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cine-Teatro Messias
recebe 2ª Gala do desporto 
dia 28 de Janeiro
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Dois anos depois de ter sido reeleito Presi-
dente da Câmara da Mealhada, Carlos Ca-
bral dá a sua primeira entrevista ao Boletim 
Municipal. O autarca faz o balanço de me-
tade do mandato, fala de projectos e inves-
timentos, dos problemas do concelho, dos 
temas quentes da actualidade. 

enTReViSTA
“considero extremamente
positivo o trabalho
da equipa socialista”

A Câmara Municipal da Mealhada vai iniciar a reabilitação de quatro fogos devolutos do Bairro Social 
do Canedo. O concurso público para a realização da empreitada já foi lançado e, em breve, a obra de-
verá avançar no terreno. 
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2ª Fase da Zona industrial 
da Pedrulha vai arrancar
Está já adjudicada a 2ª fase da Zona Indus-
trial da Pedrulha, segundo projecto aprova-
do pela Câmara Municipal da Mealhada. 

A Câmara Municipal vai realizar, dia 28 de 
Janeiro de 2008, a 2ª Gala do Desporto do 
concelho. Depois de uma primeira edição 
de sucesso, o evento que visa premiar to-
dos aqueles que mais contribuiram para o 
desenvolvimento do desporto no município, 
regressa ao Cine-Teatro Messias com as mes-
mas categorias do ano passado, mas com al-
gumas alterações na composição do júri. 

câmara da Mealhada reduz taxa
do iMi e da derrama para 2008

Obras no Bairro Social do canedo vão avançar

Os impostos municipais vão baixar em 2008. No próximo ano económico, a taxa de Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os prédios urbanos avaliados em termos do 
Código do IMI sofre uma redução de 40%, enquanto a taxa da Derrama será também re-
duzida em 20%. Uma medida proposta pelo Executivo socialista, já aprovada em reunião 
de Câmara e na Assembleia Municipal.
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editorial

Neste último trimestre, algo de muito 
importante, pelo seu impacto na vida das 
populações do concelho da Mealhada, 
aconteceu de facto, embora não tenha 
sido objecto de grande atenção por parte 
dos que apenas dão um enorme relevo 
ao que pensam ser menos positivo.
A Câmara Municipal da Mealhada deci-
diu propor à Assembleia Municipal, e 
esta aprovou, uma redução substancial 
(na ordem dos 40% em relação aos valo-

res do ano passado) da taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), redução 
essa que irá abranger grande parte da 
população, com reflexos não só na car-
teira do cidadão, mas também na atrac-
tividade do Município da Mealhada para 
a procura de habitação e instalação de 
novos agregados familiares. O mesmo 
aconteceu com a taxa da Derrama, o 
que vai permitir melhorar as condições 
de rentabilidade das empresas instala-
das e o eventual aumento de postos de 
trabalho.
Apesar destas medidas terem um impac-
to negativo nas receitas da autarquia, 
a Câmara Municipal considerou que, 
perante o período de crise que afecta 
o país e, mais particularmente, a popu-
lação do concelho, e tendo em conta a 
situação financeira da autarquia que se 
apresenta, agora, estabilizada, esta seria 
a altura ideal para cumprir a promessa 
de redução dos impostos municipais. A 
promessa está, assim, cumprida.
Mas neste último trimestre, há outros 
acontecimentos a assinalar. Já decor-
reu o concurso para a 2ª fase da Zona 
Industrial da Pedrulha, cujas obras, esta-
mos em crer, terão início ainda antes 
do final do ano. No Luso, iniciaram-se 

as obras de recuperação e reconversão 
da zona central e está já a decorrer o 
concurso público para a reconversão da 
Avenida Navarro, procurando, assim, o 
melhoramento da “fisionomia” da nossa 
vila termal.
Também os Viveiros Florestais da 
Mealhada vão ser transformados em 
Parque Urbano da cidade, estando já 
a decorrer o concurso público para a 
execução da empreitada de acordo com 
o projecto aprovado pelo Executivo 
Municipal. 
Na freguesia da Vacariça concluiu-se 
agora a recuperação da zona envolven-
te aos Moinhos de Água do Lograssol, 
nascendo ali uma bonita e atraente zona 
de lazer. Já na freguesia da Pampilhosa 
decorrem as obras de construção dos 
edifícios do Jardim Público, enquanto 
na Mealhada estão também a decorrer 
as obras que permitirão a conclusão do 
Estádio Municipal Dr. Américo Couto.
Para que conste…

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Cabral

O Município da Mealhada foi 
um dos candidatos ao Programa 
Voluntariado Jovem para as Florestas, 
promovido pelo Instituto Português 
da Juventude. De 1 de Julho a 15 de 
Setembro, o concelho contou com a 
colaboração de jovens voluntários, 
que tiveram como principais funções 
vigiarem zonas de risco do municí-
pio, como a Mata do Buçaco e a sua 
envolvente, e procederem a acções 
de sensibilização e prevenção junto 
dos munícipes. 

O projecto teve o nome de “Mealhada 
Vigilante” e procurou, sobretudo, esti-
mular a participação dos jovens na pre-
servação da Natureza e da Floresta. A 
iniciativa teve forte adesão junto dos 
jovens. Durante este Verão, 50 jovens 
assumiram a missão de reduzir o flage-
lo dos incêndios no concelho. Para tal, 
foram formadas equipas de cinco volun-
tários que, durante uma quinzena, fica-
ram responsáveis por um dos dois turnos 
possíveis, o da manhã ou da tarde.
Aos voluntários foi garantida, pela enti-

Mealhada contou com Voluntariado Jovem para as Florestas
dade promotora, uma verba de 12 euros 
por dia, certificado de participação, 
seguro de acidentes pessoais, reembolso 
de despesas com a alimentação, vestuá-

rio e equipamento. A Câmara Municipal 
da Mealhada encarregou-se de forne-
cer luvas, binóculos e telemóveis, bem 
como assegurou transporte para todos.
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câmara da Mealhada reduz taxa 
do iMi e da derrama para 2008

As propostas do Executivo socialista 
para a redução da taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) e da 
taxa da Derrama para o ano econó-
mico de 2008 foram aprovadas em 
reunião de Câmara e na Assembleia 
Municipal. Para o ano, o IMI apre-
sentará uma taxa de 0,8% para os 
Prédios Urbanos não avaliados nos 
termos do Código do IMI (CIMI) e 
de 0,3% para os prédios urbanos ava-
liados em termos do CIMI. Já a taxa 
de derrama irá fixar-se em 1,2%.

No próximo ano económico a taxa de 
IMI para os prédios urbanos avaliados 
em termos do CIMI vai sofrer uma redu-
ção de 40% em relação ao ano transacto. 
Uma medida justificada pela preocu-
pante situação económica e financeira 
porque está a passar a população do 
concelho, que se encontra à mercê do 
sistemático aumento da taxa de juro do 
crédito à habitação e dos valores exor-
bitantes de IMI que se têm praticado na 
área do município, devido aos inexplicá-
veis coeficientes de localização impos-
tos pela Direcção-Geral dos Impostos.
A Câmara Municipal considerou, então, 
que deveria utilizar os instrumentos que 
tem sob seu controlo – no caso, a taxa de 
IMI a aplicar – para melhorar o nível ge-
ral de vida dos munícipes, beneficiando 
assim de forma directa os orçamentos 
familiares. “Ao analisarmos esta questão 
tivemos em conta o facto de não haver 
dúvida de que o país atravessa um perí-
odo de crise, que afecta a população do 

concelho, e o facto de só agora termos 
atingido o nível de receita proveniente 
da contribuição autárquica que permite 
tomarmos esta medida sem comprome-
termos o investimento no desenvolvi-
mento do nosso município”, explica o 
Presidente da Câmara, Carlos Cabral.
Com as contas municipais de “boa saú-
de”, a Câmara da Mealhada decidiu ain-
da reduzir a taxa de Derrama, que se 
passa a fixar em 1,2% sobre o lucro tri-
butável sujeito e não isento de Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colec-
tivas (IRC). A medida foi justificada pela 
actual conjuntura económica e financei-
ra, mas também pela estratégia de de-
senvolvimento que a Câmara Municipal 
pretende implementar. Uma redução de 
20% em relação ao valor máximo permi-

tido (1,5%), a acrescentar ainda à descida 
que a própria lei em vigor já tinha de-
terminado.
Medidas que o Executivo Municipal pro-
meteu e agora cumpriu, após uma análise 
rigorosa do reflexo que essas reduções te-
riam nas receitas municipais. “Tínhamos 
que chegar a um ponto de equilíbrio para 
podermos analisar a descida dos impos-
tos. Prometemo-lo e fizemo-lo”, justifica 
Carlos Cabral, reforçando que tal só foi 
possível porque “a situação financeira da 
Câmara é realmente agora equilibrada”. 
“E é com muito orgulho que o digo. A 
Câmara da Mealhada apareceu no grupo 
das câmaras deste país com melhor situ-
ação financeira e é actualmente das câ-
maras que melhor paga, a tempo e horas, 
no país”, reiterou. 

A Câmara Municipal da Mealhada 
vai iniciar a reabilitação de quatro 
fogos devolutos do Bairro Social do 
Canedo. O concurso público para a 
realização da empreitada já foi lan-
çado e rapidamente se prevê que a 
obra avance no terreno. 

