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A famosa dupla Zezé e Toni lotou o Cine-Teatro 
Municipal Messias na noite de 7 de Fevereiro. p.13

O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada convidou todo o Executivo Municipal e os jornalistas para uma visita, dia 8 de Janeiro, à Zona Industrial da Pedrulha. A visita 
serviu para mostrar o avanço nos trabalhos de construção da 2ª fase, que fica concluída agora em Março, e para dar a conhecer algumas das 11 empresas a quem já foram 
entregues os 21 lotes da 1ª fase dessa zona industrial, entre elas a Alves Bandeira e a Madeira & Madeira. p.10

Executivo Municipal visitou a 
Zona Industrial da Pedrulha

A rubrica “As freguesias do nosso concelho” chega ao fim nesta edição. 
O Boletim Municipal termina, assim, este trabalho, com uma entrevista 
ao Presidente da Junta de Freguesia de Antes, Benjamim de Almeida, 
e ao Presidente da Junta de Freguesia de Luso, Homero Serra. p.8 e 9

As freguesias do nosso concelho

O Ministro da Educação e 
Cultura de Moçambique, Aires 
Bonifácio Ali, visitou, no dia 20 
de Janeiro, a Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, na Mealhada, 
para conhecer melhor um 
“bom exemplo de uma escola 
profissional”. “Ficámos muito 
felizes quando a senhora Ministra 
da Educação de Portugal incluiu 
esta escola no plano de visitas”, 
afirmou. p.5

A 3ª Gala do Desporto da 
Mealhada levou mais de três 
centenas de pessoas, na noite 
de 26 de Janeiro, ao Cine-Teatro 
Messias. Ninguém quis perder 
o evento que distinguiu, mais 
uma vez, todos os que estão 
ligados ao desenvolvimento 
do desporto no concelho da 
Mealhada. p.14/15

A candidatura reúne os municípios 
da Mealhada, Cantanhede 
e Anadia, as universidades 
de Coimbra e Aveiro e várias 
entidades privadas da Bairrada 
e visa promover a melhoria da 
competitividade territorial através 
da valorização de um recursos 
endógenos característicos desse 
território. p.12
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melhores
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candidatura ao 
PROVERE



A Indústria é, a cada dia, um dos pilares mais importantes 
da economia de um país, de uma região, de um concelho. 
Governos e governantes procuram, por isso, estabelecer as 
condições essenciais para que a indústria se instale e se desen-
volva, criando riqueza e postos de trabalho.  Esse é também 
o caminho da Câmara Municipal da Mealhada, um caminho 
que temos vindo a percorrer e que se aproxima, agora, da 
sua recta final.

No próximo mês de Março terminam os trabalhos de execu-
ção da 2ª fase da Zona Industrial da Pedrulha e fica, assim, 
totalmente construído, este espaço industrial do concelho. 
Um espaço situado em local privilegiado, junto da A1, um 
espaço único na região, com lotes devidamente organizados, 
legalizados e registados na Conservatória, que podem, por 
isso, ser candidatados aos fundos do QREN pelas empresas 
compradoras. Um espaço de mais de 32 hectares de terreno, 

que tem já os 21 lotes da sua 1ª fase vendidos a 11 empresas – 
entre elas a conhecida Alves Bandeira e a Madeira & Madeira 
– e que vai ter os restantes 27 lotes da 2ª fase em concurso.

Um investimento global de cerca de seis milhões de euros que 
alberga já, e continuará a albergar, importantes empresas na 
área da logística, unidades de produção ligadas às madeiras, 
à cerâmica, à importação e exportação de matéria-prima. 
Uma aposta estratégica da Câmara Municipal da Mealhada 
que começa já a dar os seus frutos, com a captação de novos 
investimentos para o concelho, com a promoção do desen-
volvimento económico municipal, com a criação de postos de 
emprego – só na 1ª fase vão ser criados um total de 465 novos 
postos de trabalho e espera-se mesmo que com a venda dos 
lotes da 2ª fase esse número duplique.

A Câmara Municipal da Mealhada fez uma aposta no desen-

volvimento da Indústria no concelho e começou já a vencê-la. 
Esta zona industrial faz parte apenas de um conjunto de quatro 
zonas industriais, todas elas com vocações diferentes: a zona 
industrial de Viadores, a zona industrial de Barcouço (ainda 
em elaboração, será para a fixação de empresas que estão lo-
calizadas nos centros urbanos, funcionando com ordenamento 
urbano), a zona industrial de Barrô (ainda em aprovação, será 
vocacionada para actividades ligadas à água termal, cosmética 
etc.) e a zona industrial da Pedrulha. 

Sempre acreditámos, confiámos nos nossos projectos e a con-
clusão desta importante zona industrial só nos vem dar razão: 
estamos no caminho certo. Estamos a criar condições agora, 
para colhermos frutos no futuro…

Criar condições no presente, para colher 
frutos no futuro…
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Editorial

A Câmara Municipal da Mealhada recebeu a medalha de Agradecimento 
de 1ª Classe - Ouro atribuida pelo Corpo Nacional de Escutas
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• “Ano após ano apresentámos orçamentos coerentes e 
rigorosos e fomos concretizando os objectivos de curto 
prazo e delineando a estratégia de desenvolvimento 
sustentado que preconizámos para o concelho”, disse 
a Vice-Presidente da Câmara, Filomena Pinheiro, res-
ponsável pelo Pelouro Financeiro, na apresentação do 
documento que decorreu na reunião de câmara de dia 4 
de Dezembro, sublinhando que foram esses orçamentos 
“de rigor e de verdade” que asseguraram “o equilíbrio 
e a saúde financeira necessária para levar em frente os 
grandes projectos do município e satisfazer as necessi-
dades da população”.

O Orçamento e Opções do Plano para 2009 evidencia-se 
ainda por marcar o início de uma nova era na arquitec-
tura orçamental dos municípios, era essa que chega 
com a transferência de competências da Administração 
Central para as autarquias, para já em matéria de Edu-
cação. Esta descentralização, considera a autarca, “vai 
mudar para sempre não só a filosofia orçamental, mas 
sobretudo as responsabilidades e os compromissos dos 
executivos para com a sociedade civil”. “É uma aposta 
na descentralização, nas políticas de proximidade, 
um desafio que o Município da Mealhada aceitou por 
acreditar nessa aposta”, reforçou ainda o Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral.

O Orçamento Opções do Plano para 2009 aposta em 
áreas fulcrais para o desenvolvimento sustentado do 
concelho como a Educação, sobretudo com a constru-
ção dos Centros Educativos da Pampilhosa, Mealhada 

e Luso, como o Ambiente, rubrica na qual se inclui o 
Parque Urbano da Mealhada, como a Cultura e o Des-
porto e como os Transportes e as Comunicações. “O Or-
çamento e Opções do Plano para 2009 é um orçamento 
de responsabilidade para com a população do concelho”, 
referiu a autarca.

Um documento que assenta em premissas como o 
apoio à actividade produtiva (criando condições de 
acolhimento empresarial e conquistando a confiança 
dos investidores sobretudo em áreas como a Logística, 
o Desporto e o Turismo de Saúde e Bem-Estar), a valo-
rização do potencial humano no concelho (apostando, 
desde logo, na Educação), a afirmação do desenvolvi-
mento do concelho e estruturação do seu território, a 
centralização da acção da autarquia na promoção do 
bem-estar social e cultural, o reforço do apoio às famílias 
e às associações do concelho e, por fim, o incentivo ao 
associativismo juvenil, com o desenvolvimento de pro-
jectos orientados para a população mais jovem.

“É neste contexto que entramos na fase final deste man-
dato com uma orientação estratégica bem definida, com 
excelentes indicadores de desenvolvimento económico e 
social, com um território qualificado e estruturado, com 
a realização de políticas promotoras da coesão, equidade 
e desenvolvimento sustentado, com uma população com 
mais e melhor qualidade de vida, mais apoiada e valori-
zada”, sublinhou ainda Filomena Pinheiro, concluindo: 
“Ao longo dos últimos anos propusemo-nos fazer mais 
e melhor pelo concelho e conseguimos!”.

• Já há muitos anos que a aquisição dos terrenos da Quinta do Alberto, na 
vila do Luso, é uma pretensão do Município da Mealhada. Depois de vários 
Executivos Municipais terem tentado, sempre sem êxito, comprar a referida 
propriedade, a ambição foi, finalmente, conseguida por este Executivo, 
tendo o Presidente da Câmara, Carlos Cabral, assinado, na manhã de dia 31 
de Dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o contrato de compra 
e venda daquela propriedade situada no centro da vila termal.

A aquisição dos terrenos da Quinta do Alberto está incluída no projecto que 
a autarquia tem levado a cabo para a requalificação urbanística da vila do 
Luso, a par com a aquisição do Cine-Teatro do Luso, a criação do Espaço 
Internet do Luso e a empreitada de reabilitação urbana do centro da vila, 
que ainda se encontra em curso na zona da Av. Navarro/Fonte de S. João. 
O destino traçado para aquele espaço será divulgado posteriormente, no 
momento mais oportuno, mas, para já, fica a garantia de que a Quinta do 
Alberto é, finalmente, propriedade municipal.

Investimentos de principal destaque no Orçamento 2009:

Centro Educativo da Pampilhosa

Centro Educativo da Mealhada

Centro Educativo do Luso

Mercado Municipal da Pampilhosa

Centro Social da Freguesia de Casal Comba

Construção do Jardim Público de Antes

Arranjo da Zona Envolvente à Zona Desportiva da Mealhada

Parque Urbano da Mealhada

Remodelação de edifícios escolares do 1º ciclo em diversas freguesias

Requalificação da Zona Central de Cavaleiros

Requalificação do Largo de S. Martinho - Arinhos

Requalificação da Zona Envolvente Casal Comba

Revitalização da Aldeia do Lograssol

Requalificação do Teatro Avenida do Luso

Apoio à recuperação do Cine-Teatro da Pampilhosa

Requalificação do Campo de Treinos da Mealhada

Construção do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa

Construção do Campo de Futebol Municipal no Luso

A Câmara Municipal da Mealhada está satisfeita com 
as conclusões da Declaração de Impacte Ambiental da 
futura ligação do IP3 entre Coimbra e a Mealhada. A 
autarquia viu as suas pretensões concretizadas, quer 
no que diz respeito à escolha do traçado da nova auto-
estrada de ligação entre Coimbra e a Mealhada (IP3/
IC2) – que vai passar a nascente do concelho – quer no 
que concerne à remodelação do Nó de Trouxemil, em 
detrimento da ligação do novo nó de Sargento-Mor à 
actual EN1/IC2.

