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Feira de Artesanato e Gastronomia 
da Mealhada consolida o sucesso das 

últimas edições p.16

Centro Escolar da Pampilhosa financiado pelo PO Centro

O Secretário de Estado 
das Obras Públicas e das 
Comunicações esteve na 
Mealhada para apresentar 
as Auto-Estradas do Centro e 
os benefícios que estas novas 
ligações vão trazer ao concelho. 
“Vamos todos ficar mais perto 
da Mealhada”, garantiu Paulo 
Campos. p.5

Já está concluído o estudo 
urbanístico que a Câmara 
Municipal da Mealhada 
elaborou para a Av. 25 de 
Abril, um dos principais eixos 
urbanos da cidade, construído 
com o objectivo de melhorar 
as condições de circulação e 
acessibilidade na zona central 
da Mealhada. p.9

O Ambimealhada reuniu, dia 
5 de Junho, no Cine-Teatro 
Municipal Messias, mais de uma 
centena de pessoas. Um dia 
inteiro dedicado ao Ambiente, 
que ficou marcado pela 
excelência das intervenções 
dos oradores. No final, ficou 
a promessa de uma segunda 
edição para 2009. p.12

As “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” foram apresentadas, 
dia 29 de Maio, no Parlamento. 
No final da sessão, os deputados 
presentes saborearam os 
quatro produtos de excelência 
gastronómica do concelho 
num jantar que decorreu no 
restaurante da Assembleia da 
República. p.3 

Auto-Estradas 
do Centro 
apresentadas na 
Mealhada

Projecto da Av. 25 
de Abril já está 
concluído

Manuel Freire 
cantou o 25 de 
Abril 

I Fórum de 
Educação 
Ambiental foi 
muito positivo

Água, pão, 
vinho e leitão 
da Mealhada no 
Parlamento

A construção do Centro Escolar da Pampilhosa e a requalificação da escola do 1º ciclo 
do Ensino Básico de Antes vão ser comparticipadas pelos fundos comunitários do 
QREN. Dois projectos previstos na Carta Educativa do concelho da Mealhada, que 
viram as suas candidaturas a serem aprovadas na cerimónia que decorreu em Abran-

tes, dia 10 de Abril, na presença do Primeiro-Ministro José Sócrates. O concurso pú-
blico para a construção do Centro Escolar da Pampilhosa foi lançado em meados de 
Maio, enquanto a empreitada de requalificação da escola do 1º ciclo do Ensino Básico 
de Antes já se encontra concluída. p.8

Manuel Freire celebrou a 
Revolução dos Cravos 

no Cine-Teatro 
Municipal 

Messias.  
p.10



Entre as muitas competências e responsabilidades que a re-
volução de Abril trouxe às câmaras municipais encontra-se a 
comunicação com os seus municípes. As autarquias tiveram 
que aprender a responder às necessidades de informação dos 
cidadãos e, nos últimos anos, estimuladas pela sociedade 
mediática em que vivemos, têm vindo a aperfeiçoar o modo 
como o fazem. Exploram as inúmeras ferramentas que têm 
ao seu dispor, das publicações aos espaços online, e procuram 
que os seus municípes estejam constantamente informados, 
esclarecidos e envolvidos activamente na vida do município.

Defendemos que a comunicação municipal tem um papel de 
extrema importância na vida do nosso concelho: primeiro por 

possibilitar uma gestão transparente e inequívoca; segundo 
por estimular esse envolvimento do cidadão na informação e, 
consequentemente, na vida concelhia, promovendo a prática 
da cidadania e estimulando uma democracia participativa. A 
comunicação municipal é geradora de proximidade entre os 
autarcas e os seus municípes, é impulsionadora de um maior 
envolvimento de todos em prol do futuro do nosso concelho.

É importante, por isso, que a informação chegue aos muni-
cípes com assiduidade, de uma forma atractiva, com isenção 
e rigor, fugindo ao ruído que muitas vezes se cria na ainda 
embrionária comunicação social local. Sendo o Boletim Mu-
nicipal a peça nobre da comunicação da autarquia, começa-

mos já a apostar nesse sentido: reduzimos para dois meses a 
periodicidade do boletim, aumentámos a tiragem e mudámos 
o seu aspecto gráfico, porque sabemos que hoje, com o ritmo 
frenético em que vivemos e com a quantidade de informação 
que invade as nossas casas, somos mais selectivos na nossa es-
colha e é preciso ser-se apelativo para chamar a atenção, para 
fazer a diferença.

Sabemos que uma boa comunicação e o envolvimento dos 
cidadãos, é um dos garantes da melhoria contínua da nossa 
acção. 

Melhor comunicação, melhor acção
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• A Câmara Municipal da Mealhada 
está a trabalhar, há mais de um ano, 
na promoção dos quatro produtos 
gastronómicos de referência do con-
celho, que são a água, o pão, o vinho 
e o leitão. Ciente dos desafios, cada 
vez mais exigentes, do marketing e 
da comunicação, a autarquia deci-
diu apostar no lançamento de uma 
marca de qualidade que reforças-
se o posicionamento destes quatro 
produtos, de forma a criar junto dos 
consumidores uma identidade forte 
para este património e a sensibilizar 
os agentes económicos do sector 
para a necessidade de continuarem 
a perseguir a qualidade que, cada 
vez mais, o mercado exige.

O projecto foi tornado público em 
Julho do ano passado, foi constitu-
ído um júri idóneo e independente 
composto por entidades ligadas ao 
sector que elaborou o regulamento 
do concurso, foram abertas as can-
didaturas para a utilização da marca 
durante o mês de Abril – destinadas 
a produtores de água, vinho e pão, 
assadores de leitão, padarias, cafés, 
restaurantes e supermercados – e 
essas estão agora a ser cuidadosa-
mente avaliadas pelo júri. Em bre-
ve, numa cerimónia pública, serão 
conhecidos os candidatos que vão 
poder utilizar o selo e a bandeira da 
marca “Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”, 

identificada pelo consumidor como 
uma garantia de prestígio do pro-
duto.
O projecto, que está a correr de vento 
em poupa, chegou ao conhecimento 
dos deputados da Assembleia da Re-
pública e o Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada foi convidado a 
ir apresentar a marca “4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada” ao Grupo de 
Trabalho criado pela Comissão dos 
Assuntos Económicos, Inovação e 
Desenvolvimento Regional para a 
avaliação dos produtos tradicio-
nais portugueses. “Vocês souberam 
encontrar uma marca, juntar a ex-
celência da gastronomia do vosso 
concelho e impulsionar a economia 

local”, afirmou o deputado Miguel 
Ginestal, Presidente da Subcomis-
são da Agricultura, Desenvolvimen-
to Rural e Pescas, no breve discurso 
que proferiu de introdução  do tema 
de agenda da reunião. “É necessário 
criar boas condições para que esta 
marca seja um exemplo no país”, 
concluiu o deputado socialista, in-
formando ainda que no próximo 
dia 25 de Junho irá decorrer uma 
degustação dos quatro produtos de 
referência do concelho da Mealhada 

no Parlamento.
O projecto foi, então, apresentado 
pelo Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, e pela Vice-Presidente, Filo-
mena Pinheiro. Os deputados pre-
sentes – os socialistas Jorge Seguro, 
Fátima Pimenta e Hugo Nunes, o 
social-democrata Carloto Marques e 
ainda o coordenador do grupo, Ceia 
da Silva – aplaudiram a iniciativa e, 
na voz de Ceia da Silva, concorda-
ram que o projecto “está muito bem 
conseguido”. Ceia da Silva convi-
dou, depois, os deputados presentes 
a experimentarem as iguarias da 
Mealhada, que foram servidas no 
restaurante da Assembleia da Repú-
blica. 

“4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” apresentadas na 
Assembleia da República

29 de Maio

Reunião do grupo de trabalho na Assembleia da República

As “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” foram apresentadas, dia 29 de Maio, na Assembleia da República. A marca que a Câmara Municipal criou para o reconhecimento da 
qualidade dos produtos de excelência gastronómica do concelho esteve em análise na reunião do Grupo de Trabalho criado pela Comissão dos Assuntos Económicos, Inovação 
e Desenvolvimento Regional para a avaliação dos produtos tradicionais portugueses. “Aquilo que constitui uma maravilha é saber que há quatro maravilhas no nosso país que 
estão a ser devidamente trabalhadas”, afirmou o coordenador do grupo, o deputado Ceia da Silva.