“São casas que estão devolutas e nas 
quais podemos intervir, porque depois 
vamos precisar dessas casas para rea-
lojar as pessoas, quando procedermos 
à reabilitação das restantes 20”, explica 
o Presidente da Câmara da Mealhada, 
Carlos Cabral.
A tão esperada intervenção no Bairro 
Social do Canedo está, agora, em con-
dições de avançar. Apesar de continuar 
à espera de uma resposta do Instituto 
Nacional de Habitação, relativamente 
à candidatura apresentada, a autarquia 
vai iniciar já a recuperação de qua-
tro fogos que se encontram devolutos. 
Estas obras vão permitir, posterior-
mente, a rotação dos moradores para 
a recuperação dos outros 20 fogos. “A 

câmara Municipal vai iniciar obras 
no Bairro Social do canedo 

razão pela qual temos lá casas devolu-
tas e ainda não as ocupámos é preci-
samente essa, para podermos realojar 
as famílias quando as suas casas forem 
alvo de intervenção”, reforça Carlos 
Cabral.
A recuperação dos outros 20 fogos 
aguarda, ainda, a aprovação da candida-
tura apresentada ao Instituto Nacional 
de Habitação. Só depois se procederá à 
empreitada de fundo e posteriormente 
à recolocação das famílias, tendo em 

conta a dimensão do agregado familiar. 
“Hoje temos famílias de uma pessoa 
num T3 e temos famílias com cinco ou 
seis pessoas num T2. Portanto, depois 
teremos que realojar as pessoas de acor-
do com a dimensão da família”, acres-
centa o Presidente da Câmara.
Com a reabilitação destes quatro fogos, 
obra essa orçada em 84 mil euros, está 
dado, assim, um grande passo para a 
resolução do problema do Bairro Social 
do Canedo. 

Na sessão ordinária realizada no dia 
28 de Setembro de 2007, a Assembleia 
Municipal da Mealhada deliberou:
- por unanimidade, aprovar a integra-
ção do Município da Mealhada e os 
Estatutos da Associação de Municípios 
do Baixo Mondego. A deliberação foi 
aprovada em minuta.
- por unanimidade, aprovar a Derrama 
para o ano de 2008, à taxa de 1,2% 
sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, nos termos da propos-
ta aprovada pela Câmara Municipal 
da Mealhada na sua reunião de 30 
de Agosto de 2007.A deliberação foi 
aprovada em minuta.
- por maioria, aprovar a aplicação das 
taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), no valor de 0,8% para 
Prédios Urbanos não avaliados nos 
termos do Código do IMI e em 0,3% 
para Prédios Urbanos avaliados nos 
termos do Código do IMI, referentes 
ao ano de 2007 e a cobrar no ano de 
2008, de acordo com a proposta da 
Câmara Municipal da Mealhada. A 
deliberação foi aprovada em minuta.
- por maioria, aprovar a Revisão do 
Plano de Pormenor da Zona Industrial 
dos Viadores. A deliberação foi apro-
vada em minuta.
- por unanimidade, um voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor Faustino 
Pinho dos Santos. 

Assembleia 
Municipal

O Centro de Língua Portuguesa do 
Instituto Camões (CLP-IC) de Goa 
vai apresentar, em duas exposições 
sobre os Municípios Portugueses e as 
regiões em que se inserem, a mono-
grafia “Terras de Verde e Ouro”, bem 
como outros documentos informati-
vos sobre o concelho da Mealhada. 
Os materiais de divulgação cultural 
do concelho foram solicitados pela 
direcção do CLP-IC em inícios de 
Outubro, foram enviados e estarão, 
então, presentes nas exposições pre-
vistas para Janeiro ou Fevereiro de 
2008, no CLP-IC de Goa, conforme 
informação recebida directamente 
do CLP-IC de Goa.

Goa expõe 
monografia 
“Terras de 
Verde e Ouro” 
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“considero extremamente positivo 
o trabalho desenvolvido pela equipa socialista”

enTReViSTA

virem a realizar o Carnaval de 2008. 
Recebi quatro elementos da direcção, 
ouvi-os e disse-lhes que em dois ou três 
dias lhes enviaria um texto provisório 
de protocolo, o que fiz. Remeteram-me 
depois as alterações pretendidas, que 
tinham a ver com o aumento do apoio 
financeiro e com alguns pontos absolu-
tamente inaceitáveis.

Mas, afinal, qual é a proposta da 
Câmara que levou a direcção a demi-
tir-se?
A proposta da Câmara está no pro-
tocolo que foi recentemente publica-
do, na íntegra, num jornal local, como 
publicidade paga. No geral, são 100 mil 
euros de comparticipação financeira 
e apoio logístico a todos os níveis. O 
presidente da direcção da Associação 
do Carnaval, na altura, telefonou-me a 
dizer que não subscrevia aquele proto-
colo e pedi-lhe que fizesse o favor de 
comunicar isso por escrito. Enviaram, 

30 anos do Carnaval da Mealhada. Mais 
tarde remeteram-nos uma carta que foi 
à primeira reunião de Setembro, em 
que se dirigem de forma que considero 
insultuosa à minha pessoa e comunicam, 
pela primeira vez por escrito, que não 
realizam o Carnaval de 2008.

Mas as negociações foram reatadas 
ainda em Setembro? Foi uma iniciati-
va da autarquia ou da associação?
Foi a direcção da associação, através de 
um dos seus membros, que me pediu 
se estava disposto a recebê-la. Queriam 
conversar comigo sobre a hipótese de 

depois, uma carta, na qual informavam 
que se tinham demitido.

Então, não vai haver Carnaval em 
2008?
Sinceramente, não sei. Isso é um pro-
blema que diz respeito à Associação 
do Carnaval e como não sou sócio, não 
posso dizer quais são as perspectivas. 
Mas acredito na vida associativa e na 
democracia interna das associações…

A proposta da autarquia mantém-se?
Obviamente. A Câmara não assina ne-
nhum protocolo com o Sr. A ou B, mas 
sim com a Associação de Carnaval, atra-
vés de quem legitimamente a represente.

Se não houver uma nova direcção, a 
Câmara coloca a hipótese de vir a rea-
lizar o Carnaval da Mealhada 2008?
Não. A Câmara da Mealhada de certeza 
absoluta que não realiza o Carnaval. 

Outro tema quente da actuali-
dade concelhia é o Hospital da 
Misericórdia da Mealhada. A 
Câmara esteve presente na ceri-
mónia de assinatura do protocolo 
estabelecido entre o Ministério da 
Saúde, o Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade e o Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia da Mealhada, 
protocolo esse que, nas palavras do 
Provedor da Misericórdia ao jornal 
“As Beiras”, garante que “o Hospital 
já não corre o risco de fechar”. Está 
resolvido mais um problema?
Pelas palavras do Sr. Provedor, veicu-
ladas pela Comunicação Social, tudo 
indica que sim, facto com que todos nos 
congratulamos.

Primeiramente, o protocolo estava 
para ser assinado no Salão Nobre da 
Câmara Municipal da Mealhada. O 
que se passou?
Como o protocolo era assinado com a 
Misericórdia da Mealhada e não havia 
mais nenhum protocolo a assinar no 
distrito, foi-me solicitado pelo Centro 
Distrital de Segurança Social de Aveiro 
que a cerimónia tivesse lugar no Salão 
Nobre da Câmara Municipal, ao que 
acedi de imediato. Posteriormente, foi-
me comunicado pelo Sr. Governador 
Civil e pelo director do Centro Distrital 
de Segurança Social que a cerimónia 
teria lugar no Governo Civil de Aveiro, 
porque a Mesa da Misericórdia da 
Mealhada, alegando um pretenso litígio 
com a Câmara, se recusava a assinar o 
protocolo no Salão Nobre. De imediato 

a autarquia analisasse a atribuição do 
subsídio caso chovesse. E a Câmara ana-
lisou. A associação fez um seguro (pago 
pela Junta de Turismo do Luso-Buçaco, 
a nosso pedido) para a eventualidade de 
chover e haver prejuízos nas entradas 
do evento. Agora repare, só choveu de 
manhã, a companhia de seguros negou-
se a pagar, o corso saiu e tinha milha-
res de pessoas a assistir, foi mesmo 
dito que tinha sido um dos melhores 
Carnavais de sempre e a Câmara ia 
pagar? Porquê? 

E o que é que aconteceu com o Car-
naval de 2008?
Reunimos com a direcção da ACB para 
discutir o apoio para o Carnaval de 2008, 
não chegámos a um consenso, enviaram-
nos um conjunto de exigências e uma 
representação dessa associação veio 
mesmo à reunião de câmara reivindicar 
uma verba incomportável para a reali-
zação dos festejos comemorativos dos 

existe de facto e se serve dos mais diver-
sos meios.

O Carnaval da Mealhada tem sido 
um dos assuntos que tem feito correr 
tinta nos jornais. As relações entre a 
autarquia e a Associação de Carnaval 
da Bairrada (ACB) deterioraram-se 
depois do Carnaval de 2007, quando 
foi reclamado o pagamento de um 
subsídio de 25 mil euros por causa da 
chuva. O que se passou?
A Câmara tem procurado fazer uma 
gestão de rigor e a verdade é que ape-
nas houve um compromisso para que 

Dois anos depois de ter sido reeleito 
Presidente da Câmara da Mealhada, 
Carlos Cabral faz um balanço muito 
positivo desta primeira metade do 
mandato. Em entrevista ao Boletim 
Municipal, o autarca fala dos projec-
tos e investimentos levados a cabo 
pela gestão socialista, dos proble-
mas do concelho, dos planos para o 
futuro e dos temas quentes da actu-
alidade concelhia. Carlos Cabral 
deixa ainda elogios à sua equipa, 
admite uma possível recandidatura, 
e garante que já valeu a pena ter 
sido reeleito pelo prazer que teve em 
assinar a escritura de transferência 
dos Viveiros Florestais da Mealhada 
para a Câmara Municipal. 

