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mealhada será elo de ligação 
das auto-estradas do Centro 
O primeiro-ministro José Sócrates lançou o con-
curso público para a concessão das Auto-Estra-
das do Centro. O concelho da Mealhada vai ver, 
dentro de três anos, os novos traçados de auto-
estrada do IP3, IC2 e IC12 a cruzarem-se às por-
tas do município. 
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Candidaturas às
“4 maravilhas” já começaram

As candidaturas ao projecto “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada” estão a decorrer até 30 de 
Abril. É agora a vez de todos os operadores lo-
cais se candidatarem à marca de excelência dos 
produtos gastronómicos do concelho. 

luso será destino
turístico de excelência

[ página 04 ] 

O “LusoInova” pretende transformar a vila do Luso num 
destino turístico de excelência nas áreas da Saúde, Beleza e 
Bem-Estar. O projecto prevê um investimento de 50 milhões 
de euros, a criação de 43 empresas e cerca de mil postos de 
trabalho. 

[ página 05 ] 

termas do luso vão ser
requalificadas até outubro de 2009
A Sociedade da Água de Luso já tem parceiro para a requalificação das Termas do Luso: a Malo 
Clinic Health Group. A revitalização do complexo termal vai contar com um investimento de 
três milhões de euros e deverá ficar concluída até Outubro de 2009.

[ página 06 ] 

Parque urbano da mealhada
vai ficar concluído em 2009
A empreitada de reconversão dos Viveiros Flores-
tais em Parque Urbano da Mealhada já foi adjudi-
cada. O novo parque verde de excelência da cida-
de deverá ficar concluído no 1º trimestre de 2009.
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editorial
sejamos positivos!

Há demasiado tempo que se faz passar a 
“ideia” de que nada de positivo aconte-
ce no Concelho da Mealhada e na acção 
da Câmara Municipal. 

É esta ideia ardilosamente preparada 
por uma central de intoxicação, cimen-
tada em interesses aparentemente diver-
sos mas de facto convergentes, na ética 
ou falta dela, nos valores envolvidos, na 
ausência de escrúpulos, na ânsia de po-
der, no controle das pessoas (umas pelo 
“estômago”, outras pelos medos) e até 
lançando a confusão em organizações 
democráticas, disfarçada de mera coin-
cidência. Mas, na verdade, esta central 
de intoxicação e seus servidores, têm 
sofrido nos últimos dias duros revéses, 
que os estão a deixar seriamente preo-
cupados:

Em 27 de Março a Câmara Municipal, 
decorrido que foi o concurso público, 
adjudicou a empreitada de recuperação 
dos Viveiros Florestais e sua transfor-
mação em Parque Urbano da Mealha-
da. Dentro de pouco mais de um mês 
terão início as obra, resolvendo-se um 
problema com mais de 15 anos.

Em 29 de Março, em Mortágua, o Primeiro-
Ministro, Eng.º José Sócrates, anunciou 
na presença de diversos Presidentes de 
Câmara, entre os quais o da Mealhada, 
a abertura do concuro público para a 
concessão e construção do IP3 entre 
Coimbra (Fornos) - Mealhada - Mortágua 
e Viseu, coincidente no troço Mealhada- 
Mortágua com o IC12, seguindo este 
para Mangualde com ligação ao IP5. 
Também o IP3 no troço Fornos-Mealhada 
coincidirá com a chamada variante da 
Mealhada da EN1/IC2. Neste “pacote” de 
grandes obras, o maior até agora lançado 
de uma só vez na Região Centro, inclui-
se ainda a construção da variante à EN 
1 entre Mealhada e Oliveira de Azeméis. 
Garantiu, ainda, o Primeiro-Ministro, 
que antes do final do corrente ano estas 
obras irão ser adjudicadas. A Mealhada 
e o seu Município reforçarão, assim, a 
sua importante centralidade, geradora de 
desenvolvimento a todos os níveis.

Em 31 de Março, no Luso, na presença de 
toda a Câmara Municipal, Junta de Fre-
guesia, Junta de Turismo, alguns comer-
ciantes e hoteleiros e bastantes elementos 
da população, é publicamente anunciado 

pelas empresas Sociedade da Água de 
Luso, S.A. e MaloClinic, S.A. nas pesso-
as dos seus Administradores Dr. Alberto 
da Ponte e Dr. Paulo Maló, a constitui-
ção de uma empresa com 49% e 51% do 
capital detido respectivamente por cada 
uma delas, e que no período de 18 me-
ses, que terminará em 30 de Setembro 
de 2009, se propõe investir 3 milhões de 
euros na recuperação e reconversão das 
Termas do Luso retirando-as da letargia 
em que têm mergulhado, provando, as-
sim, que o projecto estratégico LUSOI-
NOVA lançado pela Câmara Municipal 
não é nem “megalómano” nem um “em-
buste”, como foi imediatamente catalo-
gado.

Estão as coisas a correr muito mal para 
a central de intoxicação e seus servido-
res.

 
O Presidente da Câmara

                       
                          

    
Carlos Cabral

O Município da Mealhada esteve pre-
sente nas comemorações dos 125 anos do 
eixo ferroviário da Linha da Beira Alta, 
organizadas pela Associação Portugue-
sa dos Amigos dos Caminhos-de-Ferro. 
O Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, participou no 
encontro que decorreu na Estação de 
Caminhos-de-Ferro da Pampilhosa. 

mealhada presente
na comemoração
dos 125 anos da
linha da beira alta
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Candidaturas à marca “4 maravilhas
da mesa da mealhada” já começaram
As candidaturas ao projecto “Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada” estão a decorrer até ao final do mês de Abril. Depois do 
júri constituído e das normas apresentadas, é agora a vez de todos os opera-
dores locais apresentarem as suas candidaturas à marca de excelência dos 
produtos gastronómicos do concelho. 

Os agentes económicos do sector 
podem apresentar as suas candidaturas 
para usufruírem da bandeira e do selo 
de distinção das “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” até ao próximo dia 30 de 
Abril, na Câmara Municipal da Mealhada. 
Uma marca que funcionará como uma 
garantia da qualidade do produto que 
oferecem, facilmente identificada por 
todos os consumidores. 
As candidaturas serão, depois, em 
Maio e Junho, avaliadas pelo júri 
do concurso, que é composto pelas 
seguintes entidades: Escola de Hotelaria 
e Turismo de Coimbra (presidente do 
júri), Centro de Formação Profissional 
para o Sector Alimentar, Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, 
Associação de Municípios Portugueses 
do Vinho, Associação de Escanções 
de Portugal, Comissão Vitivinícola da 
Bairrada e HRCentro – Associação de 
Industriais de Hotelaria e Restauração 
do Centro.
O júri irá verificar quais os agentes 
económicos candidatos que cumprem 
os requisitos que a legislação e o 
mercado exigem, e irá decidir, mediante 
esses critérios, quais são os que poderão 
usufruir desta marca que é identificada 
pelo consumidor como uma garantia 
de prestígio. Os candidatos aceites 
receberão, posteriormente, numa 
cerimónia a ser agendada pela Câmara 
Municipal da Mealhada, a bandeira e 
o selo de distinção das “4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada”, uma marca 
que pretende lançar o Município da 
Mealhada como centro de excelência 
gastronómica.

Júri entregou
normas do projecto 

A cerimónia de entrega das normas de 
candidatura do projecto “4 Maravilhas 

da Mesa da Mealhada” decorreu, dia 17 
de Março, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho. O documento, elaborado 
conjuntamente pelas sete entidades 
profissionais que compõem o júri, foi 
entregue pela directora da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Coimbra ao 
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada.
“Este documento contém um conjunto 
de normas e princípios criados com o 
objectivo de captar muitas candidaturas 
a este projecto”, frisou Ana Paula 
Pais, directora da Escola de Hotelaria 
e Turismo de Coimbra, entidade que 
preside o júri do projecto “4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada”.
“Quero agradecer à equipa que elaborou 
este documento, a este grupo de trabalho 
independente que criou este conjunto 
de normas, que irão ser aplicadas 
no desenvolvimento do projecto ‘4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada’”, 
afirmou, por sua vez, o Presidente da 
Câmara. “Vamos apoiar todos os que 
se queiram juntar a nós”, adiantou 
ainda Carlos Cabral, sublinhando que 
este projecto da Câmara Municipal da 
Mealhada “está agora, efectivamente, a 
dar os seus primeiros passos”.
O documento foi depois aprovado, por 
unanimidade, na reunião de Câmara de 
27 de Março.

Produtores do concelho apresentaram 
vinhos no Cine-teatro messias

“ranking do indicador de Qualidade de vida”

mealhada em 9º lugar entre os 19 
concelhos do distrito de aveiro

Uma sessão de apresentação de vi-
nhos dos produtores do concelho da 
Mealhada decorreu, dia 11 de Dezem-
bro, no Cine-Teatro Messias. Uma 
forma da autarquia e dos produtores 
do concelho darem a conhecer, so-
bretudo aos empresários da restau-
ração, os vinhos – brancos, tintos e 
espumantes – que são produzidos no 
Município da Mealhada. 

“Soubemos que havia algum desconhe-
cimento por parte dos empresários da 
restauração do concelho relativamente 
aos vinhos aqui da Mealhada, e por isso, 
considerámos que devíamos promovê-
los”, adiantou o vereador António Jorge 
Franco, acrescentando: “O que se pre-
tende com esta iniciativa é precisamente 
contribuir para que qualquer restauran-
te aqui do concelho possa ter os vinhos 
dos produtores da Mealhada”.
Ao todo, estiveram presentes oito pro-
dutores, sendo eles a Adega Cooperati-

va da Mealhada, António A. Coelho Se-
las, Seabra & Seabra, Manuel Ferreira da 
Silva, Quinta do Carvalhinho, Quinta do 
Azinhal, Jorge Manuel Ferreira Rama e 
Sociedade Agrícola e Comercial dos Vi-
nhos Messias. 
No final da apresentação, deu-se início à 
prova. Espumante, vinhos tintos e bran-
cos, cada um no seu copo específico e se-
gundo instruções muito precisas, foram 
apreciados pelos presentes. 

O Município da Mealhada é o nono 
concelho do distrito de Aveiro no 
«Ranking do Indicador de Quali-
dade de Vida». 