O traçado escolhido para o troço Coimbra/Mealhada 
vai, à semelhança do actual IC2, até Fornos, ao Nó de 
Trouxemil que vai ser reformulado (para a ligação com 
o actual IP3), passando depois a nascente da freguesia 

Orçamento garante equilíbrio financeiro e 
desenvolvimento sustentado do município

Luso vai ter novas 
acessibilidades

Câmara adquiriu Quinta do Alberto

17,7 milhões de euros

LusoAuto-estrada vai passar a nascente do concelho

O Orçamento e Opções do Plano para 2009 foi aprovado, por maioria, na Assembleia Municipal 
e também na Câmara Municipal da Mealhada, onde recebeu apenas um voto contra de um 
vereador da oposição. O orçamento, que este ano ultrapassa os 17 milhões e meio de euros, 
aumenta em relação aos últimos dois anos e marca o início de uma nova era: a da multiplicação 
de novas competências transferidas da Administração Central para as Autarquias Locais.

A Câmara Municipal da Mealhada adquiriu, no final do ano 
passado, a chamada Quinta do Alberto, situada no centro 
do Luso. Uma aquisição realizada no âmbito do projecto de 
requalificação urbanístico da vila, que a autarquia tem levado a 
cabo e que inclui já a aquisição do Cine-Teatro do Luso, a criação 
do Espaço Internet do Luso e, claro, a empreitada de reabilitação 
urbana do centro da vila, que ainda se encontra em curso. 

O município da Mealhada vai ver nascer as novas acessibilidades previstas no projecto das Auto-
Estradas do Centro precisamente no local onde desejava que fossem criadas. A auto-estrada 
de substituição do IP3/IC2 vai atravessar o concelho a nascente, tal como a Câmara Municipal 
tinha proposto desde o início. A autarquia viu a Declaração de Impacte Ambiental ser favorável 
a esse troço e a satisfazer outra das suas pretensões: a reformulação do Nó de Trouxemil.

Orçamento de 2009 é superior 
ao do ano passado.

da Pampilhosa, em direcção ao Luso e encontrando-se 
com o actual IC12 a meio caminho entre a Mealhada e 
o Luso, na zona a nascente da Cova da Areia. 

Um traçado mais favorável ao aproveitamento da Pla-
taforma Rodo-ferroviária da Pampilhosa – com o nó 
junto a Larçã – e ao desenvolvimento da vila do Luso, 
que a Câmara Municipal tem vindo a reivindicar desde 
início e que foi, finalmente, aprovado pelo Governo. 
Outra das pretensões da autarquia diz respeito ao Nó 
de Trouxemil: em cima da mesa estava a construção de 
um novo nó de ligação à IP3, em Sargento-Mor, hipótese 
essa que a autarquia sempre recusou e que teve agora 
o seu fim, com o Governo a optar pela remodelação do 
nó actual junto aos Fornos.
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Mealhada já tem o serviço 
“Casa Pronta”

Bombeiros da Mealhada e Pampilhosa vão 
ter Equipas de Intervenção Permanente

Protocolo assinado dia 28 

O Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, assinou, no dia 28 de Janeiro, no Governo Civil de Aveiro, o protocolo 
para a criação de duas Equipas de Intervenção Permanentes (EIP) no concelho, uma para a corporação de bombeiros da 
Mealhada e outra para a da Pampilhosa. O concelho vai passar, assim, a ter, já em Março, duas equipas de cinco bombeiros 
responsáveis por prestar socorro às populações em caso de incêndios e outros acidentes ou catástrofes.

O Município da Mealhada já tem à disposição de todos os cidadãos 
o serviço “Casa Pronta”, que prevê um único ponto de atendimento 
para a realização imediata de todas as operações de compra e venda 
de um imóvel. Um projecto do Instituto de Registos e do Notariado 
a que a Câmara Municipal da Mealhada aderiu e que vai contribuir 
para facilitar a vida a todos os cidadãos e empresas deste concelho.

Projecto está implementado

• O Presidente da Câmara da Mealhada foi 
um dos autarcas do distrito de Aveiro que 
assinou, dia 28 de Janeiro, no Governo Ci-
vil de Aveiro, os protocolos para a criação 
de Equipas de Intervenção Permanente 
(EIP), protocolos esses que foram imedia-
tamente homologados pelo Secretário de 
Estado da Protecção Civil, José Miguel Me-
deiros, também presente na cerimónia.

O município aderiu, assim, ao programa 
das EIP que o Governo iniciou em 2007 e 
que surgiu de um protocolo entre a Autori-
dade Nacional de Protecção Civil (ANPC), 
a Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses e a Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, sendo que a sua implementação e fun-
cionamento passa também pelas Câmaras 
Municipais e pelas Associações Humanitá-
rias de Bombeiros. 

O programa prevê a constituição de equi-
pas de cinco elementos, compostas por um 
chefe de equipa e quatro bombeiros, que 
assegurem, em permanência, o socorro 
às populações no caso de incêndios, inun-
dações, desabamentos, abalroamentos e 
outros acidentes e catástrofes, o apoio a 
sinistrados em situação de urgência hospi-
talar, colaboração com outras actividades 
de protecção civil e outras tarefas de âm-
bito operacional, incluindo, por exemplo, 
planeamento, formação e reconhecimento 
dos locais de risco das zonas críticas.
As EIP ficam responsáveis pela prestação 
de socorro na área de actuação do respec-
tivo corpo de bombeiros, terão uma carga 
horária semanal de 40 horas e receberão 
formação específica, desenvolvida pela Es-
cola Nacional de Bombeiros. Os custos de-
correntes da remuneração dos elementos 

integrantes, de cerca de 66 mil euros por 
equipa, serão suportados equitativamente 
pelas ANPC e pelas autarquias. Neste caso, 
a Câmara da Mealhada suportará metade 
dos custos das duas EIP do concelho, o que 
perfaz um total de 66 mil euros.
Quanto à formação das equipas, podem ser 
candidatos a uma EIP todos os bombeiros 
que, no momento da candidatura, tiveram 
entre 20 a 40 anos e que preferencialmente 
tiverem o 12º ano, possuírem capacidade e 
robustez física comprovada e carta de con-
dução, sendo valorizada a habilitação para 
conduzir veículos pesados. A cooperação, 
a coesão e a prontidão são as máximas des-
tas equipas especializadas, que tem como 
principal missão socorrer as populações, 
salvando vidas, o ambiente e o património 
e que deverão entrar em funcionamento 
durante o mês de Março.

• Um único balcão, a funcionar na Conser-
vatória do Registo Predial da Mealhada, 
onde é possível realizar todas as operações 
relativas à compra e venda de um imóvel: 
liquidar e pagar impostos, celebrar o con-
trato de compra e venda, realizar todos os 
registos necessários, pedir a isenção de pa-
gamento do Imposto Municipal sobre Imó-
veis, a alteração da morada fiscal, entre 
muitas outras operações. É esta a filosofia 
do balcão “Casa Pronta” que pretende fa-
cilitar a vida aos munícipes e às empresas 
do concelho.

O processo de compra e venda de imóveis 

passa, assim, a ser mais simples (evitan-
do-se formalidades como a necessidade 
de se celebrar uma escritura pública no 
cartório notarial), mais rápido (todas as 
operações podem ser feitas no mesmo lo-
cal), mais barato  (o serviço “Casa Pronta” 
é mais económico do que o procedimento 
tradicional) e também mais seguro (com 
a certidão on-line e porque o negócio é 
celebrado na conservatória, a situação do 
imóvel é conhecida com rigor no momento 
da compra e venda).

Uma medida que irá, portanto, ajudar em 
muito os munícipes e as empresas do con-

celho da Mealhada, que passam a realizar 
todo o processo de compra e venda de um 
imóvel no balcão “Casa Pronta” da Conser-
vatória do Registo Predial da Mealhada. 
Mas esta não é a única novidade, já que 
o Instituto de Registos e do Notariado vai 
disponibilizar, a curto prazo, outras ope-
rações para esse balcão, dinamizando e 
garantindo assim a qualidade dos serviços 
que presta aos cidadãos. 

Para mais informações, consultar o site 
www.casapronta.mj.pt.

 MUNICÍPIO DE MEALHADA
CÂMARA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE Nº.506792382

EDITAL N.º 7

CARLOS ALBERTO DA COSTA CABRAL, 
Presidente da Câmara Municipal de Mealhada.

FAZ SABER QUE: para efeitos do que determinam
 os artigos 1º e 2º da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, 

no 2º semestre de 2008 a Câmara Municipal 
procedeu às seguintes transferências:

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA………...21.061,27€
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA………19.000,00€
ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA……………………….30.000,00€
FUTEBOL CLUBE DA PAMPILHOSA…………………………………..32.274,93€
GRUPO DESPORTIVO DA MEALHADA………………………………..34.166,34€
HÓQUEI CLUBE DE MEALHADA……………………………………….28.229,67€

E, para constar, se publica este Edital e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares de estilo

E eu                                                         Chefe de Divisão Financeira o subscrevi

Paços do Município de Mealhada, 12 de Fevereiro de 2009
O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

Equipas especiais de Bombeiros vão prestar 
auxílio à população do concelho.
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• Quem passou, por exemplo, 
pela rotunda da Pampilhosa, de 
Sant’Ana ou do Luso, pelo cruza-
mento da IC2, no Carqueijo, ou 
pelo edifício da Câmara Municipal 
da Mealhada com certeza pôde ver 
estas obras de arte elaboradas com 

Ministro da Educação 
moçambicano visitou Escola 
Profissional da Mealhada

Natal Ecológico decorou o concelho

Moçambique quer apostar na formação profissional

O Ministro da Educação e Cultura de Moçambique, Aires Bonifácio Ali, esteve, no dia 20 de Janeiro, de 
visita à Escola Profissional Vasconcellos Lebre, na Mealhada, para conhecer melhor um “bom exemplo 
de uma escola profissional”. “A formação profissional está no topo das nossas prioridades. Ficámos 
muito felizes quando a senhora Ministra das Educação de Portugal incluiu esta escola no plano de 
visitas”, afirmou Aires Bonifácio Ali.

