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Marca de prestígio 
conheceu os seus 
primeiros utilizadores

O Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural 
e das Florestas esteve no 
Bussaco, para fazer “o ponto 
da situação” relativamente 
à requalificação da 
mata. Ascenso Simões 
garantiu que as primeiras 
intervenções vão ficar 
concluídas em Outubro e 
revelou que a Mata Nacional 
do Bussaco vai passar a ter 
uma “entidade gestora”. p.3

O Boletim Municipal vai entrevistar, 
durante quatro edições, os Presidentes 
das Juntas de Freguesia do concelho 
da Mealhada. Uma nova rubrica 
dedicada às freguesias do concelho, 
que começa já nesta edição, com 

entrevistas ao Presidente da Junta de 

Freguesia de Barcouço, Delfim Martins, 

e ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Ventosa do Bairro, Ângelo Baptista. 

p.8 e 9

O Sistema Adutor da 
Boavista – Sector Norte 
foi apresentado, dia 11 de 
Julho, no Jardim Municipal 
da Pampilhosa. Uma obra, já 
em curso, que vai optimizar 
o abastecimento de água 
a todo o concelho até ao 
final de 2009. A empreitada 
vai servir mais de 17 mil 
consumidores do município 
da Mealhada. p.5

A Selecção Nacional Sénior 
Masculina de Hóquei em 
Patins fez o seu estágio de 
preparação para o Europeu 
de Oviedo no Luso. Um 
estágio que valeu à equipa de 
Luís Sénica o título de vice-
campeã europeia. Apesar de 
ter perdido com a Espanha 
por 1-0, a Selecção Nacional 
conseguiu o seu melhor 
resultado dos últimos anos. 
p.15

Mata do 
Bussaco com 
primeiras obras 
concluídas em 
Outubro

As freguesias do nosso concelho

Mealhada 
reforça 
abastecimento 
de água

Selecção 
Nacional de 
Hóquei em 
Patins esteve 
no Luso

A Gala das “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada” deu a conhe-
cer, na noite de 18 de Julho, os 
27 agentes económicos do con-

celho que vão utilizar, durante 
dois anos, a marca de prestígio 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada”. 

Um evento conduzido pela co-
nhecida apresentadora de televi-
são Sónia Araújo, com momentos 
musicais a cargo de Joana Rico, 

Giovanni D’Amore e o seu quin-
teto italiano, que lotou a sala do 
Cine-Teatro Municipal Messias. 
p.10 e 11

Jaime Gama provou as “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada” no restaurante da 
Assembleia da República p.13



Quando em Julho de 2007, nós, Câmara Municipal, lançámos 
o projecto “Água|Pão|Vinho|Leitão - 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada”, referindo-nos aos quatro produtos que deli-
ciam todos quantos se sentam à mesa de qualquer restaurante 
do nosso concelho ou fazem mesmo a sua aquisição isolada, 
tinhamos consciência do grande valor da aposta que estáva-
mos a fazer e, por isso, também do risco enorme que estáva-
mos a correr.

As águas que brotam no Luso e também no “Cruzeiro”, que 
detêm “só” a maior quota de mercado no país, o pão tradi-
cional da Mealhada quase em vias de extinção e de há algum 
tempo a esta parte a ressurgir, o vinho fruto da nossa terra 
e do trabalho das nossas gentes, que um assinalável número 
de pequenos e grandes produtores tem vindo a dignificar e 
o leitão assado que está indissociavelmente ligado à Mealha-
da, apesar de todas as tentativas de imitação de norte a sul 
do país, requeriam uma acção firme, com grande rigor, apos-
tando sempre na qualidade dos produtos e transmitindo essa 
mensagem aos consumidores.

Sabíamos das dificuldades e dos riscos que corriamos ao lan-
çarmos o projecto. Felizmente apareceram cedo “os velhos do 

Restelo”, mas, curiosamente, começámos a acreditar cada vez 
mais, porque esses nada tinham a ver com “a arte”. 

Quando foram de imediato aceites os convites que fizemos às 
entidades que iriam constituir o júri, definir as regras de aces-
so ao reconhecimento da qualidade pelo Município e avaliar 
as candidaturas, tivemos a certeza da justeza da aposta que 
estámos a fazer. Para além disso, quando no final do perío-
do de candidaturas aos galardões e ao direito à utilização da 
marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, que desde início 
o Município registou, deparámos com cerca de três dezenas 
de candidatos, acreditámos que a aposta fora premiada logo 
no primeiro ano.

As iniciativas na Assembleia da República para dar a conhecer 
o projecto, o esforço no sentido da preservação da qualidade 
dos produtos locais junto da Subcomissão de Agricultura, a 
apresentação das 4 Maravilhas a mais de centena e meia de 
deputados de todos os partidos políticos, numa sessão de de-
gustação que contou com a presença de Sua Exa. o Presidente 
da Assembleia da República e por último a Gala de consagra-
ção dos galardoados, com a qualidade com que decorreu, ca-
tapultou para a comunicação social todo o sentido do rigor 

da iniciativa e da qualidade dos produtos que são as “4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada”. Jornais e rádios, nacionais 
e locais, diversos canais de TV, nomeadamente RTP1, RTPN, 
RTPI e a SIC dedicaram importantes espaços noticiosos a esta 
iniciativa, fazendo-a chegar a milhões de leitores, ouvintes e 
espectadores, promovendo o que queremos que seja promo-
vido.

Grande responsabilidade está agora sobre os ombros de todos 
quantos foram galardoados e que têm de ser dignos, a cada 
momento, da distinção recebida. Outros virão, dentro de um 
ano, juntar-se ao grupo, logo que seja aberto novo período de 
candidaturas.

A aposta está a ser ganha. A aposta na qualidade destes quatro 
produtos genuínos, a aposta na capacidade do fazer bem das 
nossas gentes, a aposta em iniciativas congregadoras de esfor-
ço pelo desenvolvimento económico e social do Município da 
Mealhada.

Esta é, sem dúvida, uma iniciativa maravilhosa.

Iniciativa maravilhosa
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• As primeiras intervenções do Pla-
no de Recuperação e Ordenamento 
da Mata Nacional do Bussaco vão 
ficar concluídas no próximo mês de 
Outubro. A garantia foi dada pelo 
Secretário de Estado do Desenvol-
vimento Rural e das Florestas, As-
censo Simões, durante a sua visita à 
mata nacional, no dia 17 de Julho. 
As obras, anunciadas em Janeiro 
de 2007 pelo então Secretário de 
Estado Rui Gonçalves, arrancaram 
em Outubro de 2007, e agora, pas-
sado um ano, deverão ficar conclu-
ídas, dando início a uma nova fase 

do projecto.
Esta primeira fase, que ficará con-
cluída em Outubro, contou com 
um investimento de 1,4 milhões de 
euros do III Quadro Comunitário 
de Apoio e contemplou a criação de 
um centro interpretativo, a recupe-
ração das estufas e estufins e dos 
edifícios das Portas de Coimbra, a 
elaboração de trilhos, o parquea-
mento, a sinalética, materiais de 
promoção da mata (como o logó-
tipo e diversas peças de merchan-
dising), publicações científicas e 
todos os estudos realizados, desde 

os projectos de arquitectura ao le-
vantamento científico da fauna e 
da flora desta importante mancha 
florestal portuguesa. 
Uma primeira etapa de interven-
ções ao nível das necessidades bá-
sicas e prementes da Mata Nacional 
do Bussaco que, segundo Ascenso 
Simões, deveria ter avançado com 
muito mais rapidez. “O Estado 
não pode permitir esta situação da 
Mata do Bussaco estar ao abando-
no. É lamentável que estejam cinco 
anos a trabalhar nesta requalifica-
ção. Nós vamos andar muito mais 

rápido”, garantiu o governante, 
assegurando a continuidade da 
requalificação e reiterando: “Este 
é um programa que gostaria que 
avançasse o mais rápido possível”.
Ascenso Simões percorreu a pé al-
guns espaços da mata para conhe-
cer as intervenções que já se en-
contram concluídas ou em curso e 
revelou ainda que, no próximo mês 
de Outubro, data para a conclusão 
da primeira fase de intervenção, o 
Ministro da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas vai 
estar na Mata Nacional do Bussaco. 

Uma visita que vai servir para Jai-
me Silva apresentar o novo modelo 
de organização e gestão deste pa-
trimónio natural.

Primeiras intervenções estão concluídas 
em Outubro

Mata Nacional do Bussaco

Reunião com o Secretário de Estado Ascenso Simões (ao centro)

O Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas esteve, dia 17 de Julho, no Bussaco, para fazer “o ponto da situação” relativamente às obras de requalificação 
da Mata Nacional do Bussaco. Ascenso Simões garantiu que as primeiras intervenções vão ficar concluídas em Outubro próximo e revelou que a Mata Nacional do Bussaco vai 
passar a ter uma “entidade gestora”, responsável pelo plano de acção a desenvolver para a requalificação desta importante mata nacional.