O estudo, que pretende indicar uma 
posição relativa ao bem-estar dos mu-
nicípios portugueses, teve em conta 
três factores essenciais – Educação e 
Mercado de Emprego, Infra-estruturas 
e Ambiente Económico e Habitacio-
nal – e foi elaborado pelo Observató-
rio Económico e Social da Universida-
de da Beira Interior, sob o título “Os 
Municípios e a Qualidade de Vida em 
Portugal: Proposta Metodológica com 
vista à sua Mensuração e Ordenação”.

AVISO
PLANO DE PORMENOR DA  ZONA INDUSTRIAL DE VIADORES (REVISÃO)

Carlos Alberto da Costa Cabral, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, faz saber que:
1 – Em cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Se-
tembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/03, de 10 de Dezembro e 
Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, informa-se que a deliberação de Assembleia 
Municipal que aprova o plano, o Regulamento, a Planta de Implantação e a Planta de Con-
dicionantes do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Viadores (Revisão), foram publi-
cados na 2.ª Série do Diário da República do dia 8 de Fevereiro de 2008.
Paços do Município de Mealhada, 11 de Fevereiro de 2008

O Presidente de Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

MUNICIPIO DA MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

Classificação dos Municípios do 
Distrito de Aveiro

1º - São João da Madeira 
2º - Aveiro 
3º - Espinho 
4º - Ílhavo 
5º - Águeda 
6º - Oliveira do Bairro 
7º - Santa Maria da Feira 
8º - Ovar 
9º - Mealhada 
10º - Estarreja 
11º - Vale de Cambra 
12º - Albergaria-a-Velha 
13º - Murtosa 
14º - Oliveira de Azeméis 
15º - Anadia 
16º - Vagos 
17º - Sever do Vouga 
18º - Castelo de Paiva 
19º - Arouca 
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lusoinova

luso como destino turístico de excelência

O projecto “LusoInova” é, sem dúvida, a 
mais importante ferramenta de requalifi-
cação do Luso e transformação desta vila 
termal em centro de excelência turístico. 
A Câmara Municipal da Mealhada tem-
se empenhado, por isso, em garantir a 
sua execução, desenvolvendo, a par com 
o projecto, um rol de acções que visam o 
desenvolvimento da vila e da sua popu-
lação, bem como a valorização do Luso 
enquanto destino turístico. 

Aquisição do Cine-Teatro do Luso

A Câmara da Mealhada adquiriu, em De-
zembro de 2007, o Cine-Teatro do Luso e 
o respectivo terreno envolvente, que há 
mais de duas décadas se encontravam ao 
abandono. A autarquia pretende, assim, 
proceder à recuperação do edifício e ao 

O “LusoInova – Pólo de Turismo, Saúde, Beleza e Bem-Estar” foi apresentado ao público, dia 25 de Janeiro, no Hotel das Termas do Luso. Um 
projecto de desenvolvimento estratégico, que procura transformar esta vila num destino turístico de eleição, com uma oferta de excelência 
nas áreas da Saúde, Beleza e Bem-Estar. O “LusoInova” – que irá candidatar algumas das suas operações ao QREN – prevê um investimento 
de 50 milhões de euros, a criação de mil postos de trabalho e um período de concretização total de médio/longo prazo.

O projecto surge de uma parceria en-
tre a Câmara Municipal da Mealhada, a 
Sociedade da Água de Luso e a Univer-
sidade de Coimbra. Pretende-se que a 
vila do Luso integre unidades hotelei-
ras, SPA’s, clínicas de beleza e estética, 
centros de recuperação física, ginásios 
e equipamentos desportivos, lojas com 
marcas de referência, restauração, ba-
res e serviços de animação, mas tam-
bém que se torne num pólo de desen-

volvimento industrial na área da saúde, 
beleza e bem-estar, com a fixação de 
indústrias ligadas à cosmética e ainda a 
criação de laboratórios que permitam o 
apoio à investigação da Universidade de 
Coimbra.
Um objectivo ambicioso que se conse-
guirá conjugando os diversos recursos 
naturais e potencialidades da região – 
a sua centralidade geográfica e as boas 
acessibilidades, a Mata Nacional do 

Buçaco, a marca Água de Luso, a rede 
termal Luso-Caramulo-Curia, a gastro-
nomia, um excelente conjunto de equipa-
mentos desportivos e outras mais-valias 
– com o “know-how” da Universidade de 
Coimbra. “Um projecto que é do conce-
lho, mas não só para o concelho. É para a 
região, para o país e para a sua afirmação 
na Europa”, frisou o Presidente da Câ-
mara da Mealhada, Carlos Cabral.
O projecto já está delineado, sendo ago-
ra necessário, atrair investimento priva-
do. É preciso, afirma o responsável pela 
execução do projecto, Vítor Cardial, 
construir hotéis, clínicas, consultórios, 
laboratórios, espaços de comércio e en-
tretenimento, centros de investigação, 
atrair a indústria e ampliar o parque 
residencial. “É um projecto de médio/
longo prazo”, adiantou Vítor Cardial ao 
“Jornal de Notícias”, durante a sessão de 
apresentação, lembrando que o investi-
mento deverá acontecer até 2013.
Em suma, o “LusoInova” prevê, no mí-
nimo, a existência de quatro unidades 
hoteleiras com um total de 800 a 900 
camas, clínicas de diagnóstico, de cirúr-
gia, de medicina dentária e fisioterapia, 
quatro restaurantes e bares, 20 lojas de 
comércio, um parque industrial de sete 

hectares e um edíficio de empresas com 
cerca de 1.600 m2. Um investimento que 
se perspectiva em 50 milhões de euros e 
que garante a criação de 43 novas em-
presas e de cerca de 1000 novos em-
pregos. Uma aposta certeira, na visão 
do presidente da Região de Turismo do 
Centro, já que o Turismo de Saúde, Be-
leza e Bem-Estar tem, na Região Centro, 
a melhor das oportunidades. A Mealha-
da “está a avançar bem e a construir a 
sua aposta estratégica numa lógica na-
cional”, afirmou Pedro Machado, em de-
claração ao jornal “As Beiras”, lembran-
do que Portugal vai receber cerca de 21 
milhões de turistas por ano até 2015.
Entretanto, o projecto já começou a ser 
apresentado a potenciais investidores 
privados, procurando-se, assim, esta-
belecer uma parceria empenhada na 
concretização do grande objectivo que 
é requalificar a vila do Luso, tornando-
a num destino de excelência de Saúde, 
Beleza e Bem-Estar. Os parceiros públi-
cos, esses já garantiram, na referida ses-
são de apresentação, o seu “comprome-
timento total” com o “LusoInova”, um 
projecto que deverá começar a ter mais 
visibilidade no terreno durante o perío-
do de execução do QREN, até 2013.

lusoinova em números Câmara da mealhada empenhada na valorização do luso

Investimento

50 milhões de euros de investimen-
to:

25 milhões de euros em unidades 
hoteleiras

8 milhões de euros em infra-estru-
turas económicas

15 milhões de euros na instalação de 
actividades como clínicas, centros 
de investigação, ginásios, lojas e 
restaurantes

Criação

1000 postos de trabalho

43 novas empresas

Infra-estruturas

4 novos hotéis 

Clínicas, centros médicos, consultó-
rios e laboratórios

20 Lojas

4 Restaurantes e Bares

Facilidades desportivas (ginásios, 
golfe etc)

Unidades e centros de investigação

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

arranjo paisagístico do espaço exterior, 
para depois avançar com a sua dinamiza-
ção, de forma a torná-lo, à semelhança de 
outrora, numa nova centralidade cultural 
da vila do Luso e de todo o concelho da 
Mealhada.

Requalificação da Avenida Navarro

A empreitada de remodelação da Aveni-
da Navarro, no Luso, está já em curso na 
envolvente da Fonte de S. João.  O objec-
tivo desta requalificação prende-se com 
a necessidade de dar uma nova imagem 
a esta zona central do Luso e aos seus 
espaços envolventes. Refira-se que algu-
mas empreitadas de requalificação dos 

espaços envolventes, como a recupera-
ção das calçadas, decorreram em finais 
de 2007 e início do corrente ano.

Abertura do Espaço Internet do Luso
O Espaço Internet do Luso já está em 
funcionamento desde dia 13 de Março. 
A nova valência conta com oito compu-
tadores com acesso gratuito à internet, 
uma impressora e um “scanner”. Um in-
vestimento da Câmara Municipal da Me-
alhada de cerca de 51 mil euros, que visa 
promover a igualdade de oportunidades 
para todos os cidadãos do concelho no 
acesso ao mundo das novas tecnologias 
da informação.
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termas do luso
vão ser requalificadas
até outubro de 2009

luso ganha
novo espaço internet

A SAL comprometeu-se  em apresentar 
o seu parceiro para a requalificação 
das Termas do Luso até 31 de Março 
e assim o fez. Entre os 20 grupos 
económicos que analisou, escolheu a 
MaloClinic Health Group, que detém 
a maior clínica de reabilitação oral 
fixa do Mundo, a liderança nos cinco 
continentes e quer agora alargar a 
sua já vasta área de actuação médica, 
implementando um conceito de 
gestão de saúde integrada no Luso. 
Uma união promissora entre a SAL 
(que irá deter 49% da nova empresa) 
e a MaloClinic (51%), que ambiciona 
ver a vila do Luso a dar resposta “às 
novas tendências mundiais de procura 
turística no segmento de saúde e bem-
estar”, afirmou o administrador da 
SAL, Alberto da Ponte. 
Para alcançar esse objectivo, as Termas 
do Luso vão ser transformadas “numa 
espécie de shopping center da Saúde”, 
que irá funcionar durante todo o 
ano, com oferta de qualidade na área 
do termalismo convencional, SPA, 
fisioterapia e medicina cosmética, 
garantiu Paulo Malo, da MaloClinic. 
Um projecto que, assegurou, “vai criar 
postos de trabalho, na sua maioria 
qualificados, fomentar o turismo de 
qualidade e a implementação da marca 
Luso”. “Queremos trazer à vila do Luso 
visibilidade nacional e internacional”, 
resumiu.
A intervenção será efectuada numa 
área de 1400 m2, terá um custo de 

três milhões de euros e um prazo 
de execução de 18 meses a contar, 
precisamente, do dia 31 de Março. O 
projecto, todavia, só estará totalmente 
concluído daqui a dois meses e, por 
essa razão, nem Alberto da Ponte, nem 
Paulo Maló, quiseram desvendar “uma 
ponta do véu”. “O que vai ser feito 
deixaria para mais tarde, para outra 
apresentação como esta”, disse Paulo 
Maló, informando que essa decorrerá, 
no máximo, dentro de três meses.
“Não é uma promessa, é uma realidade”, 
garantiu Alberto da Ponte. A frase foi 
aplaudida e parceria elogiada pelos 
autarcas presentes e pela população do 
Luso. “É muito positivo. É o início da 
concretização, a curto prazo, de algo que 
está previsto no projecto LusoInova, 
que alguns acharam megalómano. Isto 
veio provar que a SAL e a MaloClinic 
acreditam que o LusoInova não é o 
que algumas pessoas dizem”, afirmou 
o Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
defendendo que “este projecto é muito 
mais rico que o Luso 2007”. 