Fez dia 10 de Outubro dois anos que 
foi reeleito Presidente da Câmara 
da Mealhada. Que balanço faz desta 
primeira metade do seu segundo 
mandato?
Considero extremamente positivo o tra-
balho desenvolvido pela equipa socia-
lista. Temos uma equipa de trabalho 
coesa, que dá o máximo de si em cada 
momento e que tem tido o cuidado de 
exigir e praticar rigor, honestidade e 
transparência. Esta primeira parte do 
mandato fica marcada por dois acon-
tecimentos de extrema importância: a 
resolução pelo Governo do problema 
da Mata Nacional do Buçaco – uma vez 
que estão abertos os concursos para três 
empreitadas de recuperação da mata – e 
a resolução do problema dos Viveiros 
Florestais da Mealhada, que já são pro-
priedade da Câmara Municipal, estando 
já a decorrer o concurso público para 
que se transformem num parque urbano 
desta terra. Posso dizer-lhe que já valeu 
a pena ser Presidente da Câmara neste 
mandato, só por ter assinado o docu-
mento de transferência desses terrenos. 
Mas há outros acontecimentos de refe-
rência, como estarmos a desenvolver 
obras que nos levam aos 100% de cober-
tura concelhia da rede de esgotos com o 
respectivo tratamento e o facto de ter-
mos concluído a primeira fase da Zona 
Industrial da Pedrulha e de estarmos já 
a iniciar as obras da segunda fase.

Tem sido um mandato mais dificul-
tado que o anterior? Como vê o tra-
balho da oposição?
A oposição tem tido a sua estratégia, 
mas não me compete a mim apreciá-la. 
O mandato está a ser mais difícil do que 
o anterior sobretudo devido a uma certa 
oposição atípica, que é perceptível, que 
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e a última informação que tenho é que 
está em contacto com empresas com 
“know-how” na área da dinamização e 
remodelação de termas para que se asso-
ciem empresarialmente. Neste momento, 
ainda não tenho “feedback” desses resul-
tados, o que espero obter ainda este mês. 
A SAL informou-me também da criação 
da Fundação Luso, para a dinamização 
da vila do Luso. Penso que a criação 
desta fundação, no sentido de voltar a 
colocar uma vertente social importante 
da empresa ao serviço do Luso, poderá 
vir também a ser uma mais-valia.

Que avanços houve no projecto “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”?
Começámos a trabalhar no regulamen-
to, o júri ainda não está constituído, há 
ideias, mas sabemos que tem que ser um 
júri tão independente quanto possível, 
sob pena de pudermos criar constrangi-
mentos. O projecto só é realmente váli-
do se o júri for independente, composto 
por entidades idóneas, que inspirem 
confiança. Tudo isto está a ser tratado 
e estamos convencidos de que no início 
do ano que vem é para avançar com as 
candidaturas. 
   
O QREN está aí à porta. Quais são 
os projectos que a Câmara quer can-
didatar aos fundos comunitários do 
QREN?
Temos alguns projectos que são essen-
ciais. A Plataforma Rodo-ferroviária 
da Pampilhosa, a segunda fase da 
Zona Industrial da Pedrulha, as novas 
Zonas Industriais de Barrô e Barcouço, 
o alargamento da Zona Industrial de 
Viadores, bem como o Campo de Golfe 
e o LusoInova são projectos que já se 
encontram em curso. Outros projectos, 
nas áreas do Ambiente e da Qualificação 
e valorização humana serão também a 
nossa aposta. É preciso sublinhar que, 
neste Quadro Comunitário de Apoio, 
no QREN, os projectos só terão aceita-

ção se tiveram impacto regional. Esse 
impacto regional está garantido nas 
nossas apostas. É de sublinhar que a 
mudança de NUT III e a criação de 
uma nova Associação de Municípios são 
exemplos do trabalho que temos andado 
a desenvolver no sentido de nos adap-
tarmos aos novos desafios do QREN.

Como é que está a situação da 
Plataforma Rodo-ferroviário da 
Pampilhosa?
Aguardamos o parecer final da Refer 
há meses. Sei que o parecer é favorável, 
porque já nos disseram, mas ainda não 
chegou cá o documento. O projecto está 
feito e o estudo de impacte ambien-
tal vai ser concluído ainda este mês. 
Depois, avançaremos de imediato para o 
pedido de declaração de utilidade públi-
ca para a expropriação dos terrenos.

E em que ponto de situação está a 
Zona Industrial da Pedrulha?
O concurso para a empreitada da segun-
da fase já decorreu, portanto em breve 
começarão as obras no terreno. 

Na Carta Educativa do Concelho estão 
previstos alguns Centros Educativos. 
Quais são os projectos da autarquia 
para a sua concretização?
A Carta Educativa aponta para a exis-
tência de um Centro Educativo na 
Pampilhosa, absolutamente prioritário, 
porque as escolas da Pampilhosa têm 
as suas salas de aula lotadas e com 
deficientes condições de utilização. Vai 
ser um centro educativo moderno, com 
salas de aula, biblioteca, refeitório, tudo 
o que hoje é exigível. Já decorreu o con-
curso para a realização do projecto, já 
está escolhido o local, e temos que avan-
çar agora com um processo de expro-
priação por utilidade pública, já que o 
terreno tem uma série de herdeiros com 
alguns desentendimentos. Estou conven-
cido que até ao início do ano que vem o 
projecto vai estar pronto. Paralelamente 
a isso, vamos avançar com o Centro 
Educativo da Mealhada, que queremos 
desenvolver a partir da EB1. Estão pre-
vistos ainda dois pequenos centros edu-
cativos, no Luso e em Casal Comba e há 
também a questão de Barcouço que, com 
o desenvolvimento derivado das obras 
que fizemos de ampliação e melhoria 
das condições do complexo escolar, é já 
um pequeno centro educativo. 

Está a pensar recandidatar-se em 2009?
Ainda é cedo para se falar em candida-
turas ou recandidaturas. Está tudo em 
aberto, mas em princípio sim. É claro 
que para haver uma recandidatura, pri-
meiro é precisa a minha vontade, depois 
é precisa a vontade do meu partido e só 
depois o Povo se pronuncia em eleições 
democráticas.

Entrevista realizada por Filipa Gaioso Ribeiro.

Sexta-feira, dia 19 de Outubro de 2007.

administradores da fábrica?
Eu não acredito em bruxas, mas que as 
há, há. E isto é terrível, porque a popu-
lação faz chegar diariamente queixas 
à Câmara que encaminhámos para os 
serviços estatais e nada acontece, que 
eu saiba. Toda a gente sente o cheiro 
horroroso que vem daquela fábrica, e 
que atinge as Termas do Luso, o Centro 
de Estágios e as populações que ali 
vivem na zona, bem como chega mesmo 
às freguesias da Vacariça, da Mealhada 
e até da Pampilhosa. O ambiente está a 
ser estragado e esse estrago tem muitos 
silêncios a acompanhá-lo.

Há novidades relativamente à Mata 
Nacional do Buçaco?
A Mata Nacional do Buçaco não é maté-
ria da responsabilidade da Câmara, mas 
pela informação que tenho por parte da 
Direcção-Geral dos Recursos Florestais, 
estão já prestes a terminar os prazos 
do concurso para as empreitadas de 
recuperação da mata, projectadas pela 
Universidade de Aveiro. São obras que 
incluem a recuperação das estufas, a 
construção do Auditório e do Centro 
de Interpretação Ambiental, a sinalética 
da mata, etc., questões que têm de ser 
resolvidas rapidamente. 

Em que pé de situação está o pro-
jecto de reconversão dos Viveiros 
Florestais em Parque Urbano da 
Mealhada? 
O projecto foi aprovado e está a decor-
rer o concurso público para a execução 
das obras. 

E quanto ao projecto LusoInova e à 
recuperação das Termas do Luso. O 
projecto já saiu do papel?
Não. O projecto está numa fase de con-
clusão em termos de papel. Quanto à 
reconversão das Termas isso é matéria 
que diz respeito a um dos parceiros que 
é a Sociedade da Água de Luso (SAL), 

transmiti que para nós o mais impor-
tante era a assinatura do protocolo, 
fosse onde fosse. E todo o Executivo 
Municipal – maioria e oposição – este-
ve presente em Aveiro manifestando, 
assim, o seu regozijo por este importan-
te protocolo para 20 camas de cuidados 
continuados.

O Hospital da Misericórdia acusa a 
Câmara de desinteresse pelo tema e 
de não ajudar a viabilizar o projecto, 
nomeadamente porque a autarquia 
não aprovou a última proposta apre-
sentada pela direcção do hospital. 
Porquê?
A Câmara não aprovou o pedido de 
subsídio mensal para cobrir as despesas 
de funcionamento do hospital, que se 
cifra em mais de sessenta milhares de 
euros mensais. Temos sérias dúvidas 
quanto à legalidade desse subsídio e 
também não temos previsão orçamental 
para tal, mas em contrapartida esta-
mos dispostos a arranjar outras for-
mas de apoio, como a eventual aqui-
sição do mercado, que é propriedade 
da Misericórdia. Mandámos fazer uma 
avaliação a um perito do Tribunal de 
Relação de Coimbra, já remetemos essa 
avaliação à Misericórdia e estamos a 
aguardar uma resposta. Também penso 
que a Câmara ao ter contribuído com 
500 mil euros, que já pagou, para a ajuda 
da construção do edifício, não revela 
propriamente desinteresse…

Com esse apoio será possível viabili-
zar o funcionamento do hospital?
Com os números do déficite que nos 
foram indicados, de mais de 60 mil 
euros mensais, é difícil. Porém, com a 
assinatura do protocolo para as 20 camas 
de cuidados continuados e também com 
as cirúrgias que estão a ser realizadas 
para o Serviço Nacional de Saúde – de 
recuperação das listas de espera – penso 
que a situação vai melhorar. Aliás, o Sr. 
Provedor foi claro quando disse aos 
jornais que o hospital já não corre risco 
de fechar.

