centenas de pessoas de várias 
cidades diferentes – Cantanhede, 
Coimbra e Mealhada – na criação de 
um objecto artístico ímpar.

Maestro Virgílio Caseiro comentou
concerto no Cine-Teatro Messias

O Cine-Teatro Messias foi palco, 
no passado dia 30 de Junho, 
pelas 21h30m, de um concerto 
protagonizado por um quarteto 
da Orquestra Clássica do Centro 
e comentado pelo maestro 
Virgílio Caseiro. 

Mais de 90 pessoas preencheram o 
auditório do Cine-Teatro Messias para 
ouvir o concerto comentado, subor-
dinado ao tema “A música enquanto 
interventor social”.
Com boa disposição e muito humor, o 
maestro Virgílio Caseiro falou sobre 

Biblioteca Municipal
assinalou Dia Mundial do 
Livro

... o Dia da Mãe

música para uma plateia de mais de 90 
espectadores, explicando as suas dife-
rentes influências nas sociedades dos 
últimos dois séculos até aos dias de 
hoje. Acompanhado por um quarteto 
de cordas, constituído por dois músi-
cos de nacionalidade russa, um grego 
e um espanhol, Virgílio Caseiro “brin-
cou” com as diferentes mensagens 
musicais, comparou a música à política 
e conseguiu, assim, a maior atenção 
do público presente. Um espectáculo 
onde a música e a narrativa andaram 
de mãos dadas e que, com certeza, não 
deixou o público indiferente.

Actividades
da Biblioteca

... o Dia do Autor Português
O Dia do Autor Português, a 22 de Maio, 
foi assinalado com a iniciativa “Vamos 
dar voz aos autores portugueses”. Uma 
acção que se centrou na leitura de excer-
tos de obras de Alice Vieira, Miguel 
Sousa Tavares, Maria Teresa Maia 
Gonzalez e Maria do Rosário Pedreira, 
Camilo Castelo Branco, Sofia de Melo 
Breyner Andersen, José Rodrigues dos 
Santos, entre outros.

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
assinalou ainda o Dia Mundial da 
Criança com jogos tradicionais e outras 
brincadeiras, bem as gosto dos mais 
novos. 

... e o Dia da Criança

Biblioteca recebeu colóquio
“Lápis Azul: o largo alcance 
da censura”
O colóquio “Lápis Azul: o largo alcance 
da censura” decorreu dia 24 de Abril 
na Biblioteca Municipal da Mealhada 
e contou com a participação dos pro-
fessores Augusto Fonseca e Manuel 
Santos.

Um colóquio subordinado ao tema 
“História e Arte da Serra do Buçaco” 
decorreu também, dia 16 de Maio, na 
Biblioteca Municipal. O colóquio teve 
como oradora a Dra. Alice Godinho 
e foi organizado pela Associação dos 
Aposentados da Bairrada. 

... e Colóquio
sobre a Serra do Buçaco

Piquenique literário
muito participado

O piquenique literário que decorreu, no 
dia 21 de Junho, no jardim da Biblioteca 
Municipal da Mealhada, foi muito parti-
cipado. As crianças fizeram-se acompa-
nhar pelos pais e, entre bolos e livros, 
sumos e gargalhadas, assinalaram, assim, 
a chegada do Verão.

“Farsa de Inês Pereira”
apresentada na Biblioteca 
Municipal

Os jovens actores e as jovens actrizes 
que se inscreveram, no início deste 
ano, na oficina “Luzes, Teatro… Acção!”, 
apresentaram, no passado dia 22 de 
Junho, pelas 19h, uma das mais conhe-
cidas obras de Gil Vicente: a “Farsa 
de Inês Pereira”. Os jovens talentos 
subiram a um palco improvisado na 
Biblioteca Municipal para mostrarem 
tudo o que aprenderam, nas manhãs 
de sábado, sobre expressão dramática 
e literatura, sobre a arte de representar 
e um dos grandes mestres do panorama 
cultural português, Gil Vicente. 

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
associou-se à Campanha Nacional 
para a Promoção da Leitura e do Dia 
Mundial do Livro, “Viva Mais. Leia 
Mais”, com diferentes iniciativas pela 
cidade.

A Biblioteca Municipal assinalou tam-
bém o Dia da Mãe com uma Oficina de 
Artes Plásticas. A iniciativa decorreu 
nos dias 4 e 5 de Maio e teve como prin-
cipal objectivo construir uma prenda 
para oferecer no Dia da Mãe.
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Feira de Artesanato e Gastronomia
“foi das mais concorridas de sempre”

Vamos poupar água

Autarquia apresenta 
4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada

A IX Feira de Artesanato e 
Gastronomia da Mealhada levou 
milhares de pessoas, entre os dias 2 
e 10 de Junho, ao Jardim Municipal 
da Mealhada. Durante nove dias, 
o artesanato, a gastronomia e um 
vasto programa de animação toma-
ram conta do centro da cidade e 
atraíram milhares de visitantes à 
festa mais popular da Mealhada. 
“Foi muito positiva, das mais con-
corridas” de sempre, salientou 
o Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, afirmando que os artesãos 
elogiaram a “boa organização” do 
certame e mostraram-se “satisfeitos 
com o decorrer da feira”.