Mata Nacional do Bussaco vai ter “entidade gestora”  Mata tem espécie única no Mundo

A Mata Nacional do Bussaco vai conhecer, em breve, um novo modelo de gestão e um plano 
de acção. A revelação foi feita pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das 
Florestas durante  a sua visita à mata. Ascenso Simões adiantou que essa “entidade gestora” 
poderá e deverá ser uma cooperativa que, posteriormente, “vai implementar o plano de 
acção” a desenvolver. “Vai ser criada uma entidade exterior que vai receber o património 
e vai geri-lo”, avançou o governante, defendendo que a Câmara Municipal da Mealhada, 
pelo empenhamento que tem tido em todo o processo, deverá ser uma das entidades a fazer 
parte dessa “entidade gestora”. A opinião do governante colheu a concordância do Presi-
dente da Câmara Municipal da Mealhada. Carlos Cabral fez questão de recordar, durante a 
visita de Ascenso Simões, que há cerca de cinco anos esse projecto apenas não se concreti-
zou devido a um estranho parecer jurídico que considerou ilegal a constituição dessa régie 
cooperativa.

Chama-se aderno e, com esta dimensão e densi-
dade, só existe na Mata Nacional do Bussaco. A 
descoberta foi feita por especialistas da Universi-
dade de Aveiro, que propuseram mesmo a criação 
de um novo subtipo de habitat, o Adernal, uma 
vez que esta espécie, na Mata Climácica da Cruz 
Alta, existe em clara dominância relativamente aos 
medronheiros, o que não acontece em nenhum ou-
tro local do Mundo. Regra geral, os medronheiros 
dominam os adernos, criando o subtipo de habitat 
Medronhais.

Recuperação das estufas

Aderno

O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas, Jaime Silva, vai estar no Bussaco
no próximo mês de Outubro.
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Mealhada vai ter 100% de cobertura da rede de 
esgotos e respectivo tratamento ainda este ano

Obra já decorre em Quinta Branca e Adões

• O contrato da empreitada para a 
construção das Redes de Drenagem 
de Águas Residuais das povoações 
de Quinta Branca e Adões, adjudi-
cada à empresa Cipriano Pereira de 
Carvalho e Filhos, Lda., foi assina-
do, dia 20 de Junho, na Junta de 
Freguesia de Barcouço, pelo Presi-
dente da Câmara, Carlos Cabral, e 
uma representante da firma, Joana 
Saraiva de Carvalho, na presença 
do Presidente da Junta de Fregue-

sia de Barcouço, Delfim Martins. 
“Estamos a assinar um contrato que 
tem um significado muito especial. 
Quando esta obra estiver concluí-
da, o município fica com 100% de 
cobertura das redes de recolha de 
esgotos e respectivo tratamento”, 
afirmou Carlos Cabral.
A empreitada já está a decorrer, 
sendo que a sua conclusão está pre-
vista para daqui a cerca de dois me-
ses. Até ao final do ano, a Câmara 

Municipal da Mealhada consegui-
rá, portanto, ver concretizada a sua 
velha ambição de conseguir que o 
concelho tenha uma cobertura to-
tal da rede de esgotos e respectivo 
tratamento. “Com a conclusão des-
ta obra e de uma outra que está a 
decorrer nas povoações de Buçaco, 
Monte Novo e Salgueiral, o municí-
pio fica com 100% de cobertura de 
rede de água, esgotos e respectivo 
tratamento”, reforçou o Presidente 

da Câmara.
“É uma obra pequena, mas um mo-
mento grande para o Município da 
Mealhada. É o fecho do ciclo urba-
no da água. Já tínhamos 100% de 
cobertura da rede de água, agora 
passamos a ter também 100% de 
cobertura da rede de recolha de es-
gotos e tratamento”, reiterou ain-
da o autarca, lembrando que esta 
empreitada é integralmente paga 
com dinheiros do orçamento muni-
cipal. “A Câmara da Mealhada não 
faz mais do que gerir os dinheiros 
dos munícipes e este é, por isso, um 
grande momento para todos os ci-
dadãos deste concelho”, concluiu.
“Fez-se justiça à freguesia de Bar-
couço. Os ciclos continuam a fe-

char-se todos na freguesia de Bar-
couço, mas estou convencido que 
este Executivo mudou isso mesmo 
e que outros se iniciarão aqui”, afir-
mou, por sua vez, o Presidente da 
Junta de Freguesia de Barcouço, 
Delfim Martins. “Esperemos cele-
brar em breve a assinatura de ou-
tros contratos aqui”, conclui Delfim 
Martins que, só durante o mês de 
Julho, já viu mais dois contratos se-
rem celebrados na sede da sua Jun-
ta de Freguesia: um para a constru-
ção do Pavilhão Polidesportivo de 
Barcouço e outro para a reabilita-
ção de pavimentos nos arruamen-
tos da povoação de Pisão, obras que 
já estão a decorrer.

Daqui a cerca de dois meses, quando estiver concluída a empreitada de construção das Redes de Drenagem de Águas Residuais de parte das povoações de Quinta Branca e Adões, 
o concelho da Mealhada vai passar a ter 100% de cobertura de rede de recolha de esgotos e respectivo tratamento. A obra de Quinta Branca e Adões, cujo contrato de empreitada 
foi assinado dia 20 de Junho, custa à Câmara Municipal cerca de 147 mil euros.

EDITAL

JOSÉ CARLOS CALHOA MORAIS, Vereador com competência delegada da Câmara Municipal de Mealhada, torna público que:
No âmbito da alteração ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo D.L. nº 555/99 de 16/12, com a nova redacção dada pela Lei nº 60/2007 de 04/09, os projectos abrangidos por este Regime Jurídico 

(pedidos de informação prévia, pedido de licenciamento, comunicação prévia), sejam instruídos com uma cópia de todo o processo em formato digital e entregue em CD ou DVD, a partir de 01 de Agosto do corrente ano.
Mais se informa, que os documentos em causa, serão aceites nos vários formatos. No entanto recomenda-se que os textos e cópias de documentos (certidão da Conservatória, etc.,) sejam enviados em formato PDF e os 

desenhos em formato DWF, ou PDF.
Recomendam-se estes formatos (PDF e DWF), porque são os formatos apenas de Leitura e que evitam a edição ou alteração involuntária.

             E, para constar, se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares do costume.  
          Divisão de Gestão Urbanística, aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e oito.  

O Vereador com competência delegada

(José Carlos Calhoa Morais)

Assinatura do contrato de empreitada

Delfim Martins e Carlos Cabral
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• O Sistema Adutor da Boavista – 
Sector Norte é uma obra que vai 
permitir servir, até final de 2009, 
cerca de 31 mil habitantes dos mu-
nicípios da Mealhada e de Coim-
bra. Uma empreitada que foi entre-
gue ao consórcio JOCA/JOAP, SA 
e que representa um investimento 
global de 6,57 milhões de euros, 
co-financiado em 53% pelo Fundo 
de Coesão da União Europeia. Es-
tima-se que a obra, que já está em 
curso, passe a servir, em 2039, cer-
ca de 46 mil habitantes deste dois 
municípios.
A obra, na sua globalidade, consis-
te na construção de dois Reservató-

rios de Água, duas Estações Eleva-
tórias, três pontos de entrega e 33 
km de condutas adutoras e respec-
tivo equipamento, desde a Casa do 
Sal, em Coimbra, até ao município 
da Mealhada. Uma empreitada que 
vai, precisamente, abastecer o con-
celho da Mealhada através de três 
pontos de entrega: o Reservatório a 
construir em Fiéis de Deus/Logras-
sol (“em alta”), o Reservatório da 
Silvã (“em baixa”) e o ponto de en-
trega de Corgo, optimizando assim 
o abastecimento de mais de 17 mil 
habitantes do concelho.
“Esta é uma necessidade premen-
te do concelho da Mealhada, que 

está em constante crescimento po-
pulacional. Com esta obra, dentro 
de pouco mais de um ano, vamos 
todos ter água de boa qualidade e 
vamos ter também quantidade su-
ficiente”, afirmou o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
lembrando uma situação, que de-
correu num Verão recente, em que 
a água chegou mesmo a faltar na 
vila do Luso. “Esperamos que esta 
obra resolva definitivamente o pro-
blema de abastecimento de água 
do concelho”, sublinhou o autarca.
O Presidente do Conselho de Admi-
nistração da “Águas do Mondego” 
referiu, por sua vez, a importân-

cia desta empreitada na melhoria 
da qualidade de vida e bem-estar 
da população que será abrangida. 
“Este sistema permite o abasteci-
mento de água com qualidade e em 
quantidade, a requalificação am-
biental e a garantia da melhoria das 
condições económicas da região. 
Este é um elemento estruturante 
do desenvolvimento regional”, su-
blinhou Sérgio Hora Lopes. “A ade-
são à ‘Águas do Mondego’ foi das 
decisões mais importantes que esta 
autarquia tomou para o bem-estar 
dos seus cidadãos”, reforçou, por 
sua vez, Carlos Cabral, recordando 
que, na altura, “surgiram entraves 

por parte de alguns que não apoia-
vam a decisão desta adesão”.
A água que a partir do final de 2009 
vai chegar a casa dos mais de 17 mil 
consumidores do município da Me-
alhada será tratada na Estação de 
Tratamento de Água da Boavista e 
será, depois, encaminhada, atra-
vés das condutas adutoras, para os 
três pontos de entrega do conce-
lho, sendo depois distribuída por 
gravidade. Uma água “de qualida-
de”, como referiu o Presidente da 
Câmara, congratulando-se por esta 
“importante obra” que “não está só 
a ser apresentada, já está a ser exe-
cutada”.