“É um projecto muito 
bem conseguido”

Ceia da Silva
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“Encerrado o ano económico de 
2007 conclui-se que foram cum-
pridas todas as propostas cons-
tantes no Orçamento e Opções do 
Plano para 2007 e alicerçadas as 
estratégias de desenvolvimento do 
concelho no contexto regional e 
nacional”, sublinhou, por sua vez, 
a Vice-Presidente da Câmara, Fi-
lomena Pinheiro, responsável pelo 
Pelouro Financeiro. 
“O que foi apresentado para 2007 
foi feito”, reiterou, enquanto enu-
merava alguns investimentos pre-
vistos no OOP de 2007, como a 
conclusão da rede de esgotos Car-
valheiras, Louredo, Monte Novo 
e Salgueiral, a construção da pas-

sagem superior à linha ferroviária 
Pampilhosa-Figueira da Foz, a re-
modelação de edifícios escolares, 
a requalificação de zonas despor-
tivas, o melhoramento da Av. Na-
varro e a aquisição do Cine-Teatro 
do Luso ou a 2ª Fase da Zona In-
dustrial da Pedrulha, entre muitos 
outros.
Filomena Pinheiro focou ainda as 
acções da autarquia em áreas como 
a Economia (criação de espaços de 
acolhimento empresarial e avan-
ços nos Planos de Pormenor das 
Zonas Industriais de Viadores e de 
Barrô) e a Qualificação Ambiental 
(promoção dos recursos naturais 
do concelho e criação de espaços 

qualificados, de diversão e lazer), a 
Educação (requalificação dos par-
ques escolares e aquisição de ma-
terial didáctico mais moderno) e 
as Tecnologias da Informação (for-
necimento de computadores com 
acesso à internet a todas as esco-
las do concelho e criação de novos 
espaços de acesso ao mundo dos 3 
w’s), e, por fim, o Desporto (pro-
moção do desporto e requalificação 
dos equipamentos desportivos) e a 
Cultura (entre outras iniciativas, a 
construção de uma biblioteca mó-
vel).
“Numa plataforma de bem-estar e 
coesão social, conseguimos atingir 
um excelente nível de execução 

orçamental e apresentar os eixos 
estratégicos do desenvolvimento:a  
logística e o turismo, a saúde, a be-
leza e o bem-estar, suportados em 
projectos de âmbito nacional, em 
parecerias de peso e confiança”, 
resumiu Filomena Pinheiro, defen-
dendo que “hoje a Mealhada está 
num patamar de desenvolvimento 
mais elevado e está melhor posicio-
nada para disputar a centralidade 
da Região Centro de Portugal”.
Os documentos de Prestação de 
Contas do ano 2007 foram, poste-
riormente, aprovados pela Assem-
bleia Municipal, na reunião de dia 
18 de Abril, com os votos favoráveis 
do PS e da CDU.

Mealhada com acesso à Internet 
sem fios no Jardim Municipal 

Prestação de Contas 
do ano 2007 foi 
aprovada

No Jardim Municipal da Mealhada todos os utilizadores 
interessados podem aceder gratuitamente à  

internet sem fios.

Projecto Coimbra Digital

• Desde dia 19 de Maio que qual-
quer pessoa que esteja no Jardim 
Municipal da Mealhada e queira 
aceder à internet pode fazê-lo. Bas-
ta colocar “coimbradigital@pt.wifi” 
no “user” e “hotspot” na “password” 
para poder viajar gratuitamente e 
ilimitadamente pelo Mundo dos 
3’ws. A primeira Zona de Acesso à 
Internet sem Fios (Wi-Fi) do conce-
lho surge, assim, no âmbito de um 
projecto da Coimbra Digital, à qual 
a Mealhada pertence, e faz parte 
de um rol de 22 Pontos de Banda 
Larga que essa associação está a 
implementar nos 17 concelhos que 
lhe estão associados.
“Este é o segundo Ponto Municipal 
de Banda Larga que inauguramos. 
O primeiro foi em Montemor, ago-
ra é este aqui na Mealhada. Que-
remos, sobretudo, que os jovens 
possam ter acesso à Internet aqui 
do Jardim Municipal”, sublinhou o 
Presidente da Associação Coimbra 
Região Digital, Horácio Pina Prata, 
na inauguração do Hot Spot da Me-
alhada, na presença de dezenas de 

jovens que se deslocaram ao local 
para conhecerem também a viatu-
ra multimédia do Roadshow Coim-
bra Região Digital, equipada com 8 
computadores portáteis ligados em 
rede.
“Neste momento passamos a ter 
ligação de Banda Larga aqui no 
Jardim Municipal. Isto é para os 
mais novos, é para vocês”, afirmou, 
por sua vez, o Presidente da Câ-
mara da Mealhada, Carlos Cabral, 
dirigindo-se às dezenas de jovens 
presentes. “Hoje em dia temos co-
nhecimento dos acontecimentos 
de forma imediata. Vocês vão vi-
ver neste mundo. Vão ser uma ge-
ração diferente, para melhor, vão 
integrar uma sociedade diferente, 
graças a estas novas tecnologias 
da informação e da comunicação. 
Espero, sinceramente, que todas 
estas ferramentas sejam usadas em 
prol da partilha de informação e 
por um Mundo melhor”, salientou 
Carlos Cabral, concluindo: “É vos-
so! Usem e abusem, no bom senti-
do, de todas as possibilidades que 

este mundo vos proporciona”. Com 
a inauguração desta primeira Zona 
de Acesso à Internet sem Fios (Wi-
Fi) do concelho, a Câmara Munici-
pal da Mealhada prossegue, assim, 
a sua política de promoção das no-
vas tecnologias da informação por 
todo o município, procurando com-
bater a infoexclusão e proporcio-
nando igualdade de oportunidades 
no acesso às novas tecnologias a 
toda a população do concelho.
Para além do novo Hot Spot, o Mu-
nicípio da Mealhada tem já ao ser-
viço da população o Espaço Inter-
net do Luso, o Espaço Internet da 
Mealhada, uma zona de internet na 
Biblioteca Municipal da Mealhada, 
outra no Arquivo Municipal e, ain-
da, o Bibliomealhada – um espaço 
móvel, com computadores e acesso 
gratuito ao Mundo dos 3´Ws, que 
permite levar as novas tecnologias 
da informação a toda a população 
do concelho.

O Ponto Municipal de Banda Larga da Mealhada foi inaugurado, na tarde de dia 19 de Maio, junto aos 
Paços do Concelho, na presença do Presidente da Associação Coimbra Região Digital, Horácio Pina Prata, 
e do Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral. 

Os documentos de Prestação 
de Contas do ano 2007 foram 
aprovados na reunião de 
câmara de 3 de Abril, com 
quatro votos favoráveis do 
PS e dois contra do PSD. 

• “Conseguimos uma taxa de 
execução ao nível das receitas 
de cerca de 98% e uma taxa de 
execução ao nível das despesas 
de cerca de 79%. Transitámos 
para 2008 com zero de dívidas 
a fornecedores e empreiteiros. 
Desafio-os a procurar no país taxas 
de execução como estas”, afirmou 
o Presidente da Câmara.
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• O projecto das Auto-Estradas 
do Centro prevê um investi-
mento de 740 milhões de euros 
em novas vias, com perfil de 
auto-estrada, do IP3 (Coim-
bra – Mealhada – Viseu), IC2 
(Coimbra – Mealhada – Olivei-
ra de Azeméis e a ligação Avei-
ro – Águeda) e IC12 (Mealhada 
– Mortágua – Mangualde). No-
vas ligações que irão beneficiar 
toda a Região Centro e que pro-
curam, fundamentalmente, re-
duzir a sinistralidade e o tempo 
de percurso entre os diferentes 
concelhos dos distritos de Avei-
ro, Coimbra e Viseu.
“É o nosso mais ambicioso em-
preendimento rodoviário em 
curso. É o que envolve mais 
novas estradas e mais custos. É 
um investimento nas pessoas e 
na melhoria das suas acessibi-
lidades”, afirmou Paulo Cam-
pos, informando ainda que a 
concessão das Auto-Estradas do 
Centro vai ser adjudicada até ao 

final do ano. “Queremos que até 
2012 todas as novas auto-estra-
das estejam concluídas e ao ser-
viço da população”, referiu.
O concelho da Mealhada será 
um dos grandes beneficiados 
com esta obra, uma vez que vai 
ver os novos traçados a encon-
trarem-se no município. O Se-
cretário de Estado fez questão 

de focar isso mesmo. “Estas no-
vas vias vão colocar a Mealhada 
no centro do sistema rodoviário 
português”, concluiu o gover-
nante.
“Se há algum município que 
se deve regozijar por tudo isto 
somos nós, que há cerca de 20 
anos sofremos graves conse-
quências pela falta da variante 
da Mealhada à EN1/IC2”, subli-

nhou o Presidente da Câmara 
da Mealhada, acrescentando: 
“Felizmente que hoje estamos a 
ver essa concretização”.
Carlos Cabral aproveitou ainda 
a presença de Paulo Campos 
para lembrar a necessidade da 
“construção do IC12 entre a 
Mealhada e Mira”. “Não é uma 
urgência para a Mealhada, mas 
é importante para os concelhos 
de Mira e Cantanhede”, argu-
mentou. 
Já o projecto das Auto-estradas 
do Centro só mereceu aplau-
sos. “Tudo vai ficar mais perto 
da Mealhada”, afirmou Carlos 
Cabral, agradecendo ao Gover-
no “a concretização do lança-
mento desta iniciativa dentro 
do prazo, conforme havia sido 
prometido”. “Este é um dia em 
grande. Com estas novas liga-
ções, a Mealhada vai ficar, se 
me permitem dizê-lo, no centro 
do Mundo”, disse.