Escola Profissional da Mealhada foi indicada pela Ministra 
da Educação como “escola modelo”.

Mais de mil alunos das escolas do concelho da Mealhada participaram na primeira Actividade de 
Educação Ambiental do ano lectivo 2008/9, intitulada “Natal Ecológico”. A iniciativa seguiu o mesmo 
molde dos anos anteriores e o resultado foi, mais uma vez, brilhante: presépios, Pais Natal e outros 
enfeites natalícios, construídos apenas com materiais recicláveis e orgânicos, que se ficaram expostos, 
até dia 7 de Janeiro, em vários locais do município.   

materiais recicláveis e orgânicos, 
realizados com muita imaginação 
pelos alunos dos jardins-de-infân-
cia, escolas do 1º ciclo e escolas do 
2º e 3º ciclo do Ensino Básico do 
concelho, bem como pelos alunos 
da Escola Secundária da Mealhada 

e da Escola Profissional Vascon-
cellos Lebre. 

Uma iniciativa da Câmara Muni-
cipal da Mealhada, que arrancou 
com este primeiro desafio intitu-
lado “Natal Ecológico”. A segunda 

actividade chama-se “Brincadeiras 

de Carnaval”, destina-se às crian-

ças dos jardins-de-infância e esco-

las do 1º ciclo do Ensino Básico do 

concelho, e consta na criação de 

palhaços com materiais recicláveis, 

resistentes ao exterior, e na criação 

de máscaras com materiais reciclá-

veis, que vão, depois, ficar em ex-

posição no Cine-Teatro Municipal 

Messias. Quanto aos palhaços, es-

ses ficarão em exposição, de 16 de 

Fevereiro a 1 de Março, em vários 

espaços públicos do concelho.

• A Escola Profissional Vascon-
cellos Lebre foi indicada pela 
Ministra da Educação, Maria de 
Lurdes Rodrigues, como uma “es-
cola modelo” e incluída no plano 
de visitas do Ministro da Educação 
e Cultura de Moçambique. Uma es-
cola que, nos últimos dez anos de 
actividade, teve uma taxa média de 
conclusão dos cursos de 77% e uma 
taxa média de empregabilidade de 
84%, que é considerada “um mode-
lo a seguir” e a receita que Aires Bo-
nifácio Ali precisa para impulsionar 
a área da Educação no seu país. 
“Estamos esperançados em resol-
ver grandes problemas no nosso 
país a partir deste modelo de for-
mação. Temos muitos jovens, mas 
nem todos têm lugar na escola ou 
conseguem dar continuidade aos 
níveis de ensino e, em contraparti-
da, temos um mercado de trabalho 
à espera de mão-de-obra qualifi-
cada. Por tudo isto, a nossa aposta 
tem que ser na formação profissio-
nal”, afirmou o ministro.
Todavia, Aires Bonifácio Ali mos-
trou-se preocupado com o ritmo de 
crescimento da formação profissio-
nal em Moçambique. “Está muito 
lento. Só num ano conseguimos 
1200 mil alunos e passámos de 
oito mil para 12 mil escolas. Pre-
cisávamos que 80% desses jovens 
tivessem formação profissional”, 
acrescentou o responsável gover-
namental, frisando que “Moçambi-

que tem que se afirmar e o investi-
mento na Educação é prioritário”.
“Queremos desenvolver as nossas 
habilidades, as nossas competên-
cias, mas para isso precisamos de o 
saber fazer e aqui acho que encon-
trámos os parceiros certos”, decla-
rou o ministro moçambicano, de-
fendendo o reforço da cooperação 
iniciada com a escola da Mealhada 
em 2008, com uma visita da co-
mitiva da Escola Profissional Vas-
concellos Lebre à capital moçam-
bicana, Maputo. “Esta cooperação 
é extremamente importante para 
nós e espero que daqui se consigam 
sempre bons resultados”, concluiu 
Aires Bonifácio Ali.
Uma ambição partilhada também 
pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada. Carlos Ca-
bral evidenciou a importância da 
cooperação com Moçambique e 
garantiu que a Escola Profissional 
da Mealhada vai ter lugar para pro-
fessores e alunos moçambicanos, 
à semelhança do que já acontece 
com outros países, como a Guiné. 
“O seu povo e o meu, o seu país e 
o meu estão de braços dados pela 
Escola Profissional da Mealhada”, 
afirmou Carlos Cabral, satisfeito 
pela visita do ministro ao seu con-
celho.

Escola Profissional 
da Mealhada é de 

“referência” a nível 
nacional

A Ministra da Educação, Maria de 
Lurdes Rodrigues, elegeu a Esco-
la Profissional Vasconcellos Lebre 
para fazer parte do plano de visitas 
do Ministro da Educação e Cultura 
de Moçambique. “É uma honra ou-
vimos dizer que a senhora Ministra 
da Educação indicou esta escola 
profissional como sendo uma es-
cola de referência a nível nacional, 
uma escola a visitar”, sublinhou o 
Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral, lem-
brando que a escola foi construída 
em 1991 pela autarquia e que so-
bretudo nos últimos dez anos, ao 
comando do director João Pega, se 
tem revelado “um sucesso”.
Uma escola de “referência a nível 
nacional” que, segundo revela o 
seu director, João Pega, em dez 
anos de actividade teve “77% de 
alunos que concluíram os cursos, 
15% que optaram por prosseguir os 
estudos, 84% que conseguiram em-
prego e apenas um por cento que 
conheceu o desemprego”. “Esta 
escola tem crescido de uma forma 
significativa, é notável a sua saída 
profissional, é excelente o núme-
ro de alunos em abandono escolar 
que conseguiram recuperar, o que 
esta escola tem feito é digno de re-
gisto”, afirmou, por sua vez, a Di-
rectora Regional de Educação do 
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Construção

Parque Urbano da Mealhada
A empreitada de reconversão dos Viveiros Florestais em Parque Urbano da Mealhada 
encontra-se na sua recta final. A obra, adjudicada à empresa Alberto Couto Alves SA, pelo 
valor aproximado 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 infra-estruturas de apoio 
(restaurante, cafetaria etc.). 

Recuperação

Escola Profissional Vasconcellos Lebre
Está concluída a empreitada de recuperação do edifício da 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre, na Mealhada. A inter-
venção consistiu na reabilitação das fachadas do edifício, dos 
revestimentos interiores, cantarias e caixilharias e teve um 
custo aproximado de 102 mil euros.

Arranjo

Largo do Cruzeiro em 
Antes
A empreitada de requalificação do Largo do 
Cruzeiro, em Antes, já começou. A obra foi 
adjudicada à empresa Delfim de Jesus Mar-
tins e Irmão Lda. Pelo valor de 45 mil euros e 
com um prazo de execução de 45 dias. 

Requalificação

Campo de Treinos da Mealhada
Está concluída a empreitada de requalificação do Campo de 
Treinos da Mealhada. A obra, que consistiu na colocação de 
um novo piso sintético no campo, foi entregue ao consórcio 
Playpiso – Infreaestruturas E Equipamentos Desportivos SA/
Prioridade – Construção de Vias de Comunicação SA, pelo 
valor aproximado de 237 mil euros. 

Beneficiação

Arruamentos em Arinhos
A empreitada de beneficiação de arruamentos em Arinhos já 
está terminada. A obra, que foi adjudicada à empresa Prio-
ridade – Construção de Vias de Comunicação SA, pelo valor 
aproximado de 82 mil eirós, consistiu na reabilitação de 
pavimentos rodoviários na povoação de Arinhos, em Ventosa 
do Bairro.

Construção

Centro Educativo da Pampilhosa
Já está em curso a empreitada de construção do Centro Educativo da Pampilhosa. A obra, 
adjudicada à empresa Encobarra – Engenharia SA, pelo valor aproximado de 1.600 mil euros, 
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 prazo de execução da empreitada é de 360 dias.

Pavimentação

Estrada Municipal Casal 
Comba/Vimieira
A empreitada de pavimentação da Estrada 
Municipal Casal Comba/Vimieira foi entre-
gue ao consórcio Prioridade – Construção de 
Vias de Comunicação SA e Cipriano Pereira 
de Carvalho & Filhos Lda. pelo valor aproxi-
mado de 248 mil euros e com um prazo de 
execução de 180 dias.



7BOLETIM MUNICIPAL • MEALHADA •

OBRAS MUNICIPAIS

Construção

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço
A empreitada de construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço vai mostrando avanços 
significativos. A obra inclui 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 último, isolado, destinado ao bar e às bilheteiras. 
A empreitada tem um prazo de execução de 10 meses, pelo que deverá ficar concluída neste 
primeiro semestre de 2009. 

Construção

Bancada e Balneários do Campo de Futebol Municipal da 
Pampilhosa
A empreitada de construção da bancada lateral e balneários do Campo de Futebol Munici-
pal da Pampilhosa está também a decorrer a bom ritmo. A empreitada, adjudicada à firma 
Joaquim Fernandes Marques & Filho, Lda., por um montante de aproximadamente 380 mil 
euros, consiste na construção de uma bancada com uma lotação prevista de lugares senta-
dos de 364 e de balneários. O prazo de execução da obra é de 270 dias.

Pampilhosa recebe escultura de 
homenagem aos trabalhadores do barro
A Câmara Municipal da Mealhada procedeu na tarde de 17 de 
Janeiro, na rotunda do Alto de Santo António, na Pampilhosa, à 
cerimónia de descerramento do monumento escultórico de ho-
menagem aos antigos trabalhadores do barro. A obra, assinada 
pelo escultor Laureano Ribatua pretende ser, nas palavras do 
Presidente da Câmara, Carlos Cabral, “uma homenagem a todos 
os que trabalharam no barro e impulsionaram o desenvolvimen-
to industrial da Pampilhosa”.