Mealhada reforça abastecimento 
de água a todo o concelho

Obra já está em curso

O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, e o Presidente do Conselho de Administração da “Águas do Mondego, SA”, Sérgio Hora Lopes, apresentaram, dia 11 
de Julho, no Jardim Municipal da Pampilhosa, o Sistema Adutor da Boavista – Sector Norte, uma obra que já está em curso e que vai optimizar o abastecimento de água a todo o 
concelho, até ao final de 2009. Uma empreitada que vai servir mais de 17 mil consumidores do município da Mealhada.

Sessão de apresentação do Sistema Adutor da Boavista - Sector Norte

O Sistema Adutor da Boavista - Sector Norte vai servir 
mais de 17 mil consumidores do concelho da Mealhada.
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Remodelação

Avenida Navarro no Luso 
A empreitada de remodelação da Avenida Navarro, na vila do Luso, continua em execução. Trata-se de uma em-
preitada de valorização paisagística da zona central da vila do Luso, segundo o projecto do reputado professor e 
arquitecto Sidónio Pardal. 

Pavimentação

Arruamentos no Travasso
Está em curso a empreitada de reabilitação de pavimentos rodoviários 
em arruamentos do Travasso. A obra, orçada em cerca de 95 mil euros, 
consiste no reforço de base e pavimentação de arruamentos interiores da 
povoação, valetas e drenagens pluviais e tem um prazo de execução de 
90 dias.

Construção

Parque Urbano da Mealhada
A empreitada de reconversão dos Viveiros Florestais em Parque Urbano da Mealhada está a decorrer a bom ritmo. A obra, adjudicada à empresa Alberto Couto Alves SA, pelo valor aproxi-
mado de 1.880 mil euros, integra a remodelação dos espaços verdes, novas infra-estruturas de água, águas pluviais, saneamento, iluminação, rega e zonas pedonais, bem como a criação de 
zonas desportivas e de lazer e a construção de edifícios de apoio. A empreitada deverá ficar concluída no início do próximo ano.
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Construção

Bancada poente do Estádio Municipal da Mealhada
Estão terminados os trabalhos de construção da bancada poente do Estádio Municipal Dr. Américo Couto, na Mealhada.

Criação

Centro de Compostagem na antiga ETAR da Mealhada 
Já está terminada a empreitada de pavimentação do espaço da antiga ETAR da Mealhada para a instalação 
de um centro de compostagem no local. A obra teve um custo de pouco mais de 15 mil euros.

Pavimentação

Criação de um Ecocentro no 
Estaleiro Municipal 
Concluída está também a empreitada de 
pavimentação da zona de logradouro do 
Estaleiro Municipal para a criação de um 
ECOCENTRO.

Semáforos 

Lameira de São Pedro 
A Câmara Municipal da Mealhada já procedeu à instalação sema-
fórica na EN 234, Lameira de S. Pedro. Os semáforos, e todos os 
trabalhos de instalação, foram da exclusiva iniciativa da autarquia, 
que com esta medida pretendeu aumentar a segurança no local. 

Contrato assinado

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço
O contrato de empreitada para a construção do Pavilhão Polidesportivo de 
Barcouço foi assinado, no dia 9 de Julho, na Junta de Freguesia de Barcouço. 
A obra, adjudicada à empresa Construções Irmãos Peres, Lda., pelo valor 
aproximado de 630 mil euros, prevê a construção de um corpo principal que 
engloba o recinto desportivo, balneários e instalações técnicas, outro corpo 
contíguo para as instalações sanitárias públicas e sala de direcção e um últi-
mo, isolado, destinado ao bar e às bilheteiras. A empreitada tem um prazo de 
execução de 10 meses. 

Contrato assinado

Arruamentos de Pisão
O contrato de empreitada para a reabilitação de pavimentos nos arruamen-
tos de Pisão, em Barcouço, também foi assinado em Barcouço, no dia 16 de 
Julho. A obra foi adjudicada à empresa Prioridade – Construção de Vias de 
Comunicação, SA por cerca de 60 mil euros e com um prazo de execução de 
45 dias. 

Consignação

Escola Profissional Vasconcellos Lebre
A empreitada de recuperação da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, na 
Mealhada, foi consignada no passado dia 1 de Agosto. A intervenção consiste 
na reabilitação das fachadas do edifício, dos revestimentos interiores, canta-
rias e caixilharias, tem um custo aproximado de 102 mil euros e um prazo de 
execução de 180 dias. 

Revitalização

Centro da Aldeia do Pego
Já está em curso a empreitada de revitalização do Centro da Aldeia do Pego. 
A obra, que consiste na execução de trabalhos de pavimentação e ajardina-
mento do centro desta aldeia, tem um custo de aproximadamente 83 mil 
euros e um prazo de execução de 90 dias.



As freguesias do nosso concelho

Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia? 
Delfim Martins – A freguesia de 
Barcouço, com uma área apro-
ximada de 22 Km2, foi até finais 
dos anos 70 essencialmente agrí-
cola. Como a agricultura não era 
rentável, excepção feita à produ-
ção vitivinícola, os proprietários 
das pequenas parcelas familiares 
começaram a procurar um me-
lhor meio de vida. Devido à pro-
ximidade da cidade de Coimbra, 
a maioria da juventude de então 
começou a empregar-se em diver-
sas áreas, deixando o amanho das 
terras para os seus ascendentes. 
Presentemente, poucos são os 
que vivem unicamente da activi-
dade agrícola, optando antes por 
fazer disso um hobbie.

BM – Que balanço faz destes 3 anos 
à frente da Junta de Freguesia?
DM – Foram cumpridas as ex-
pectativas no que diz respeito às 
obras já concluídas, bem como às 
que estão em fase de execução. 
É certo que se pretende sempre 
mais e esperamos que no último 
ano de mandato, os projectos que 
já estão pensados sejam uma re-
alidade.

BM – Como vê as relações da Junta 
de freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?
DM – Existem as melhores rela-
ções institucionais, políticas e 
pessoais com os membros da Câ-
mara. Deve-se também ao facto 
do Presidente e do Secretário te-
rem desempenhado funções de 
vereadores com alguns dos actu-
ais membros do executivo Cama-

rário e também à forma como a 
Câmara Municipal tem olhado 
para as Juntas neste mandato. 

BM – Quais as potencialidades da 
sua freguesia?
DM – A freguesia de Barcouço tem 
três potencialidades essenciais:
1 - Qualidade ambiental – que se 
manifesta na constante procura 
de cidadãos de outras zonas. Os 
novos habitantes também desfru-
tam de um vasto panorama pai-
sagístico que se estende desde as 
serras praticamente até ao mar, 
devido ao privilégio da sede da 
freguesia se situar num planalto 
panorâmico.
2 - Situação geográfica – estamos 
perto de grandes centros urbanos 
e temos fácil acesso às grandes 
vias rodoviárias.
 3 – Riqueza gastronómica – é um 
dos atractivos da freguesia, tendo 
uma representação privilegiada 
no tecido empresarial de Barcou-
ço. A oferta que proporcionamos 
é vasta, sendo que o leitão, o ca-
brito, a chanfana e os grelhados 
ocupam um lugar de destaque. 
Também o vinho é uma das nos-
sas potencialidades. È com gran-
de orgulho que temos empresas 
certificadas com o selo das 4 Ma-
ravilhas, na área do vinho e da 
restauração.