O Espaço Internet do Luso é o mais 
recente investimento da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada na promoção da 
utilização das novas tecnologias da 
informação no concelho. Trata-se de 
um investimento de cerca de 51 mil 
euros, mais os custos com o pesso-
al contratado, segundo um projecto 
que foi realizado ao abrigo de uma 
candidatura ao POS-Conhecimento 
(Programa Operacional Sociedade 
do Conhecimento). 
Uma aposta da autarquia, que pros-
segue, assim, a sua política de pro-
moção da igualdade de oportuni-
dades para todos os cidadãos do 
concelho no acesso ao mundo das 
novas tecnologias da informação. 
“Na Mealhada já há o Espaço In-
ternet, os dois pontos de acesso no 
Arquivo Municipal, uma área na 
Biblioteca Municipal e o Bibliome-
alhada, que leva a internet a todo 
o concelho. Agora, abrimos este no 
Luso e o próximo vai ser na Pampi-
lhosa”, informou a Vice-Presidente 
da Câmara, Filomena Pinheiro, não 
adiantando, porém, uma data para a 
abertura do Espaço Internet da Pam-
pilhosa. “Acontecerá quando houver 
desenvolvimento da candidatura 
ao POS-Conhecimento”, disse, lem-

brando que a candidatura do espaço 
do Luso avançou ao mesmo tempo 
que o da Mealhada, mas acabou por 
demorar mais tempo a ser aprovada e 
concretizada.
A Vice-Presidente da Câmara recor-
dou ainda que “esta política de difu-
são da utilização das novas tecnolo-
gias da informação já tem vindo a ser 
seguida pela autarquia desde o ano 
2000”, lembrando que os jardins-de-
infância e as escolas do concelho se 
encontram também apetrechados 
com computadores, impressoras, 
“scanners” e outros equipamentos 
informáticos. “Queremos que estes 
espaços sejam uma plataforma no 
combate à infoexclusão”, reiterou.
Uma luta da Câmara Municipal da 
Mealhada que tem tudo para ser 
ganha, já que existem ainda vários 
projectos no âmbito do Coimbra Di-
gital, ao qual a Mealhada pertence, 
que em breve vão ser implementa-
dos. “Vamos ter ainda vários pontos 
de acesso gratuito à internet espa-
lhados pelo concelho, com sistema 
‘wireless’. É um projecto que está 
a ser desenvolvido no âmbito do 
Coimbra Digital e que, a seu tempo, 
vai ser concretizado”, informou Filo-
mena Pinheiro.

O Espaço Internet do Luso, localizado numa sala do edifício da 
Junta de Freguesia, abriu ao público no passado dia 13 de Março. 
A nova valência conta com oito computadores com acesso gra-
tuito à internet, uma impressora e um “scanner” e está já ao aces-
so de todos os interessados, de segunda-feira a sábado, das 9h às 
13h e das 14h às 20h. “Esperamos que este novo espaço contribua 
para o desenvolvimento do Luso e da população da freguesia”, 
afirmou o Presidente da Câmara Municipal, Carlos Cabral.

A Sociedade da Água de Luso (SAL) apresentou, dia 31 de Março, no 
Salão do Casino, o seu parceiro para o projecto de requalificação das 
Termas do Luso: a MaloClinic Health Group. As duas organizações 
vão criar uma empresa, cujo capital será detido em maioria pela 
MaloClinic, que ficará responsável pela gestão e exploração das 
termas, apostando em quatro áreas principais: termas, medical 
center, fisioterapia e SPA. A requalificação do complexo termal vai 
contar com um investimento de três milhões de euros e deverá ficar 
concluída até Outubro de 2009.
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obras muniCiPais

restauro
HabitaÇÃo na vimeira

reabilitaÇÃo
PavimentaÇÃo do largo da feira do travasso

reabilitaÇÃo
CaminHo da mina em ventosa

reabilitaÇÃo
PavimentaÇÃo do bairro da CreCHe do luso

ConstruÇÃo
rede de esgotos de CarvalHeiras e louredo

rede de esgotos do buÇaCo, monte novo e salgueiral

ConstruÇÃo
2ª fase da zona industrial da PedrulHa

remodelaÇÃo
avenida navarro no luso

concelho

A empreitada de reconversão dos 
Viveiros Florestais em Parque Ur-
bano da Mealhada foi adjudicada à 
empresa Alberto Couto Alves SA, 
de Vila Nova de Famalicão, pelo va-
lor aproximado de 1.880 mil euros e 
com um prazo de execução de 270 

dias. Uma medida já aprovada na 
reunião de câmara de 27 de Março.
Os Viveiros Florestais da Mealhada 
vão, finalmente, dar lugar ao novo 
espaço verde de excelência da ci-
dade. A empreitada de reconversão 
dos Viveiros Florestais em Parque 

Urbano da Mealhada integra a remo-
delação dos espaços verdes, novas 
infra-estruturas de água, águas plu-
viais, saneamento, iluminação, rega e 
zonas pedonais, bem como a criação 
de zonas desportivas e de lazer e a 
construção de edifícios de apoio. 

adjudiCaÇÃo
reConversÃo dos viveiros florestais em ParQue urbano da mealHada

A empreitada de remodelação da 
Avenida Navarro, na vila do Luso, 
teve início no final de Fevereiro. 
Trata-se de uma empreitada de 
valorização paisagística da zona 
central da vila do Luso, que prevê a 

requalificação da zona dos quiosques 
da envolvente à Fonte de S. João, 
dos espaços verdes, a reorganização 
dos circuitos viários e pedonais, 
incluindo o alargamento de passeios 

e repavimentação geral, e novas 
infra-estruturas de água, sanemanto, 
pluviais e eléctricas, segundo o 
projecto do reputado professor e 
arquitecto Sidónio Pardal.

Está a decorrer a bom ritmo a 
empreitada de construção da 2ª 
fase da Zona Industrial da Pedrulha. 
Esta obra engloba todo o espaço 

constituído pelos restantes 27 
lotes e consiste na execução de 
infra-estruturas de arruamentos, 
saneamento básico, distribuição de 

energia, telefones, gás e iluminação 
pública. O prazo de execução da obra 
é de 270 dias.

A empreitada de recuperação de uma habitação na Vimiei-
ra, pertencente a uma família com uma situação económica 
grave, já foi concluída. A obra consistiu na reabilitação do 
edifício degradado, que se encontrava inacabado e origina-
va graves problemas de infiltrações de água.

Está também finalizada a empreitada de reabilitação do 
largo da Feira do Travasso. Uma obra que consistiu no 
reforço de base e pavimentação betuminosa do largo da 
feira, aplicação de lancis de remate e descidas de talude 
em drenagens pluviais.

Concluída está também a empreitada de reabilitação do 
Caminho da Mina, em Ventosa do Bairro. Uma obra que 
consistiu na pavimentação da estrada de ligação entre 
Ventosa e Arinhos, junto ao limite do concelho, conhecida 
como Caminho da Mina, e inclusão de valetas revestidas, 
numa extensão de aproximadamente 600 metros.

A empreitada de reabilitação do Bairro da Creche, no 
Luso, também se encontra finalizada. A obra consistiu na 
pavimentação dos arruamentos do Bairro da Creche e res-
pectiva drenagem lateral.

Está concluída a empreitada de execução da Rede de dre-
nagem e tratamento de águas residuais das povoações de 
Carvalheiras e Louredo e respectiva ETAR.

Em curso está também a empreitada de execução da Rede 
de drenagem e tratamento de águas residuais das povoa-
ções de Buçaco, Monte Novo e Salgueiral.
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Terminada está ainda a empreitada 
de reabilitação da estrada Ventosa/
Peneireiro, na freguesia de Ventosa 
do Bairro, até ao limite com Anadia. 
Uma intervenção que visou a rea-
bilitação de toda a extensão da via 

reabilitaÇÃo
estrada ventosa/Peneireiro

reabilitaÇÃo
Quatro fogos no bairro soCial do Canedo

– com correcção e alargamento do 
traçado, arruamentos urbanos, rede 
de drenagem de águas pluviais, pavi-
mentação e sinalização – e que con-
clui, assim, a requalificação de toda 
a rede viária da freguesia de Vento-

sa do Bairro. Com esta empreitada 
fica também facilitada a mobilidade 
intermunicipal, já que esta via rodo-
viária liga os munícipes de três con-
celhos distintos. 

Está terminada a empreitada de cons-
trução da Passagem Superior à Linha 
da Beira Alta (Ramal da Figueira da 

ConstruÇÃo
Passagem suPerior na silvÃ

reCuPeraÇÃo
estrada mala/silvÃ

Foz) na Silvã. Com a construção 
desta passagem superior, em colabo-
ração com a REFER, fica encerrada 

a passagem de nível sem guarda aí 
existente na estrada Silvã/Mala, au-
mentando a segurança no local. 

Concluída está também a empreita-
da de reabilitação da estrada Mala/
Silvã. Uma intervenção que consis-
tiu no reforço de base e pavimenta-

ção betuminosa do troço de estra-
da entre a nova Passagem Superior 
à Linha da Beira Alta e as povoa-

ções de Silvã e Mala e também na 
substituição da rede de águas entre 
a Silvã e o cemitério.

Está em curso a empreitada de rea-
bilitação de quatro fogos T3, que se 
encontram devolutos, no Bairro So-
cial do Canedo. Uma obra que não 
faz parte da candidatura em curso 

para a recuperação total do bairro e 
que tem por objectivo criar condi-
ções de habitabilidade nos referidos 
quatro fogos T3, localizados no edi-

fício sul do Bairro Social do Canedo, 
o que irá permitir a rotação dos res-
tantes ocupantes para a reabilitação 
total dos restantes 24 fogos.