“Foram muitos os que, no final do século passado, com seis e 
sete anos, trabalharam no barro, aqui na Pampilhosa. Foram 
eles que contribuíram para o desenvolvimento industrial da 
Pampilhosa”, contou o Presidente da Câmara. “Por isto tudo, a 
Câmara, em conjunto com a Junta da Freguesia, fez questão de 
deixar aqui esta homenagem”, acrescentou.
Trata-se de um monumento em bronze, de tamanho real, assi-
nado pelo escultor Ribatua, que pretende perpetuar a memória 
dos trabalhadores do barro da Pampilhosa. “Quero congratular-
me com esta homenagem aos trabalhadores do barro. Quero 
agradecer à Câmara Municipal da Mealhada”, sublinhou o 
Presidente da Junta de Freguesia da Pampilhosa, Vítor Matos, 
acrescentando: “Julgo que temos que continuar nesta senda de 
homenagens e para a próxima poderá ser para os ferroviários”. 
Uma ideia que foi também focada pelo Presidente da Câmara. 
“Os que trabalharam o barro levaram ao apogeu da indústria 
da cerâmica na Pampilhosa. É certo que também temos os ferro-
viários e esses também terão a sua homenagem, mas é preciso 
lembrar que os ferroviários eram sobretudo oriundos de fora do 
concelho e as pessoas que trabalharam o barro eram naturais de 
cá”, salientou Carlos Cabral, concluindo: “Portanto, o que está 
aqui é uma homenagem aos nossos antepassados, aos trabalha-
dores do barro”.

Reabilitação

Cine-Teatro da Pampilhosa 
A empreitada de reabilitação do Cine-Teatro da Pampilhosa 
tem também avançado a passos largos. A empreitada – cujo 
contrato foi assinado, em Setembro passado, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal da Mealhada, pelo Presidente do Grémio 
de Instrução e Recreio da Pampilhosa (proprietário do edifí-
cio) e pelos dois sócios-gerentes da firma a quem foi adjudica-
da a obra, a Construcentro - Construções Civis do Centro Lda 
- tem um custo aproximado de 623 mil euros e um prazo de 
execução de 365 dias. Esta obra tem um forte apoio financeiro 
e técnico da Câmara Municipal da Mealhada.



As freguesias do nosso concelho

Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia? Benja-
mim de Almeida (BA) – A fregue-
sia de Antes caracteriza-se pela 
sua riqueza de recursos humanos, 
a sua população, mas também re-
cursos naturais, que permitem o 
desenvolvimento de várias activi-
dades económicas.
A actividade predominante era 
a agricultura, nomeadamente a 
cultura da vinha, a floricultura e a 
fruticultura, surgindo nas últimas 
décadas outras actividades como 
a avicultura, a indústria de serra-
lharia/metalurgia e a construção 
civil, que empregam grande parte 
da população activa.
A salientar o facto de ser a fre-

•  Antes  •

A rubrica “As freguesias do nosso concelho” chega ao fim nesta edição. Um trabalho que pretendeu 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 última edição da 
rubrica dedicada às freguesias, o Boletim Municipal entrevistou o Presidente da Junta de Freguesia de Antes, Benjamim de Almeida, e o Presidente da Junta de Freguesia 
de Luso, Homero Serra.

guesia mais pequena do concelho, 
graças ao espírito empreendedor e 
inconformista da nossa população, 
a Antes apresenta índices de de-
senvolvimento e qualidade de vida 
capazes de continuar a atrair novos 
residentes.

BM – Que balanço faz deste três 
anos à frente da Junta de Fregue-
sia?
 BA – O balanço deste mandato 
pode ser considerado positivo, 
no entanto, não posso deixar de 
salientar que durante parte dele 
fomos deixados um pouco para o 
esquecimento, ficando assim parte 
daquilo que deveria ter sido feito 

em tempo útil, para realizar à pres-
sa no último ano do mandato.
BM – Como vê as relações da Junta 
de Freguesia com a Câmara Munici-
pal da Mealhada?
BA – Atendendo à conjuntura polí-
tico-financeira nacional considero 
que tem havido um bom relaciona-
mento, ainda que ao longo destes 
três anos tenham surgido algumas 
divergências em relação à forma 
como foram resolvidas algumas si-
tuações.

BM – Quais são as potencialidades 
da sua freguesia?
BA – A nossa localização geográfi-
ca, as boas acessibilidades, a esco-

la, a segurança, as empresas locais 
o que faz com que tenhamos um 
notável índice de crescimento habi-
tacional e populacional, no entanto 
espero não ver hipotecado o desen-
volvimento da freguesia devido às 
novas infra-estruturas ferro-rodo-
viárias e ao PDM  e que a fregue-
sia não venha a ser penalizada em 
termos de desenvolvimento urbano 
ou outros equipamento sociais.

BM – Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 
mandato e quais as que estão por 
fazer?
BA  – Todas as obras para nós são 
consideradas importantes. Entre 

outras:
Alargamento da rua do Freixai-
nho e construção do muro de su-
porte de terras, em troca dos ter-
renos cedidos pelos proprietários;
Recuperação dos taludes do ri-
beiro junto ao cemitério velho e 
construção do muro de suporte 
de terras;
Arranjo urbanístico com calceta-
mento do Parque do Areal;
Restauro da Capela do cemitério 
velho;
Execução de valetas em cimento 
no centro do aglomerado urbano;
Conclusão do edifício da Capela 
Setecentista;
Equipamento da Capela Mortuá-
ria (com imagens e outros orna-
mentos religiosos);
Execução do piso sintético no Pa-
vilhão Polidesportivo do Sume;
Execução dos abrigos para os con-
tentores de lixo;
Semaforização no cruzamento 
das ruas de S. Pedro com a rua de 
S. José e das Flores;
Alargamento da rua da Pré-escola 
e construção do muro de veda-
ção;
Reconstrução e ampliação da Es-
cola Primária e área envolvente;
Construção no Sume de instala-
ções de apoio à actividade da Jun-
ta de Freguesia;
Construção e colocação subterrâ-
nea de lixo doméstico e selectivo;
Recuperação do Largo do Cruzei-
ro.
Muita coisa foi feita mas ainda 
falta ao nosso compromisso fazer:
Um jardim público no centro da 
população e criação de lugares de 
estacionamento;
Vedar o lago do sume e embelezar 
a área envolvente;
Sendo estas últimas ,considera-
das obras muito necessárias.

BM - O que é no seu entender prio-
ritário para a sua freguesia?
BA – No meu entender, tudo o que 
possa contribuir para aumentar o 
bem-estar e a qualidade de vida 
das pessoas na freguesia é priori-
tário.
Nesse sentido realço a importân-
cia de poder realizar as obras aci-
ma mencionadas, como respon-
der a outras eventuais solicitações 
apresentadas pela população.
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Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia? 
Homero Serra (HS) – É uma vila tu-
rística, onde a qualidade das suas 
instalações, a pureza dos ares e 
a nobreza da paisagem, o profis-
sionalismo e a simpatia das suas 
gentes e a preocupação meticulo-
sa com a conservação de uma at-
mosfera de charme e ordenamen-
to paisagístico, fizeram da nossa 
freguesia um marco do turismo 
nacional. Alojamento e restaura-
ção, saúde e bem-estar, aliado às 
vantagens do termalismo clássico 
e à natureza e monumentalidade, 
constituem os pilares orientado-
res do desenvolvimento da nossa 
vila. Situado no centro do país, 
servido por uma extensa rede 
rodo ferroviária, o Luso é, face 
aos modernos modelos de investi-
gação operacional, uma excelente 
localização para todos os negó-
cios ligados ao sector dos serviços 
e comércio.

BM – Que balanço faz deste três 
anos à frente da Junta de Fregue-
sia?
HS – Durante este triénio em que 
estivemos à frente dos destinos da 
freguesia, o grau de excussão dos 
compromissos assumidos no nos-
so programa para este mandato, 
estão a ser atingidos e, nalgumas 
áreas, até excedidos.

BM – Como vê as relações da Junta 
de Freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?
HS – Numa retrospectiva do man-
dato, destaco o excelente enten-
dimento e cooperação estabeleci-
dos entre a Junta de Freguesia e 
a Câmara Municipal. O Executivo 
Camarário encontra-se sempre 
receptivo ao diálogo, criando um 
ambiente de empatia, compassi-
vo à resolução de problemas que 
mais afligem a comunidade Lu-
sense.

BM – Quais são as potencialidades 
da sua freguesia?
HS – Actualmente, as principais 
actividades económicas da vila 
de Luso são a indústria hoteleira, 
restauração e turismo, indústria 
de engarrafamento de água mine-
ral natural, estância termal, fábri-
ca de extracção de óleos alimen-
tares, caixilharia em alumínio, 
carpintaria industrial e comércio. 
A nossa freguesia é um  local de 
lazer e repouso e merece ser vi-
sitada, constituindo um distinto 
espaço para passar férias, na me-
dida em que coloca ao seu dispor 
um vasto leque de infra-estruturas 
hoteleiras-turísticas, como a Mata 
do Buçaco, o Centro de Férias do 
Inatel, o Grande Hotel das Termas 
de Luso, o Parque de Campismo, 

•  Luso  •

várias pensões e restaurantes de re-
quinte, onde não poderia deixar de 
salientar a nossa saborosa gastro-
nomia, em que arroz de pato à anti-
ga, a chanfana e a doçaria regional 
(caramujos e cavacas de Luso)  são 
os mais procurados a nível nacio-
nal e internacional. Para além de 
tudo isto, existem também diversos 
equipamentos e colectividades que 
organizam eventos, quer culturais, 
quer desportivos. O Pavilhão Gim-
nodesportivo de Luso, bem como 
o Centro de Estágios, têm sido um 
ponto de referência de grandes 
eventos desportivos e acabam por 
promover activamente o desenvol-
vimento da freguesia. A vila tam-
bém tem acompanhado o progres-
so tecnológico, para dar resposta 
aos nossos habitantes e visitantes, 
e o Centro Internet revelou-se de 
grande importância. Cientes de to-
das as potencialidades desta nossa 
freguesia, ao longo do nosso man-
dato temos efectuado diligências 

para fomentar o desenvolvimento 
de todos os seus recursos. 