BM – Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 
mandato e quais as que estão por 
fazer?
DM – As obras mais importantes 
já realizadas ou em fase de execu-
ção são as seguintes:
- A estrada Barcouço/Rio Covo/

Mala
- A Rua de Santarém
- O Jardim Público de Barcouço
- O saneamento de parte de 
Sargento-Mor, Adões e Quinta 
Branca e restante saneamento de 
Quinta Branca e Adões 
- A repavimentação da estrada 
Barcouço/Santa Luzia com subs-
tituição da rede de águas (em 
execução)
- Pavilhão Polidesportivo da Fre-
guesia de Barcouço (em execu-
ção)
- A pavimentação das ruas do Lu-
gar do Pisão

Outras obras de menor dimensão 
como o arranjo do largo da Fer-
raria, a construção do lavadouro 
de Grada, a abertura de uma es-
trada nos Adões na Rua de Bai-
xo e a construção do parque de 
merendas de Barcouço, já foram 
concluídas. O que falta fazer é a 
requalificação do centro históri-
co de Cavaleiros, cujo início das 
obras se prevê para o mês de Ou-
tubro; a repavimentação da estra-
da Adões/Grada/Cavaleiros; pas-
seios em Adões e Sargento-Mor; a 
requalificação da Rua Central em 
Barcouço e a pavimentação das 
ruas e becos nos restantes lugares 
da Freguesia.

BM - O que é, no seu entender, 
prioritário para a sua freguesia?
DM – Prioritário é a Extensão de 
Saúde de Barcouço. É um assunto 
que já tem “barbas” e a Junta tem a 
esperança de que no próximo ano 
possa haver fumo branco. Tem 
havido o máximo de empenho por 
parte desta Autarquia para que 

a extensão de Saúde se construa 
no terreno já cedido pela Câmara 
Municipal. Também por parte da 
ARS Centro parece existir uma 
certa abertura, encontrando-se 
em fase de estudo um projecto 
que prevê a manutenção do bloco 
central da antiga escola, comple-
mentado com as infra-estruturas 
consideradas necessárias para o 

seu bom funcionamento. Tam-
bém a Casa Mortuária é uma ne-
cessidade. A Junta e a Fábrica da 
Igreja de Barcouço estão a fazer 
as diligências necessárias para 
que, dentro em breve, se iniciem 
as obras no terreno já disponibi-
lizado para o efeito, junto á Igreja 
a Sul. O projecto já existe e tem o 
aval da Comissão de Arte Sacra.

•  Barcouço  •

O Boletim Municipal vai entrevistar, durante quatro edições, os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho da Mealhada. Uma nova rubrica, intitulada “As freguesias 
do nosso concelho”, que pretende fornecer informação ao munícipe sobre as potencialidades de cada freguesia e fazer um balanço do mandato de cada Junta de 
Freguesia, veiculando as opiniões que os Presidentes têm sobre a sua freguesia. Nesta edição, o Boletim Municipal entrevistou o Presidente da Junta de Freguesia de 
Barcouço, Delfim Martins, e o Presidente da Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro, Ângelo Baptista.
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Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia?
Ângelo Baptista (AB) - Não é pu-
xar a brasa à minha sardinha, mas 
a freguesia de Ventosa do Bairro 
é, no meu entender, a mais com-
pleta do nosso concelho. Pelas 
seguintes características: tem 
poucas ruas apertadas, tem decli-
ves ideais para não haver charcos 

dentro das povoações, tem muitas 
moradias bonitas, todas as povoa-
ções são soalheiras, tem um servi-
ço de higiene e limpeza já muito 
razoável, tem floresta suficiente 
para que o ar que se respira seja 
mais puro, está servida com água 
e saneamento básico, está servida 
com iluminação pública razoável, 
tem um pequeno rio com o nome 

de Rio da Ponte, que há muitos 
anos não seca e dá muito jeito 
para os agricultores (e também 
dá prazer ver que há vida nas suas 
águas), em todas as povoações 
ainda existem fontenários com 
água de nascente, tem belas vi-
nhas que produzem boas uvas e 
daí são engarrafados vinhos que 
até são premiados nas 4 Maravi-

lhas da Mesa da Mealhada.

BM - Que balanço faz destes 3 anos 
à frente da Junta de Freguesia?
AB - O balanço destes 3 anos é a 
continuação dos últimos 12 anos 
à frente da Junta de Freguesia, 
balanço este que julgo ser mui-
to positivo, pela causa do nosso 
lema que é, e sempre será, fazer 
mais e melhor, dentro do que é 
possível, porque nem sempre con-
seguimos executar o que nos vai 
no pensamento, para que seja útil 
para todos.

BM - Como vê as relações da Junta 
de Freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?
AB - Sendo esta Junta de Fregue-
sia do PSD e a Câmara Municipal 
da Mealhada do PS, logo aí não é 
fácil, mas como os dois executivos 
se preocupam com as pessoas, o 
que é nosso dever, então as rela-
ções entre a Junta de Freguesia 
e este executivo da Câmara Mu-
nicipal estão no bom caminho, 
porque nestes meus 19 anos de 
autarca as nossas relações nunca 
foram tão respeitadas. Com esta 
democracia é que o nosso conce-
lho fica mais bonito e com melho-
res condições para todos, incluin-
do os turistas.

BM - Quais são as potencialidades 
da sua freguesia?
AB – Ora bem, as potencialidades 
da freguesia de Ventosa do Bairro 
não são muitas, mas no meu en-
tender a freguesia tem o mínimo 
para que se viva com qualidade. 
Esta freguesia é pequena mas tem 
um posto médico com um bom 
serviço, tem um Centro de Dia e 
A.T.L, tem uma caixa de multi-
banco, tem um restaurante de boa 
qualidade, tem Turismo de Habi-
tação também de boa qualidade, 
tem escolas e pré-escolas, tem 
cafés e bares suficientes, tem uma 
bonita igreja e várias capelas, tem 
vários parques de lazer, tem co-
mércios de carnes, de tintas, de 
roupas, oficinas, produtores e en-
garrafadores de vinhos, agricultu-
ra de qualidade, etc. Portanto, se 
a população quiser ser  mais op-
timista e mais amiga do próximo, 
temos nesta freguesia o suficiente 
para se viver com mais alegria e 
mais amizade.

BM - Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 
mandato e quais as que estão por 
fazer?
AB – Ora, esta é uma pergunta 
que começa a ser muito repetida, 
pelo facto de eu não gostar de fa-
lar nas obras executadas pela Câ-

mara Municipal. Essas devem ser 
faladas pelo executivo da própria 
Câmara Municipal. Uma freguesia 
pequena como é Ventosa do Bair-
ro tem dificuldades em realizar 
obras muito grandes, que são as 
que algumas pessoas chamam de 
importantes. O motivo é conheci-
do: falta de euros. Contudo, para 
nós, todas as obras que vamos re-
alizando são importantes,  obras 
essas que são muitas e que não 
vale a pena estar aqui a descri-
minar, porque essas obras, para 
algumas pessoas, são esquecidas 
depressa. As obras que estão por 
fazer são sempre mais algumas, 
não é possível acabar com elas, e 
ainda bem, porque assim acaba-
ria o trabalho para os seguintes. 
Mas é certo que algumas dessas 
obras que estão por fazer só são 
concretizáveis com o apoio de ou-
tras entidades.

BM - O que é, no seu entender, 
prioritário para a sua freguesia?
AB - No meu entender, lá voltamos 
ao apoio de outras entidades, são 
algumas obras como por exemplo: 
tapete betuminoso nas restantes 
ruas da freguesia, requalifica-
ção do Largo de S. Martinho em 
Arinhos, um parque de Lazer em 
Póvoa do Garção, a construção da 
nova sede da Junta de Freguesia, 
a construção do Pavilhão Gimno-
desportivo em Ventosa do Bairro, 
a construção de uma creche, e a 
variante Ventosa do Bairro/An-
tes/ Cardal. Estas são, no meu 
entender, as obras prioritárias e 
com mais urgência para a fregue-
sia de Ventosa do Bairro, para que 
a minha sardinha fique com mais 
brasas. 