O Projecto SIG@Mealhada foi apresentado, no dia 20 de 
Dezembro, no auditório da Biblioteca Municipal da Mea-
lhada. Uma iniciativa que teve como objectivo principal 
dar a conhecer o projecto informático que servirá de su-
porte à Câmara Municipal da Mealhada na gestão do seu 
território e que foi desenvolvido por uma equipa de for-
mandos, composta por funcionários da autarquia, em par-
ceria com a entidade formadora, a Municípia SA, empresa 
contratada no âmbito do programa FORAL.
O Projecto SIG@Mealhada tem como base a cartografia 
digital e permite a recolha, gestão e divulgação de dados 
relativos à toponímia, ordenamento do território, redes 
de água e esgotos, património municipal, equipamentos 
do concelho e futuramente ao próprio Plano Director Mu-
nicipal, entre outras informações. Com o SIG@Mealhada 
consegue-se, por exemplo, obter os mais variados dados 
sobre a rede viária do concelho, a sua toponímia, o seu 
tipo de piso e estado de conservação, edifícios existentes, 
número de pisos de cada um, se é alojamento residencial 
ou comercial, equipamentos urbanos, desde um poste a 
um banco de jardim, e até mesmo a localização dos sinais 
de trânsito ou dos contentores de lixo e ecopontos.
Toda esta informação foi – e continua a ser – recolhida, 
tratada e passada para o formato Web, para que os servi-
ços camarários tenham acesso, via intranet, às informa-
ções fornecidas pelo SIG@Mealhada. Os dados são con-
tinuamente actualizados, para que se possa ter sempre à 
disposição informação actualizada de qualidade que aju-
de na gestão do território. “A informação tem que ser de 
rigor, actualizada e pormenorizada. É preciso a aquisição 
de informação no terreno, a interacção entre os serviços 
da autarquia, a circulação de informação dentro da autar-
quia, para que o gabinete SIG possa receber informação 
e processá-la”, defendeu Maria João Bessa, da empresa 
Municípia SA, lembrando que “ainda há muito a fazer” e 
que “a equipa deve manter-se no activo e tentar sempre 
fazer melhor”.
“O munícipe é cada vez mais exigente em relação à au-
tarquia. Este projecto vai ao encontro dessa exigência, 
vai possibilitar o acesso a informação de qualidade para 
gerir o território, permitir tomar decisões mais rápidas 
e mais justas”, acrescentou Maria João Bessa. “É um pro-
jecto estratégico para a Câmara Municipal da Mealhada”, 
afirmou, por sua vez, o Presidente da Câmara, Carlos Ca-
bral, satisfeito com a nova ferramenta de suporte à gestão 
territorial do concelho da Mealhada.

Como surgiu o SIG@Mealhada?

O Projecto SIG@Mealhada foi criado no âmbito do pro-
grama “Formação Acção para implementação do Projecto 
SIG@Mealhada”, que surgiu de uma candidatura da au-
tarquia ao Programa Operacional da Região Centro, mais 
especificamente ao FORAL, e teve por finalidade a forma-
ção de técnicos municipais na utilização de várias ferra-
mentas informáticas de suporte às actividades de gestão 
da autarquia, como as ferramentas CAD, SIG ou Análise 
Espacial. O plano de acção foi traçado, os 10 formandos 
receberam 511 horas de formação e, em conjunto com a en-
tidade formadora, foram desenvolvendo o Projecto SIG@
Mealhada, que tem como principal fundamento a disponi-
bilização de informação geográfica sobre todo o concelho, 
quer para os diferentes serviços da autarquia, quer futura-
mente para os munícipes.

Projecto sig@mealhada
é “estratégico” para a gestão
territorial do concelho
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orquestra da Ópera de s. Petersburgo
lotou o Cine-teatro messias

Cine-teatro messias apresentou “a biblia: 
toda a Palavra de deus (sintetizada)”

O concerto de Ano Novo com a Or-
questra de São Petersburgo, que 
decorreu dia 5 de Janeiro, no Cine-
Teatro Messias, lotou esta sala de es-
pectáculos do concelho da Mealhada. 
O concerto, aplaudido fortemente 
pelas mais de 360 pessoas presentes, 
foi dirigido pelo maestro Wiktor Bo-
ckman e contou ainda com a partici-
pação da soprano Olga Sosnovska e 
com a actuação de três pares de bai-
larinos do Teatro Mussorsky.

Não havia uma única cadeira vazia no 
Cine-Teatro Messias. A sala lotou para o 
concerto de Ano Novo com a Orquestra 
da Ópera Estatal de São Petersburgo, do 
Teatro Mussorsky, da Rússia. O concer-
to teve por base o habitual programa da 
orquestra de valsas e polkas de Johann 
Strauss, entre outros compositores de 
excelência como Franz Von Suppé, Ja-

cques Offenbach, Franz Lehár, Charles 
Gounod, Emmerick Kalman, Dmitri 
Shostakovitsh, Alexander Alabiev e 
Aram Khatschaturian.
 Um espectáculo com um riquíssimo re-
portório, que contou ainda com a fabulo-
sa interpretação da soprano Olga Sosno-
vska – que cantou, entre outros temas, o 
conhecido “Noite de Paz” – e com a ani-
mada actuação de três pares de bailari-
nos do Teatro Mussorsky, que encheram 
o palco de alegria e cor, acrescentando 
mais valor a um espectáculo que, só por 
si, tinha já o sucesso garantido. 
O concerto da Orquestra da Ópera Es-
tatal de São Petersburgo marcou, assim, 
o início cultural de um novo ano na Me-
alhada, confirmando, em terras lusas, o 
êxito que a orquestra, a ópera e ballet do 
Teatro Mussorsky têm obtido em países 
como a Itália, Inglaterra, França, Holan-
da, Japão e Alemanha. 

 “A Bíblia: Toda a Palavra de Deus 
(sintetizada)” esteve em cena, dia 9 
de Fevereiro, no Cine-Teatro Munici-
pal Messias. Uma comédia bem ao es-
tilo do seu director, Juvenal Garcês, e 
da Companhia de Teatro do Chiado, 
que transpôs para o palco os episó-
dios mais significativos dos textos 
bíblicos, sempre com uma perspecti-
va cómica, mas sem nunca perder o 
respeito pela temática religiosa.

Um convite a uma abordagem risonha 
dos textos da Bíblia que garantiu bons 

momentos de humor às mais de 300 pes-
soas presentes.
João Craveiro, Paulo Duarte Ribeiro e 
Tobias Monteiro deram vida às mais di-
ferentes personagens dos textos bíblicos, 
de Moisés à Virgem Maria, de David a 
Isaac, dos Reis Magos a Salomé, sempre 
com um objectivo central: “provocar o 
riso pensante, o riso como exercício de 
ginástica intelectual”, referiu a produção. 
Uma peça onde o humor imperou, mas 
que também serviu para pensar sobre al-
gumas questões mais pertinentes dos tex-
tos sagrados. Será que “o Dilúvio aconte-
ceu mesmo? Deus é homem ou mulher? 
Porque é que o Deus do Antigo Testa-
mento parece ser um Deus vingativo e 
o Deus do Novo Testamento é um Deus 
misericordioso? Porque é que, na Última 
Ceia, Jesus e os apóstolos estão todos 
sentados do mesmo lado da mesa?”.
Um espectáculo irreverente, que convi-
dou o espectador a encarar os textos bí-
blicos e as questões que estes encerram 
com uma gargalhada e uma boa dose de 
sentido de humor, sem nunca recorrer à 
piada brejeira, ao riso fácil ou ao desres-
peito pelo religioso. 

  Celso Cleto

“a mealhada está no roteiro
 do melhor teatro português”
No dia 1 de Dezembro de 2007, a propósito da exibição da peça de teatro 
“Felizmente não é Natal!” no Cine-Teatro Messias, o conceituado director 
e encenador Celso Cleto afirmou ao “Jornal da Mealhada” que a cidade da 
Mealhada “está no roteiro do melhor teatro português”. O Boletim Mu-
nicipal publica, nesta edição, as declarações de Celso Cleto ao referido 
semanário concelhio.

“A Mealhada tem um excelente teatro e um excelente público. Esta cidade está 
no roteiro do teatro português, tem tido muito mais exibições do que, propria-
mente, Coimbra, por exemplo. A minha intenção é continuar a apresentar peças 
aqui. A administração camarária ajuda muito nisto e sentimos que eles gostam 
de teatro e isso é o mais importante”. 

Não havia um lugar vazio na estreia 
da comédia de Camilo de Oliveira, 
“O meu rapaz é rapariga”, dia 1 de 
Março, no Cine-Teatro Municipal 
Messias. O público não quis perder 
a passagem do conceituado actor por 
terras da Mealhada e foi em massa 
assistir ao espectáculo, que contou 
com um elenco de luxo. Para além do 
próprio Camilo de Oliveira, Sandra 
B., Amélia Vieira, Alexandre Silve e 
Victor Emanuel foram os responsá-
veis pela boa disposição do público.

 “O meu rapaz é rapariga” é uma comédia 
bem ao estilo de Camilo de Oliveira, 
que conta a história de um empresário 
transmontano bem sucedido no ramo 
da tinturaria que, após ver a sua mulher 

fugir com o seu irmão, decide ir para 
Lisboa procurar o filho que não vê há 
anos. Ao chegar à capital, o empresário 
encontra o filho com um amigo e 
percebe, com o passar do tempo, que 
esse é homossexual. 
A trama gira, então, em volta da 
homossexualidade do filho, uma escolha 
que o pai não aceita e que o leva a fazer 
de tudo – inclusive contratar os serviços 
de uma prostituta – para que o seu 
menino pródigo mude de orientação 
sexual. A história termina com um final 
feliz: o pai aceita de volta a sua esposa e 
o filho prossegue a sua vida, ao lado do 
homem que ama.
Uma comédia que fez a sua estreia 
nacional no Cine-Teatro Messias, na 
Mealhada.