A empreitada já está em curso, 
sendo que a empresa a quem foi 
adjudicada a obra, a Alberto Couto 
Alves SA, deverá terminá-la no pri-
meiro trimestre de 2009. “Espere-
mos que o bebé nasça bonito, que 
cresça bem e que tenha uma longa 
vida”, ambicionou o Presidente da 
Câmara, no discurso que proferiu 
após a assinatura do documento. 
“Que este seja o último dia em que 
o espaço dos Viveiros Florestais es-
teja assim degradado e sem segu-
rança”, acrescentou o autarca.
A ambição já tem mais de 15 anos. 
O espaço dos Viveiros Florestais 
pertencia ao Estado e foram neces-
sários vários anos de diligências 
junto dos sucessivos Governos para 
a Câmara da Mealhada ter conse-
guido ser proprietária do terreno. 

Uma pretensão que foi alcançada 
por este Executivo Municipal no dia 
30 de Maio do ano passado, tendo a 
autarquia cedido ao Estado, como 
contrapartida, o terreno municipal 
onde foi construída a Escola EB 2/3 
da Pampilhosa.
O objectivo já estava traçado: o an-
tigo espaço dos Viveiros Florestais 
seria reconvertido em Parque Urba-
no da Mealhada. Depois da aquisi-
ção do terreno, tudo foi mais fácil. 
“A Câmara Municipal mandou fa-
zer o projecto, lançou o concurso, 
analisou as propostas, adjudicou a 
empreitada e agora vai ver a obra 
a avançar no terreno”, sintetizou 
Carlos Cabral, na cerimónia de as-
sinatura do contrato, mostrando a 
sua satisfação por, finalmente, se 
iniciar a empreitada.

Secretário de Estado 
apresentou Auto-Estradas 
do Centro na Mealhada
O Secretário de Estado das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Campos, esteve dia 10 de Abril 
na Mealhada, para apresentar as Auto-Estradas do Centro e os benefícios que estas novas ligações vão 
trazer ao concelho. “Vamos todos ficar mais perto da Mealhada e das suas extraordinárias riquezas”, ga-
rantiu Paulo Campos, anunciando ainda que está para breve o novo IC3, que ligará também a Mealhada 
a Coimbra, a Tomar e, mais tarde, ao futuro aeroporto de Alcochete.

Empreitada arrancou 
a 16 de Maio
O contrato de empreitada de reconversão dos Viveiros Florestais 
em Parque Urbano da Mealhada foi assinado dia 8 de Maio, no 
Salão Nobre, pelo Presidente da Câmara da Mealhada e por um 
representante da Alberto Couto Alves, SA, empresa à qual foi 
adjudicada a obra por cerca de 1.880 mil euros. “Está concluído o 
acto. Dentro de dias começarão as obras que nós tanto queríamos 
que fossem iniciadas”, resumiu o autarca Carlos Cabral. As obras 
tiveram início no dia 16 de Maio.

Parque Urbano da MealhadaObras Públicas

Paulo Campos apresentou o projecto no Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada

“A Mealhada vai ficar 
no centro do mundo”

Carlos Cabral

AVISO

PLANO DE PORMENOR DA 
ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE BARRÔ

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 Setembro, 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 Condicionantes do Plano de Pormenor da Área de 

Localização Empresarial de Barrô, foram publicados na 2.ª Série do Diário da República do dia 3 de Abril de 2008.

Paços do Município de Mealhada, 4 de Abril de 2008
O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)
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Remodelação

Avenida Navarro no Luso
A empreitada de remodelação da Avenida Navarro, na vila do Luso, está a decorrer a bom 
ritmo. Trata-se de uma empreitada de valorização paisagística da zona central da vila do 
Luso, segundo o projecto do reputado professor e arquitecto Sidónio Pardal.

Construção

Bancada poente do Estádio Municipal da Mealhada
Estão praticamente concluídos os trabalhos de construção da bancada poente do Estádio Municipal Dr. Américo Couto. 

Construção

2ª Fase da Zona Industrial da Pedrulha
Em curso está também a 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.

Beneficiação

Estrada entre Santa Luzia/Barcouço
Está em curso a empreitada de repavimentação da estrada entre Santa Luzia e Barcouço e 
instalação de redes de águas e saneamento. A obra, iniciada em Fevereiro, tem um prazo de 
execução de 180 dias.
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Novos Edifícios

Jardim Público da Pampilhosa
Está concluída a empreitada de construção de dois edifícios no Jardim Público da Pampilhosa, um dos quais albergará um restaurante, uma cafetaria, um estabelecimento comercial e o outro 
destinado a apoio ao jardim. 

Reabilitação

Quatro fogos no Bairro Social do Canedo

Está concluída a empreitada de reabilitação de quatro fogos T3, que se en-
contram devolutos, no Bairro Social do Canedo. Uma obra que não faz parte 
da candidatura em curso para a recuperação total do bairro e que tem por 
objectivo criar condições de habitabilidade nos referidos quatro fogos, o que 
irá permitir a rotação dos restantes ocupantes para a reabilitação total dos 24 
fogos.

Adjudicação

Bancada e Balneários do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa
A empreitada de construção da bancada lateral e balneários do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa 
foi adjudicada à firma Joaquim Fernandes Marques & Filho, Lda., por um montante de aproximadamente 
380 mil euros. O projecto consiste na construção de uma bancada com uma lotação prevista de lugares sen-
tados de 364 e de balneários. O prazo de execução da obra é de 270 dias, prevendo-se que essa inicie perto 
de 25 de Junho.

Adjudicação

Construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço
A empreitada de construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço foi adjudicada à empresa Construções 
Irmãos Peres, Lda, pelo valor aproximado de 630 mil euros e com um prazo de execução de 10 meses. A 
obra prevê a construção de um corpo principal que engloba o recinto desportivo, balneários e instalações 
técnicas, outro corpo contíguo a nascente para as instalações sanitárias públicas e sala de direcção e um 
último, isolado, destinado ao bar e às bilheteiras. Quando esta obra estiver concluída, todas as freguesias 
do concelho da Mealhada passam a dispor de equipamentos desportivos modernos, que respondem com 
eficácia às necessidades da comunidade escolar do concelho. 

Adjudicação

Beneficiação Rua das Padeiras 
A empreitada de beneficiação da Rua das Padeiras, da Mealhada, foi adjudicada à empresa Delfim de Jesus 
Martins & Irmão, Lda., pelo valor aproximado de 46 mil euros. O prazo de execução da obra de reabilitação 
de pavimentos rodoviários é de 60 dias. 

Construção

Rede de Esgotos do Buçaco, Monte Novo e Salgueiral
Em curso está também a empreitada de execução da Rede de drenagem e tratamento de águas residuais das 
povoações de Buçaco, Monte Novo e Salgueiral.



Centro Escolar da Pampilhosa Escola do 1º ciclo do EB de Antes 

Concurso público foi lançado em Maio Empreitada já está concluída
O concurso público para a empreitada de construção do Centro Escolar da Pampilhosa foi 
lançado em meados de Maio. A obra consiste na construção de um moderno equipamento 
escolar, composto por várias salas de aula, biblioteca, balneários, ginásio, campo de jogos, 
recreio coberto e arranjos exteriores, numa área total edificada de 2367 m2. O preço base de 
concurso é de cerca de 1780 mil euros e o prazo de execução da obra é de 365 dias.
 