•  Ventosa do Bairro  •
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• A sala estava lotada e as expec-
tativas eram altas. As centenas de 
pessoas que se deslocaram, na noi-
te de 18 de Julho, ao Cine-Teatro 
Municipal Messias aguardavam, 
com entusiasmo, a grande revela-
ção do júri: afinal, quem é que, dos 
primeiros 27 candidatos ao projec-
to “4 Maravilhas da Mesa da Mea-
lhada”, conseguiu reunir as condi-
ções necessárias para garantir ao 
consumidor a qualidade dos seus 
produtos? Todos os concorrentes 
passaram com distinção, mas nem 
todos conseguiram nota suficiente 
para receberem os selos, a bandeira 
e o direito à livre utilização da mar-
ca de qualidade, recebendo ainda, 
neste caso, um CD com toda a ima-
gem gráfica do projecto. 
A revelação foi feita por Ana Paula 
Pais, directora da Escola de Hotela-
ria e Turismo de Coimbra, entidade 
que preside o júri. Ana Paula Pais 
explicou que, de 16 de Junho a 17 
de Julho, os concorrentes foram 
alvo de uma avaliação minuciosa 
por parte do júri do concurso, que 
atribuiu pontuação a cada produto 
analisado, numa escala de 0-20, 
avaliando factores como as condi-

ções de higiene e armazenamento, 
o modo de fabrico ou a aptidão para 
sugerir o produto, entre outros. A 
classificação foi pensada da seguin-
te maneira: quem não alcançasse os 
10 valores, não recebia nada (não 
houve nenhum caso); dos 10 aos 
14 valores, apenas recebia os selos 
dos produtos; os que conseguissem 
mais de 14 valores, tinham direito 
aos selos, à bandeira e à livre utili-
zação da marca de qualidade. (ver 
tabela, página 11)
Depois da tão esperada revelação, 
feita por Ana Paula Pais, os candi-
datos foram subindo ao palco para 
receberem as suas distinções, em 
momentos intercalados com as 
representações musicais de Gio-
vanni D’Amore, Joana Rico e “Il 
Quintetto Italiano”. O Chefe da 
Selecção Nacional de futebol, Luís 
Lavrador, foi uma das personali-
dades que teve o prazer de entre-
gar os selos e a bandeira da marca 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada” ao 
não menos famoso jogador de Ru-
gby, mas também responsável pela 
casa “O Forno da Mealhada”, Rui 
Cordeiro. “Esta é uma iniciativa que 

serve para pôr no lugar os produtos 
que são característicos, que são ge-
nuínos de um concelho. Esta gala 
serve, sobretudo, para valorizar 
estes produtos”, afirmou Luís La-
vrador.
Sónia Araújo foi animando toda a 
iniciativa, chegando mesmo a dar 
um “pezinho de dança” com o can-
tor Giovanni D’Amore. A apresenta-
dora de televisão recebeu um ramo 
de flores no final do evento, agrade-
cendo à autarquia toda a simpatia 
com que foi acolhida no concelho. 
A gala terminou com as palavras do 
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada. “Este projecto tem por 
base uma palavra: qualidade. Este 
ano tivemos os primeiros candida-
tos, mas com certeza iremos alargar 
o leque de restaurantes, de produ-
tores de pão, vinho, assadores de 
leitão e muitos mais. Queremos 
apostar na qualidade dos nossos 
produtos e por isso criámos as 4 Ma-
ravilhas, mas este projecto só está 
de pé porque tem gente maravilho-
sa por detrás dele”, salientou Carlos 
Cabral, agradecendo a presença de 
todos os que se encontravam no Ci-
ne-Teatro Municipal Messias.

Gala e sessão de degustação

Marca “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” conheceu os seus 
primeiros utilizadores 
O Cine-Teatro Municipal Messias foi palco, no dia 18 de Julho, da Gala das “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”, que teve início logo após uma sessão de degustação dos quatro produtos gastronómicos 
do concelho. O espectáculo, conduzido pela apresentadora de televisão Sónia Araújo, deu a conhecer 
os 27 agentes económicos do município que, durante dois anos, vão utilizar a marca registada 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, garantindo, assim, a qualidade dos 
produtos que oferecem ao consumidor.

“Parabéns a você” cantados 
na sessão de degustação
A gala das “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” foi 
precedida de uma sessão de degustação dos quatro 
produtos gastronómicos de excelência do concelho. A 
água, o pão, o vinho e o leitão voltaram a estar no cen-
tro da mesa, para serem apreciados por mais de uma 
centena de convidados da Câmara Municipal da Mea-

lhada. O momento alto do jantar foi o corte do bolo de 
aniversário do projecto, protagonizado pelo Governa-
dor Civil de Aveiro, Filipe Neto de Brandão. Na tenda 
onde decorreu a sessão de degustação, ouviram-se os 
“Parabéns a Você”, na celebração do primeiro aniver-
sário das “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

Rui Cordeiro recebeu as distinções da mão do Chefe Luís Lavrador

Filipe Neto Brandão cortou o bolo de aniversário do projecto

Sónia Araújo apresentou a Gala das “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada".
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Entidade Maravilhas Distinções

Produtores de Água

Sociedade da Água de Luso, SA Água Selo, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Produtores de Pão

Escola Profissional da Mealhada Pão Selo, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Padaria e Pastelaria Regional “A 
Madrugadora”

Pão
Selo, Bandeira e CD 

Livre Utilização da Marca

Padaria Regional José Alberto Cordeiro Pão Selo

Produtores de Vinho

Adega Cooperativa da Mealhada, CRL Vinho Selo, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

António Assunção Coelho Selas Vinho Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Caves Messias Vinho Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Jorge Manuel Ferreira Rama Vinho Selo, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca

Manuel Ferreira da Silva Vinho Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Quinta do Azinhal Vinho Selo, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Quinta do Carvalhinho Vinho Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Seabra & Seabra Vinho Selo, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Assadores de Leitão

Soares dos Leitões Leitão Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Forno da Mealhada Leitão Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Bairrada XXI – Comércio de Leitão Lda. Leitão Selo, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Hipermercados

Intermarché da Mealhada Água e Vinho Selos, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca

Restaurantes

Churrasqueira Rocha A, P, V e L Selos, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Restaurante “Espelho de Água” A, P, V e L Selos, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Restaurante “Manuel Júlio” A, P, V e L Selos 

Nélson dos Leitões P, V e L Selos 

Restaurante “O Castiço”, Lda. A, P, V e L Selos

Pipas Bar A, P e V Selos, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Restaurante “ Típico da Bairrada” A, P, V e L Selos, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Octávio dos Leitões A, P, V e L Selos, Bandeira e CD 
Livre Utilização da Marca

Pedro dos Leitões A, P, V e L Selos, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca 

Quinta da Mariazinha A, P, V e L Selos 

Três Pinheiros A, P, V e L Selos, Bandeira e CD
Livre Utilização da Marca

Distinções das “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”

• "O nosso bem-haja à Câmara Mu-
nicipal da Mealhada, pela obten-
ção da marca de prestígio, com esta 
identidade tão forte: Água (Água 
de Luso) |Pão|Vinho|Leitão, que 
são os 4 produtos que constituem o 
património gastronómico e cultural 
do concelho da Mealhada. A divul-
gação desta marca registada será 
uma mais-valia para o concelho, 
que se distingue e diferencia pela 
aposta na Qualidade, garantindo 
assim a Autenticidade, a Tradição 
e a  Excelência destes 4 produtos. 
Adicionalmente, é uma forma de 
potenciar os agentes económicos 
do sector a corresponder às expec-
tativas do consumidor, proporcio-
nando-lhe uma marca carismática 
de grande qualidade"

Alberto da Ponte
Sociedade da Água de Luso

• “Penso que se pode caracterizar 
todo este processo relativo ao pro-
jecto das 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada pela coragem da Câmara 
Municipal da Mealhada, por pegar 
na ideia, por desenvolvê-la e ter 
tido audácia para executá-la. Pegar 
numa ideia e dar-lhe corpo é mui-
to problemático e arriscado, é um 
acto de coragem. O projecto das 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada 
é histórico e inovador, quer a nível 
da autarquia, que apesar do apoio 
que sempre deu nunca se empe-
nhou tanto nesta área como agora, 
e também a nível nacional”.

José Rocha
“Churrasqueira Rocha”

• “Considero que o projecto é 
bastante interessante por várias 
razões, nomeadamente, quatro 
razões principais: a primeira, pelo 
estímulo que estão a dar ao conce-
lho com esta dinamização turística 
e cultural; a segunda, pela dina-
mização comercial e industrial do 
concelho; a terceira diz respeito ao 
estímulo da produção, das poten-
cialidades gastronómicas e primá-
rias do concelho, sobretudo na par-
te que diz respeito à agricultura; 
a quarta, tão importante como as 
outras, é referente ao objecto das 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada, 
que obriga à profissionalização e 
aperfeiçoamento técnico por par-
te dos produtores. O objecto das 4 
Maravilhas pressupõe a avaliação 
técnica de cada participante, em 
termos de qualidade, performan-
ce, instalações, por uma entidade 
fiscalizadora, o que leva à melhoria 
das condições de trabalho e, conse-
quentemente, ao aumento da qua-
lidade dos produtos”.