Cine-teatro messias com lotação
esgotada para ver Camilo de oliveira

O Bibliomealhada percorre, desde o 
início deste ano, praticamente todas 
as localidades do concelho da Mea-
lhada. Este espaço de cultura itine-
rante já não chega apenas às sedes de 
freguesia, mas também à maioria das 

bibliomealhada já percorre todo o concelho
povoações do concelho, que o têm 
recebido de braços abertos e com 
muita curiosidade.

O Bibliomealhada é um autocarro adap-
tado, que conta com uma zona para ler 
e ouvir música, um pequeno auditório e 
uma área de computadores com acesso 
gratuito à internet. Um espaço móvel 
que procura fazer chegar os serviços da 
Biblioteca Municipal a todos os cidadãos 
do concelho. Para o visitar, basta procu-
rar a placa de paragem mais próxima da 
sua residência, tomar nota do horário de 
visita e lá estará uma equipa da bibliote-
ca pronta para o(a) receber. Por isso, não 
deixe de ir e de avisar os seus parentes e 
amigos(as). Queremos que a população 
do concelho conheça tudo o que o Bi-
bliomealhada tem para lhe oferecer!
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 teatro na biblioteca municipal da mealhada

sophia de mello breyner anderson foi tema de acção de formação

biblioteca municipal estreou-se no projecto “estafeta de Contos”

biblioteca municipal assinalou “semana nacional da leitura”

biblioteca municipal
comemorou o Carnaval

actividades da biblioteca

Câmara municipal edita livro
“Por trilhos da Pampilhosa”
A Câmara Municipal da Mealhada editou o livro 
“Por Trilhos da Pampilhosa”, da autoria de Antó-
nio Messias Almeida da Silva. A obra foi apresenta-
da no sábado, dia 26 de Janeiro, no Salão dos Bom-
beiros Voluntários da Pampilhosa, na presença do 
autor e de muitos dos seus amigos.

Mais de 600 alunos de jardins-
de-infância e escolas do 1º ciclo 
do Ensino Básico do concelho 
estiveram presentes, dia 13 de 
Dezembro, no Cine-Teatro Messias, 
na festa de Natal do Agrupamento 
de Escolas da Mealhada. 

Uma festa dos professores para os 
alunos, que teve direito a músicas 
de Natal cantadas pelos professores 
das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) e a duas peças de 
teatro, “A vendedora de estrelas” e “Pai 
Natal distraído”, criadas, encenadas e 

Cine-teatro recebeu festa de natal do 
agrupamento de escolas da mealhada

Câmara da mealhada entregou
livros às crianças da mealhada

Câmara e Claii realizaram festa de
natal para os imigrantes do concelho
A Câmara Municipal da Mealhada 
e o seu Centro Local de Apoio 
à Integração do Imigrante 
realizaram, no dia 29 de Dezembro, 
na Biblioteca Municipal, uma festa 
de Natal para as crianças imigrantes, 
e respectivos familiares, que se 
encontram a residir no concelho da 
Mealhada. 

A iniciativa, que esteve também aberta 
a outras crianças do concelho, contou 
com a presença de várias dezenas de 
crianças e respectivos pais, oriundos de 

países como a Ucrânia, Rússia, Moldávia, 
Bielorrússia, Roménia e Bulgária. A festa 
terminou com um lanche-convívio para 
todos os participantes.

A Câmara Municipal da Mealhada 
ofereceu prendas de Natal a todos 
os alunos dos jardins-de-infância 
e das escolas do 1ºciclo do Ensino 
Básico do concelho. 

“Conhece os teus direitos” foi o 
livro que a autarquia ofereceu aos 
mais velhos, a propósito do Dia 

da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, enquanto os mais novos 
receberam também um livro, mas com 
uma temática mais direccionada à quadra 
natalícia, intitulado “Visita do Pai Natal”. 
As prendas foram todas personalizadas, 
contendo uma mensagem especial do 
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral.

interpretadas pelos professores titulares, 
educadoras e auxiliares das escolas 
referido agrupamento.

A Biblioteca Municipal foi palco, no dia 
12 de Dezembro, de uma peça de teatro 
adaptada da obra de Luís Sepúlveda 
“História de uma gaivota e do gato 

que a ensinou a voar”. Uma iniciativa 
desenvolvida pelo Clube de Teatro da 
EB 2/3 da Mealhada.

A Biblioteca Municipal recebeu, dias 
12 e 19 de Janeiro, a acção de formação 
“O fascínio das palavras: os contos de 
Sophia para a Juventude”, dinamizada 
por Marta Martins, da Escola Superior 
de Educação de Paula Frassinetti. Esta 
acção, integrada no Programa de Pro-
moção da Leitura da Direcção Geral do 
Livro e das Bibliotecas, destinou-se a 
animadores sócio-culturais, bibliotecá-
rios, professores do último ano do 1º, 2º 
e 3º ciclos do Ensino Básico e técnicos 

de biblioteca. Em análise estiveram as 
obras “Contos Exemplares” e “Histó-
rias da Terra e do Mar”, de Sophia de 
Mello Breyner Andresen. 

A Biblioteca Municipal de Mealhada 
participou, pela primeira vez, no 
projecto “Estafeta de Contos”, que tem 
como objectivo promover a prática da 
narração entre todas as instituições 
participantes. No dia 17 de Janeiro, c 
a visita da Biblioteca Municipal da 
Cantanhede e dos seus “contadores de 
histórias”, que tiveram como missão 
narrar o conto “Crisântemo”. No dia 
seguinte, foi a vez da Biblioteca da 

Mealhada passar o testemunho, numa 
visita à Biblioteca Municipal João 
Brandão em Tábua.

.... o dia de s. valentim

.... o dia internacional da 
língua materna

.... e o dia do Pai

A Semana Nacional da Leitura, que de-
correu de 3 a 7 de Março no concelho 
da Mealhada, foi um sucesso. As acti-
vidades “Dezenas de contos, diferentes 
sotaques” e “Ouvir Sophia para expres-
sar Sophia” preencheram as manhãs e 
as tardes dos mais novos, enquanto que 
a iniciativa “(A)braços com a Biblioteca 
Municipal” fez a sua estreia, recebendo 
os maiores aplausos de todos os que 
frequentam o Centro de Actividades de 
Tempos Livres para a População Idosa 
da Associação Desportiva, Cultural e 
Recreativa de Antes.

“(A)braços da Biblioteca Municipal” “Dezenas de contos, diferentes sotaques”

“Ouvir Sophia para expressar Sophia”
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Câmara da mealhada empenhada
na educação ambiental da comunidade local

oficinas de educação ambiental
conquistaram a população

A Câmara Municipal da Mealhada 
criou, então, no âmbito das Activida-
des de Enriquecimento Curricular do 
1º ciclo do Ensino Básico, a discipli-
na Educação Ambiental e Cidadania, 
cujo objectivo é o desenvolvimento 
integral da criança, o investimento em 
competências pessoais e sociais, a pro-
moção do sucesso na aprendizagem e 

a sensibilização para a reciclagem e 
para o Ambiente. Pensada e estrutura-
da de forma a promover a formação de 
cidadãos mais responsáveis, críticos e 
activos, esta Actividade de Enriqueci-
mento Curricular associa os conteú-
dos e as aprendizagens às situações do 
dia-a-dia vividas pelos alunos na sua 
esfera familiar, escolar, social e comu-

A Câmara Municipal da Mealhada tem batalhado afincadamente pelo envolvimento de toda a comunidade local na preservação do ambien-
te, na melhoria da cidadania e no desenvolvimento sustentável do concelho. Entre muitas outras medidas, a política seguida em termos 
de Educação Ambiental tem deixado marcas muito positivas, sobretudo através da sensibilização das diferentes gerações para as questões 
ambientais do município. 

A solução não passa, segundo a Vice-
Presidente da Câmara da Mealhada, 
por alargar o número máximo de ins-
crições previsto para cada “atelier”, 
uma vez que tal poderia prejudicar o 
acompanhamento dos participantes, 
mas sim por aumentar o número de ofi-
cinas calculada para cada edição.
Os pequenos cursos práticos de apren-
dizagens manuais que a Câmara Muni-
cipal implementou no ano lectivo de 
2006/07 conquistaram a população do 
concelho. A procura tem excedido to-
das as expectativas, o que demonstra o 
sucesso da iniciativa. “As oficinas foram 
criadas com o objectivo de envolver a 
comunidade local em actividades sim-
ples de criação artística, que tenham 
por base o princípio da reutilização de 
materiais na criação de novos objectos, 
e a realidade é que têm sido um suces-
so”, afirma Filomena Pinheiro, acres-
centando que “há sempre mais pessoas 
interessadas do que o número de ins-
crições possível”. 
A solução passa, segundo a Vice-Presi-

dente da Câmara, “por intensificar o 
número de oficinas em cada edição, 
uma vez que não há possibilidade de 
ter mais pessoas em cada uma, por-
que se corre o risco dessas não serem 
acompanhadas devidamente pelos 
monitores”. Assim, a próxima edição 
das Oficinas de Educação Ambien-
tal pode ver o número de “ateliers” 
aumentado. “Há oito em cada edição 
porque se pretendia que o projecto 
fosse direccionado para o lugar, para 
a freguesia, sendo uma por freguesia, 
mas há sempre a hipótese de estender 
as oficinas a outros locais do conce-
lho”, defendeu Filomena Pinheiro, 
mostrando-se “satisfeita pelo sucesso 
da iniciativa”. 
As Oficinas de Educação Ambiental 
são um projecto direccionado para 
toda a população do concelho. As ins-
crições têm um custo de 2 euros por 
pessoa e devem ser efectuadas na Bi-
blioteca Municipal da Mealhada, pes-
soalmente ou através do telefone 231 
201 681.

oficinas de educação ambiental 2007/8

“técnica do guardanapo”

“trapos e farrapos”

“fantoches”

Os participantes aprenderam a fazer decorações em pratos de vidro, sabonetes e ve-
las, de forma a reutilizarem determinados objectivos para decoração.
Dia: 15 de Dezembro, das 14h às 17h · Local: antigo jardim-de-infância da Pampilhosa
Participantes: 15 pessoas 

Os participantes aprenderam a fazer decorações em pratos de vidro, sabonetes e ve-
las, de forma a reutilizarem determinados objectivos para decoração.
Dia: 15 de Dezembro, das 14h às 17h · Local: antigo jardim-de-infância da Pampilhosa
Participantes: 15 pessoas 

Os participantes aprenderam a fazer fantoches, reutilizando materiais, tais como em-
balagens de café, cartolinas, esponjas, retalhos de tecidos e paus de espetadas para os 
articular. 
Dia: 23 de Fevereiro, das 14h às 17h · Local: sala da Junta de Freguesia de Barcouço
Participantes: 15 pessoas

“trabalhos em madeira” Iniciativa cancelada, por impossibilidade do formador.

nitária. As Actividades de Educação 
Ambiental (direccionadas à comuni-
dade escolar) e as Oficinas de Educa-
ção Ambiental (direccionadas a toda 
a população) são mais duas iniciativas 
da autarquia de comprovado sucesso: 
tanto uma, como outra, têm superado 
os seus objectivos, tendo mesmo con-
seguido uma maior adesão neste ano 

lectivo de 2007/08.  Estes três projectos 
educativos, iniciados há dois anos pela 
autarquia, conseguiram um balanço de 
tal forma positivo que, para além de 
assegurarem a sua continuidade nos 
próximos anos, apresentam-se já como 
uma referência e um contributo impor-
tante para o desenvolvimento da Agen-
da 21 Local.