BM – Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 
mandato e quais as que estão por 
fazer?
HS  – No conjunto das obras já re-
alizadas merecem-nos destaque as 
seguintes:
Conclusão das obras de beneficia-
ção e reconversão levadas a cabo 
na casa doada à Junta de Freguesia 
na rua Marinha de Moura Pimenta. 
Este edifício passará a constituir 
um espaço dedicado a prevenir 
eventuais necessidades de realoja-
mento de pessoas em caso de sinis-
tro ou catástrofe natural e ainda, 
pontualmente para acolher cursos 
de formação;
Criação de um recinto desportivo 
em alternativa ao antigo campo de 
futebol do Lago;
Continuação do programa de ben-
feitorias nos pavimentos em toda a 

freguesia;
Repavimentação de todas as calça-
das em vielas da vila de Luso;
Colocação de painel em azulejo no 
muro junto à escadaria da Miralin-
da;
Melhoria e ampliação da ilumina-
ção pública;
Saneamento nos Lugares da fre-
guesia;
Construção de muros de suporte 
de terras para alargamento de es-
tradas;
Construção de um forno comuni-
tário, churrasqueiras, mesas, pavi-
mento e rede de águas;
Aquisição do Cineteatro Avenida, 
Quinta do Alberto e outros terre-
nos situados em Várzeas, Salguei-
ral e Monte novo;
A bandeira é sem dúvida a grande 
obra da Avenida Emídio Navarro e 
a Fonte de São João, ainda em exe-
cução e a reconstrução do Mercado 
Paroquial.
Tendo como base o nosso progra-

ma eleitoral, contamos levar a 
cabo as seguintes iniciativas:
Requalificação da aldeia de Vár-
zeas;
Arranjo urbanístico do largo no 
Salgueiral;
Conclusão das obras do Cemitério 
Paroquial.
Como usual, algumas destas 
obras foram executadas em par-
ceria com a Câmara Municipal da 
Mealhada.

BM - O que é no seu entender prio-
ritário para a sua freguesia?
HS – Prioridade das prioridades, 
é neste momento a abertura da 
Extensão de Saúde do Luso. A 
recuperação da Mata do Buçaco 
e da Avenida dos Castanheiros, 
a revitalização das termas, assim 
como a implementação da zona 
industrial de Barrô, são também 
prioridades essenciais, conduzin-
do a melhores oportunidades de 
emprego aos nossos habitantes.
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DESTAQUE

Executivo Municipal visitou Zona 
Industrial da Pedrulha
O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada convidou todo o Executivo Municipal e os jornalistas para uma visita, na manhã de dia 8 de Janeiro, à Zona Industrial da Pedrulha. O propósito da visita 
foi mostrar o avanço nos trabalhos de construção da 2ª fase, que estão praticamente concluídos, e conhecer algumas das 11 empresas a quem já foram entregues os 21 lotes da 1ª fase dessa zona 
industrial.

Zona Industrial da Pedrulha teve um  custo global de cerca 
de 6 milhões de euros.

• A Zona Industrial da Pedrulha 
foi e continua a ser uma aposta 
estratégica da Câmara Municipal 
da Mealhada, no sentido de captar 
novos investimentos e promover o 
desenvolvimento económico muni-
cipal e regional. Situada em local 
privilegiado – junto da portagem 
da Mealhada da A1 Norte e servida 
pela EN 234, com ligação à EN1/
IC2 e aos municípios da Mealhada 
e Cantanhede – a Zona Industrial 
da Pedrulha é, assim, um local 
particularmente atractivo para as 
empresas, como se verificou pelo 
número elevado de candidaturas 
aos lotes da 1ª fase dessa zona in-
dustrial.
A 1ª fase desse espaço – que ficou 

concluída no início de 2007 e re-
presentou um investimento de 1,3 
milhões de euros, mais as verbas 
dispendidas com a aquisição de 
terrenos – já tem empresas a la-
borar e outras em fase de instala-
ção: são 21 lotes de terreno que já 
estão vendidos a 11 empresas que 
desenvolvem actividades no sector 
da logística, produção industrial, 
comércio por grosso e prestação de 
serviços.

“Temos 11 empresas instaladas 
nos 21 lotes e só nesta 1ª fase vão 
ser criados um total de 465 novos 
postos de trabalho, fora os 108 já 
existentes. As empresas têm um 

período de instalação máximo de 
três anos e é condição obrigatória 
ter a sede social da empresa no 
concelho das Mealhada”, adiantou 
o Presidente da Câmara, Carlos Ca-
bral, lembrando que se as empre-
sas não cumprirem o prazo de três 
anos “terão de devolver os terrenos 
à Câmara Municipal nos termos do 
regulamento”. 

Os lotes foram atribuídos de acor-
do com alguns critérios, entre eles 
a valorização de recursos huma-
nos, o ambiente e as condições de 
trabalho, a competitividade da 
empresa e a valorização da estru-
tura económica e empresarial do 
concelho. A autarquia privilegiou 

sempre as empresas não poluen-
tes e procurou empresas ligadas à 
área da logística, com unidades de 
produção ligadas às madeiras, à ce-
râmica, à importação e exportação 
de matéria-prima. “Privilegiámos 
a indústria que tem ligação com a 
plataforma logística polinuclea-
da – Figueira da Foz, Pampilhosa 
e Montemor-o-Velho”, disse Carlos 
Cabral. 

“A Mealhada é o único município 
da região que tem uma zona indus-
trial com lotes devidamente orga-
nizados e legalizados, para que os 
proprietários possam candidatar-
se a fundos comunitários. Aqui há 
essa garantia, de que os lotes estão 

devidamente legalizados e regista-
dos na Conservatória”, informou 
ainda o autarca, recordando que al-
guns lotes da 1ª fase da Zona Indus-
trial da Pedrulha estão entregues a 
grandes empresas, como a Alves 
Bandeira e a Madeira & Madeira.

“O nosso objectivo fundamental é 
a criação de riqueza no concelho, a 
criação de postos de trabalho, o de-
senvolvimento económico do nos-
so município”, acrescentou ainda 
o Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, insistindo na impor-
tância desta “grande obra” que teve 
um custo global para a autarquia 
de aproximadamente “seis milhões 
de euros”.

Presidente da Câmara fez a apresentação do local durante a visita
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DESTAQUE

Zona Industrial da Pedrulha

2ª fase ficará concluída 
em Março
A Zona Industrial da Pedrulha está prestes a ver terminados os trabalhos de execução da sua 2ª fase, ficando assim 
toda a obra concluída e o novo espaço operacional para a instalação de mais empresas no concelho. No global, “a obra 
teve um custo de cerca de seis milhões de euros”, avançou o Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, durante a visita ao local.

Lotes da 1ª fase já foram vendidos a 11 empresas, entre elas 
a Alves Bandeira e a Madeira & Madeira.

• A construção da 2ª fase da Zona 
Industrial da Pedrulha, com uma 
área de 16 ha, começou no final de 
2007. A obra, que engloba todo o 
espaço constituído pelos restantes 
27 lotes e que consiste na execução 
de infra-estruturas de arruamen-
tos, água, esgotos, rede de águas 
pluviais, distribuição de energia, 
telefones, gás e iluminação públi-
ca, contou com um investimento de 
cerca de 1,6 milhões de euros mais 
as verbas para a aquisição de terre-
nos e encontra-se praticamente em 
fase de conclusão.

Terminados os trabalhos de cons-
trução da 2ª fase da Zona Industrial 
da Pedrulha, a Câmara Municipal 
da Mealhada irá deliberar sobre a 
abertura de um novo concurso para 
a alienação destes novos lotes de 
terrenos. “Vão ser diferentes dos da 
primeira fase, pois temos de apon-
tar muito para a especialização tec-
nológica, bem como para a indús-
tria e logística, para que seja mais 
acentuada a criação de postos de 
trabalho”, revelou Carlos Cabral. 

Fica, assim, operacional toda a 
Zona Industrial da Pedrulha, po-
tenciando a revolução do tecido 
económico do concelho e promo-

Zona Industrial da Pedrulha está integrada no 
Parque Industrial da Bairrada
A Zona Industrial da Pedrulha encontra-se integrada num espaço industrial mais 
abrangente, designado por Parque Industrial da Bairrada, o qual abrange território 
dos municípios da Mealhada e Cantanhede. A intenção de criação de um Parque In-
dustrial da Bairrada surge em 1996, com um acordo entre os dois municípios, e os 
espaços industriais ficaram previstos nos respectivos Planos Directores Municipais. 
O objectivo passava por garantir o funcionamento do parque como um todo, numa 
gestão global das duas autarquias, o que não foi possível por razões de ordem legal 
(fronteira de municípios).

Foram, depois, elaborados os Planos de Pormenor do Parque Industrial da Bairrada, 
respeitantes às áreas de cada município e foi então que, no concelho da Mealhada, 
o espaço industrial se passou a designar de Zona Industrial da Pedrulha. Recorde-se 
que a Câmara Municipal da Mealhada procedeu à aquisição dos terrenos e realizou 
a operação de loteamento do seu espaço, de acordo com o Plano de Pormenor do 
Parque Industrial da Bairrada – Zona Industrial da Pedrulha.

Zonas Industriais do Município da Mealhada em actividade

Viadores

Pedrulha

Zonas Industriais aprovadas

Barrô

Zonas Industriais em elaboração

Barcouço

1ª fase da Zona Industrial está concluída desde 2007

DESPACHO n.º 11/2009

O Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, veio aprovar o regime 
jurídico aplicável ao licenciamento de redes e estações de radioco-

municações e à fiscalização da instalação das referidas estações e da 
utilização do espectro radioeléctrico.

No art.º 6.º do citado diploma é atribuída competência ao Presidente 
da Câmara Municipal para decidir sobre os pedidos de licenciamento 

nele previstos. Tratando-se de uma competência própria do Presidente 
da Câmara, a mesma pode ser objecto de delegação nos Vereadores 

em virtude de se encontrar consagrada no n.º 2 do art.º 69.º da Lei n.º 
169/99, de 18/09, uma norma genérica habilitante da delegação de 

competências, próprias ou delegadas, do Presidente da Câmara.  

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do art.º 35.º do 
Código do Procedimento Administrativo, e do n.º 2 do art.º 69.º da Lei 

n.º 169/99, de 18/09:

DELEGO, no Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais, a competência 
para a decisão final relativa aos pedidos de licenciamento regulados no 

citado diploma.

O presente despacho deve ser objecto de publicitação no Boletim Mu-
nicipal, em cumprimento do previsto no n.º 2 do art.º 37.º do Código do 

Procedimento Administrativo.

Mealhada, Gabinete da Presidência, 18 de Fevereiro de 2009

O Presidente da Câmara,

Carlos Alberto da Costa Cabral

DESPACHO n.º 09/2009

O Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, veio aprovar o novo re-
gime jurídico de exercício da actividade industrial (REAI), tendo entrado 

em vigor no dia 27 de Janeiro do corrente ano.

Considerando que um dos principais objectivos do diploma é o de 
simplificar o processo de licenciamento industrial, há que fazer uso da 
figura da delegação de poderes, prevista na lei, no sentido de promover 

a celeridade da decisão.