Jorge Manuel Rama
Produtor de vinho

• “O projecto foi muito bom, não 
podia ter sido melhor, para dar 
conhecimento às pessoas do que 
realmente é bom aqui no conce-
lho. A bandeira que tenho lá fora 
chama muito a atenção, até já me 
ligaram de Anadia a saber se era 
esta a padaria que tinha ganho as 4 
Maravilhas. Vieram logo cá e pedi-
ram 150 pães, por acaso o senhor já 
me conhecia, mas ainda no sábado 
a seguir à gala também me ligaram 
do Palace do Bussaco, a perguntar 

pela Padaria Madrugadora, que ti-
nha ganho as 4 Maravilhas, e quan-
do a senhora chegou cá pediu 200 
pães e eu não a conhecia. Quando 
concorri, pensei que não íamos 
ganhar, mas sabia que chamava a 
atenção de muita gente. Foi muito 
bom.”

Mercês Borges
Padaria “A Madrugadora”

• “O projecto ‘4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada’ é uma inicia-
tiva extremamente ambiciosa que 
apenas peca por tardia. Penso que a 
importância deste projecto apenas 
se pode comparar positivamente 
à qualidade dos nossos produtos. 
Realmente, ao fim de tantos anos 
a falarmos na valorização dos nos-
sos produtos, em especial do leitão, 
chegou esta ideia da parte da Câ-
mara Municipal da Mealhada. Para 
nós, assadores de leitão, poder os-
tentar uma marca que nos distinga 
e que possa dar ao cliente a certeza 
de que, ao comprar um leitão num 
estabelecimento galardoado, tem a 
garantia de um produto de quali-
dade e que respeita um caderno de 
encargos prévia e rigorosamente 
concebido, é uma mais-valia extra-
ordinária. É claro que esta marca 
incute uma responsabilidade acres-
centada a todos os envolvidos, ten-
do todos nós que superar os nossos 
esforços para que, realmente, nada 
falhe e para que os clientes voltem 
à Mealhada para provar ‘4 Maravi-
lhas da Mesa da Mealhada’”.

Rui Cordeiro, 
“O Forno da Mealhada”

Opinião

O que pensa do projecto “4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada”?
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4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA

O PROJECTO

A autarquia apostou, então, 
na criação da marca registada 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da Mealha-
da”. O projecto, a marca e a sua 
imagem gráfica foram conheci-
dos em Julho do ano passado, 
num evento que juntou mais de 
mil pessoas no Jardim Munici-
pal da Mealhada. Nessa altura, 
a autarquia divulgou a sua es-
tratégia, informando que iria 
abrir um concurso destinado a 
todos os agentes económicos do 
sector para a utilização desta 
marca de qualidade. 
No início de 2008, o júri, com-
posto por entidades ligadas ao 
sector, é constituído e começa 
a elaborar o regulamento do 
concurso. Regulamento pronto, 
foram abertas as candidaturas 
para a utilização da marca du-

rante o mês de Abril – destina-
das a produtores de água, vi-
nho e pão, assadores de leitão, 
padarias, cafés, restaurantes, 
supermercados e unidades ho-
teleiras – e essas foram, poste-
riormente, submetidas à avalia-
ção do júri, que atribui as suas 
classificações na Gala das “4 
Maravilhas da Mesa da Mealha-
da”. 
A utilização desta marca po-
derá ser proibida a qualquer 
altura – basta que os requisitos 
impostos pelo júri não estejam 
a ser cumpridos – e terá sempre 
uma validade de 24 meses, para 
que após esse período, tenha 
que ser apresentada uma nova 
candidatura e o júri tenha que 
atestar, novamente, a qualida-
de dos produtos que são comer-
cializados. Tudo para que os 

agentes económicos do sector 
tenham necessidade de corres-
ponder, permanentemente, às 
expectativas que serão criadas 
junto do consumidor.
O objectivo principal deste 
projecto da Câmara Munici-
pal da Mealhada é, portan-
to, que o consumidor saiba 
onde encontrar estes produ-
tos de qualidade no concelho 
da Mealhada. Ao procurar os 
selos ou a bandeira da marca 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da Mealha-
da”, o consumidor garante que 
encontrará à sua mesa uma boa 
água, um vinho delicioso, o pão 
mais genuíno e melhor leitão 
do país. Uma marca que é sinó-
nimo de produtos autênticos, 
genuínos, tradicionais e, princi-
palmente, de qualidade.

A Câmara Municipal da Mealha-
da apresentou, dia 19 de Julho, 
no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, um carimbo dos CTT 
comemorativo das “4 Maravi-
lhas da Mesa da Mealhada”. Uma 
forma da autarquia selar, assim, 
o primeiro ano do projecto, um 
dia depois de serem conhecidos 
os 27 candidatos que, durante 
dois anos, vão utilizar a marca 
registada dos produtos gastro-
nómicos do concelho.

“Hoje estamos aqui porque a 
edição deste carimbo, que po-
derá ser utilizado num envelope 
alusivo à temática, vai selar esta 
primeira etapa do projecto”, 
afirmou o Presidente da Câma-
ra, Carlos Cabral. “Espero que 
todos apreciem estas peças, cuja 
valorização é garantida”, asse-
gurou, por sua vez, Manuela 
Silva, responsável do serviço a 
clientes dos CTT, consideran-
do que esta foi “uma iniciativa 
grandiosa por parte do municí-
pio”.

Todos os interessados puderam 
carimbar o envelope oferecido 
pela autarquia com o selo come-
morativo das “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”. No hall de 
entrada do Salão Nobre esteve 
ainda patente uma mostra de 
selos alusivos à água, ao pão, 
ao vinho e ao leitão, organizada 
pelo Núcleo Filatélico e Numis-
mático do concelho da Mealha-
da.

Câmara editou carimbo 
comemorativo das 4 
Maravilhas

A Câmara Municipal da Mealhada está a trabalhar, há mais de um ano, na valorização e promoção dos quatro produtos gastronómicos de referência do concelho, que são a 
água, o pão, o vinho e o leitão. A grande aposta da autarquia passa por poder garantir ao consumidor a autenticidade, a tradição e a qualidade deste património gastronómico, 
promovendo uma identidade forte para estes quatro produtos e distanciando-os de outros que não passam de meras reproduções. 

A MARCA E A SUA IMAGEM GRÁFICA
A marca “Água |Pão|Vinho|Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” 
foi criada e registada pela Câmara Municipal da Mealhada em 2007 e os 
elementos gráficos que a distinguem são, basicamente, a bandeira e os 
selos de qualidade. 

Existem cinco selos de qualidade da marca “Água|Pão|Vinho|Leitão 
– 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”: 
• um diz respeito a todos os produtos e, portanto, só pode ser utiliza-
do quando é garantida a qualidade dos quatro produtos gastronómi-
cos já referenciados
• os outros quatro dizem respeito a cada um dos produtos, isto é, um 
para a água, outro para o pão, outro para o vinho e outro para o lei-
tão. Estes podem ser utilizados individualmente quando, por exem-
plo, um restaurante apenas garante a qualidade do pão e do leitão, 
mas não comercializa a água de referência ou o vinho da marca.

O JÚRI

O Júri é composto pelas seguintes entidades: 

• Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (presidente do júri)
• Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar
• Associação de Municípios Portugueses do Vinho
• Associação de Escanções de Portugal
• Comissão Vitivinícola da Bairrada
• HRCentro – Associação de Industriais de Hotelaria e Restauração 
do Centro.

Ana Paula Pais, 
Directora da Escola de Hotelaria de Coimbra
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Os quatro produtos de 
referência gastronómica do 
concelho da Mealhada foram 
apreciados, dia 25 de Junho, 
numa sessão de degustação 
que decorreu no restaurante 
da Assembleia da República. 
A iniciativa contou com a 
presença, entre outros, do 
Presidente da Assembleia 
da República, Jaime Gama, 
de centena e meia de 
deputados dos diversos grupos 
parlamentares, do Presidente 
da Entidade Regional de 
Turismo do Centro, Pedro 
Machado, do Director Regional 
de Economia do Centro, Justino 
Silva, e claro, do Presidente 
da Câmara da Mealhada e 
respectiva vereação.

• A sala do restaurante da 
Assembleia da República lotou, ao 
final da tarde de dia 25 de Junho, 
para a sessão de degustação 
das “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”. A água, o pão, o vinho 
e o leitão estiveram em destaque e, 
durante cerca de três horas, foram 
saboreados pelas centenas de 
pessoas que passaram pelo espaço. 
Os quatro produtos gastronómicos 

de excelência do concelho da 
Mealhada, que constituem a marca 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”, 
foram postos à prova e, a ver pela 
reacção dos presentes, passaram 
com distinção.