A segunda edição das Oficinas de Educação Ambiental tem tido, à seme-
lhança da edição passada, demasiada “procura” para a “oferta” possível. 
Nos três “ateliers” já realizados neste ano lectivo de 2007/08, o número de 
interessados excedeu sempre o limite previsto das 15 inscrições. 

Por realizar:
“Culinária” (19 de Abril, na Vacariça)
 “Musicalândia” (31 de Maio, em Casal Comba)
 “Papel Reciclado” (28 de Junho, em Ventosa do Bairro)
 “Expressão Dramática” (26 de Julho, no Luso)
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a importância de preparar
os mais novos para as questões ambientais

mais de mil alunos
participaram no “natal ecológico”

actividades de educação ambiental 2007/8

A primeira Actividade de Educação Ambiental do corrente ano lectivo seguiu os mesmos traços da do ano transacto, mas estendeu-se à Escola Secundária 
e à Escola Profissional. Chamou-se igualmente “Natal Ecológico” e contou com a participação de mais de mil alunos das escolas do concelho, praticamen-
te o dobro do ano passado. O resultado esteve à vista de todos em vários locais do município: belos presépios e árvores de Natal, construídos apenas com 
materiais recicláveis ou orgânicos.  

Pacotes de leite, copos, garrafas e sacos 
de plástico, latas, jornais, arame e 
esferovite, embalagens de detergente, 
tampas, ramos, vides e até mesmo massa 
alimentar, foram alguns dos materiais 
utilizados pelos 1162 alunos das escolas 
do concelho para, com a ajuda de 
professores, auxiliares e encarregados 
de educação, construírem 10 presépios 
e 20 árvores de Natal que, durante a 
quadra natalícia, estiveram a decorar 

alguns espaços públicos do município 
da Mealhada. O Largo da Igreja, em 
Casal Comba, o cruzamento do IC2, 
no Carqueijo, o Largo do Garoto, na 
Pampilhosa, o entroncamento da 
Quinta do Valongo, as rotundas da 
Alameda, na Mealhada, e o edifício da 
Câmara Municipal da Mealhada foram 
alguns dos locais de exposição das 
obras de arte “amigas do ambiente”, 
criadas pelos alunos de 14 jardins-de-

A Câmara Municipal da Mealhada criou, 
assim, um conjunto de actividades 
educacionais, leves e apelativas, que 
pela sua forma lúdica, conseguissem 
sensibilizar os mais novos para a 
necessidade de se preservar o meio 
ambiente. A mensagem passou e 
chegou mesmo a casa dos alunos que 
participaram.
A brincar, a brincar, também se aprende 
e a prova disso está nos resultados 
obtidos com o projecto que a autarquia 
implementou há dois anos, denominado 
Actividades de Educação Ambiental. 
O “Natal Ecológico” foi o primeiro 
desafio colocado às escolas em 2006/07, 
conseguiu a participação de mais de 600 

crianças e, a partir de então, a tendência 
foi para o crescimento do número de 
participantes. A verdade é que, um ano 
depois, o mesmo “Natal Ecológico” já 
juntou mais de mil crianças.
“O objectivo passou por sensibilizar a 
comunidade escolar para as questões 
ambientais. Fizemos o desafio aos 
agrupamentos e às escolas, rapidamente 
sentimos acolhimento por parte da 
comunidade escolar e a iniciativa 
revelou-se um sucesso”, frisa a Vice-
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Filomena Pinheiro, 
salientando a importância destas 
actividades incentivarem “a partilha 
entre as crianças, o trabalho de grupo, o 

desenvolvimento de emoções conjuntas, 
a aprendizagem colectiva”. 
Uma aprendizagem que passa, sobretudo, 
pelo conhecimento dos diferentes 
materiais recicláveis e orgânicos e 
pela sua utilização na criação de novos 
objectos, tenham estes carácter útil ou 
apenas decorativo. Os mais pequenos 
passam, assim, a conhecer algumas 
regras básicas da preservação do 
meio ambiente, como a reciclagem ou 
a reutilização de materiais, e levam 
mesmo esses ensinamentos para dentro 
das próprias casas, incentivando os pais 
e outros familiares a essas boas práticas 
e procurando repetir o que foram 
aprendendo na escola.

infância, nove escolas do 1º ciclo e duas 
escolas do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 
do concelho, bem como pelos alunos 
da Escola Secundária da Mealhada e da 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre.
À semelhança do ano passado, a Câmara 
Municipal também já distribuiu a todos 
os alunos das escolas que participaram 
na iniciativa, calendários com imagens 
das obras de arte que eles próprios 
conceberam.

As Actividades de Educação Ambiental surgiram no ano lectivo de 2006/07 com o intuito de sensibilizar a população 
escolar para as questões ambientais e para o desenvolvimento sustentável do concelho. 
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O desafio passou pela criação, apenas 
com materiais recicláveis, de palhaços 
com cerca de 1.60 a 2 metros de altura, 
que pudessem simbolizar, por um 
lado, um dos ícones turísticos mais 
importantes da Mealhada, o Carnaval, e 
por outro a preocupação do município 
com as questões ambientais. “A 
iniciativa foi um sucesso. Se queremos 
ser um destino de Carnaval, temos que 
trabalhar para isso, temos que motivar 
a nossa comunidade desde muito cedo. 

Esta é uma forma de aliarmos o espírito 
do Carnaval à preservação ambiental e 
de mostrarmos que aqui, na Mealhada, 
há Carnaval e que esse não passa só 
pelos dois desfiles muitos elaborados 
a que estamos habituados”, defende a 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Filomena Pinheiro.
O repto foi aceite pelos jardins-de-
infância do Carqueijo, Mala, Travasso, 
Casal Comba, Mealhada, Póvoa do 
Garção e Ventosa do Bairro e pelas 

Crianças construíram
palhaços recicláveis no Carnaval

actividades de educação ambiental 2007/8

Vários palhaços com mais de um metro e meio de altura, construídos com materiais recicláveis, estiveram a embelezar alguns espaços 

públicos do concelho durante o mês do Carnaval. Os palhaços recicláveis foram construídos pelos alunos dos jardins-de-infância e escolas 

do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho que aderiram à segunda Actividade de Educação Ambiental, denominada “Brincadeiras de Car-

naval”. Uma estreia absoluta, que foi muito bem acolhida pelas escolas do concelho.

escolas do 1º ciclo do Ensino Básico 
do Canedo, Cavaleiros, Mala e 
Vimieira e uma dezena de palhaços 
recicláveis vão ficaram, então, em 
exposição de 28 de Janeiro a 16 de 
Fevereiro. Os palhaços “amigos do 
ambiente” foram, ainda, construídos 
com materiais resistentes às 
condições atmosféricas adversas 
típicas daquele período do ano, para 
poderem, assim, ficar em exposição 
no exterior, nomeadamente nas 

rotundas e espaços verdes do concelho.  
Esta foi a segunda actividade escolar 
de Educação Ambiental prevista para 
o corrente ano. A próxima passa pela 
construção de objectos tridimensionais 
que estejam relacionados com o 
município ou a região, também com 
materiais recicláveis, trabalhos esses 
que poderão ser depois apreciados na 
X Feira de Artesanato e Gastronomia 
do concelho, que se realizará de 31 de 
Maio a 8 de Junho próximo.
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2ª gala do desporto da mealhada

gala distinguiu os melhores do desporto

A segunda edição da Gala do Desporto da Mealhada 
confirmou o sucesso da primeira. Centenas de pesso-
as compareceram na cerimónia que teve como objec-
tivo distinguir todos aqueles que, de algum modo, ao 
longo da sua vida e sobretudo o ano passado, tiveram 
um papel preponderante para o desenvolvimento do 
desporto no concelho da Mealhada, ou no país, como 
é o caso do prémio Personalidade Desportiva do Ano, 
entregue a Ricardo Quaresma. 
Um total de 34 galardões foi atribuído durante o even-
to, que contou ainda com algumas prestações cultu-

rais, nomeadamente de Nuno Barroso, dos Além-Mar, 
do humorista Óscar Brandão, do saxofonista Bruno 
Soares e do grupo de danças Dance Fusion. 
O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada dei-
xou uma palavra no final da entrega dos galardões. 
Carlos Cabral felicitou todos os desportistas do con-
celho, deixou uma saudação especial aos galardoa-
dos e aproveitou para agradecer o trabalho do Vere-
ador do Desporto, António Jorge Franco, e de toda 
a equipa que tornou possível a 2ª Gala do Desporto 
da Mealhada. 