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do art.º 35.º do 
Código do Procedimento Administrativo, e na alínea b) do n.º 2 do art.º 

10.º do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro:

DELEGO, no Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais, a competência 
para a decisão final relativamente aos pedidos de licenciamento indus-

trial em que a Câmara Municipal é a entidade coordenadora (estab-
elecimentos do tipo 3).

O presente despacho deve ser objecto de publicitação no Boletim Mu-
nicipal, em cumprimento do previsto no n.º 2 do art.º 37.º do Código do 

Procedimento Administrativo.

Mealhada, Gabinete da Presidência, 10 de Fevereiro de 2009

O Presidente da Câmara,

Carlos Alberto da Costa Cabral

vendo o desenvolvimento eco-
nómico do município e de toda a 
região. “Sempre acreditei neste 
projecto e agora os resultados vão 

finalmente saltar à vista”, afirmou 
o autarca, revelando que toda a “a 
obra teve um custo global de cerca 
de seis milhões de euros”.



12 • MEALHADA • BOLETIM MUNICIPAL

CONCELHO

Mealhada 
promove 
candidatura 
de consórcio 
da Bairrada 
ao PROVERE

Turismo e Economia da Região

• A marca Luso, a água do Luso, a Mata 
Nacional do Bussaco, o Palace Hotel do Bus-
saco, as vinhas, o vinho e a gastronomia da 
Bairrada são alguns dos recursos endógenos 
desta região apresentados nesta candidatura 
ao PROVERE. Uma candidatura que salienta 
ainda os aspectos ligados à saúde e bem-estar, 
aos espaços naturais e patrimoniais, à beleza 
e romantismo das paisagens e lendas, assim 
como à enologia, gastronomia e doçaria das 
regiões da Bairrada e envolventes, conside-
rando que estes são elementos fundamentais 
para, em parceria, se estimular a atracção de 
investimentos de forma planeada, alçando os 
objectivos de desenvolvimento económico e 
qualidade de vida pretendidos para a região.

Esta candidatura pretende, sobretudo, obter 
reconhecimento de que o plano apresentado 
por este consórcio de instituições é uma es-
tratégia de eficiência colectiva. Um plano que 
faz do Turismo, da Economia e da Investiga-
ção e Desenvolvimento os seus pilares e que 
pressupõe o desenvolvimento de actividades 
como, por exemplo, a dinamização de um Pólo 
Turístico na Bairrada – que abrangerá a Saúde, 
Beleza e Bem-Estar, Vinho e a Gastronomia, 
Natureza e Aventura, Touring Patrimonial e 
Cultural, Desporto e Acolhimento Hoteleiro e 
Residencial – a mobilização dos agentes eco-
nómicos e científicos da região para diversos 
centros de investigação ou a criação de um 
Pólo de Serviços de Saúde, Beleza e Bem-Estar 
na região.

O Município da Mealhada e a Sociedade da 
Água do Luso SA são os promotores de uma 
candidatura de um consórcio de instituições 
da Bairrada ao PROVERE – Programa 
de Valorização Económica dos Recursos 
Endógenos. O consórcio, denominado 
BaiWellness – Bairrada Welness Network, 
integra os municípios de Mealhada, Anadia e 
Cantanhede, as universidades de Coimbra e 
de Aveiro e diversas entidades privadas, e visa 
estimular o Turismo e a Economia da região 
com base nos seus recursos endógenos mais 
significativos, de grande valia económica, 
patrimonial e cultural.

No âmbito da alteração do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, foi estabelecido no art.8.º-A, que a tramitação dos 
procedimentos previstos neste diploma é realizada informaticamente permitindo a tramitação desmaterializada do processo.
A DGAL – Direcção Geral da Autarquias Locais, colocou em funcionamento um portal (www.portalautarquico.pt), de forma a 
permitir a tramitação desmaterializada das consultas às entidades externas aos municípios, da Administração Central, directa e 
indirecta. Neste seguimento os pedidos de operações urbanísticas, deverão ser instruídos com um exemplar em formato digital 

INFORMAÇÃO
configurado segundo normas estabelecidas pela DGU.
A localização georeferenciada é outra das exigências da plataforma informática, pelo que será fornecido ao munícipe, um extracto 
da cartografia em formato digital para que sirva de apoio à georeferenciação da implantação da construção.
A exigência do exemplar em formato digital de acordo com as novas regras bem como os procedimentos para a obtenção dos extrac-
tos da cartografia vigorarão a partir de 2 de Fevereiro de 2009.
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CULTURA

Breves da Biblioteca
“Árvore generosa” é uma actividade de promoção da leitura e do livro desen-
volvida pela Biblioteca Municipal da Mealhada que pode ser realizada, através 
de marcação prévia, nos jardins-de-infância e escolas do concelho. Uma histó-
ria de encantar, que a Biblioteca Municipal da Mealhada levou à Biblioteca 
Municipal de Oliveira do Bairro no âmbito do projecto “Estafeta de Contos”.

A Orquestra Clássica do Centro e o maestro Virgílio Caseiro subiram, mais uma vez, ao palco do 
Cine-Teatro Municipal Messias, na noite de sábado, dia 10 de Janeiro, para um concerto de Ano Novo. 
Centena e meia de pessoas aplaudiram o repertório da orquestra, que incluiu valsas, mazurcas, 
polcas e danças de compositores barrocos, clássicos, românticos e contemporâneos, entre eles J. 
Strauss, J. Brahms e P. Tchaikovsky.  
Meia sala cheia foi o suficiente para um público efusivo, que não poupou aplausos às interpretações da 
Orquestra Clássica do Centro. A conduzir a orquestra esteve o maestro Virgílio Caseiro, que presenteou o 
público com um reportório de valsas, mazurcas, polcas e danças bem conhecidas, de conceituados músicos 
internacionais como J. Strauss, J. Brahms, G Gimenez, A. Dvorak e P. Tchaikovsky. Um concerto rico e 
memorável, que celebrou, assim, a chegada de um novo ano, o de 2009.

A comemoração do Dia Mundial do 
Teatro vai ter um sabor especial a 
“loucura”, este ano, na Mealhada. 
No dia 27 de Março, sexta-feira, pelas 
21h30m, o Cine-Teatro Municipal 
Messias vai transformar-se num 
“autêntico bar”, onde o público e as 
personagens se confundem no mais 

Orquestra Clássica no Centro aplaudida por 
mais de 150 pessoas na Mealhada 

Zezé e Toni lotaram Cine-Teatro Messias

Cine-Teatro Messias transforma-se em bar para comemorar o Dia Mundial do Teatro

20 de Janeiro

Estafeta de Contos
Pelo segundo ano consecutivo a 
participar na iniciativa nacional 
“Estafeta de Contos”, a Biblioteca 
Municipal da Mealhada recebeu, dia 20 
de Janeiro, pelas 10h30m, a visita da 
Biblioteca Municipal da Figueira da Foz 
e dos seus “contadores de histórias”. 
No dia seguinte, foi a vez de passar o 
testemunho e levar algumas histórias 
à Biblioteca Municipal de Oliveira do 
Bairro. 

24 de Janeiro e 14 de Fevereiro

“Necessito de um livro que me envolva e eduque”
A acção de formação destinou-se 
a profissionais que trabalham com 
bebés, crianças ou jovens portadores 
de necessidades educativas espe-
ciais, desde professores, educadores, 
profissionais de biblioteca, animado-
res e demais mediadores de leitura. 
A iniciativa foi orientada por Sylvia-
ne Rigolet, teve uma duração de sete 
horas e duas sessões, uma a 24 de 
Janeiro e outra a 14 de Fevereiro.

Janeiro e Fevereiro

Um mês, vários autores
O autor em destaque durante o mês de Janeiro foi Vergílio Ferreira, en-
quanto Almeida Garret e Agostinho da Silva foram os eleitos para o mês de 
Fevereiro.

Janeiro e Fevereiro

Cine de Palmo e Meio e Fitas dos Nossos Tempos
O cinema está em destaque, todos os meses, na Biblioteca Municipal da 
Mealhada, com uma selecção de grandes filmes para miúdos e graúdos. “O 
Panda do Kung Fu” fez o maior sucesso entre os mais novos durante o mês 
de Fevereiro, enquanto “A menina da rádio” fez a delícia dos mais velhos.

9 a 20 de Fevereiro

Mostra de Lenços dos Namorados
A Biblioteca Municipal da Mealhada 
teve em exposição, de dia 9 a 20 de 
Fevereiro, uma mostra de lenços dos 
namorados, com trabalhos elabora-
dos por Rogéria Cruz e Conceição 
Lima. No dia 13 à tarde, foi a vez dos 
mais novos apreenderem um pouco 
desta arte com a Dona Conceição, 
que esteve no espaço da biblioteca 
a ensinar a bordar estes lenços e a 
explicar a sua origem.

7 de Fevereiro

Comédia interactiva

A famosa dupla Zezé e Toni lotou o Cine-Teatro Municipal Messias, na passada noite de 7 de 
Fevereiro, na Mealhada. “A Verdadeira Treta” é, assim, a comédia que marca o regresso (já 
há muito esperado) de 
Zezé e Toni aos palcos 
portugueses para mais 
uma série de conversas 
da treta e que tem 
lotado todas as salas de 
teatro por onde passa. 

O preço do petróleo, as 
operações plásticas, a 
paranóia com a segurança, 
a educação, a saúde, o 
aumento dos juros, tudo 
serve de tema para as 
tão apreciadas conversas 
da treta de Zezé e Toni, protagonizados respectivamente 
por José Pedro Gomes e António Feio. Conversas sem pés nem cabeça, conversas da patetice e da palermice, 
que colocaram a rir a mais de 360 pessoas que estiveram presentes, no sábado, dia 7 de Fevereiro, à noite, no 
Cine-Teatro Municipal Messias, na Mealhada. 

A aventura “Conversa da Treta” começou no Auditório Carlos Paredes, em 1997, e desde então já correu o 
país, esgotou o Coliseu dos Recreios várias semanas, foi um programa de rádio, uma série televisiva. O DVD, 
o livro e o filme vieram mais tarde confirmar o sucesso da dupla. Em 2008 apresentam “A Verdadeira Treta”, 
um regresso à essência da “filosofia do disparate” que já fez rir milhares de espectadores...que há muito 
reclamavam por mais!

insólito convívio. Trata-se de “Viveiro 
de Loucos”, uma comédia interactiva 
que promete não deixar ninguém 
indiferente à sua estreia na Mealhada.