O referido equipamento escolar será o primeiro a ser desenvolvido no concelho, entre três 
previstos na Carta Educativa. Um equipamento escolar moderno e funcional, que vai nascer 
num olival que ainda é propriedade da família Teixeira Lopes, localizado junto à Rua do 
Lagar, próximo da Escola EB 2/3 da Pampilhosa, e procura dar resposta, de futuro, a todos 
os alunos da freguesia da Pampilhosa, abarcando ainda parte dos alunos da freguesia da 
Vacariça.  

Uma empreitada que vai ser construída de raiz e que deverá ter início já no próximo mês de 
Agosto.

A requalificação da escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Antes pretende dar resposta a 
uma fase de transição dos alunos dessa freguesia para o futuro Centro Escolar da Mea-
lhada, uma vez que, enquanto tal não se verifica, é notória a necessidade de requalificar 
o equipamento existente, de forma a responder às exigências actuais da comunidade es-
colar. 

A requalificação da escola de Antes – que previu intervenções de fundo, a nível estrutural, 
de forma a dar resposta às necessidades dos alunos, sobretudo no âmbito das Actividades 
de Enriquecimento Curricular (que necessitavam de um espaço para serem leccionadas) 
– é uma obra que já se encontra concluída e que contou com um investimento total de 
cerca de 245 mil euros.

QREN

Centro Escolar da 
Pampilhosa e Escola de Antes 
financiados pelo PO Centro
A construção do Centro 
Escolar da Pampilhosa e a 
requalificação da escola do 1º 
ciclo do Ensino Básico de Antes 
vão ser comparticipadas pelos 
fundos do QREN. A Mealhada 
foi um dos dois concelhos 
do distrito de Aveiro que viu 
aprovadas, dia 10 de Abril, em 
Abrantes, as candidaturas aos 
fundos do QREN, no âmbito 
do Mais Centro – Programa 
Operacional do Centro 
“Requalificação da Rede Escolar 
do 1º ciclo do Ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar”.

Quer a construção do Centro Esco-
lar da Pampilhosa, quer a requalifi-
cação da escola do 1º ciclo do En-
sino Básico de Antes, são obras que 
estão previstas na Carta Educativa 
do concelho da Mealhada. Dois pro-
jectos que viram as suas candidatu-

ras aos fundos comunitários do PO 
Centro serem aprovadas na cerimó-
nia que decorreu em Abrantes, na 
presença do Primeiro-Ministro José 
Sócrates. Ao todo, vão ser investi-
dos 33,3 milhões de euros em 31 
centros escolares de 16 concelhos 
da Região Centro.
O Centro Escolar da Pampilhosa é 
um projecto orçado em 1.945 mil 
euros, que será comparticipado em 
70% do investimento elegível de 
cerca de 1.436 mil euros. Já a re-
qualificação da escola do 1º ciclo do 
Ensino Básico de Antes é uma obra 
que está praticamente concluída e 
que conta com um investimento to-
tal de cerca de 245 mil euros, que 
será comparticipado em 70% do 
valor elegível de cerca de 153 mil 
euros.
Os centros escolares do Luso e da 
Mealhada, também previstos na 
Carta Educativa do concelho, vão 
ser igualmente alvo de candidatura 
aos fundos do QREN.

CENTRO ESCOLAR DA PAMPILHOSA VAI TER
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Cerimónia decorreu em Abrantes no dia 10 de Abril
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A Avenida 25 de Abril é um dos 
principais eixos urbanos da cidade 
da Mealhada. A sua construção teve 
por objectivo a melhoria das condi-
ções de circulação e acessibilidade 
na zona central da Mealhada. Ao 
mesmo tempo, a criação desta Ave-
nida, contribuiu para o desenvol-
vimento ordenado do aglomerado 
para Norte. A ocupação urbana na 
envolvente da Avenida foi-se de-
senvolvendo preferencialmente no 
seu lado Poente, acabando por se 
criar um vazio urbano nos terrenos 
localizados no lado Nascente (local 
de transição com a Zona Antiga da 
Mealhada / Rua Dr. Costa Simões). 

Neste sentido, a Câmara Municipal 
desenvolveu um estudo urbanístico 
tendo por objectivo principal a de-
finição de um modelo de ocupação 
urbana dos terrenos marginais à 
Avenida. O estudo urbanístico de-
signado por “Unidade de Execução 
da Avenida 25 de Abril”, com en-
quadramento no Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Terri-
torial e no Plano Director Munici-
pal da Mealhada, foi aprovado nas 
reuniões do Executivo Municipal 
de 13 de Agosto de 2007 e 10 de Ja-
neiro de 2008.

O projecto urbano desenvolvido es-
tabelece que a futura ocupação dos 
terrenos envolventes à Avenida 25 
de Abril na Mealhada assenta num 
conjunto de edifícios de habitação 
colectiva com áreas destinadas a 
comércio e serviços e ainda a cria-
ção de novas zonas de estaciona-
mento e de espaços verdes. Final-
mente, destaca-se que está prevista 
uma intervenção de requalificação 
das valas hidráulicas existentes no 
local. A concretização do projecto 
realiza-se através de operações de 
loteamento de iniciativa dos parti-
culares.

Projecto 
urbano 
da Av. 25 
de Abril 
já está 
concluído

Mealhada
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O Cine-Teatro Messias abriu 
as portas, na noite de  24 de 
Abril, para um espectáculo 
dedicado à Revolução dos 
Cravos, protagonizado por 
Manuel Freire. Um “espectáculo 
interactivo”, assim o apelidou o 
músico, sem alinhamento certo, 
já que “esse fica na cabeça, 
mas pode ser alterado ao fim 
de cinco minutos”. O objectivo 
foi conseguido: as mais de 200 
pessoas presentes interagiram 
com o cantor, acompanhando-o 
nas histórias contadas, nos 
poemas lidos e, claro, nas 
emblemáticas canções do 25 de 
Abril de 74. 

• “Tenho uma ideia do que vou 
fazer, mas não quer dizer que não 
altere tudo ao fim de cinco minu-
tos. O que interessa é seguir a mi-
nha vontade e o que sentir que é 
a vontade do público”, confessou 
Manuel Freire. A revelação foi fei-

ta pelo cantor precisamente cinco 
minutos antes do espectáculo co-
meçar, ainda no seu camarim. “É 
um espectáculo interactivo. Vou 
ler uns poemas e cantar umas can-
tigas”, acrescentou Manuel Freire, 
descontraído, mostrando as vanta-
gens de “não ter uma editora, uma 
carreira”. “Faço o que quero, vou 
onde quero e isso é muito bom”, 
garantiu, de sorriso na cara.
E assim foi. Assim o fez, e bem. 
Cronologicamente foi conversan-
do sobre os anos 60 e 70, contan-
do histórias, recitando poemas, 
cantando canções de Liberdade, 
comunicando com o público que, 
emocionado, lhe retribuiu com 
aplausos. “Já estou a dar saltos no 
alinhamento mental que tinha”, 
confessou durante o espectáculo, 
logo após recitar “Abril tão triste no 
país de Abril”, um poema de Ma-
nuel Alegre de 1965.
Manuel Freire começou cedo a 
recitar, a cantar e a fazer música 
pelas ruas de Coimbra, ao lado 
de José Afonso e Adriano Correia 

de Oliveira, em prol da Democra-
cia e da Liberdade. Fê-lo, “por um 
lado por militância, por outro lado 
por prazer”, como referiu, e o seu 
nome ficou para sempre associado 
à canção que imortalizou o poema 
“Pedra Filosofal”, de António Ge-
deão. O momento era muito espe-
rado no Cine-Teatro Messias. “Eles 
não sabem, nem sonham/que o 
sonho comanda a vida”, ouviu-se. 
Os aplausos não tardaram, com o 
público a retribuir o sentimento 
que Manuel Freire incutiu em todo 
o espectáculo.
“Quem faz cantigas, faz por prazer. 
Ninguém comunica com o público, 
ninguém faz cantigas por obriga-
ção. Faz porque quer”, afirmou o 
cantor, minutos antes, na conversa 
mantida no camarim. A afirmação 
tinha deixado antever um bom es-
pectáculo e assim foi. Um “espectá-
culo interactivo”, carregado de sen-
timento e emoção, bem ao estilo de 
quem canta “por prazer”, “porque 
quer”, porque lhe sai da alma, es-
pontaneamente.