A questão da poluição causada pela 
fábrica de óleos da Lameira de Santa 
Eufémia tem sido um problema 
recorrente. Como pensa resolver a 
questão?
O que a Câmara pode fazer é o que tem 
feito: denunciar a situação. Esse caso 
concreto de que me está a falar é um 
escândalo. Ainda em Agosto, um ser-
viço competente do Estado autorizou a 
fábrica – foi-me comunicado por escrito 
pela própria administração – a retirar 
1500 m3 diários de água da ribeira do 
Luso para sua utilização, quando os 
agricultores, no Verão – e isto foi auto-
rizado no Verão – não tinham água que 
chegasse para a rega. 

Mas acredita que há influências junto 
dos serviços do Estado por parte dos 
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OBRAS MUniciPAiS

cOncURSO PÚBLicO
RecOnVeRSÃO dOS ViVeiROS 
FLOReSTAiS dA MeALHAdA

Está já adjudicada a 2ª fase da 
Zona Industrial da Pedrulha, 
segundo projecto aprovado pela 
Câmara Municipal da Mealhada. 
Esta 2ª fase da Zona Industrial 
da Pedrulha engloba todo o espa-

cOnSTRUÇÃO
2ª FASe dA ZOnA indUSTRiAL dA PedRULHA

ço constituído pelos restantes 39 
lotes dos 60 totais e consiste na 
execução de infra-estruturas de 
arruamentos, saneamento básico, 
abastecimento de água, distribui-
ção de energia, telefones, gás e 

iluminação pública, abrangendo 
uma área de 84 ha. O orçamento 
do projecto é de aproximada-
mente 1480 mil euros e o prazo 
de execução da obra é de 270 
dias.

Está já concluído o arranjo das 
zonas envolventes aos Moinhos 
de Cereais do Lograssol. Esta in-
tervenção abrangeu uma área su-
perior a 6 mil metros quadrados, 
que foi reconvertida para espaço 

cOnSTRUÇÃO
enVOLVenTe AOS MOinHOS de ÁGUA dO LOGRASSOL

de lazer e, em paralelo, funcionará 
como complemento dos moinhos. 
O objectivo é que o espaço seja con-
vidativo e atractivo para os visitan-
tes e, por isso mesmo, apresenta-se 
arrelvado, manteve as espécies ar-

bóreas e arbustivas existentes, foi 
efectuada a protecção da ribeira e 
linhas de água e foram criados di-
ferentes percursos pedonais, a par 
com a instalação de equipamentos 
turísticos e de lazer.

RecUPeRAÇÃO
cOBeRTURA dO ediFÍciO dA cÂMARA 
MUniciPAL
Estão já terminados os trabalhos de recuperação 
total da cobertura do edifício da Câmara Municipal 
da Mealhada. A empreitada incluiu, ainda, a pintura 
exterior do edifício.

Está já a decorrer o concurso público para a empreita-
da de reconversão dos Viveiros Florestais da Mealhada 
em Parque Urbano da Mealhada. A obra integra, então, 
a reconversão e remodelação dos espaços verdes, 
novas infra-estruturas de água, águas pluviais, sanea-
mento, electricidade, rega e zonas pedonais, bem como 
ainda a criação de zonas desportivas e de lazer e a 
construção de edifícios de apoio. O orçamento do pro-
jecto é de aproximadamente 1470 mil euros e o prazo 
de execução da obra é de 270 dias. Após a abertura das 
propostas, análise, adjudicação e visto do Tribunal de 
Contas, terão início as obras, o que deverá acontecer já 
no início do próximo ano.

Entre o Município de Mealhada, representado pela Câmara Municipal de 
Mealhada, Contribuinte nº 506 792 382 e a Associação de Carnaval da Bairrada, 
Contribuinte nº 500 883 491 com sede na Mealhada, é estabelecido o presente 
protocolo tendo em vista o apoio da Câmara Municipal de Mealhada à realização 
das festividades do Carnaval de 2008 a levar a efeito por esta associação na Cidade 
da Mealhada e que se rege pelas seguintes cláusulas:

1ª - A A.C.B. compromete-se a organizar as festividades do Carnaval de 2008, que 
incluirá entre outras realizações, os “Corsos” de Domingo Gordo e de 3ª Feira de 
Carnaval com desfiles de carros alegóricos e Escolas de Samba;

2ª - Toda a organização é da responsabilidade da A.C.B.incluindo segurança de 
pessoas e bens e de instalações diversas fixas e móveis.

3ª- A Câmara Municipal da Mealhada dará apoio logístico disponibilizando pesso-
al para a montagem e desmontagem das vedações do recinto, grades e bilheteiras, 
limpeza do recinto antes e depois dos “corsos”, tenda depois dos espectáculos, 
sinalização de acessos e outros trabalhos que venham a tornar-se necessários 
(após análise caso a caso).

4ª- A Câmara Municipal da Mealhada melhorará com urgência as condições 
das instalações municipais afectas à guarda e construção dos carros alegóricos, 
nomeadamente a instalação de potência de energia electrica que permita o curso 
normal dos trabalhos com segurança e ainda as condições das coberturas das 
citadas instalações, bem como a conveniente drenagem das águas pluviais da 
área envolvente. 

5ª- A Câmara Municipal da Mealhada cederá por empréstimo à A.C.B os geradores 
que possui para a realização dos corsos carnavalescos, bem como parte da arreca-
dação das piscinas municipais para instalação logistica na altura do evento.

6ª.- A Câmara Municipal da Mealhada instalará no recinto as ligações de água e 
esgotos (estes se necessários) e fornecerá a água.

7ª- A Câmara Municipal da Mealhada assumirá o pagamento da energia eléctrica 
necessária para as instalações municipais afectas à construção dos carros alegóri-
cos e actividade de organização das festividades bem como do recinto do desfile.

8º- A Câmara Municipal da Mealhada atribuirá à A.C.B. um apoio financeiro de 
100.000 Euros para a realização do Carnaval de 2008, a pagar em duas prestações 
do seguinte modo:

30.000 Euros imediatamente após deliberação da Câmara (em Outubro/07);

70.000 Euros (a incluir no Orçamento Municipal para 2008) no início de 
Janeiro/2008.

9º- A Câmara Municipal da Mealhada não atribuirá à A.C.B. qualquer outro apoio 
financeiro, nomeadamente tendo em conta qualquer quebra de receita da A.C.B. 
motivada por condições climatéricas ou outras.

10º- A Direcção da Associação de Carnaval da Bairrada, dado o apoio prestado 
pela Câmara Municipal da Mealhada, nomeadamente com dinheiros públicos, 
compromete-se a fornecer a este orgão autárquico, cópia dos documentos finais 
de prestação de contas depois de aprovados em Assembleia Geral, bem como 
todos os esclarecimentos adicionais que eventualmente venham a ser solicitados.

Mealhada, 27 de Setembro de 2007 

O Presidente da Câmara Municipal de Mealhada

O Presidente da Associação de Carnaval da Bairrada  

Estão em fase de conclusão os traba-
lhos de construção de uma Passagem 
Superior à Linha da Beira Alta (Ramal 

Está praticamente concluída a em-
preitada de remodelação do anti-
go edifício dos Paços do Concelho 
(ex-Delegação Escolar), localizado 
na Rua Dr. José Cerveira Lebre, na 

cOnSTRUÇÃO
PASSAGeM SUPeRiOR nA SiLVÃ

ReMOdeLAÇÃO
AnTiGOS PAÇOS dO MUnicÍPiO

da Figueira da Foz), na Silvã. Com a 
construção desta passagem superior, em 
colaboração com a REFER, é encerrada 

Mealhada. Neste edifício irá ser ins-
talado o Serviço Social da Câmara 
Municipal, incluindo o Centro Local 
de Apoio ao Imigrante e o Núcleo de 
Intervenção Escolar e Familiar. No r/

a passagem de nível sem guarda aí exis-
tente na estrada Silvã/Mala, aumentan-
do assim a segurança no local. 

chão, lado sul, será ainda instalada a 
Irmandade de S. Sebastião, de acor-
do com o protocolo estabelecido há 
cerca de dois anos com a Câmara 
Municipal da Mealhada.

Texto do protocolo aprovado pela Câmara Municipal da 

Mealhada em reunião de dia 27 de Setembro de 2007, relati-

vamente às festividades do Carnaval de 2008:

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHA-
DA E A ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DA BAIRRADA
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O projecto “Água, pão, vinho 
e leitão – as 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada” foi apre-
sentado dia 21 de Julho, num 
espectáculo que juntou mais 
de mil pessoas no Jardim Mu-
nicipal da Mealhada. 

A vice-presidente da autarquia, 
Filomena Pinheiro, anunciou as 
linhas-mestras da iniciativa “que 
pretende, por um lado, criar junto 
dos consumidores uma identida-
de forte para o património gastro-
nómico do concelho e, por outro, 
sensibilizar os agentes económi-
cos do sector para a necessidade 
da diferenciação pela qualidade”.
Água, pão, vinho e leitão. Estes 
são os quatro produtos de refe-
rência da oferta gastronómica do 
concelho da Mealhada e é sobre 
eles que se debruça esta inicia-
tiva da Câmara Municipal. Uma 
iniciativa que passa, segundo a 
vice-presidente da autarquia, por 
“reforçar o posicionamento dos 
quatro referidos produtos gastro-
nómicos, apostando no lançamen-
to de uma marca de prestígio que 
os identifique”. “Pretendemos que 
esta seja a nossa marca. A marca 
de qualidade que os tempos mo-
dernos exigem”, sublinhou.