Um bar frequentado pelas mais exóticas 
personagens, onde a loucura promete 
imperar: A mulher das limpezas do te-

atro, o segurança da discoteca cheio de 
manias e tiques, o músico pimba, o ver-
dadeiro engatatão, o “bicha”, o mecâni-
co bêbado, a velhota que veio enganada 
para um espectáculo do La Féria e a 
barmaid bem-disposta e ninfomaníaca, 
todos juntos, numa “sala de loucos”. 
Um espectáculo dirigido e encenado 

por José Lobato, com a produção de 
“À procura de Shakespeare”, que conta 
com Marta Gil, Daniel Cardoso, Fran-
cisco Rebelo de Andrade, Luís Louren-
ço, Norberto Paulo, Raquel Lourenço, 
Regina Calheiros e Rosete Caixinha no 
elenco. Teatro em interacção com o pú-
blico, onde todos poderão rir, fazer rir, 

chorar a rir, interagir, reagir, realizar, 
construir e até mesmo criar e interpre-
tar uma personagem. Venha participar 
nesta comédia! Uma experiência única, 
a não perder, dia 27 de Março, no Cine-
Teatro Municipal Messias, na Mealha-
da!
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DESPORTO

Hóquei Clube da Mealhada foi o mais 
premiado
O Cine-Teatro Municipal Messias lotou, na noite de 26 de Janeiro, para a terceira edição da Gala do Desporto da Mealhada. Foram centenas os que se deslocaram a 
este espaço cultural do município para assistirem ao evento que distinguiu, mais uma vez, todos os que estão ligados ao desenvolvimento do desporto no concelho 
da Mealhada. O Hóquei Clube da Mealhada foi o mais premiado nesta terceira edição, conquistando três dos principais galardões.

3ª Gala do Desporto da Mealhada

Categorias e vencedores

Associação Desportiva do Ano Grupo Desportivo da Mealhada

Equipa do Ano Equipa Sénior do Futebol Clube da Pampilhosa 

Dirigente do Ano Gonçalo Louzada (HCM) 

Treinador do Ano Vasco Vaz (HCM)

Atleta do Ano Neuza Pebre (HCM)

Revelação do Ano Janine Oliveira (Modalidade Dance Fusion)

Personalidade Desportiva do Ano Cristiano Ronaldo 

Alto Prestígio João Duarte Sousa Saraiva

Prémio Carreira Herculano de Oliveira e Joaquim Pires Branco 

Prémio Incentivo Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Meal-
hada

Mérito Desportivo 

Dina Tavares (Hóquei Clube de Mealhada)

Ângela Gameiro (Hóquei Clube de Mealhada)

Ana Júlia Lopes (Hóquei Clube de Mealhada)

Neuza Pebre (Hóquei Clube de Mealhada)

Filipe Vaz (Hóquei Clube de Mealhada)

Pedro Coelho (Hóquei Clube de Mealhada)

Francisco Louzada (Hóquei Clube de Mealhada)

Equipa Sénior Masculina (Hóquei Clube de Mealhada) 

Equipa Júnior Masculina (Hóquei Clube de Mealhada)

Tiago Ferraz (Gulpilhares)

Tiago Sousa (Oliveirense)

André Loureiro (Hóquei em Patins)

Equipa Sénior Masculina (Futebol Clube de Pampilhosa)

Luís Toscano (Enduro)

Jorge Martins (Karaté Shukokai - Pampigym)

Ricardo Freitas dos Santos (Hipismo)

• A cada ano que passa, a Gala do 
Desporto da Mealhada tem cresci-
do e ganho simpatizantes no conce-
lho e na região. Nesta terceira edi-
ção, a iniciativa apresentou-se mais 
madura e, a ver pela quantidade de 
pessoas que foram assistir provou a 
sua consolidação. O grande vence-
dor da noite foi o Hóquei Clube da 
Mealhada, que conquistou três dos 
prémios mais importantes: o de Di-
rigente do Ano, que foi entregue a 
Gonçalo Louzada, o de Treinador 
do Ano, entregue a Vasco Vaz e o 
de Atleta do Ano, conquistado pela 
Neuza Pebre, vice-campeã mundial 
de Hóquei em Patins.

O Grupo Desportivo da Mealhada 
levou para casa o prémio de Asso-
ciação Desportiva do Ano, enquan-
to a equipa sénior do Futebol Clube 
da Pampilhosa recebeu o galardão 
de Equipa do Ano. Já o prémio Re-
velação do Ano foi entregue a Ja-
nine de Oliveira, responsável pela 
dinamização do Fitness – mais con-
cretamente da modalidade Dance 
Fusion – no concelho da Mealha-
da. “Obrigada à Câmara por apos-
tar tanto no Desporto. Eu lancei o 
desafio do Fitness em 2008 e logo 
nesse ano houve uma Convenção 
de Fitness no concelho. É formidá-
vel!”, afirmou Janine de Oliveira, 

ao receber o prémio.

A apresentação do evento foi, sem 
dúvida, uma boa aposta, assim 
como os momentos culturais desta 
terceira edição. O público gostou 
de Tânia Ribas de Oliveira, que 
conduziu a gala com muita distin-
ção e humor, e foi definitivamente 
conquistado pela música de André 
Sardet. Mal o cantor conimbricense 
começou o espectáculo, conseguiu 
colocar toda a plateia a cantar as le-
tras das suas músicas mais conheci-
das. A actuação do grupo Drama & 
Dance, da violinista Nadiya Shtoyts 
e das alunas de Dance Fusion de 

Janine de Oliveira também mere-
ceram muitas palmas.

Aliás, as palmas não faltaram, 
sobretudo na entrega do prémio 
Personalidade do Ano a Cristiano 
Ronaldo e também no importante 
momento da entregue do troféus 
Alto Prestígio a João Duarte Sou-
sa Saraiva. Kátia Aveiro subiu ao 
palco para receber o galardão do 
irmão e agradeceu a todos o “cari-
nho” com que foi recebida no con-
celho, enquanto Mário Saraiva foi, 
comovido, receber o prémio do seu 
pai, que lhe foi entregue pelo Presi-
dente da Câmara da Mealhada. 

A noite terminou precisamente 

com uma palavra do Presidente da 

Câmara Municipal da Mealhada. 

Carlos Cabral felicitou todos os des-

portistas do concelho e deixou uma 

saudação especial aos galardoados. 

“O meu grande reconhecimento 

vai para as pessoas, os dirigentes, 

os treinadores, os atletas que fa-

zem pelo desporto neste concelho 

e todos os que hoje viram aqui re-

conhecido o seu mérito”, afirmou. 

“Este é um reconhecimento sim-

ples, mas muito sentido da Câmara 

Municipal da Mealhada”, concluiu.
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DESPORTO

Mealhada vai receber Taça da 
Europa de Patinagem Artística
O concelho da Mealhada vai receber, de 3 a 6 de Outubro de 2009, a Taça 
da Europa de Patinagem Artística. Um evento que vai trazer ao concelho 
os melhores patinadores artísticos da Europa e alguns dos melhores do 
Mundo - entre os quais participantes nos Jogos Olímpicos de Pequim – e 
que só foi possível devido às boas relações entre a Câmara Municipal da 
Mealhada e a Federação de Patinagem de Portugal. 

• O evento europeu vai trazer, assim, à vila do Luso e também ao resto do 
concelho – já que as provas deverão ser descentralizadas a outros pavilhões 
do concelho – os melhores da Europa e até do Mundo da patinagem artísti-
ca, bem como alguns medalhados nos Jogos Olímpicos de Pequim. A apos-
ta passa também por um reforço da preparação da equipa portuguesa que 
vai estar, em Outubro de 2009, na Mealhada, para que essa consiga ainda 
melhores resultados dos que os obtidos este ano, em Trieste, na Itália, que 
por si só já foram razoáveis: uma medalha de prata e duas de bronze.

Discurso do Júri
Quando Marcel Mauss, no século passado, lançando um olhar sobre a Socio-
logia e a Antropologia trouxe à ribalta a noção de técnica corporal, fê-lo no 
sentido antropológico do termo. Na altura afirmou: “o corpo é o primeiro e 
o mais natural instrumento do homem”. Na ocasião estaria longe de pensar 
no alcance da sua expressão e no que ela viria a representar para o Desporto. 
De facto, uma técnica corporal para além de ser um acto tradicional e eficaz 
de comunicação com o mundo, apresenta também uma relação íntima com a 
prática desportiva. O desporto é, a todo o momento, uma sucessão de técnicas 
com características muito próprias, mas que acima de tudo têm que ser efica-
zes para conferirem o sucesso.
Hoje, na 3.ª Gala do Desporto do Município da Mealhada, são galardoadas 
um conjunto de personalidades e instituições que durante o ano de 2008, mui-
to contribuíram para enaltecer e projectar o Município. A distinção que lhe vai 
ser atribuída exalta o seu esforço e dedicação no sublimar das suas capacida-
des físicas, psicológicas e volitivas.
Os elementos do Júri, que hoje aqui represento, sentem-se reconhecidos pelo 
convite que a Câmara Municipal lhes formulou. Por certo, todos compreen-
derão as dificuldades que se depararam quando há a necessidade de decidir 
entre pares. Embora cientes de que todos os julgamentos apresentam dificul-
dades, decidimos! Neste momento nada mais nos resta do que dizer, como na 
Antiguidade: Honra aos vencidos, glória aos vencedores!
Para terminar, permitam-me que em meu nome pessoal, e em nome dos de-
mais elementos do Júri aqui presentes, deixe uma palavra de apreço à Câmara 
Municipal da Mealhada como entidade promotora e dinamizadora desta ini-
ciativa, que é a Gala do Desporto 2009, Município de Mealhada. Nesta 3.ª edi-
ção, ela é, não só o prémio para os que mais se distinguiram ao longo do ano 
que terminou, mas é, e sobretudo, o estímulo e o convite a que novos interve-
nientes se destaquem e desenvolvam uma acção profícua em prol do Desporto.

O 4º Inter-Freguesias de Futsal, um evento organizado pela Câmara Municipal da Mealhada em colaboração com as oito Juntas de 
Freguesia do concelho, já começou. O torneio que mais promove a prática do desporto no concelho e o convívio entre as freguesias 
teve início dia 14 de Fevereiro, com as equipas do Luso, Mealhada, Pampilhosa e Vacariça a vencerem respectivamente as forma-
ções de Ventosa, Barcouço, Antes e Casal Comba.