Cine-Teatro Municipal Messias

Manuel Freire cantou o 25 de Abril 

• O Dia da Criança foi comemora-
do com inúmeras actividades no 
concelho da Mealhada. Centenas 
de crianças encheram o Jardim Mu-
nicipal da Mealhada, onde decorria 
a X Feira de Artesanato e Gastrono-
mia, para participarem nas diver-
sas iniciativas que aconteceram no 
local. 
Insufláveis, animação circense, 
“workshops” de Dance Fusion e a 
actividade “Os Pequenos Artistas da 
Expressão Musical”, desenvolvida 
pelos professores de Música das Ac-
tividades de Enriquecimento Curri-
cular, foram algumas das iniciativas 
que a autarquia organizou para que 
os mais novos celebrassem, da me-
lhor maneira, o seu dia. A Escola 
de Samba “Sócios da Mangueira” 
também ajudou, promovendo “ate-
liers” de pintura, jogos tradicionais 
e pinturas faciais no espaço da fei-

ra. As iniciativas tiveram uma enor-
me adesão e centenas de crianças, 
acompanhadas por pais, familiares 
e amigos, encheram o Jardim Mu-
nicipal da Mealhada. 
Outra opção passou pela peça de 
teatro “O Gato Malhado e a Ando-
rinha Sinhá” que subiu ao palco do 
Cine-Teatro Municipal Messias. A 
ideia também agradou os mais no-
vos, que igualmente lotaram esse 
espaço cultural do concelho, para 
assistirem a duas horas de um es-
pactáculo que se centrou na bela 
história de amizade entre o Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá, 
da obra do escritor Jorge Amado, 
e que foi protagonizado por um 
grupo de alunos que frequentam 
o Desafi’Arte – Clube de Teatro do 
Colégio Nossa Senhora da Assun-
ção de Famalicão (Anadia). 

• O Cine-Teatro Municipal Messias recebeu, dia 17 de Maio, “Conversas 
de Camarim”, com Simone de Oliveira e Vítor de Sousa. Um espectáculo 
distinto e inovador, que aborda de uma forma descontraída a vida atrás 
dos palcos. Conversas que contam histórias de bastidores, cómicas e dra-
máticas, pela voz de Simone de Oliveira e Vítor de Sousa, acompanhados 
ao piano por Nuno Feist.

Os dois actores passam em revista histórias de bastidores, situações viven-
ciadas atrás dos palcos, que são ilustradas por poemas ditos por Vítor de 
Sousa e alguns temas cantados por Simone de Oliveira, sempre ao som do 
piano de Nuno Feist. Um espectáculo que decorre em ambiente de tertúlia, 
num cenário de “mesa de café”, e que conta com a projecção de slides de 
alguns momentos, alusivos às conversas, vividos, por exemplo, pelos tão 
conhecidos Miguel Torga, Ary dos Santos, João Vilarett, Amália, Varela da 
Silva, entre outros. 

“Conversas de Camarim” 
com Simone de Oliveira 
e Vítor de Sousa 

• O Cine-Teatro Municipal Mes-
sias foi palco, dia 14 de Junho, da 
peça de teatro “Boa Noite Mãe”, 
interpretada por Sofia Alves e Ma-
nuela Maria, sob a direcção de Cel-
so Cleto. Mais de uma centena de 
pessoas assistiram à versão teatral 
portuguesa da história que valeu o 
prémio Pulitzer à sua autora, a dra-
maturga norte-americana Marsha 
Norman.

A história desenrola-se em volta 
da frágil relação familiar de uma 
mãe e uma filha. A filha Jess (Sofia 
Alves), abandonada pelo marido e 
a sofrer pelo desaparecimento vo-
luntário do seu filho, decide comu-
nicar à mãe, Thelma (Manuela Ma-
ria), que se vai suicidar. Já Thelma, 
que teve um casamento de solidão 
e uma relação dura com a filha, na 
noite que é confrontada com a de-
cisão de Jess, decide que vai fazer 
tudo para não a perder. Uma noite 
de grandes revelações, que modifi-
ca todo o percurso das suas vidas.

“Boa Noite Mãe” 
com Sofia Alves e 
Manuela Maria 

Dia da Criança celebrado 
com muitas actividades
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Breves da Biblioteca
A Biblioteca Municipal da Mealhada desenvolve, todos os meses, uma série de iniciativas destinadas aos 
utentes de todas as idades. De exposições temáticas a acções de formação, de peças de teatro à projecção 
de filmes e documentários, da escrita criativa à leitura de histórias e poesias, de jogos didácticos à con-
versa e ao convívio, são muitos os momentos culturais proporcionados aos seus utentes.

“Bussaco – Monte de Histórias”
• O livro infantil “Bussaco – Monte de Histórias” foi apresentado, 
no dia 1 de Junho, Dia da Criança, no Salão Nobre da Câmara 
da Mealhada. A obra, que conta várias histórias sobre a Mata do 
Buçaco e é dirigida sobretudo a crianças entre os 4 e os 9 anos, 
é da autoria de duas funcionárias da autarquia, Gisela Ferreira 
e Vera Martins, e é ilustrada por Salgado Almeida e editada pela 
Héstia Editores, com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada.

Livro científico “Javali” vai ser 
apresentado em Julho na Mealhada
• O livro científico “Javali”, da Colecção Património Natural 
Transmontano, vai ser apresentado, no próximo mês de Julho, na 
Biblioteca Municipal da Mealhada. Uma obra assinada pelos biólo-
gos Carlos Fonseca e Fernando Correia, sendo o primeiro profes-
sor da Universidade de Aveiro, com fortes ligações ao projecto 
de reestruturação da Mata Nacional do Buçaco e o segundo um 

residente no concelho. 

O livro, editado pela João Azevedo 
Editor, conta com o apoio da Câmara 
Municipal da Mealhada. “Ao Mu-
nicípio da Mealhada pela visão, nem 
sempre usual, em procurar apoiar 
autores concelhios e promover assim 
obras com raiz cultural”, lê-se nos 
agradecimentos que os autores colo-
caram na publicação.

José Pais apresentou “Inconfidências e…” 
na Biblioteca Municipal da Mealhada
 O diário de bolso “Inconfidências e…”, da autoria de José Pais, 
foi apresentado, no dia 5 de Junho, na Biblioteca Municipal da 
Mealhada. Uma obra que procura espelhar as mais variadas práti-
cas de vida do autor – um jovem de Grada, que 
aos 10 anos veio estudar para a Mealhada – e 
que conta com a edição da Art&Escrita e com o 
apoio da Câmara Municipal da Mealhada. 

“Este livro é uma viagem pela terra, uma terra 
de vivências, de amarguras, mas a terra que 
nos faz sonhar”, resumiu a Vice-Presidente da 
Câmara, Filomena Pinheiro. “É um livrinho per-
feito como a vida o é”, concluiu, por sua vez, o 
amigo António Santos.

14 a 30 de Abril

Os Santos Populares fazem a festa
As vidas de Santo António, São João e São Pedro, as tradições das festas populares, as quadras e as modinhas 
estiveram presentes nos diferentes espaços da biblioteca.

4 de Junho Teatro

“Bombas”
O teatro voltou à biblioteca com a peça “Bombas”, da autoria da professo-
ra Isabel Lemos e representada pelo Clube de Teatro da Escola EB 2/3 da 
Mealhada.

17 de Maio Acção de Formação

“Quem lê um conto, acrescenta um ponto”
Uma acção de formação destinada a professores, educadores, bibliotecários e outros mediadores da leitura, 
dinamizada pelo formador Jorge Alonso, que procurou ensinar a fazer animação da leitura.

13 a 15 de Maio Exposição

“Eu, Tu e Nós”
ma mostra sobre o multiculturalismo, preparada pelas alunas estagiárias 
do Curso Tecnológico de Acção Social da Escola Secundária da Mealhada, 
no âmbito do Ano Europeu do Diálogo Intercultural.

14 de Maio Poesia

“A ver o Mar”
Um espectáculo de poesia sobre o mar levado a cabo pela associação 
artística Andante, que explora obras relacionadas com a temática, de au-
tores como Sophia de Mello Breyner Andresen, José Jorge Letria, António 
Gedeão e Frederico Garcia Lorca, entre outros. O espectáculo decorreu no 
Cine-Teatro Municipal Messias.

23 de Abril

Dia Mundial do Livro
Esta data foi assinalada pela Biblioteca Municipal com a distribuição de marcadores com citações, alusivas à 
temática do livro, de grandes autores mundiais.