A marca “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”, que funcionará como 
uma garantia da qualidade do 
produto, poderá ser utilizada pe-
los agentes económicos do sector, 
dos produtores aos comerciantes. 
Um processo que se desenrolará 
através de uma candidatura a ser 
feita pelos operadores locais a 
partir de 2008 e que será, depois, 

câmara Municipal lança marca 
“4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”

avaliada por um júri idóneo, com-
posto por profissionais de cre-
dibilidade ligados ao sector. “Os 
que cumprirem os requisitos que 
a legislação e o mercado exigem, 
poderão utilizar a bandeirinha e 
o selo de distinção a atribuir pela 
Câmara Municipal”, explicou Fi-
lomena Pinheiro.
Nesse sentido, vai ser estabeleci-
do, ainda este ano, o regulamen-
to e constituído o júri que fará a 
avaliação de cada candidatura. O 
concurso para a obtenção da dis-
tinção decorrerá em 2008, sendo 
que a utilização desta marca terá, 
contudo, uma validade de 2 anos. 
Será, depois, necessária a apre-
sentação de uma nova candidatu-
ra após esse período.
“O que pretendemos é que os 
agentes económicos do sector 
possam utilizar esta marca que, 
brevemente, passará a ser iden-
tificada pelo consumidor como 
uma garantia de prestígio”, refor-
çou Filomena Pinheiro, concluin-
do: “Com a apresentação deste 
projecto esperamos, sinceramen-
te, iniciar uma nova etapa de 
afirmação do Município da Mea-
lhada como centro de excelência 
gastronómica”.

Projecto procura um forte en-
volvimento dos agentes econó-
micos do sector
“Estamos a iniciar um projecto 
que ao longo do tempo vai exigir 
empenhamento de todos: autar-
quia, comerciantes, industriais e 

Vítor Baía recebido na câmara 
Municipal da Mealhada 

A Câmara Municipal da Mealhada 
recebeu, dia 21 de Julho, o jogador 
de futebol do Mundo com mais tí-
tulos conquistados, 31. Vítor Baía, 
que acabara de ser eleito como 
um dos 7 Melhores Desportistas 
Portugueses de todos os tempos, 
foi homenageado no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho a propó-
sito do evento “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”.

Água, pão, vinho e leitão. Vítor 
Baía saboreou cada um deles, 
num almoço promovido pela Câ-
mara Municipal, e gostou bastan-
te de todos. “Estão convocados os 
quatro”, afirmou, durante o seu 
discurso da cerimónia de home-
nagem. “Agradeço esta amabili-
dade. Valeu a pena ser-se dedica-
do, ser-se sério, ser-se honesto”, 
concluiu.

agentes económicos em geral”, 
sublinhou o Presidente da Câma-
ra da Mealhada no seu discurso 
da cerimónia de apresentação das 
“4 Maravilhas da Mesa da Mea-
lhada”. “São produtos do conce-
lho que temos que valorizar, que 
temos que salvaguardar em ter-
mos de qualidade neste universo 
saudável da competição regional, 
captando mais visitantes para 
este município. Queremos captar 
consumidores e incentivar pro-
dutores e comerciantes a fazer 
cada vez mais e com mais quali-
dade”, sublinhou Carlos Cabral, 
reforçando a necessidade de en-
volver neste projecto a autarquia 
e os diversos agentes económicos 
do sector.

Mais de mil pessoas nas “4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada”
Mais de mil pessoas estiveram 
no Jardim Municipal da Mealha-
da para assistirem à cerimónia 
de apresentação do projecto “4 
Maravilhas da Mesa da Mealha-
da”. O espectáculo, conduzido 
pelo apresentador de televisão 
José Carlos Malato, contou com 
uma homenagem aos Municípios 
distinguidos na eleição das 7 Ma-
ravilhas de Portugal e aos 7 Me-
lhores Desportistas de todos os 
tempos. 

PAViMenTAÇÃO
eSTRAdA LendiOSA/ARRUiVA

PAViMenTAÇÃO
ARRUAMenTOS nO LUSO

cOnSTRUÇÃO
MUROS e VedAÇÕeS dO cAMPO de 
FUTeBOL MUniciPAL dA PAMPiLHOSA

Está quase concluída a empreitada de reabilitação da 
estrada Lendiosa/Arruiva e de arruamentos diversos 
na Lendiosa, incluindo a substituição da rede de distri-
buição de água que se encontrava bastante degradada.

cOnSTRUÇÃO
BAncAdA POenTe dO eSTÁdiO 
MUniciPAL dA MeALHAdA
Foram já iniciados os trabalhos de construção da ban-
cada poente do Estádio Municipal Dr. Américo Couto. 
Esta obra tem um prazo de execução de 270 dias.

Estão ainda a decorrer os trabalhos de reabilitação de 
arruamentos no Luso, que se incluem na recuperação 
da zona central da vila do Luso. Uma empreitada que 
engloba ainda a substituição da rede de distribuição 
de água.

Está praticamente concluída a empreitada de cons-
trução de muros e vedações no Campo de Futebol 
Municipal da Pampilhosa.
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“Felizmente não é natal!” dia 1 de 
dezembro no cine-Teatro Messias

dia do coração comemorado 
com um passeio de bicicleta 

O Arquivo Municipal da Mealhada 
abriu as portas ao público fez um 
ano no passado dia 5 de Outubro, 
oferecendo desde logo à população 
uma sala de leitura, uma biblioteca 
de referência e dois postos de aces-
so à Internet. Após um ano de exis-
tência, e de um intenso trabalho de 
tratamento documental, o Arquivo 
Municipal encontra-se agora em 
condições de começar a disponibi-
lizar alguma documentação histó-
rica ao público interessado.

Parte da documentação que conta a 
história do Município da Mealhada e 
que, até então, só estava à disposição 
dos serviços camarários, já pode co-
meçar a ser consultada pelo público 
em geral. Depois de estar um ano a 

A peça de teatro “Felizmente não é 
Natal!” vai subir ao palco do Cine-
Teatro Messias no próximo dia 1 de 
Dezembro, pelas 21h30m. Uma bri-
lhante comédia assinada pelo cata-
lão Carles Alberola, transportada 
para o palco por Celso Cleto, que 
tem como protagonistas duas gran-
des senhoras do Teatro e da Televi-
são portuguesa, Lourdes Norberto 
e Manuela Maria. O elenco conta 
ainda com Paula Lobo Antunes e 
Álvaro Faria.

Depois do sucesso de “Miss Daisy”, 
Celso Cleto traz agora ao palco uma 
nova comédia, esta da autoria de Carles 
Alberola, que conta a história de duas 
viúvas com personalidades diferentes, 
que vivem há anos abandonadas num 
lar de idosos. Lourdes Norberto é Fer-
nanda, a viúva irónica e mordaz, que 
bebe e fuma sem regras, que ignora os 
conselhos do médico e saboreia cada 
instante da vida. Já Maria Manuela é 
Leonor, ansiosa e fantasista, aquela 
que constrói o seu próprio mundo, 
inventando sucessivas visitas do filho, 
que há muito tempo não vê.
O dia-a-dia destas duas mulheres ape-
nas é pontuado pelas visitas ocasionais 
da enfermeira Salomé (Paula Lobo 

Mealhada adere pelo 5º ano 
consecutivo à Semana 
europeia da Mobilidade 

O Município da Mealhada aderiu 
à Semana Europeia da Mobilidade 
2007, sobre o tema “Melhores Ruas 
para Todos”, e decidiu mesmo, este 
ano, alargar o período desta inicia-
tiva à última quinzena de Setembro. 
Durante duas semanas, a autarquia 
empenhou-se em trazer os muní-
cipes para a rua, colocando à sua 
disposição um leque diverso de 
actividades e procurando a anima-
ção constante das principais ruas 
vedadas ao trânsito automóvel. O 
ponto alto foi o Dia Europeu Sem 
Carros, a 22 de Setembro.

Ateliers de pintura, painting-face, 
actividades desportivas e demons-
trações de meios da GNR ocuparam 
as tardes da quinzena, enquanto as 
noites foram preenchidas com anima-
ções e espectáculos de rua, que passa-
ram pela actuação de diferentes gru-
pos de música, do folclore ao samba, 
pela realização de jogos didácticos, 
pela dinamização de actividades de 
Educação Ambiental ou partidas de 

O Dia Mundial do Coração, 30 
de Setembro, foi comemorado na 
Mealhada com um passeio de bici-
cleta pelo concelho, no qual par-
ticiparam as jovens desportistas 
da Selecção Nacional de Futebol 
Feminino Sub19. Apesar da chuva 
que caiu, a iniciativa, intitulada 
“Venha pedalar pelo seu cora-
ção...”, conseguiu juntar mais de 
duas dezenas de pessoas.

O passeio teve início pelas 10h45m. 
Os participantes partiram da Câmara 
Municipal da Mealhada em direcção ao 
centro de Antes, seguiram depois para 

futebol de rua no campo instalado 
no Jardim Municipal da Mealhada. 
As iniciativas decorreram na Rua Dr. 
José Cerveira Lebre, que em parte foi 
encerrada ao tráfego automóvel, e na 
Rua Costa Simões e a grande novida-
de foi que o comércio, nessas artérias, 
esteve aberto das 21h às 23h.
O objectivo passou por incentivar os 
munícipes a saírem de casa, a utiliza-
rem meios de transporte não poluentes 
e a usufruírem da rua, sobretudo dos 
espaços dinâmicos, mas nem por isso 
as iniciativas, principalmente as noc-
turnas, tiveram muita adesão. O ponto 
alto da quinzena foi o Dia Europeu 
Sem Carros, com os mais novos a per-
correm as ruas encerradas ao tráfego 
automóvel nos já conhecidos veículos 
“Go Pedal Karts” e a desfrutarem dos 
insufláveis que foram colocados no 
Jardim Municipal da Mealhada. O dia 
foi ainda preenchido com jogos de 
andebol e futebol de rua – cuja organi-
zação contou com o apoio das Juntas 
de Freguesia – e com as actuações de 
ranchos folclóricos do concelho. 