Os moldes do torneio são iguais, mas a competição processa-se de maneira diferente. Isto é, o torneio destina-se, como nas outras 
edições, aos cidadãos residentes no concelho da Mealhada que não sejam federados, mas este ano, para além de ter dois grupos – o 
Grupo A, composto pela Ventosa do Bairro, Luso, Casal Comba e Vacariça e o Grupo B composto por Antes, Pampilhosa, Barcouço e 
Mealhada – vai ser disputado em duas voltas diferentes. A primeira começou a 14 de Fevereiro e termina a 7 de Março e a segunda terá 
início a 14 de Março e termina, assim como todo o torneio, dia 28 do mesmo mês.

O 4º Torneio Inter-Freguesias de Futsal está a decorrer nos pavilhões municipais da Mealhada, de Casal Comba, do Luso e Pampilhosa 
e nos pavilhões da Casa do Povo da Vacariça e do Sume, em Antes. No final do torneio, haverá uma atribuição de medalhas a todos os 
participantes e de taças para todas as equipas. Está ainda prevista a atribuição de prémios ao melhor marcador, ao melhor jogador e 
à equipa que demonstre ter melhor fair play. 

Grupo A  Ventosa do Bairro, Luso, Casal Comba e Vacariça
Grupo B  Antes, Pampilhosa, Barcouço e Mealhada

1ª Volta

14 de Fevereiro

Luso recebe estágios das Selecções Sub 17 e Sub 20 de Hóquei em Patins
O Pavilhão Municipal do Luso foi palco, de 1 a 3 de Fevereiro, dos estágios de preparação das Selecções Portu-
guesas de Hóquei em Patins Sub 17 e Sub 20.

Piscinas Municipais da Mealhada recebem Campeonato Regional
As Piscinas Municipais da Mealhada receberam, dias 13, 14 e 15 de Fevereiro, o Campeonato Regional de Infan-
tis de Piscina Curta. Um torneio organizado pela Associação de Natação de Aveiro e Associação de Natação de 
Coimbra, com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada, que opôs os nadadores e equipas de estafetas de todos 
os escalões etários da categoria de Infantis.

Inter-Freguesias de Futsal já começou

Grupo A

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

1 Casal Comba x Vacariça 14 Fev. 19. 30h P. M. Casal Comba 2 - 5

2 Luso x Ventosa 14 Fev. 21. 30h P. M. Luso 19 - 4

3 Vacariça x Luso 28 Fev. 19. 30h P. C.P. da Vacariça

4 Ventosa x Casal Comba 28 Fev. 21. 30h P. Sume – Antes

5 Vacariça x Ventosa 07 Mar. 19. 30h P. C.P. da Vacariça

6 Casal Comba x Luso 07 Mar. 21. 30h P. M. Casal Comba

Grupo A

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

1 Vacariça x Casal Comba 14 Mar. 19. 30h P. C.P. da Vacariça

2 Ventosa x Luso 14 Mar. 21. 30h P. Sume – Antes

3 Casal Comba x Ventosa 21 Mar. 19. 30h P. M. Casal Comba

4 Luso x Vacariça 21 Mar. 21. 30h P. M. Luso

5 Ventosa x Vacariça 28 Mar. 19. 30h P. Sume – Antes

6 Luso x Casal Comba 28 Mar. 21. 30h P. M. Luso

Grupo B

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

1 Pampilhosa x Antes 14 Fev. 19. 30h P. M. Pampilhosa 8 - 3

2 Barcouço x Mealhada 14 Fev. 21. 30h P. M. Casal Comba 3 - 4

3 Antes x Barcouço 28 Fev. 19. 30h P. Sume – Antes

4 Mealhada x Pampilhosa 28 Fev. 21. 30h P. M. Mealhada

5 Barcouço x Pampilhosa 07 Mar. 19. 30h P. M. Casal Comba

6 Mealhada x Antes 07 Mar. 21. 30h P. M. Mealhada

Grupo B

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

1 Antes x Pampilhosa 14 Março 19. 30h P. Sume – Antes

2 Barcouço x Mealhada 14 Março 21. 30h P. M. Mealhada

3 Pampilhosa x Mealhada 21 Março 19. 30h P. M. Pampilhosa

4 Barcouço x Antes 21 Março 21. 30h P. M. Casal Comba

5 Pampilhosa x Barcouço 28 Março 19. 30h P. M. Pampilhosa

6 Antes x Mealhada 28 Março 21. 30h P. Sume – Antes

2ª Volta

Breves do Desporto
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A Câmara Municipal da Mealhada 
vai levar a cabo, no próximo dia 14 
de Março, no Cine-Teatro Municipal 
Messias, o “1º Encontro com a Edu-
cação”. Uma iniciativa promovida 
pela própria autarquia, que preten-
de ser um momento de reflexão, de 
análise e de debate sobre um dos 
mais importantes pilares do desen-
volvimento, a Educação. Um fórum 
de ideias que é para repetir e que 
ambiciona tornar-se num evento de 
referência a nível nacional.

• “Encontro com as Autarquias”, 
“Escola e a Família: que Encon-
tros?” e, por último, “Escola e 
Alunos: (Des)encontros Compor-
tamentais”. São estas as temáti-
cas principais deste fórum que vai 
reunir um distinto e variado painel 
de oradores, entre autarcas, pro-
fessores do Ensino Secundário, do 
Ensino Superior, encarregados de 
educação e alunos, à volta de um 
tema comum: a Educação. “O pro-
pósito expresso é proporcionar aos 
participantes um conjunto de argu-
mentos que levem o actor social e 
educativo a pensar”, pode ler-se na 
mensagem do Presidente da Câma-
ra Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral.

O 1º Encontro com a Educação é, 
pois, uma aposta da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada na promoção 
no debate e reflexão sobre um dos 
temas que se encontra actualmen-
te “na vanguarda das prioridades”. 
Uma iniciativa que é para repetir no 
futuro e que ambiciona mesmo ser 

A XI Feira de Artesanato e Gastronomia do concelho vai decorrer de 6 a 14 de Junho no Jardim Municipal da Mealhada. Este certame, que reúne artesãos e as habituais “tasquinhas” de gastro-
nomia regional no mesmo espaço, é desenvolvido pela Câmara Municipal da Mealhada e visa promover o artesanato e a gastronomia como actividades económicas, culturais e sociais locais. As 
inscrições para artesãos já se encontram a decorrer.

• O Jardim Municipal da Mealhada vai ser palco, mais um ano, do certame de artesanato e gastronomia do concelho. Oito dias em que este espaço central do município vai contar com muita arte 
e engenho, muitos comes e bebes e muita animação. Uma iniciativa da Câmara Municipal da Mealhada que tem já as inscrições a decorrer. Os artesãos interessados em participar no certame 
podem efectuar a sua inscrição, ou recolher mais informações, no site da autarquia, www-cm-mealhada.pt.

14 de Março

Câmara promove 
1º Encontro com 
a Educação

XI Feira de Artesanato e Gastronomia decorre de 6 a 
14 de Junho

um exemplo em todo o país. “Este 
será o primeiro de muitos Encon-
tros com a Educação que futura-
mente terão lugar, sendo nossa in-
tenção tornar este fórum de ideias 
numa referência a nível nacional”, 
lê-se ainda na mensagem do Presi-
dente da Câmara. 

O 1º Encontro com a Educação tem, 
então, o seu início marcado para 
8h30 de sábado, dia 14 de Março, 
no Cine-Teatro Municipal Messias, 
com a recepção aos participantes, 
mas apenas às 10h se iniciará o fó-
rum, com o primeiro painel, subor-
dinado ao tema “Encontros com as 
Autarquias”. O evento prevê ainda 
mais dois painéis, “Escola e Famí-
lia: Que Encontros?” e “Escola e 
Alunos: (Des) encontros Compor-
tamentais”, momentos culturais, 
almoço e terminará por volta das 
18h com um Espumante de Honra.

As inscrições já se encontram a 
decorrer. O boletim de inscrição 
encontra-se à disposição dos inte-
ressados no site da autarquia, 
www.cm-mealhada.pt. 

Para mais informações, contactar: 

Susana de Oliveira - 926 608 277 
susanaoliveira@cm-mealhada.pt
Tânia Fernandes - 963327770
taniafernandes@cm-mealhada.pt
Luís Simões - 964 241 897
luissimoes@cm-mealhada.pt

PROGRAMA

08h30 Recepção aos participantes

09h30 Sessão de abertura

PAINEL 1 – ENCONTROS COM AUTARQUIAS

10h00 Investir na Educação, construir o futuro!
Dr.ª Filomena Pinheiro Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mealhada/Pelouro da Educação

10h30 O Papel dos Municípios na Educação. O Presente e o Futuro
Dr.ª Maria Amélia Antunes Presidente da Câmara Municipal de Montijo

11h00 Momento Cultural
Grupo de alunos das Actividades Enriquecimento Curricular de Música

11h10 Coffee-Break

11h30 Autarquias: Que competências? Que desafios? Que perspectivas?
Prof. Dr. Júlio Pedrosa Presidente do Conselho Nacional de Educação

12h00 Debate

12h30 Almoço

PAINEL 2 – ESCOLA E FAMÍLIA: QUE ENCONTROS?

14h30 Receitas para a escola e família na melhoria do processo educativo: Verdade ou Provocação?
Prof. Dr.ª Orlanda Cruz Faculdade Psicologia e Ciências Educação do Porto

15h00 O Valor dos Pais: comprometer-se com a escola na educação para a vida 
Dr.ª Ana Paula Pais Encarregado de Educação

15h15 Indisciplina: responsabilidades partilhadas?
Prof. Isabel Pinto Faculdade Psicologia e Ciências Educação do Porto

15h45 Debate

16h00 Momento Cultural
Demonstração de dança do grupo “Dance Kids” do Concelho de Mealhada

PAINEL 3 – ESCOLA E ALUNOS: (DES) ENCONTROS COMPORTAMENTAIS

16h15 A Educação e a Escola na perspectiva de uma aluna...
Sara Felício Aluna

16h30 “Não compreendo este aluno!”: Diagnóstico “O que posso fazer?”: Estratégias
Prof. Eduardo Sá FPCE – Universidade de Coimbra

17h30 Debate

17h45 Encerramento

18h00 Espumante de honra