14 a 30 de Abril

“Letras de um Abril em Portugal”
Prosas, poesias e canções. Tudo o que fosse alusivo à Revolução dos 
Cravos esteve em destaque, de 14 a 30 de Abril, na Biblioteca Municipal. 
Os alunos das escolas do concelho do 3º ao 6º ano de escolaridade foram 
convidados a visitar o espaço e, depois, deixaram o seu testemunho sobre a 
Revolução de Cravos através de um texto ou de um desenho, que irá agora 
integrar uma obra colectiva intitulada “Páginas de Abril”. 

8 de Abril

“Diálogo Intercultural”
Um conjunto de conversas, sobre diferentes culturas, para os mais 
novos. A iniciativa procurou que crianças e jovens conversassem com 
imigrantes da Rússia, Ucrânia, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, para 
que as diferentes culturas fossem partilhadas.  
2 de Abril

Dia do Livro Infantil
A Biblioteca Municipal destacou, no seu espaço, as obras e os autores 
portugueses que mais têm escrito para o público infantil. Para além disso, 
deu também início ao passatempo “E o Outro aqui tão perto”, sugerido 
pela Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas. Um passatempo direcciona-
do para as crianças entre os 8 e os 13 anos, que visa fomentar a escrita e a 
criatividade junto dos mais novos. 
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AMBIENTE

O Município da Mealhada foi distinguido, mais um ano, no âmbito do 
“Projecto ECOXXI: Um compromisso para a Sustentabilidade”. A autarquia 
mealhadense recebeu o diploma de participação no ECOXXI e foi ainda 
galardoada com uma medalha por ter atingido os objectivos que eram pre-
tendidos para 2007 em termos educação ambiental e contribuição para o 
desenvolvimento sustentável local.

Município da Mealhada 
recebe diploma e 
medalha Eco XXI 

As escolas EB1 da Mealhada e do 
Luso receberam, dia 3 de Abril, 
uma visita da Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, Filomena 
Pinheiro, e do Vereador do 
Ambiente, António Jorge 
Franco. Uma iniciativa que 
se tem estendido às outras 
escolas do concelho e que teve 
como objectivo sensibilizar 
a comunidade escolar para a 
importância do exercício da 
cidadania e da preservação do 
meio ambiente. 

• A lição do dia foi sobre oleões e 
reciclagem de óleos. O consultor 
da autarquia para a área do Am-
biente, Nelson Martins, explicou 
como se abre um oleão e que tipo 
de óleo – alimentar, já usado – se 
coloca lá dentro. Os pequenos 
aprendizes escutaram com atenção 

e interessaram-se pela temática, 
sobretudo quando o Vereador do 
Ambiente lhes lançou um desafio: 
“Quem conseguir, durante o ano 
lectivo, trazer cinco litros de óleo 
usado para a escola, vai ter direito a 
uma prenda da Câmara Municipal. 
O que acham?”.
 
O desafio da Câmara Municipal 
foi realizado a todas as escolas do 
concelho. Cada aluno recebeu um 
passaporte, onde fica registado a 
quantidade de óleo que já trouxe 
para a escola. Quem conseguir tra-
zer cinco litros de óleo alimentar já 
utilizado, receberá no final do ano 
lectivo um presente da autarquia. 
Desta forma, os mais novos come-
çam já a aplicar os conhecimento 
que adquiriram na área de Educa-
ção Ambiental e, melhor que isso, 
vão passando a mensagem dentro 
das próprias casas, aos pais e outros 
familiares.

Educação Ambiental

Vereadores da Câmara 
visitaram EB1 da 
Mealhada e do Luso

I Fórum de Educação Ambiental 
com balanço muito positivo
O I Fórum de Educação Ambiental – Ambimealhada reuniu, dia 5 de Junho, no Cine-Teatro Municipal 
Messias, mais de uma centena de pessoas. Um dia inteiro dedicado ao Ambiente, que ficou marcado pela 
excelência das intervenções dos oradores, mas também pela constatação de que a temática ambiental 
tem cada vez mais peso nas preocupações da autarquia e do nosso dia-a-dia. No final, o balanço foi muito 
positivo, com o público e os oradores a aplaudirem a iniciativa e a reclamarem uma segunda edição para 
2009.

A preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável estiveram em destaque no 
Cine-Teatro Municipal Messias. “É nossa ambição ter um concelho de referência também a nível ambiental”, 
afirmou o Presidente da Câmara, Carlos Cabral, no discurso de abertura do evento. No Dia Mundial do Am-
biente, o dia foi dedicado por inteiro à temática e a reflexão foi a palavra de ordem. Reflectiu-se sobre as boas 
práticas nas autarquias, a importância da reciclagem como parte integrante da política dos 4 R’s e a acção 
humana e a sua influência no ambiente. 

O dia foi rico na partilha de conhecimentos e boas práticas. Revelaram-se iniciativas para impulsionar o de-
senvolvimento sustentável, pequenos gestos para a preservação ambiental, falou-se da Agenda 21 Local, da 
importância da compostagem e da reciclagem de óleos, da gestão integrada de sistemas de saneamento em 
meio urbano, do planeamento e gestão energética municipal e, por último, da gestão de risco de incêndios 
florestais.

“Correu muito bem, foi um dia enriquecedor. Para o ano que haja mais e melhor”, afirmou, no final do evento, 
o sócio-gerente da empresa Certoma, José Alfredo, que, na altura, moderava o  debate. Uma opinião que pa-
receu partilhada pelas mais de cem pessoas presentes, que aplaudiram de pé a iniciativa. A Vice-Presidente 
da Câmara acedeu aos pedidos e, no discurso de encerramento do fórum, garantiu que, em 2009, vai haver o 
II Fórum de Educação Ambiental do concelho da Mealhada.

Momentos culturais
A iniciativa contou com dois pequenos momentos culturais dedicados ao tema do Ambiente e protagoniza-
dos pelos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho da Mealhada. No final da ma-
nhã, houve um teatro baseado na história da Carochinha, mas adaptado à temática do Ambiente, enquanto 
no encerramento os mais novos subiram ao palco, todos com t-shirts alusivas ao evento, e presentearam o 
público com uma coreografia moderna, cheia de cor, ritmo e movimento. 

Painel de Convidados e Moderadores:

Dra Sandra Valente – Departamento do Ambiente e Ordenamento do Território da Universidade de Aveiro
Dr. Diogo Mateus – Vereador do Ambiente da Câmara Municipal da Pombal
Eng. António Jorge Franco – Vereador do Ambiente da Câmara Municipal da Mealhada
Eng. António Pita – Chefe de Divisão de Águas e Saneamento da Câmara Municipal da Mealhada
Eng. Nélson Duarte Martins – Consultor da Câmara Municipal da Mealhada
Dr. Pedro Amorim – Gerente da Space
Dr. Alexandre Ventura – Coordenador do Gabinete de Informação da Lipor
Professor José Saldanha Matos – Professor do Instituto Superior Técnico e Presidente do Conselho Directivo 
da Associação Portuguesa para Estudos de Saneamento Básico
Eng. José Alfredo – Sócio-Gerente da empresa Certoma
Eng.ª Manuela Carreiras – Escola Superior Agrária de Coimbra
Eng.ª Tanya Esteves – Escola Superior Agrária de Coimbra

“Ambimealhada”

Mais de 250 alunos na sessão deEducação Ambiental na EB1 da Mealhada

I Fórum de Educação Ambiental da Mealhada foi um sucesso
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• A equipa do Voltregá é a nova cam-
peã da Europa. Num jogo repleto 
de emoção, a formação espanhola 
levou a melhor sobre o colectivo da 
Maia, com Carla Font em destaque, 
a apontar os dois golos da partida. 
A equipa da Fundação Nortecoope 
foi uma digna vencida, que até ao 
último segundo tudo vez para levar 
o jogo para prolongamento. 
Esta partida veio, porém, confirmar 
o excelente grupo que a equipa do 
Voltregá deu a conhecer durante 
toda a competição. “Jogo a jogo co-
meçámos a acreditar que era possí-
vel ganhar, mas foi um jogo muito 
bom, tanto podíamos ter ganho 
nós como elas”, afirmou a capitã 

de equipa, Carla Font. “O Voltregá 
é uma equipa amadora e estamos 
muito felizes por ter conquistado o 
troféu”, frisou, por sua vez, o trei-
nador Raul Jodar.
O Hóquei Clube da Mealhada não 
conseguiu ir além do 6º lugar da 
taça europeia. “Penso que a equi-
pa merecia melhor classificação 
do que esta. Quando começou o 
torneio tínhamos em mente chegar 
às meias-finais”, afirmou a capi-
tã do Hóquei Clube da Mealhada, 
Dina Tavares, acrescentando que, 
na última partida, contra as cata-
lãs do Mataró, a culpa da derrota 
portuguesa esteve na guarda-redes 
adversária. “Encontrámos uma 

grande guarda-redes pela frente, o 
que dificultou muito o nosso jogo”, 
concluiu.
Na conferência de imprensa que 
decorreu no final do torneio, Car-
los Graça, Presidente do Comité 
Europeu de Hóquei em Patins, era 
um homem visivelmente satisfei-
to. “O balanço é bastante positivo 
e penso que é um evento que tem 
pernas para continuar. Tivemos 
aqui algumas das melhores equipas 
do Mundo da modalidade”, referiu. 
Relativamente à organização, Car-
los Graça resumiu-a numa palavra: 
“Impecável”. “Esteve tudo muito 
bem e esperamos voltar em breve”, 
concluiu.