Ventosa do Bairro, passaram pelo par-
que da Ponte de Casal Comba em direc-
ção ao Jardim Público da Pampilhosa e 
terminaram a volta no centro da Mea-
lhada, em pleno Jardim Municipal.

Arquivo Municipal com novos 
serviços um ano após a abertura

trabalhar no tratamento da documen-
tação, o Arquivo Municipal coloca, 
agora, à disposição dos interessados 
alguma informação sobre a história do 
concelho. “Agora, já temos alguns do-
cumentos que foram tratados, uns que 
foram mesmo passados para formato 
digital, e que já podem ser consultados 
pelo público em geral”, informa a res-
ponsável pelo arquivo, Dora Matos.
O Arquivo Municipal dá, assim, mais 
um grande passo na concretização 
dos seus objectivos. Recorde-se que 
o Arquivo Municipal foi construído 
com a missão de prestar serviços de 
gestão documental, de inventariar e 
divulgar o património arquivístico do 
concelho, bem como de promover o 
acesso à informação e documentação 
a todo o público interessado.

Antunes) e pelas visitas imaginárias 
do filho de Leonor, Alberto (Álvaro 
Faria). Porém, tudo irá mudar quan-
do Alberto resolve aparecer, sete anos 
depois de uma dolorosa ausência. Um 
espectáculo que retrata, de uma forma 
bem-humorada, inteligente e mordaz, 
a velhice nos dias de hoje.
As reservas para a peça “Felizmente 
não é Natal!” podem ser efectuadas 
através do telefone 231 209 870. Os in-
gressos podem ser ainda adquiridos, e 
levantados, na bilheteira do Cine-Tea-
tro, das 20h às 22h, de segunda a quin-
ta-feira, ou das 15h às 18h de domingo. 
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cine-Teatro Messias apresentou 
a história da “noite Sangrenta”
A peça de teatro “O Mistério da 
Camioneta Fantasma” subiu ao pal-
co do Cine-Teatro Messias, pelas 
mãos da Companhia “A Barraca”, no 
passado dia 20 de Outubro. Perto 
de uma centena de pessoas assis-
tiram à versão teatral de Hélder 
Costa de um episódio da nossa 
História Contemporânea, conhe-
cido como “Noite Sangrenta”. A 
história foi recriada em palco por 
André Nunes, Catarina Belchior, 
Luís Thomar, Pedro Borges, Rita 
Fernandes, Rocha Santos, Ru-
ben Garcia, Sérgio Moras, Sérgio 
Moura Afonso e Susana Costa. 

O espectáculo, financiado pelo pro-
grama “Território Artes”, centrou-se 
nos acontecimentos de 19 de Setem-
bro de 1921, dia em que ocorreu mais 
um golpe militar contra o Governo 
Republicano e em que uma sinistra 
camioneta percorreu as ruas da ci-

O Cine-Teatro Messias foi pal-
co, dia 29 de Setembro, da peça 
de teatro “Duas na mão e uma a 
voar”. Uma comédia baseada no 
texto de Marc Carnoleti, inter-
pretada por Tozé Martinho, Luís 
Zagalo, Delfina Cruz, Florbela 
Menezes, Sofia Jesus e Elsa Cor-
tez, que garantiu às mais de 250 
pessoas presentes perto de duas 
horas de boa disposição.

Uma história feita de encontros e de-
sencontros hilariantes, entre Bernar-
do e as suas três noivas, todas elas 
hospedeiras de bordo, mas de com-

dade raptando e assassinando figu-
ras importante da República, como 
o primeiro-ministro António Granjo, 
Machado Santos, Carlos da Maia e o 
Almirante Botelho de Vasconcelos. 
As culpas foram atribuídas à esquerda 
republicana, mas a viúva de Carlos da 
Maia, Berta Maia, decidiu investigar 
junto do marinheiro que chefiava a 
camioneta, Abel Olímpio, conhecido 
como “Dente de Ouro”, e concluiu 
que tudo tinha sido uma conspiração 
monárquica destinada a eliminar os 
autores do 5 de Outubro de 1910. Pe-
rante este novos dados, o que se pas-
sou? Nada. 
Um espectáculo que retrata todo o 
enquadramento do 19 de Setembro de 
1921 e procura trazer para a ribalta um 
“mistério” da nossa História: saber toda 
a verdade sobre os crimes que se abate-
ram sobre os dirigentes do 5 de Outubro, 
onze anos depois de terem conquistado 
a liberdade para o povo português. 

panhias aéreas diferentes. Durante a 
trama, o personagem principal pro-
cura tirar vantagem do facto das suas 
três noivas terem voos com horários 
diferentes, para conseguir estar em 
terra apenas com uma de cada vez. 
A estratégia até parece correr bem, 
mas tudo se complica quando a velha 
empregada que vê tudo a dobrar e o 
seu amigo Roberto, que aparece para 
o visitar, lhe começam a complicar a 
vida. Peripécias repletas de humor, 
que asseguraram um serão descon-
traído a todos os que estiveram pre-
sentes, na noite de sábado, 29 de Se-
tembro, no Cine-Teatro Messias.

“duas na mão e uma a voar” 
no cine-Teatro Messias

iniciativa “Os livros vão a banhos” 
fez sucesso durante as férias

 “Uma história com…” reuniu 
adeptos entre os mais novos

“Oficina de Sobrevivência para 
Pais contadores de Histórias” 
muito participada

Actividades
da Biblioteca

… e apresentou atelier de 
leitura para os mais novos

A Biblioteca Municipal foi ainda palco, 
no dia 21 de Setembro, do atelier de 
leitura “Quando a mãe grita…”, promo-
vido pelo CLIC – Clube de Literatura, 
Ilustração e C.ª. A iniciativa, destinada a 
crianças dos 4 aos 6 anos de idade, teve 
como objectivos a formação de leitores, 
o incentivo da leitura e da escrita, bem 
como a integração de outras actividades 
de expressão no processo da leitura e da 
escrita. O atelier chamou a atenção dos 
pequenos leitores e foram mesmo reali-
zadas duas sessões com 25 crianças cada. 

O Dia Mundial da Alimentação, 16 de 
Setembro, foi assinalado pela Biblioteca 
Municipal da Mealhada, através da ela-
boração de uma pirâmide alimentar, 
para que os mais pequenos percebes-
sem quais os melhores alimentos que 
se podem ingerir para garantirmos uma 
alimentação equilibrada e saudável. 

dia Mundial da Alimentação 
assinalado na Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal apresenta o 
“Teatro dos dentinhos”

A Biblioteca Municipal da Mealhada tem 
apresentado, durante o mês de Outubro, 
uma peça com fantoches intitulada “Teatro 
dos Dentinhos”, nas escolas e jardins-de-
infância que solicitaram esta iniciativa. 
Uma forma da Biblioteca Municipal assi-
nalar o Mês da Saúde Oral.

“Hora do conto” e “Minutos 
de leitura” todas as semanas
A iniciativa “Hora do Conto” já é conheci-
da, realiza-se todas as quarta-feiras, e pro-
cura estimular os mais novos para o pra-
zer de ouvir, através da audição de histó-
rias divertidas que a Biblioteca Municipal 
tem para contar. Agora, às sextas-feiras, o 
papel inverte-se. Em vez de os mais novos 
ouvirem histórias, são eles que as vão ler, 
em voz alta, para todos os interessados.

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
levou, mais um ano, os livros a banhos às 
Piscinas Municipais do Luso, durante os 
meses de Julho e Agosto. Com o objectivo 
de passar a mensagem “ter um livro sem-
pre à mão, mesmo em período de férias”, 
a Biblioteca Municipal promoveu a leitu-
ra durante as férias, facultando livros a 
todos os interessados que se encontravam 
nas Piscinas Municipais do Luso. A inicia-
tiva foi acolhida com bastante adesão.

A oficina “Uma história com…” foi 
outra das iniciativas programadas pela 
Biblioteca Municipal para entreter os 
mais novos durante as férias escolares. 
Assim, durante os meses de Julho e 
Agosto, a Biblioteca Municipal prepa-
rou uma série de exercícios divertidos, 
subordinados ao tema de cada semana, 
que chamaram a atenção dos interessa-
dos e, por isso mesmo, tiveram bastan-
te participação. Desde o visionamento 
de filmes, à realização de jogos, artes 
plásticas, escrita, ilustração, foram mui-
tas as actividades programadas pela 
Biblioteca Municipal da Mealhada.

A Biblioteca Municipal foi palco, dia 8 de 
Setembro, da “Oficina de Sobrevivência 
para Pais Contadores de Histórias”, 
dinamizada por Filipe Lopes - O conta-
dor de Histórias. Uma iniciativa dirigida 
a pais, professores, educadores de infân-
cia e outros mediadores de leitura, que 
procurou motivar para o acto de contar 
histórias aos mais pequenos. A oficina 
teve uma considerável adesão, com os 
presentes a participarem activamente 
através da leitura de contos ou da repre-
sentação de personagens das histórias.

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
promoveu, dia 18 de Setembro, no âmbi-
to da programação da Semana Europeia 
da Mobilidade 2007, o Jogo da Prevenção 
Rodoviária. Uma iniciativa que procurou 
ensinar as regras de trânsito aos mais 
novos, através de jogos de computador 
e quebra-cabeças. 