“A média de serviços de cada tasqui-
nha, segundo me foi dito, foi de 200 
pessoas por dia. Ora, são oito tasqui-
nhas a servir em nove dias de feira, o 
que dá um número mais elevado do 
que as 14 mil pessoas, só a utilizarem 
as tasquinhas”, frisou Carlos Cabral, 
acrescentando: “E mais de metade das 
pessoas que vem cá não vai às tasqui-

nhas”. O autarca fez ainda questão de 
elogiar todas as tasquinhas de gastrono-
mia presentes, sobretudo pela sua evo-
lução relativamente ao ano transacto. 
“Este ano estão muito mais organizadas, 
com excelentes decorações e muito cui-
dadas em termos higiénicos”, referiu o 
Presidente da Câmara da Mealhada.
Nesta nona edição do certame, a vence-
dora do Concurso da Melhor Tasquinha 
foi a da Junta de Freguesia de Antes 
(Centro Recreativo de Antes). A quali-
dade do serviço, a decoração do espaço 
– tendo por base os materiais reciclá-
veis – e a preocupação em divulgar o 
património da sua freguesia estiveram 
na origem da vitória. Já a “menção 
honrosa” foi para a Junta de Freguesia 
do Luso (Centro Recreativo de Barrô). 
A votação foi efectuada através de um 
questionário entregue a todos os arte-
sãos participantes e aos responsáveis de 
cada tasquinha, sendo que estes, claro, 
não puderam votar na sua.
Quanto à organização da feira, os 40 
expositores de artesanato presen-
tes deram nota positiva ao certame. 

“Muitos deles afirmaram que teve uma 
muito boa organização e que estavam 
satisfeitos com o decorrer do feira”, 
frisa Carlos Cabral, reforçando que 
este ano o certame “teve mais adesão”. 
“O tempo também esteve formidável, o 
que ajudou”, lembra ainda o Presidente 
da Câmara, sublinhando: “A feira foi 
das mais concorridas de sempre”. 

Autarquia promove separação 
de lixos e reciclagem na feira

Uma das preocupações que a Câmara 
Municipal da Mealhada teve, este ano, 
foi com a preservação do meio ambien-
te. A autarquia criou um espaço, na 
parte detrás do edifício dos Paços do 
Concelho, dedicado ao Ambiente, onde 
colocou alguns eco-pontos, um oleão, 
um compostor, entre outros equipa-
mentos. A ideia foi promover a sepa-
ração de lixos e a reciclagem junto dos 
expositores – que aderiram em massa 
– e também junto da população em 
geral.  O certame contou ainda com um 
vasto e diversificado programa de ani-
mação. Espectáculos de rua, grupos fol-
clóricos, fanfarras, filarmónicas, tunas 
académicas, grupos de samba, fado, 
jazz e karaoke foram alguns dos ingre-
dientes do programa de animação da IX 
Feira de Artesanato e Gastronomia do 
Município da Mealhada. 

Água, pão, vinho e leitão, os quatro 
produtos de referência da oferta 
gastronómica do concelho consti-
tuem a base de um projecto promo-
vido pela autarquia, denominado “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”. 
Trata-se de uma iniciativa que pre-
tende, por um lado, criar junto dos 
consumidores uma identidade forte 
para este património gastronómico 
e por outro, como consequência 
deste, sensibilizar os agentes econó-
micos relacionados com os referidos 
produtos, para a necessidade de 
corresponder, permanentemente, às 
expectativas que serão criadas pelas 
acções a desenvolver.
 Para a apresentação pública 
do projecto, a Câmara Municipal da 
Mealhada promove um evento, nos 
dias 20, 21 e 22 de Julho no Jardim 
Municipal, no qual prestará homena-
gem aos municípios com monumen-
tos eleitos no passado dia 07/07/07, 
através de uma exposição de painéis 
de grande dimensão de cada um dos 
monumentos eleitos e um programa 
de animação, com grupos oriundos 
dos referidos municípios. O momen-
to alto  acontecerá no sábado, dia 
21 de Julho, com uma cerimónia de 
homenagem aos monumentos elei-
tos e aos autarcas em cujos municí-
pios estes se encontrem. 
Como não podia deixar de ser, no 
local do evento, em zona especifica-
mente preparada para o efeito, serão 
servidas as “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”.