Já o Presidente da Câmara come-
çou por lembrar que eventos destes 
só são possíveis “porque o concelho 
tem instalações desportivas à sua 
altura”. “São infra-estruturas para 
serem usadas, essencialmente, pe-
los munícipes do concelho, mas 
estão sempre abertos a receber este 
género de competições”, referiu 
Carlos Cabral. O autarca terminou o 
discurso agradecendo aos cerca de 
100 voluntários que possibilitaram 
a realização do evento e acrescen-
tando que esse só foi possível de-
vido a “este tipo de mobilizações”. 
“Só assim conseguimos tornar este 
género de eventos realidade”, con-
cluiu Carlos Cabral.

Hóquei em Patins

Voltregá sagrou-se campeã 
europeia na Mealhada
O concelho da Mealhada foi palco, de 22 a 25 de Maio, da 2ª Taça Europeia Feminina de Hóquei em Patins. As espanholas do Voltregá destacaram-se entre as hoquistas que 
estiveram presentes e conquistaram a tão cobiçada taça. A final traduziu-se numa vitória merecida frente às portuguesas da Fundação Nortecoope por 2-1, num jogo digno de 
campeãs e que, durante toda a partida, prendeu a atenção das centenas de pessoas presentes no Pavilhão Municipal da Mealhada. 

1º C Pati Voltregá

2º Fundação Nortecoope

3º Biescas Gijón HC

4º US Coutras RH

5º Grupclima Mataró

6º HC da Mealhada  

7º SK Germania Herringen

8º CS Noisy Le Grand NS

Classificação

A equipa espanhola foi a grande vencedora da competição europeia

“Esteve tudo muito bem 
e esperamos voltar em 
breve”

Carlos Graça

Hóquei Clube da Mealhada não conseguiu ir além do 6º lugar
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Pampilhosa venceu o 3º Torneio 
Inter-freguesias de Futsal 

18 a 28 de Março 

Férias Desportivas 
e Culturais da 
Páscoa recheadas 
de actividades 

As Férias Desportivas e Culturais 
da Páscoa 2008 decorreram de 18 
a 28 de Março no concelho da Me-
alhada. Atletismo, natação, ténis, 
futebol, patinagem, hidroginástica 
e pólo aquático, tiro com arco ou 
com zarabatana, jogos tradicionais 
e jogos ambientais, “ateliers” de 
escrita e de desenho e visitas cultu-
rais foram algumas das actividades 
realizadas pelas 18 crianças, dos 6 
aos 12 anos, inscritas nesta iniciati-
va de ocupação dos tempos livres.
Este é um projecto iniciado há vá-
rios anos pela Câmara da Mealha-

da, que procura ocupar o tempo 
livre dos jovens durante as férias – 
neste caso, da Páscoa –, recorrendo 
a actividades que promovam o seu 
desenvolvimento pessoal, as rela-
ções interpessoais, a sua integração 
social e educação cívica, bem como 
um estilo de vida activo e saudável. 
As actividades propostas são sem-
pre muitas e variadas: desportos 
individuais, desportos colectivos, 
diversos “ateliers” e visitas a mu-
seus, parques e à Mata Nacional do 
Buçaco.
As actividades foram realizadas 
por 18 jovens inscritos – com ida-
des entre os 6 e 12 anos – sempre 
na companhia de, pelo menos, dois 
monitores. A Câmara Municipal da 
Mealhada assegurou também os 
transportes durante o horário das 
actividades.

A iniciativa “Um café com…” regressou, dia 5 de 
Maio, ao Centro de Estágios do Luso. Uma edição 
novamente dedicada ao futebol, que contou com 
a presença de Manuel Machado (ex-treinador da 
Académica e do Braga), Paulo Sérgio (treinador do 
S.C Beira-Mar) e Vítor Urbano (vice-presidente da 
Associação Nacional de Treinadores de Futebol) e 
uma plateia com mais de uma centena de pessoas.

• A sala esteve novamente lotada. Mais de uma cente-
na de pessoas, na sua maioria treinadores de futebol, 
estiveram presentes no Centro de Estágios do Luso, 
para mais uma edição de “Um café com…”. Durante 
três horas, a temática do futebol esteve em discussão, 
numa sessão que se caracterizou pelo à-vontade e 
pela descontracção de todos os presentes. 
A sessão teve início com a intervenção de Vítor Ur-
bano, que falou sobre a formação dos treinadores de 
futebol em Portugal e as melhorias que devem ser 
implementadas neste processo. Considerando que 
ainda existe muito por fazer, o vice-presidente da As-
sociação Nacional de Treinadores de Futebol sugeriu 
algumas modificações necessárias para optimizar a 
qualidade dos treinadores de futebol.
Manuel Machado centrou o seu discurso sobre os 
factores que condicionam o sucesso ou insucesso 
das equipas de futebol. O ex-treinador da Académi-
ca e do Braga defendeu a importância de existirem 
estruturas fortes ao nível da direcção dos clubes para 

o sucesso da formação. Manuel Machado defende 
que são essas estruturas, que devem estar acima de 
qualquer treinador ou jogador, que têm como missão 
garantir a estabilidade do clube. 
O treinador do Beira-Mar apresentou uma aborda-
gem mais técnica da temática central do colóquio 
desportivo. Paulo Sérgio falou sobre o contra-ataque 
e as vantagens e desvantagens da aplicação deste 
método de jogo ofensivo. O treinador do Beira-Mar 
defendeu que o contra-ataque é “uma arma poderosa 
do futebol actual”, sendo por isso utilizada por todas 
as equipas, incluindo as mais fortes. 
A tertúlia terminou já a altas horas de noite, depois 
de o público ter colocado todas as suas dúvidas e 
curiosidades aos especialistas da mesa. 

Futsal

“Um café com…”
muito futebol no Luso

A equipa da Junta de Freguesia de Pampilhosa foi a grande vencedora 
do 3º Torneio Inter-Freguesias de Futsal, ao derrotar, no passado dia 1 de 
Maio, no Pavilhão Municipal do Luso, a equipa da Junta de Freguesia de 
Mealhada por 5-3.

• Horas antes da grande final, a equipa da Junta de Freguesia de Barcouço 
conquistou o 3º lugar da competição, derrotando a equipa da Junta de 
Freguesia de Casal Comba por 8-3. O prémio de melhor jogador e o melhor 
marcador ficaram, no entanto, em Casal Comba, respectivamente com Vic-
tor Hugo e Luís Cruz, enquanto o prémio “fair-play” foi entregue à equipa 
do Luso.
O Torneio Inter-Freguesias de Futsal, que terminou agora a sua 3ª edição 
de sucesso, é uma iniciativa da Câmara Municipal da Mealhada, em co-
laboração com as oito Juntas de Freguesia do concelho, que procura pro-
mover a prática desportiva junto dos munícipes, estimulando o convívio 
social e o intercâmbio entre as diferentes freguesias. 

Classificação

1º J F Pampilhosa 2º J F Mealhada 3º J F Vacariça 4º J F Casal Comba 5º J F Luso 6º Classificado – J F 
Antes

7º J F Barcouço 8º J F Ventosa do Bairro

Distinções

Melhor Jogador do Torneio Victor Hugo – J F Casal Comba

Melhor Marcador do Torneio Luis Cruz – J F Casal Comba

Taça Fair-Play – J F Luso
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24 de Maio 

Corrida em Montanha 
O Luso foi palco, dia 24 de Maio, do Campeonato Na-
cional de Corrida em Montanha e do Grande Prémio de 
Luso de Corrida em Montanha, este último com direito 
a prémios monetários. No mesmo dia, decorreu ainda a 
iniciativa Caminhada pela Mata do Buçaco, uma forma 
da autarquia promover a actividade física, através de 
uma caminhada aberta a toda a população.