“No final de uma reunião plenária, 
é com muito prazer que podemos 
estar aqui a saborear os vossos 
produtos. E temos que agradecer a 
presença de quem preparou e cozi-
nhou estes magníficos leitões”, afir-
mou o Presidente da Assembleia 
da República, Jaime Gama, elo-
giando a iniciativa: “Acarinhamos 
estes eventos, porque representam 
uma valorização dos municípios 
no que têm de mais genuíno. Esta 
é uma iniciativa de notável êxito 
e sucesso”. “Parabéns e boa sorte 
nesta campanha de valorização dos 
vossos produtos gastronómicos e 
das vossas gentes”, concluiu Jaime 
Gama.

“Nada melhor do que vir aqui à 
Casa da Democracia apresentar 
este projecto, estes quatro produ-
tos genuínos do nosso município, 
que têm um enorme peso econó-
mico no nosso concelho, e que nós 
tanto queremos preservar”, afir-
mou, por sua vez, o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 

Carlos Cabral, recordando que esta 
iniciativa se tornou possível devido 
aos contactos que a autarquia tem 
estabelecido com a Subcomissão 
da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Pescas, sobretudo na pes-
soa do seu presidente, o deputado 
Miguel Ginestal. “Queríamos que 
estes quatro produtos fossem pre-
servados no município e no país e 
essa ideia foi bem recebida”, acres-
centou o autarca.

“Estão aqui deputados de todos os 
partidos políticos, é bom ver una-
nimidade na defesa destes quatro 
produtos, desta marca registada 
pela Câmara Municipal da Mea-
lhada, que todos os agentes econó-
micos do concelho podem utilizar, 
desde que o júri constituído, idó-
neo e independente, considere que 
cumprem os requisitos para tal”, 
sublinhou ainda Carlos Cabral, 
agradecendo ainda a presença dos 
candidatos à utilização da marca “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”, 
dos presidentes das oito Juntas de 
Freguesia do concelho da Mealha-
da e do Presidente em exercício da 
Assembleia Municipal da Mealha-
da.

Sessão de degustação

Deputados saborearam as 
“4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” na Assembleia 
da República
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Breves da Biblioteca

A Biblioteca Municipal da Mealhada está a desenvolver, durante os meses de Verão, diversas iniciativas destinadas 
aos utentes de todas as idades. A Caça ao Leão é uma das actividades que a biblioteca regularmente prepara para os 
mais novos e foi aquela que, nestes meses, tem tido maior adesão.

Livro científico “O Javali” 
apresentado na biblioteca
O livro científico “O Javali”, da autoria de Carlos Fonseca e Fernando 
Correia, foi apresentado no dia 23 de Julho, na Biblioteca Municipal 
da Mealhada, por Jorge Cancela, da Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais. A apresentação contou também com o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, o Presidente da 
Câmara Municipal de Penacova, Maurício Marques, entre outros 
autarcas, e vários amigos e familiares dos autores.

• “O Javali” é uma obra de carácter científico que retrata minuciosamente 
este animal e que conta com textos do professor Carlos Fonseca, da 
Universidade de Aveiro, e a ilustração de Fernando Correia. “É uma obra 
marcante na divulgação do conhecimento da espécie, com linguagem 
acessível e rica em termos de conteúdo”, afirmou Jorge Cancela, que ficou 
encarregue de apresentar o livro científico aos presentes. 

Os autores elogiaram o editor João Azevedo, que assiduamente vai 
colocando no mercado livros de carácter científico, o que é raro nos dias 
de hoje, e também a Câmara Municipal da Mealhada pelo seu apoio a 
obras deste cariz. “Quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara pela 
coragem de apoiar estas obras de carácter científico. É outra perspectiva 
de cultura e a Câmara da Mealhada tem mostrado ter outros horizontes”, 
salientou Fernando Correia.
“Temos orgulho de apoiar mais esta publicação”, referiu, por sua vez, o 
Presidente da Câmara, Carlos Cabral, acrescentando: “Continuem com 
este excelente trabalho e já sabem que contam com a autarquia para vos 
apoiar neste tipo de projectos de carácter científico”. Projectos que, para 
os dois autores, vão, com certeza, continuar “num futuro muito próximo, 
para outros desafios, para outras espécies”, garantiram.

A Biblioteca Municipal da Mealhada está a realizar, durante o mês de 
Agosto, um concurso de fotografia subordinado ao tema “Férias”. A ideia 
é que os interessados participem com a sua melhor fotografia de férias, 
isto é, aquela que lhes parecer mais divertida, mais engraçada. No final 
do mês será conhecido o vencedor, que receberá um prémio surpresa da 
Biblioteca Municipal. 

O concurso é, sobretudo, destinado ao público infantil e juvenil, mas as 
portas também estão abertas a concorrentes de outras idades. A ideia 
é encontrar a fotografia mais cómica, mais divertida ou engraçada de 
umas férias bem passadas, não sendo obrigatório que essa seja alusiva 
a estas férias de Verão. A inscrição é feita na biblioteca, sendo que cada 
participante poderá levar um número ilimitado de fotografias.

A fotografia pode ter sido tirada pelo participante ou por outra pessoa 
qualquer. Todavia, nesse caso, o participante deve constar na foto. O 
vencedor do concurso será, depois, conhecido no final do mês de Agosto, 
logo que todas as fotografias forem apreciadas pela equipa que trabalha 
na Biblioteca Municipal da Mealhada. Aquele que entregar a melhor 
fotografia irá, posteriormente, receber um prémio que ainda se encontra 
no segredo dos deuses.

Biblioteca realiza concurso de fotografia

1 de Julho

Apresentação de livro
O livro “Uma professora ao canto do olho”, uma obra de Joaquim 
Manuel Pinto e Serra e de Maria Armanda Tavares Belo, foi 
apresentado, no dia 1 de Julho, na Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal da Mealhada. A apresentação contou ainda com um 
momento musical, a cargo de Francisco Santos (Saxo Tenor) e Daniel 
Vieira (Saxo Soprano).

14 a 18 de Julho

Pequenos agricultores na biblioteca
Uma semana dedicada à agricultura, em que os mais novos mexeram 
com a terra e aprenderam algumas técnicas de cultivo, praticando na 
mini horta que criaram no jardim interior da biblioteca. As mais de uma 
dezena de crianças que participaram na iniciativa ainda hoje continu-
am a cuidar da pequena horta que eles próprios criaram.

25 de Julho

Dia Nacional dos Avós 
Um dia dedicado aos netos e aos avós, em que a diversão esteve em 
todos os cantos da biblioteca. Os mais novos fizeram bolinhos de coco 
para oferecerem aos avós e ainda levaram a receita para casa para po-
derem ensinar os mais velhos a fazerem aquela deliciosa iguaria.

11 a 14 de Agosto

Brincadeiras de Verão
A Biblioteca Municipal da Mealhada não quis que os jogos tradicionais caíssem no esquecimento. Por isso mes-
mo, dedicou estes cinco dias a relembrar e construir alguns jogos do tempo dos nossos avós.

Julho e Agosto

Caça ao Leão e Hora do Conto
Estas foram algumas das acções de animação que a Biblioteca Municipal da Mealhada tem apostado durante 
os meses de Verão. A iniciativa Caça ao Leão foi a que teve mais sucesso, tendo sido desenvolvida tanto em 
escolas, como em instituições, mesmo fora do concelho. Com esta actividade, a Biblioteca Municipal da Mea-
lhada procura levar as crianças a viajarem entre o real e o imaginário, numa aventura pela selva, enfrentando 
vários obstáculos, até encontrarem o Leão (ou talvez não…).
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A Selecção Nacional Sénior 
Masculina de Hóquei em Patins 
esteve no Luso, de 2 a 18 de 
Julho, em estágio de preparação 
para o Europeu de Oviedo, onde 
conquistou o título de vice-campeã. 
A equipa e respectiva comitiva 
foram recebidas no Salão Nobre da 
Câmara Municipal da Mealhada. 
“Mais uma vez estamos aqui, onde 
temos todas as condições e temos 
sido brilhantemente tratados”, 
salientou o Vice-Presidente 
da Federação de Patinagem de 
Portugal, Fernando Graça.