Biblioteca Municipal promoveu 
Jogo da Prevenção Rodoviária…
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cine-Teatro Messias recebe 
1º Simpósio internacional 
de Hóquei em Patins

Depois de várias iniciativas de com-
provado sucesso realizadas pela Fa-
culdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física da Universidade de 
Coimbra (FCDEF-UC) e pela Câmara 
da Mealhada – das quais é exemplo 
o recente Simpósio Internacional de 
Hóquei em Patins – estas duas institui-
ções decidiram que vão formalizar esta 

O Cine-Teatro Messias foi palco, 
dias 5 e 6 de Outubro, do 1º Simpósio 
Internacional de Hóquei em Patins, 
promovido pela Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação 
Física da Universidade de Coimbra 
(FCDEF-UC) e pela Câmara Muni-
cipal da Mealhada. A iniciativa 
contou com um painel de convida-
dos de nível internacional, entre 
conceituados docentes e investi-
gadores e alguns dos nomes mais 
importantes da prática da modali-
dade, e levou mais de uma centena 
de pessoas à Mealhada.

O simpósio, intitulado “Nova Visão, 
Outra Intervenção, Qualidade na 
Acção no Hóquei em Patins”, reuniu, 
na Mealhada, nomes como Joaquim 
Pauls (treinador do Barcelona, actu-
al campeão europeu), Francesco 
Marchesini (director técnico da fede-
ração italiana), Luís Sénica (director 
técnico da federação portuguesa) e 
Cristiano Pereira (ex-seleccionador 
nacional). Um painel de convidados 
complementado por um conjunto de 
docentes e investigadores da FCDEF-
UC e da Universidade da Corunha. 

Foram umas jornadas de reflexão técnica 
e científica sobre a prática do Hóquei 
em Patins, que juntaram investigadores, 
técnicos, dirigentes, praticantes e alu-
nos, em conferências, mesas-redondas e 
workshops, numa constante partilha de 
conhecimentos e saberes sobre o Hóquei 
em Patins. “Espero que deste simpósio 
resultem medidas que possam ser pro-
postas para a melhoria da prática do 
Hóquei em Patins”, frisou o Presidente 
da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, 
no seu discurso de abertura.
A Câmara da Mealhada voltou-se, assim, 
a associar à FCDEF-UC para mais um 
evento de sucesso, desta vez direcciona-
do ao Hóquei em Patins. Carlos Cabral 
fez questão de, por isso mesmo, refe-
rir a pertinência do local escolhido. “A 
Mealhada é um concelho pequeno, mas 
onde o Hóquei em Patins tem tradições. 
Apesar de ter apenas 21 mil habitantes, 
tem dois clubes de Hóquei, um já antigo 
e reconhecido e tem agora um novo, na 
Pampilhosa”, afirmou o Presidente da 
Câmara, salientando que este desporto 
sempre foi uma aposta da autarquia e que 
cada vez mais este concelho pretende 
consolidar a sua posição de centro de 
desenvolvimento do Hóquei em Patins.

câmara da Mealhada e FcdeF 
da Universidade de coimbra 
vão assinar protocolo

parceria com a assinatura de um proto-
colo de cooperação. O documento prevê 
a colaboração das duas instituições na 
realização de eventos e outras iniciativas 
de carácter científico, em actividades 
curriculares e de extensão universitária, 
bem como na assessoria técnica e for-
mação nas áreas de saber ministradas na 
FCDEF-UC.

O Município da Mealhada foi o 
anfitrião do I Mini-Torneio de 
Apuramento para o Campeonato da 
Europa de Futebol Feminino Sub 
19. Durante mais de uma semana, o 
Centro de Estágios do Luso recebeu 
as selecções de Portugal, Islândia, 
Grécia e Roménia, que lá treinaram 
e realizaram dois jogos de apura-
mento para o Europeu de França. 

A Islândia foi a grande vencedora do 
mini-torneio, mas Portugal também 
conseguiu um lugar na ronda de elite de 
apuramento para o Europeu de França.
A Selecção Nacional de Futebol 
Feminina Sub 19 festejou, dia 2 de 
Outubro, no Luso, a sua passagem à 
segunda fase de apuramento para o 
Campeonato da Europa. A equipa das 
quinas foi favorecida por uma vitória 
das gregas frente às romenas e, apesar 
de ter perdido o jogo com a Islândia 
por 3-2, nesse mesmo dia, no Centro de 
Estágios do Luso, garantiu a passagem 
à próxima fase de apuramento para o 
Europeu de França. “Foi justo. (…) O 
jogo que fizemos contra as romenas 

Luso recebeu torneio de 
apuramento para o europeu 
de Futebol Feminino 2008

correu-nos mal e tivemos azar, mas 
desta vez a sorte esteve do nosso lado”, 
comentou a Seleccionadora Nacional, 
Mónica Jorge. 
Uma sorte que foi comemorada em 
força no final da partida. Apesar da der-
rota frente à Islândia, as jogadoras lusas 
ficaram a saber no final do jogo que 
ainda não tinham abandonado a corrida 
e festejaram efusivamente a passagem 
à nova fase de apuramento em pleno 
campo do Centro de Estágios do Luso. 
“Portugal! Portugal!”, ouviu-se.
A Islândia venceu os dois jogos que 
decorreram no Centro de Estágios do 
Luso. O primeiro, a 27 de Setembro, 
frente à Roménia por 4-1 e o segundo, a 
2 de Outubro, frente a Portugal por 3-2.

A Selecção Nacional de Futebol de 
Rua realizou o seu estágio de prepara-
ção para o V Homeless World Cup no 
concelho da Mealhada. A equipa, com-
posta por sete rapazes e uma rapariga, 
a Ana Sofia Ferreira, do concelho da 
Mealhada, partiu depois para Cope-
nhaga, na Dinamarca, onde se realizou 
o V Homeless World Cup de 29 de Ju-
lho a 4 de Agosto. A Selecção Nacional 
de Futebol de Rua conseguiu a melhor 
prestação portuguesa de todos os tem-
pos, Alcançando um 7º lugar entre 48 
equipas participantes.

Selecção Portuguesa de Futebol 
de Rua estagiou na Mealhada
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A Câmara Municipal da 
Mealhada vai realizar, dia 
28 de Janeiro de 2008, a 2ª 
Gala do Desporto do conce-
lho. Depois de uma primeira 
edição de sucesso, o evento 
que visa premiar todos aque-
les que tiveram um papel pre-
ponderante para o desenvolvi-
mento do desporto no muni-
cípio, regressa ao Cine-Teatro 
Messias com as mesmas cate-
gorias do ano passado, mas 
com algumas alterações na 
composição do júri.

A 2ª Gala do Desporto da Mea-
lhada pretende, então, premiar 
aqueles que ao longo da vida, e 
sobretudo no corrente ano, se 
destacaram em prol do cresci-
mento do desporto no concelho. 
Sejam atletas, treinadores, clubes, 
dirigentes, entidades ou mesmo 
personalidades, o importante é 
terem contribuído, de forma sig-
nificativa, para a evolução do 
desporto na Mealhada. “Este 

câmara da Mealhada vai realizar a 
2ª Gala do desporto dia 28 de Janeiro

evento pretende ser um contri-
buto para impulsionar o despor-
to no nosso concelho e, como 
tal, procuramos premiar aqueles 
que mais fizeram em prol do 
desporto e do nosso município”, 
afirma o Vereador do Desporto 
da Câmara da Mealhada, António 
Jorge Franco.
À semelhança do ano pas-
sado, vão existir 10 categorias 
de prémios distintas, são elas 
Associação Desportiva do Ano, 
Equipa do Ano, Dirigente do Ano, 
Atleta do Ano, Treinador do Ano, 
Revelação do Ano, Alto Prestígio, 
Mérito Desportivo, Personalidade 
Desportiva do Ano e Prémio 
Incentivo. A grande novidade é 
que, este ano, poderão ser apre-
sentadas candidaturas ou pro-
postas de nomeação, para todas 

as categorias (e não só para seis, 
como no ano passado). Para tal, 
os interessados deverão enviar a 
ficha de candidatura, retirada do 
site www.cm-mealhada.pt, para o 
e-mail desporto@cm-mealhada.
pt até 30 de Novembro.
Depois, caberá ao júri decidir. 
Um júri que, este ano, sofre algu-
mas alterações, mantendo dois 
elementos – o director do “Jornal 
da Mealhada”, Nuno Canilho, e a 
directora do “Mealhada Moderna”, 
Isabel Moreira – e ganhando três 
novos – o Director da “Rádio 
Clube da Pampilhosa”, Liberto 
Maia e duas personalidades con-
celhias, o Presidente da Junta de 
Turismo do Luso-Buçaco, Mário 
Pedrosa, e o detentor do tão acla-
mado Prémio Alto Prestígio 2007, 
César Borges Carvalheira.

O Sport Lisboa e Benfica (SLB) 
venceu, dia 9 de Setembro, no 
Pavilhão Municipal da Mealha-
da, a Supertaça de Futsal 2007. 
A equipa encarnada conquis-
tou, assim, o terceiro troféu na-
cional da época 2006/7, a juntar 
ao do Campeonato Nacional de 
Futsal e da Taça de Portugal. 
Os encarnados derrotaram o 
Sporting Clube de Braga (SCB) 
por 8-3, perante os fortes aplau-
sos de uma plateia com mais de 
1500 espectadores.