Associação Desportiva do Ano – Futebol Clube 
da Pampilhosa

Equipa do Ano – Equipa Sénior do Atlético Clube 
do Luso 

Dirigente do Ano – Rafaele Mannarino 

Treinador do Ano – António Neves

Atleta do Ano – Diana Breda

Revelação do Ano – Diogo Rocha

Personalidade Desportiva do Ano – Ricardo 
Quaresma 

Alto Prestígio – José Vigário

Prémio Carreira – José Veigas, Américo Lopes Lei-
te e Manuel Coleta 

Prémio Incentivo – Construções Carlos Duarte

Mérito Desportivo 
Ana Sofia Ferreira (participação na Selecção Na-
cional de Futebol de Rua)

Ângela Gameiro (participação na Selecção Nacio-
nal de Hóquei em Patins)

António Neves (vice-campeão europeu por equi-
pas e quinto lugar europeu de seniores menos de 70 
quilos de Karaté Shukokai)

Denise Pieters (campeã nacional de Trumbling)

Diana Breda (vice-campeã europeia de juniores e 
campeã nacional de juvenis de Karaté Shukokai) 

Dina Tavares (participação na Selecção Nacional 
de Hóquei em Patins) 

Filipa Batista (4º lugar da Europa de juniores de 
Karaté Shukokai) 

Filipe Vaz (participação na Selecção Nacional de 
Hóquei em Patins) 

Equipa Júnior do HCM 

Equipa Juvenil do HCM 

Igor Neves (campeão nacional de Karaté 
Shukokai)

Jorge Martins (campeão nacional de Karaté 
Shukokai)

Josephine Filipe (campeã nacional de Karaté 
Shukokai)

Pedro Coelho (vice-campeão de juvenis de Hóquei 
em Patins)

Ruben Neves (campeão nacional de Karaté 
Shukokai)

Rui Amaro (vencedor da Taça de Portugal de Hó-
quei em Patins)

Sara Baião (campeã nacional de Karaté Shukokai)

Slavic Semenko (campeão nacional de Karaté 
Shukokai)

Sónia Campos (2º lugar na Taça de Portugal de 
BTT, 3º lugar no Campeonato Nacional de BTT e 
campeã nacional de maratonas)

Tiago Ferraz (participação na Selecção Nacional 
de Hóquei em Patins)

Tiago Sousa (participação na Selecção Nacional de 
Hóquei em Patins)

João Rosas (campeão nacional de iniciados pelo 
F.C. Porto)

Categorias e vencedores

Merche Romero apresentou a gala João Pinto recebeu galardão de Ricardo Quaresma 

Prémio Alto Prestígio Atleta do Ano 

Equipa do Ano Associação Desportiva do Ano

O Cine-Teatro Messias pareceu pequeno para as centenas de pessoas que estiveram presentes, dia 28 
de Janeiro, na 2ª Gala do Desporto da Mealhada. A cerimónia, organizada pela autarquia e conduzida 
pela conhecida apresentadora Merche Romero, distinguiu aqueles que, na opinião do júri, mais se 
destacaram na área do desporto no ano de 2007. Ricardo Quaresma foi eleito Personalidade Des-
portiva do Ano, enquanto Diana Breda e José Vigário, ambos do concelho, receberam a distinção de 
Atleta do Ano e Alto Prestígio, respectivamente.
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3º torneio inter-freguesias
de futsal termina a 1 de maio

O 3º Torneio Inter-Freguesias 
de Futsal, que teve início no 
dia 16 de Fevereiro, vai ficando 
mais competitivo à medida que 
se aproxima da recta final. As 
equipas de Casal Comba, Mealhada, 
Pampilhosa e Vacariça mantém-
se na corrida ao título, sendo que 
ainda faltam oito jogos por disputar, 
entre todas as equipas, até serem 
conhecidos os resultados finais. 
O grande vencedor do 3º Torneio 
Inter-Freguesias de Futsal vai 
decidir-se num jogo marcado para 
o dia 1 de Maio, às 20h, no Pavilhão 
Municipal do Luso.

Ao todo, foram necessários 24 jogos, 12 
por cada grupo de quatro equipas, para 
se apurar quem iria competir para os 
primeiros lugares do 3º Torneio Inter-
freguesias de Futsal. Uma passagem que 
foi garantida às equipas de Vacariça e 
Pampilhosa por terem sido as melhores 
do Grupo A, mas também à Mealhada e 
Casal Comba por venceram no Grupo B. 

Já Antes, Barcouço, Luso e Ventosa do 
Bairro apenas vão disputar os últimos 
quatro lugares da competição.
Ainda assim, estão oito jogos por 
realizar e, por isso, está quase tudo 
em aberto, já que qualquer uma das 
equipas de Casal Comba, Mealhada, 
Pampilhosa e Vacariça poderá ser a 
grande vencedora do último jogo de dia 
1 de Maio, no Luso. No final do torneio, 
haverá uma atribuição de medalhas a 
todos os participantes e de taças para 
todas as equipas, estando ainda prevista 
a atribuição de prémios ao melhor 
marcador, ao melhor jogador e à equipa 
que demonstre ter melhor fair play. 
O Torneio Inter-Freguesias de Futsal, 
que vai já na sua 3ª edição de sucesso, 
é uma iniciativa da Câmara Municipal, 
em colaboração com as oito Juntas de 
Freguesia do concelho, que procura 
promover a prática desportiva 
junto dos munícipes, estimulando o 
convívio social entre os mealhadenses 
e o intercâmbio entre as diferentes 
freguesias. 

Calendário de Jogos

Data Jogos Equipas Local

12 de Abril 

12 de Abril 

19 de Abril 

19 de Abril 

26 de Abril 

26 de Abril 

1 de Maio 

1 de Maio

1

2

3

4

5

6

7

8

Vacariça vs Mealhada – 19. 00h
(meia final primeiros 1)

Casal Comba vs Pampilhosa – 21. 00h 
(meia final primeiros 2)

Barcouço vs Antes – 19. 00h  
(meia final últimos 1)

Ventosa do Bairro vs Luso – 21. 00h 
(meia final últimos 2)

Apuramento do 7º e 8º lugar – 19. 00h   
(vencidos do jogos 3 e 4)

Apuramento do 5º e 6º lugar – 21. 00h   
(vencedores dos jogos 3 e 4)

Apuramento do 3º e 4º lugar – 18. 00h    
(vencidos dos jogos 1 e 2)

Final – 20. 00h 
(vencedores dos jogos 1 e 2)

Pavilhão da Casa do Povo - Vacariça

Pavilhão da Casa do Povo - Vacariça

Pavilhão do Sume - Antes

Pavilhão do Sume – Antes

Pavilhão Municipal de Casal Comba

Pavilhão Municipal de Casal Comba

Pavilhão Municipal do Luso

Pavilhão Municipal do Luso

FOTO NIVA

Campeonato nacional de marcha em estrada 2008

maratona btt “4 maravilhas da mealhada”

susana feitor e joão vieira 
foram os vencedores das
principais provas

Água, pão, vinho e leitão
à mesa dos desportistas

A atleta Susana Feitor e o atleta João 
Vieira, ambos do Clube de Natação 
de Rio Maior (CNRM), sagraram-
se, no dia 1 de Março, nas ruas da 
Mealhada, campeões nacionais nos 
20 km marcha e 50 km marcha, res-
pectivamente. O Campeonato Na-
cional de Marcha em Estrada 2008 
foi uma competição organizada 
pela Federação Portuguesa de Atle-
tismo, com o apoio da Associação 
de Atletismo de Aveiro e da Câmara 
Municipal da Mealhada.

Os resultados foram excelentes para 
os dois atletas do CNRM. Susana Fei-
tor venceu a principal prova feminina, 

os 20 km em marcha, obtendo a sua me-
lhor marca (1:29:31) desde o Campeonato 
do Mundo de Helsínquia 2005, enquanto 
Inês Henriques, também do CNRM, subiu 
ao segundo lugar do pódio, e Vera Santos, 
do JOMA, ocupou o terceiro lugar. 
Já João Vieira foi o grande vencedor dos 
50 km marcha, obtendo a sua segunda 
melhor marca de sempre (3:52:35), ape-
nas a 35 segundos do seu recorde nacio-
nal nesta distância. Dionísio Ventura, 
do CIAIA, e Pedro Martins, do CAS, 
completaram o pódio, ocupando respec-
tivamente o segundo e o terceiro lugar. 
Os três atletas conseguiram a marca de 
referência para a Taça do Mundo em 
Marcha.

A água, o pão, o vinho e o leitão as-
sociaram-se, este ano, à conhecida 
Maratona de BTT Serra do Buçaco-
Mealhada, organizada pelo núcleo 
sportinguista local, para darem ori-
gem à Maratona de BTT “4 Maravi-
lhas da Mesa da Mealhada”. A prova, 
que se dividiu em duas corridas – a 
meia-maratona de 40 km e a mara-
tona, com mais de 80 km – saiu para 
a estrada dia 2 de Março, contando 
com centenas de participantes de 
Norte ao Sul do país. A competição 
insere-se no Campeonato de Mara-
tonas da Gândara e Bairrada.

A habitual maratona de BTT, 
organizada pelo Núcleo Sportinguista 

da Mealhada, associou-se, este ano, 
ao projecto da Câmara Municipal, “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”.
Uma aliança, bem sucedida, entre o 
desporto e aquela que é já a marca de 
excelência dos produtos gastronómicos 
do concelho, que resultou num prémio 
muito apetecido por todos, e para todos, 
os partcipantes: um almoço com as 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada.
A prova, apadrinhada pelo ciclista 
português Marco Chagas, decorreu por 
caminhos da Mealhada, Luso, Buçaco e 
Penacova. Em todo o percurso, a maior 
dificuldade encontrada foi mesmo a 
subida à Cruz Alta, com mais de 500 
metros de altitude. 
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Câmara da mealhada
e faculdade do desporto 
da universidade de Coimbra 
assinaram protocolo

A Câmara Municipal da Mealhada assinou, dia 28 de 
Janeiro, no Cine-Teatro Messias, um protocolo de co-
operação com a Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-
UC). Um documento que prevê a colaboração de ambas 
as instituições na realização de eventos e outras inicia-
tivas de carácter científico, nas actividades curricula-
res e de extensão universitária, bem como na assessoria 
técnica e formação nas áreas de saber ministradas na 
FCDEF-UC.