• A ideia de que o Luso “é a primei-
ra casa para o Hóquei em Patins”, 
como afirmou Fernando Graça em 
Abril do ano passado, tem vindo a 
ser reforçada pelos constantes es-
tágios que as diferentes Selecções 
Nacionais da modalidade realizam 
nesta vila termal, como foi o caso 
deste estágio de preparação da 
Selecção Nacional Sénior Mascu-
lina para o Europeu de Hóquei em 
Patins, que decorreu de 21 a 26 de 
Julho, em Oviedo, Espanha.
“Tem sido brilhante o empenho que 
a Câmara Municipal tem tido con-
nosco. Tem sido um grande apoio 

para a nossa Selecção, tanto do 
Município da Mealhada, como de 
todos os que cá vivem”, reforçou 
Fernando Graça. 
O elogio foi retribuído pelo Presi-
dente da Câmara. “Quero agrade-
cer o facto de terem voltado a esco-
lher o concelho da Mealhada para 
a vossa preparação. É com muito 
carinho que vos recebemos, é uma 
questão de amizade”, sublinhou 
Carlos Cabral, concluindo com sa-
tisfação: “Espero que depois pas-
sem por cá para mostrar a taça de 
campeões da Europa”.

Portugal conseguiu o objectivo 
de “estar na final”

O novo seleccionador nacional da 
principal equipa masculina já tinha 
a meta bem definida para este Cam-
peonato Europeu quando esteve no 
Luso: “Portugal está a trabalhar 
para estar na final”, afirmou Luís 
Sénica. Um objectivo conquistado 
quando Portugal venceu a Itália 
por 5-0, nas meias-finais. A equipa 
das quinas foi depois derrotada na 
final pela formação espanhola, por 
1-0, conquistando assim o título de 
vice-campeã europeia.

8 e 9 de Julho

Equipa Sénior venceu Torneio 
Triangular de Selecções
A Selecção Nacional Sénior Masculina foi a grande ven-
cedora do Torneio Triangular de Selecções que decorreu, 
dias 8 e 9 de Julho, no Pavilhão Municipal do Luso. Uma 
competição realizada pelas Selecções Nacionais Masculinas 
dos escalões Sénior, Sub23 e Sub20, que foi inserida nos 
trabalhos de preparação da Selecção Nacional Sénior para 
o Europeu de Oviedo.

A equipa de Futsal do Benfica realizou, 
pelo terceiro ano consecutivo, o seu es-
tágio de pré-época na vila do Luso. O 
estágio decorreu de 9 a 17 de Agosto 
no Pavilhão Municipal do Luso, tendo 
a equipa realizado algumas iniciativas 
de preparação também na Mata Nacio-
nal do Bussaco.

• As Selecções Nacionais de Patinagem Artística realizam o seu habitual estágio de preparação, no Pavilhão 
Municipal do Luso, durante os dias 23 e 24 de Agosto. 

• A Selecção Nacional Feminina de Hóquei em Patins vai estar no Luso, de 8 a 12 de Setembro, para realizar 
o seu estágio de preparação para o Campeonato do Mundo, que vai decorrer entre os dias 5 e 11 de Outubro, 
em Yuri-Honjo, no Japão.

• A vila do Luso foi palco, dias 4, 5 e 6 de Julho, de um Estágio de Arbitragem da Federação Portuguesa de 
Rugby. Uma iniciativa que decorreu no Hotel Eden e no Centro de Estágios do Luso e foi organizada pelo Con-
selho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Rugby, com a cooperação do Comité Regional de Rugby de 
Coimbra. O evento foi apoiado pela Câmara Municipal da Mealhada. 

Selecção Nacional preparou-se 
para o Europeu no Luso 

Selecções Nacionais de Patinagem Artística em estágio no Luso

Luso vai receber a Selecção Nacional Feminina de Hóquei em Patins

Luso recebeu estágio de arbitragem de Rugby

Hóquei em Patins

Almoço convívio 

Selecção Nacional provou as “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada”
A Selecção Nacional Sénior provou as “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada”, dia 11 de Julho, num almoço de confraterniza-
ção que decorreu na Adega Vinhais de Sabarrô, em Ventosa do 
Bairro, Mealhada. Um momento de convívio entre os jogadores 
da Selecção, a respectiva comitiva e representantes da Câma-
ra Municipal da Mealhada, acompanhado pela água, o pão, o 
vinho e o leitão das “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

Pavilhão Municipal do Luso

Equipa de Futsal 
do Benfica 
estagiou no 
Luso
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Campeões do Mundo   • A equipa de futebol robótico da Universidade de Aveiro sagrou-se campeã do Mun-
do na classe MSL (Middle Size League) do Robocop 2008, que decorreu de 14 a 20 de Julho, em Suzhou, 
na China. Frederico Santos e Gustavo Corrente são dois mealhadenses que fazem parte desta equipa de 
campeões, a primeira portuguesa a vencer esta competição.

Propostas do concurso já foram abertas

O Município da Mealhada 
candidatou-se, mais um ano, ao 
Programa Voluntariado Jovem 
para as Florestas, promovido 
pelo Instituto Português da 
Juventude. Desde 1 de Julho e até 
15 de Setembro, o concelho está 
a contar com a colaboração de 
dezenas de jovens, que têm como 
principais funções vigiarem zonas 
de risco e procederem a acções de 
sensibilização e prevenção junto 
dos munícipes. 

• O projecto, intitulado “Mealhada 
Vigilante”, pretende, sobretudo, 
estimular a participação dos jo-
vens na preservação da Natureza 
e da Floresta. A iniciativa voltou a 
ter bastante adesão e, durante os 
meses de Verão, dezenas de jovens 
estão a assumir a missão de reduzir 
o risco de incêndios no concelho, 

nomeadamente vigiando zonas de 
maior perigo como a Mata Nacio-
nal do Bussaco e a sua envolvente. 
Os voluntários operam em equipas 
de cinco, durante uma quinzena, 
escolhendo um dos dois turnos 
possíveis, o da manhã ou da tarde.

A Câmara Municipal da Mealhada 
está ainda a contar com a colabo-
ração de mais de seis dezenas de 
jovens do Programa de Ocupação 
de Tempos Livres de curta duração 
e longa duração, financiado igual-
mente pelo Instituto Português da 
Juventude. Os voluntários operam 
em áreas como Desporto, Inclusão 
Social, Cultura e Património e Ci-
ência e Tecnologia. Este ano a au-
tarquia fez um novo pedido aos vo-
luntário: uma reflexão crítica sobre 
os pontos fortes e fracos dentro de 
cada uma das áreas temáticas.

As propostas do Concurso Público 
Internacional da Subconcessão 
Auto-Estradas do Centro foram 
abertas no dia 22 de Julho. São, 
então, quatro grupos de empresas 
que, entre outras intervenções na 
Região Centro, se candidataram à 
construção do IP3 (entre Trouxemil 
e Faíl), do IC2 (entre Mealhada e 
Oliveira de Azeméis e a ligação à 
Aveiro) e do IC12 (entre Mealhada 
(A1) e Mealhada (IC2 e IP3), entre 
IP3 com Santa Comba Dão e, por 
último, entre Canas de Senhorim e 
Mangualde).

• A subconcessão tem por objecto, 

segundo as Estradas de Portugal, 
“a concepção, construção aumento 
do número de vias, financiamento, 
exploração e conservação com co-
brança de portagens aos utentes”, 
nos lanços de auto-estrada já enu-
merados e são quatro os grupos de 
concorrentes, envolvendo um total 
de 50 empresas:
 
Concorrente 1 – Auto-Estradas 
XXI – grupo liderado pela Soares 
da Costa Concessões, SGPS, SA., 
que integra várias empresas espa-
nholas. Foi o grupo que apresentou 
a proposta mais baixa, no valor de 
998 milhões de euros.

Concorrente 2 – GR - Grupo Ro-
doviário Centro - grupo liderado 
pelos espanhóis da Iridium Conce-
siones de Infraestructuras, SA e que 
integra várias empresas espanholas 
e portuguesas, como a Tecnovia. 

Concorrente 3 – AEdC – Auto-
Estrada do Centro – grupo lide-
rado pela Brisa, Auto-Estradas de 
Portugal, SA, que integra ainda a 
Teixeira Duarte e a Lena Constru-
ções, entre outras. Foi o consórcio 
que apresentou a proposta mais 
elevada, no valor de 1274 milhões 
de euros.

Concorrente 4 – Consórcio Ae-
nor – Centro – grupo liderado pela 
Mota-Engil e que integra o BES.

O concelho da Mealhada é aquele 
que mais vantagens vai tirar com o 
projecto das Auto-Estradas do Cen-
tro, uma vez que a maioria dos su-
blanços a construir vão  encontrar-
se todos neste município. “Com 
estas novas ligações, a Mealhada 
vai ficar no centro do Mundo”, afir-
mou o Presidente da Câmara, em 
Abril, na sessão de apresentação 
do projecto na Mealhada. A data 
prevista para a conclusão de todo o 
conjunto do objecto da Subconces-

são Auto-Estradas do Centro é 31 
de Dezembro de 2011, sendo que o 
primeiro sublanço deverá ficar con-
cluído em Dezembro de 2010.

Auto-Estradas do Centro

Jovens reduzem risco de incêndios