A pista de atletismo do Centro de Estágios do Luso recebeu, 
dias 14 e 15 de Junho, o Campeonato Nacional de Juniores. 
Uma competição de extrema importância, que juntou 
348 atletas, de 100 clubes diferentes, pertencentes a 18 
associações de atletismo a nível nacional. Uma das muitas 
competições que, após a abertura da época de pista ao ar livre, 
em Março, escolhe como palco o Centro de Estágios do Luso.

• A pista de atletismo do Centro de Estágios do Luso encheu, 
mais uma vez, no fim-de-semana de 14 e 15 de Junho. Ao todo 
foram 348 atletas, num total de 534 participações, que procu-
raram exceder os seus limites e ultrapassar os seus próprios 
mínimos, durante a competição organizada pela Federação 

Portuguesa de Atletismo e pela Associação de Atletismo de 
Aveiro, com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada.

Todavia, esta foi apenas uma das muitas competições de atle-
tismo que passam na pista do Centro de Estágios do Luso, no-
meadamente durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho. 
Só este ano, esta pista já foi palco, dias 7 e 8 de Junho, dos 
Campeonatos Nacionais do Inatel, dias 17 e 18, 31 de Maio e 
1 de Junho, do Campeonato Distrital de Provas Combinadas, 
dia 14 de Maio da Taça AAA, dias 10 e 11 de Maio do Campeo-
nato Distrital de Juniores, dias 26 e 27 de Abril do Campeona-
to Distrital de Juvenis, dias 19 e 20 de Abril do Campeonato 

Regional Escolar DREC, dias 5 e 6 de Abril do Torneio Atleta 
Completo Aveiro e Coimbra e, finalmente, dia 21 de Março, da 
prova Km Jovem Distrital.

Um leque de competições de atletismo que fundamenta bem a 
afirmação de Carlos Lopes e Manuela Machado de que pista do 
Centro de Estágios do Luso é uma das melhores a nível nacio-
nal. Uma pista em tartan, que permite a prática das disciplinas 
de salto, lançamento e corrida: salto à vara, salto em altura, 
salto em comprimento e triplo salto, lançamento do disco, 
lançamento do peso, lançamento do martelo e lançamento do 
dardo, bem como corridas de velocidade e meio-fundo.

Pista de Atletismo recebe 
dezenas de competições por ano 

Centro de Estágios do Luso

10 de Junho

“3 Milhas da 
Mealhada”
A prova “3 Milhas da Mealhad a” 
decorreu, como habitualmente, 
no dia 10 de Junho e contou, 
este ano, com mais de 90 parti-
cipantes.

Estágios 

Hóquei em Patins
A Selecção Nacional Feminina 
de Hóquei em Patins esteve a 
estagiar no Pavilhão Municipal 
do Luso nos dias 2 e 3 de Junho 
e dias 14 e 15 de Abril. Já a 
Selecção Nacional de Juvenis e 
Juniores de Hóquei em Patins 
estagiou nos dias 4, 5 e 6 de 
Maio e dias 6, 7 e 8 de Abril.

2 de Junho a 16 de Setembro

Piscinas Municipais do Luso

As Piscinas Municipais do Luso 
encontram-se abertas ao público 
até dia 16 de Setembro.

Horário:
2ª feira – 13h às 19h
3ª feira – das 11h às 19h
4ª feira – das 13h às 19h
5ª feira – das 11h às 19h
6ª feira – das 11h às 19h
Sábado – das 11h às 19h
Domingo – das 11h às 19h
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A X Feira de Artesanato e 
Gastronomia do Município da 
Mealhada animou, de 31 de Maio 
a 8 de Junho, todo o concelho, 
com a presença de artesãos e 
as suas demonstrações ao vivo, 
as habituais “tasquinhas” de 
gastronomia regional e um vasto 
e diversificado programa de 
animação cultural. “A feira foi 
um êxito. Provou que a aposta foi 
ganha pela décima vez”, afirmou 
o Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, estimando que, pelo menos, 
18 mil pessoas tenham passado 
pelo certame.

• Artesanato, sabores regionais e 
muita animação. Foram estes os 
ingredientes de sucesso da X Feira 
de Artesanato e Gastronomia que, 
durante nove dias, se instalou no 
Jardim Municipal da Mealhada, 
chamando até ao local milhares 
de visitantes. “Pelo que consegui-
mos apurar, passaram no recinto 
da feira cerca de 18 mil pessoas”, 
considerou Carlos Cabral, refor-
çando que “só nos dois primeiros 
dias de certame foram registadas 
verdadeiras enchentes”. “O dia de 
maior animação foi o domingo, dia 
1 de Junho”, acrescentou ainda o 
autarca.
Um facto confirmado também pe-
los artesãos que, em grande parte, 
não se lembram de ver tanta gente 
na feira como nesse domingo. “No 
domingo esteve muita gente, qua-
se não havia um espacinho, nunca 
tinha visto a feira assim”, concluiu 
Inês Valente, dos Gelados Artesa-
nais de Sangalhos, presente no cer-
tame desde a sua segunda edição. 
“Estava muita, muita gente”, frisou 
Natália Morais, cuja especialidade 
é o empalhamento de garrafões.

A feira correu bem, teve muito pú-
blico, e agradou aos artesãos pre-
sentes, que elogiaram sobretudo a 
organização do certame. “A feira 
está mais organizada em termos da 
escolha dos artesãos. Acho que está 
muitíssimo bem”, afirmou Concei-
ção Costa, que faz figuras em barro. 
“É o primeiro ano que venho. Vim 
por elas, pela Gisela e pela Vera. 
São pequeninas mas muito compe-
tentes. Sabe como é, as pessoas não 
se medem aos palmos. Mas está 
aqui uma excelente organização”, 
fez questão de frisar, por sua vez, 
Conceição Fernandes.
O programa de animação não dei-
xou ninguém indiferente, acabando 
por chamar mais pessoas durante 
o período da noite, da mesma for-
ma que as novidades introduzidas 
nesta edição do certame – como o 
expositor de duas grandes comuni-
dades de imigrantes da Mealhada, 
a propósito das celebrações do Ano 
Europeu do Diálogo Intercultural, 
ou ainda a Exposição Etnográfica 
Itinerante – Profissões em extinção, 
Casa da Aldeia e Trajes Antigos – 
também foram motivo de atracção.
O balanço foi, assim, muito positi-
vo. “Se me quiserem cá, volto”, afir-
mou a artesã Conceição Costa, que 
já marca presença no certame des-
de a quinta edição. “Gostava muito 
de voltar”, sublinhou, por sua vez, 
Andreia Pimenta, que se estreou 
este ano com as suas peças de ade-
reço e bijutaria feitas com material 
reciclado. “Nunca imaginei que o 
meu trabalho tivesse tanta aceita-
ção. Tenho vendido e quero voltar”, 
concluiu Conceição Fernandes.

X Feira de Artesanato e 
Gastronomia da Mealhada 
foi um sucesso

Concurso de tasquinhas 3 de Junho

Tasquinha de Barcouço foi a vencedora Certame esteve na SIC
A X Feira de Artesanato e Gastronomia do Município da Mealhada esteve presente, 
dia 3 de Junho, no programa “Fátima”, que passa nas manhãs da SIC. O certame 
fez-se representar pelo vereador António Jorge Franco, pela artesã Conceição Costa, 
o sapateiro Anacleto Marques Luís, e a famosa cozinheira, D. Fernanda, que levou 
ao programa leitão assado, negalhos e chanfana, entre outras iguarias típicas do 
concelho.

A Junta de Freguesia de Barcouço (Centro Cultural e Recreativo de Adões) foi a grande 
vencedora do Concurso de Tasquinhas de Gastronomia, enquanto o segundo lugar foi 
entregue à Pampilhosa (Grupo Regional da Pampilhosa do Botão) e o terceiro lugar a 
Antes (Centro Recreativo de Antes). A votação foi feita, à semelhança dos anos ante-
riores, através de um questionário entregue aos artesãos participantes e aos respon-
sáveis de cada tasquinha, sendo que esses não puderam votar na sua.