Depois de várias iniciativas de comprovado sucesso realiza-
das em conjunto por estas duas instituições, o Presidente do 
Conselho Directivo da FCDEF-UC, José Pedro Ferreira, e o 
Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, formali-
zaram a parceria, ao assinarem um protocolo de cooperação, 
no início da 2ª Gala do Desporto do concelho, que decorreu 
dia 28 de Janeiro, no Cine-Teatro Messias.
O protocolo prevê, então, uma parceria estratégica na orga-
nização de conferências, seminários e eventos similares de 
carácter científico, a elaboração de estudos e documentos 
de suporte ao plano estratégico de desenvolvimento despor-
tivo do concelho da Mealhada, bem como a integração de 
estudantes da FCDEF – UC não só na organização de even-
tos desportivos promovidos pela autarquia, mas também no 
programa de expressão Físico Motora, na qualidade de co-
adjuvantes dos professores das escolas do 1º ciclo do Ensino 
Básico do concelho da Mealhada.
Uma parceria que foi formalizada apenas no início deste 
ano, mas que já tem dado os seus frutos. Prova disso são os 
eventos que as duas instituições já realizaram em conjunto, 
como os dois Meeting de Treinadores de Futebol e o Simpó-
sio Internacional de Hóquei em Patins, e que recolheram as 
melhores opiniões por parte de todos os intervenientes. 

benfica goleou boavista na mealhada ... e do torneio zonal de natação

desporto em debate
numa reunião com idP

luso recebeu fase final
da eae de atletismo

benfica derrota
aC luso em Casal Comba

dance fusion no
Pavilhão municipal do luso

taça nacional de
Kart Cross na mealhada

Professores de educação física
receberam formação em atletismo

luso recebeu selecções nacionais de 
Hóquei em Patins

mealhada foi palco da taça europeia
de Hóquei em Patins

... e selecções nacionais de
Patinagem artística 

O Benfica goleou o Boavista por 7-0, no dia 16 de 
Dezembro, no Pavilhão Municipal da Mealhada. 
Um jogo a contar para o Campeonato Nacional 
de Futsal.

Uma acção de formação sobre atletismo para os 
professores de Educação Física das Actividades 
de Enriquecimento Curricular decorreu, dia 27 
de Dezembro, no Luso. A iniciativa, levada a 
cabo no âmbito da parceria entre a Federação 
Portuguesa de Atletismo, a Associação de Atle-
tismo de Aveiro e a Câmara Municipal da Me-
alhada, teve como objectivo fomentar a prática 
desta modalidade junto das crianças das escolas 
do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho.

O Pavilhão Municipal do Luso foi palco, dias 3, 
4 e 5 de Fevereiro, de um estágio da Selecção 
Nacional de Seniores Masculinos de Hóquei em 
Patins e dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de um está-
gio da Selecção Nacional de Juvenis e Juniores 
de Hóquei em Patins.

O Pavilhão Municipal do Luso recebeu ainda, de 
14 a 19 e de 25 a 30 de Março, um estágio das Se-
lecções Nacionais de Patinagem Artística. 

O Pavilhão Municipal da Mealhada foi ainda pal-
co, dia 9 de Março, da 1ª mão da pré-eliminatória 
da 2ª Taça Europeia Feminina de Clubes de Hó-
quei em Patins, que opôs o Hóquei Clube da Me-
alhada e o suíço Rollhockeyclub Diessbach. Uma 
iniciativa organizada pelo HCM, Câmara Muni-
cipal da Mealhada e Comité Europeu de Hóquei 
em Patins.

Já as Piscinas Municipais da Mealhada recebe-
ram, dias 7, 8 e 9 de Março, o Torneio Zonal de 
Natação – Zona Norte. A competição, organizada 
pela Associação de Natação de Aveiro e Câmara 
Municipal da Mealhada, contou com 261 nadado-
res, em representação de 43 clubes pertencentes 
às Associações de Natação de Aveiro, Coimbra, 
Minho, Norte e Nordeste de Portugal.

O Centro de Estágios do Luso foi palco, dia 10 de 
Março, de uma reunião entre o Instituto do Des-
porto de Portugal, a Câmara Municipal e as As-
sociações Desportivas do concelho da Mealhada. 
A sessão de trabalhos teve como tema principal 
o processo de candidaturas a financiamentos por 
parte das associações desportivas do concelho. 

O Centro de Estágios do Luso recebeu, dia 12 de 
Março, a Fase Final de Atletismo das Equipas de 
Apoio às Escolas (EAE) de Aveiro, cuja organiza-
ção é da responsabilidade da Associação de Atle-
tismo de Aveiro e do Desporto Escolas da EAE de 
Aveiro. A iniciativa contou com o apoio da Câma-
ra Municipal da Mealhada.

O Benfica derrotou por 17-3 o AC Luso – que ga-
nhou o troféu de Equipa do Ano na 2ª Gala do 
Desporto da Mealhada – dia 15 de Março, no Pa-
vilhão Municipal de Casal Comba. O Benfica ven-
ceu, assim, a 1ª Taça de Futsal da Freguesia de Ca-
sal Comba, organizada pelo Grupo Motard Roda 
Moinas. Uma iniciativa que contou com o apoio 
da Câmara Municipal, Casa do Benfica da Bairra-
da e Junta de Freguesia de Casal Comba.

A Taça Nacional de Kart Cross decorreu, a 16 de 
Março, na Mealhada. A iniciativa foi organizada 
pela MD Sport, com o apoio da Câmara Municipal 
da Mealhada.

Estão abertas as inscrições para a actividade de 
Dance Fusion, a decorrer no Pavilhão Municipal 
do Luso. 
Horário:
2ªfeiras – das 19h15 – 20h15 ou das 20h15 às 21h15 
5ªfeiras – das 19h15 – 20h15
6ªfeiras – das 19h15 – 20h15 ou das 20h15 às 21h15
Contacto:  231 939235
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada |  

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

vamos poupar água

Câmara municipal promove cursos de informática para desempregados

Primeiro-ministro lançou
Concessão das auto-estradas do Centro

O primeiro-ministro José Sócrates lançou, dia 29 
de Março, em Mortágua, na presença de vários 
autarcas, entre os quais o Presidente da Câmara 
da Mealhada, o concurso público para a conces-
são das Auto-Estradas do Centro, empreitada que 
abrange os distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu. 
Uma medida que em muito beneficia o concelho 
da Mealhada, que vê os novos traçados de auto-
estrada do IP3, IC2 e IC12 a encontrarem-se às 
portas do município. A adjudicação desta con-
cessão, orçada em 740 milhões de euros, ocorrerá 
ainda em 2008, para que os novos 184 quilómetros 
de auto-estrada possam entrar em funcionamento 
em 2011. 

O conhecido IP3, entre Coimbra e Viseu, o IC2, entre 
Coimbra e Oliveira de Azeméis e entre Aveiro e Águe-
da, bem como o IC12, entre Mortágua e Mangualde, 
vão ser transformados em auto-estradas. Ao todo são 
184 quilómetros de novas ligações, que vão beneficiar 
1,6 milhões de habitantes, de 17 concelhos da Região 
Centro. Um investimento que, segundo José Sócrates, 
será realizado em prol da melhoria da qualidade de 
vida e do desenvolvimento económico da Região Cen-
tro e da redução da sinistralidade rodoviária nestes 
percursos.

IP3 entre Coimbra e Viseu
O objectivo desta empreitada é ligar Coimbra a Viseu 
por auto-estrada, reduzindo assim a sinistralidade e o 
tempo de percurso. O actual IP3 é das estradas mais pe-
rigosas do país, tendo-se registado, só na última década, 
99 vítimas mortais. Assim, com a construção de 68 km 
de auto-estrada do novo IP3, pretende-se reduzir a si-
nistralidade em cerca de 22% e o tempo de percurso em 
42%. O novo itinerário vai ter 2x3 vias até à Mealhada 
e 2x2 vias no restante percurso e vai servir directamen-
te os concelhos de Coimbra, Mealhada, Mortágua, Sta 
Comba Dão, Tondela e Viseu. 

IC2 entre Coimbra e
Oliveira de Azeméis

O objectivo desta empreitada passa por substituir o 
actual traçado com vista a um maior conforto e à re-
dução da sinistralidade e do tempo de percurso. O ac-
tual traçado do IC2, sobretudo no cruzamento com o 

IP3, entre Coimbra e Oliveira de Azeméis, é uma via com 
poucas condições de segurança, verificando-se só na últi-
ma década, 182 vítimas mortais. Para contrariar esta ten-
dência, vai ser construído um novo IC2 entre Coimbra e 
Oliveira de Azeméis, com um troço comum ao IP3 entre 
Trouxemil e Mealhada, que sirva de alternativa real à A1, 
prevendo-se uma diminuição de 40% no tempo médio 
de percurso entre Coimbra e Oliveira de Azeméis, bem 
como uma redução de 20% na sinistralidade. O novo iti-
nerário vai ter 2x3 vias até à Mealhada e 2x2 vias no res-
tante percurso e vai servir directamente os concelhos de 
Coimbra, Mealhada, Anadia, Oliveira do Bairro, Águeda, 
Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis. 

IC12 entre Mortágua e Mangualde
O objectivo da construção dos lanços do IC12 entre Ca-
nas de Senhorim e Mangualde e entre Santa Comba Dão 
e Mortágua prende-se com a necessidade de completar 
o eixo de ligação entre o IP3, junto a Mortágua, e a A25 
em Mangualde, de modo a melhorar as ligações entre o 
Litoral Centro e o Interior e Espanha. O novo percurso 
terá um troço coincidente ao IP3 entre Mealhada e Mor-
tágua. A diminuição do tempo médio de percurso entre 
Mortágua e Mangualde será da ordem dos 30%.

Construção da ligação
do IC2 entre Águeda e Aveiro 
O objectivo da construção deste lanço, com 14 km de ex-
tensão, em perfil de auto-estrada, passa por proporcionar 
uma nova ligação transversal de qualidade entre Aveiro e 
os principais eixos longitudinais (A17, A1 e IC2). Com esta 
intervenção, estima-se uma diminuição de 53% no tempo 
médio de percurso entre Aveiro e Águeda. 

Fonte: Portal do Governo (www.portal.gov.pt)

Estão a decorrer, no Espaço Internet da Mealhada, 
junto às Piscinas Municipais, dois cursos básicos de 
Informática para desempregados, intitulados “Inicia-
lização à Informática e Internet” e “Word e Internet”. 
Uma iniciativa da Câmara Municipal da Mealhada, que 

conta com o apoio da Delegação da Cruz Vermelha do 
Concelho da Mealhada.
O primeiro curso, intitulado “Inicialização à Informá-
tica e Internet”, incide sobre o funcionamento básico 
do computador, o sistema operativo Windows e a In-

ternet. Já o segundo, intitulado “Word e Internet”, procu-
ra dotar o público-alvo de conhecimentos e ferramentas 
básicas para a procura activa de emprego, ensinando, por 
exemplo, a elaborar um Curriculum Vitae, uma carta de 
apresentação ou a procurar emprego na Internet.  