O Benfica foi mais uma vez feliz 
no concelho da Mealhada. A equi-
pa encarnada conseguiu, à seme-
lhança do que sucedeu na Taça de 
Portugal, derrotar os bracarenses, 
arrecadando, assim, os três tro-
féus nacionais da época 2006/7. A 
equipa de Adil Amarante entrou a 
ganhar no jogo, com um golo logo 
nos primeiros minutos e saiu para 
o intervalo a vencer por 2-1. 
A equipa bracarense começou 
bem a segunda parte, conseguiu 

Benfica vence Supertaça de Futsal 
no Pavilhão Municipal da Mealhada

empatar e procurou não permitir 
a vantagem dos encarnados. O 
Benfica marcava e o Braga igua-
lava, chegando mesmo a estar 3-3 
durante alguns minutos. Contudo, 
na recta final do jogo, a equipa 
de Lisboa provou o porquê de ser 
a detentora de todos os títulos 
nacionais possíveis de uma só 
época e aumentou a diferença 

para 8-3, colocando ao rubro as 
mais de 1500 pessoas que se des-
locaram ao Pavilhão Municipal 
da Mealhada para assistirem à 
Supertaça de Futsal. 
A iniciativa foi organizada pela 
Federação Portuguesa de Futebol, 
com o apoio da Câmara Municipal 
da Mealhada e da Associação de 
Futebol de Aveiro.

Luso recebe Selecção 
Feminina de Hóquei em 
Patins…

…e equipa sénior de futebol 
do Boavista Futebol clube

A Selecção Feminina de Hóquei em Patins esco-
lheu, mais uma vez, o Pavilhão Municipal do Luso 
para a realização dos seus treinos de preparação 
para o Campeonato da Europa, que decorreu em 
Espanha. A equipa esteve mais de uma semana 
em estágio no concelho e foi recebida, dia 15 de 
Setembro, no Salão Nobre dos Paços do Município, 
pelo Presidente da Câmara, Carlos Cabral, e pelo 
Vereador do Desporto, António Jorge Franco.

Enquanto o Presidente da Câmara da Mealhada agrade-
ceu a presença da comitiva e desejou felicidades à equi-
pa, o secretário-geral da Federação de Patinagem de 
Portugal optou por falar na escolha do local de estágio. 
“Reconheço que aqui começa a ser a nossa casa. Pela 
hospitalidade com que somos recebidos, pelo apoio, 
pelo carinho, esta é a nossa casa”, disse Aníbal Gomes, 
agradecendo todo o apoio da Câmara Municipal da 
Mealhada.
A equipa partiu, no dia seguinte, para Alcorcon, Espanha, 
onde participou no Campeonato da Europa de Hóquei 
em Patins, classificando-se em terceiro lugar, logo a 
seguir à Espanha e à vencedora Alemanha.

A equipa sénior de futebol do Boavista Futebol 
Clube aproveitou um interregno nos campeonatos 
profissionais para treinar no Centro de Estágios do 
Luso. A comitiva foi recebida, dia 6 de Setembro, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

“Ter uma equipa como o Boavista no Centro de Estágios 
do Luso é um orgulho para nós”, sublinhou o Presidente 
da Câmara, desejando felicidades à formação axadreza-
da. “Espero que tudo vos corra bem e muitas felicida-
des na vossa participação na Primeira Liga”, concluiu 
Carlos Cabral. “Vamos tentar ser felizes no campeona-
to”, respondeu, por sua vez o representante da direcção 
do Boavista Futebol Clube, Rui Casaca, agradecendo a 
hospitalidade com que foram recebidos.
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Vamos poupar água

câmara mantém 
valor de compartici-
pação para os trans-
portes escolares

AnO LecTiVO 2007/08

câmara Municipal reúne com 
professores no início do ano lectivo

A Câmara Municipal da Mealhada 
promoveu, no início do ano lectivo, 
a cerimónia de recepção aos profes-
sores colocados nas escolas do con-
celho. A iniciativa, que decorreu 
dia 12 de Setembro, no Cine-Teatro 
Messias, juntou os representantes 
da autarquia, os presidentes dos 
dois Agrupamentos de Escolas do 
concelho, dirigentes da Escola Se-
cundária da Mealhada e da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre e 
mais de duas centenas de docentes 
das escolas do município.

Este encontro com os profissionais da 
Educação permitiu à autarquia das as 
boas-vindas a todos os docentes, fazer 
uma breve apresentação do município 
e divulgar o seu apoio, em diversas 
áreas, para com a comunidade escolar, 
apresentando projectos e dinâmicas 
que realiza com as escolas do conce-
lho. “Pretendemos acompanhar, apoiar 
e participar em tudo o que faz parte da 
actividade escolar do concelho. Que-
remos criar parcerias e articular o tra-
balho da Câmara Municipal com o das 
escolas”, afirmou a Vereadora da Edu-
cação, Filomena Pinheiro, frisando ser 
essencial que exista “partilha, envolvi-
mento e intercâmbio de experiências” 
entre as diferentes escolas e entre essas 
e a Câmara Municipal da Mealhada. 

As escolas do concelho
A Rede Educativa do Município da 
Mealhada é composta por 16 escolas 
do Ensino Pré-escolar, 19 escolas do 
1º ciclo do Ensino Básico, três escolas 
do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, pela 
Escola Secundária da Mealhada e pela 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre. 

Existem dois agrupamentos verticais no 
concelho: o Agrupamento de Escolas da 
Mealhada e o Agrupamento de Escolas 
da Pampilhosa, que abarcam os jardins-
de-infância, escolas do 1º ciclo do Ensi-
no Básico e escolas do 2º e 3º ciclos do 
Ensino Básico.

O apoio da Câmara Municipal
A articulação entre as diferentes escolas 
do concelho e a Câmara Municipal da 
Mealhada é feita através do Gabinete de 
Apoio à Educação e Ambiente da autar-
quia. Um gabinete que tem a seu cargo 
um conjunto de projectos a realizar com 
as escolas, que visam o crescimento e a 
valorização da Educação no concelho. 
São eles:
- Actividades de Enriquecimento Cur-
ricular: existem quatro actividades, o 
Inglês, a Música, a Educação Física (to-
das estas apoiadas pelo Ministério da 
Educação) e a Educação Ambiental e 
Cidadania (elaborada, estruturada, im-
plementada e financiada exclusivamen-
te pela autarquia). As actividades decor-
rem todos os dias úteis, das 15h30m às 
17h30m.
- Actividades de Educação Ambiental – 
são actividades educacionais que visam 
sensibilizar a população escolar para os 
problemas ambientais do concelho
- Apoio psicológico ao 1º ciclo do Ensino 
Básico – componente de apoio à família
- Apoio ao plano de actividades das es-
colas
- Apoio e articulação com o Gabinete de 
Acção Social

Uma das apostas fortes da Câmara Mu-
nicipal passa pela Educação Ambiental 
e Cidadania. Nesse sentido, a autarquia 
tem levado a cabo um rol de iniciativas, 

que procuram envolver toda a popu-
lação, incidindo primeiramente na es-
colar, na procura do desenvolvimento 
sustentável do concelho. São elas:
- Oficinas de Educação Ambiental - 
conjunto de actividades lúdico-peda-
gógicas, que visam ensinar os alunos a 
desenvolver capacidades manuais den-
tro das temáticas propostas. 
- Actividades Escolares – iniciativas 
a levar a cabo em parceria com as es-
colas, que procurem sensibilizar para 
a necessidade de preservar o meio 
ambiente. Ex. Dia da Floresta, Dia da 
Água, visitas à Casa do Ambiente
- Recolha Selectiva
- Compostagem
- Produção de Briquetes
- Reciclagem de Óleos Vegetais

Relativamente ao apoio financeiro, a 
Câmara Municipal da Mealhada refor-
çou os subsídios às escolas do 1º ciclo 
do Ensino Básico e o auxílio económico 
aos alunos carenciados, bem como atri-
buiu subsídios aos jardins-de-infância 
da rede pública do concelho.

Carta Educativa 
A Carta Educativa do Município da Me-
alhada foi uma das primeiras 49 Cartas 
Educativas a serem aprovadas pelo Mi-
nistério da Educação no final do ano 
passado. Este importante documento 
prevê a criação de 4 Centros Educa-
tivos (Pampilhosa, Mealhada, Luso e 
Casal Comba) e vai ser disponibilizado, 
em breve, nas sedes dos Agrupamentos 
de Escolas da Mealhada e Pampilho-
sa, na Escola Secundária da Mealhada 
e na Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre, bem como no site da autarquia. 
A Câmara Municipal já está a trabalhar 
nos Centros Educativos da Mealhada e 
Pampilhosa.

O valor de comparticipação mensal 
de cada aluno para os transportes 
escolares mantém-se igual ao do ano 
lectivo passado. A Câmara Municipal 
optou por suportar o acréscimo de 
custos com os transportes escolares, 
tendo em conta o agravamento da 
situação dos agregados familiares e 
o peso das despesas com a Educação 
nos orçamentos das famílias. A 
autarquia prossegue, assim, com a 
política educacional que tem vindo 
a ser implementada no concelho, 
no sentido de proporcionar igual-
dade de oportunidade no acesso à 
Educação a todos os cidadãos do 
Município da Mealhada.

A escola em números
Rede Educativa do Concelho:
Educação Pré-escolar: 16
1º CEB: 19
2º e 3º CEB: 3
Ensino Secundário: 1
Ensino Profissional Privado: 1

Agrupamento de Escolas:
Agrupamento de Escolas da 
Mealhada
Educação Pré-Escolar: 10
1º CEB: 9
2º e 3º CEB: 1
Agrupamento de Escolas da 
Pampilhosa
Educação Pré-Escolar: 6
1º CEB: 10
2º e 3º CEB: 1

Número de alunos do concelho
Total: 2525 alunos
Agrupamento de Escolas da 
Mealhada
Educação Pré-Escolar: 197 alunos
1º CEB: 491 alunos
2º e 3º CEB: 435 alunos
Agrupamento de Escolas da 
Pampilhosa
Educação Pré-Escolar: 112 alunos
1º CEB: 295 alunos
2º e 3º CEB: 294 alunos
Escola Secundária da Mealhada:
459 alunos
Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre: 242 alunos


