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A XI Feira de Artesanato e Gastronomia do concelho 
levou animação ao Jardim Municipal da Mealhada. 
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O decreto-lei que constitui a Fundação Mata do Bussaco já foi publicado em Diário da República. Nasce, então, a nova entidade que irá gerir, de forma 
integrada, o património florestal, histórico, cultural e religioso existente na Mata Nacional do Bussaco. Uma entidade que, como já foi avançado pelo Boletim 
Municipal, será presidida pela Câmara Municipal da Mealhada, que entretanto já elegeu o seu presidente: o vereador do Ambiente, António Jorge Franco. p.3

O Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
esteve em Oeiras para formalizar o 
protocolo de cooperação com vista à 
concretização do Projecto Obesidade 
Zero. O documento foi assinado por 
representantes do Centro de Estudos 
e Investigação em Dinâmicas Sociais e 
Saúde (CEIDSS), das Câmaras Municipais 
de Beja, Cascais, Faro, Mealhada, 
Melgaço e Silves, dos respectivos 
Centros de Saúde desses concelhos e da 
Universidade Atlântica.  p.11

p.16

Mealhada formaliza 
adesão ao Projecto 
Obesidade Zero 

Câmara promoveu “4 
Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” em feira 
ibérica de gastronomia

Bibliomealhada foi considerada 
a melhor por associação 
espanhola

II Gala “4 
Maravilhas 
da Mesa da 
Mealhada” 
realiza-se dia 10 
de JulhoA Câmara Municipal da Mea-

lhada esteve presente na feira 
gastronómica hispano-lusa 
“Foro Coopera 2009”, que se 
realizou em Zamora, Espanha. 

A presença da autarquia 
teve como objectivo 
promover a sua marca 
gastronómica “Água, 
Pão, Vinho e Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da 

Mealhada”.  p.4

A biblioteca itinerante do concelho da Mealhada 
foi considerada a melhor do mês de Janeiro 
pela Associação de Profissionais de Bibliotecas 
Móveis de Espanha. Uma 
distinção que enaltece 
não só o projecto 
do Bibliomealhada, 
mas também a 
Câmara Municipal da 
Mealhada, o concelho 
e a própria Região 
Centro de Portugal. p.10
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Fundação Mata do Bussaco já é uma realidade

Câmara edita livro sobre a Romaria 
da Ascensão do Bussaco

Decreto-Lei já foi publicado

20 de Maio

O decreto-lei n.º 120/2009 que constitui a Fundação Mata do Bussaco foi publicado, no dia 19 de Maio, em Diário da República. Está, assim, criada a nova entidade que irá gerir, 
de forma integrada, o património florestal, histórico, cultural e religioso existente na Mata Nacional do Bussaco. Uma entidade que, como já foi avançado pelo Boletim Munici-
pal, será presidida pela Câmara Municipal da Mealhada, que entretanto já elegeu o seu presidente: o vereador do Ambiente, António Jorge Franco.

• Os estatutos da Fundação Mata 
do Bussaco já tinham sido apro-
vados em reunião do Conselhos 
de Ministros e já se sabia também 
que um representante da Câmara 
Municipal da Mealhada iria presi-
dir o Conselho de Administração 
da nova entidade. Faltava apenas o 
decreto-lei ser publicado em Diário 
da República para a fundação estar 
formalmente criada, o que aconte-
ceu no passado dia 19 de Maio. 

A nova entidade, cujos estatutos 
foram agora publicados, tem como 
metas a recuperação, requalifica-

• “A Romaria da Ascensão do Bus-
saco – A sua origem e ocaso” é o tí-
tulo da mais recente obra de Nuno 
Salgado, ilustrada com fotografias 
de José A. Branquinho de Carvalho 
e editada pela Câmara Municipal 

ção, revitalização, gestão, explora-
ção e conservação de todo o patri-
mónio, natural e edificado, desta 
importante mancha florestal por-
tuguesa. A nova fundação, que a 
partir deste ano vai ver o Governo a 
inscrever no Orçamento de Estado 
uma verba para esta entidade, goza 
de autonomia financeira, devendo 
contudo a sua acção estar subordi-
nada às regras dos estatutos e da 
legislação.

Os estatutos da Fundação Mata do 
Bussaco determinam ainda que o 
seu tempo de vida é indeterminado 

da Mealhada. O livro foi apresenta-
do no dia 20 de Maio perante um 
auditório lotado.

“O Presidente da Câmara é que me 
lançou este desafio de o publicar 

e que o seu património é constituí-
do pelo direito de usufruto estabe-
lecido a favor da fundação por um 
período de 30 anos renováveis, por 
todos os contributos, em dinheiro 
ou espécie, e pelos bens que ve-
nham a ser adquiridos. Em caso de 
extinção da fundação, todo os seu 
património reverterá automatica-
mente para Estado.

A nova fundação integrará, assim, 
no seu Conselho de Administração, 
um presidente designado pela Câ-
mara Municipal da Mealhada (ver 
caixa), e quatro vogais, um desig-

nado pelo Ministério da Agricul-
tura, do Desenvolvimento Rural e 
das Pescas, um pelo Ministério da 
Economia e Inovação, outro pelo 
Ministério das Finanças e da Ad-
ministração Público e, por fim, um 
designado pelo Conselho Geral da 
fundação. O mandato dos mem-
bros tem a duração de três anos, 
podendo cessar caso a entidade 
que os tenha designado assim o 
decidir.
Está, assim, finalmente criada a 
nova Fundação Mata do Bussaco, 
que terá como missão garantir a 
preservação e protecção histórica e 

paisagística dessa importante mata 
nacional. Uma ambição de longa 
da data do Município da Mealha-
da que, após mais de 15 anos de 
avanços e recuos na requalificação 
da Mata Nacional do Bussaco, vê 
agora uma das suas pretensões a 
serem concretizadas: a criação de 
uma entidade gestora para a mata, 
entidade essa que, ainda para mais, 
será presidida pela Câmara Munici-
pal da Mealhada.

Decreto-Lei que constitui a Fundação Mata do Bussaco já 
saiu em Diário da República 

António Jorge Franco vai ser o presidente da Fundação

A Câmara Municipal da Mealhada elegeu, 
sob proposta do Presidente da Câmara, o 
Vereador do Ambiente e das Obras Mu-
nicipais, António Jorge Franco, para pre-
sidente do Conselho de Administração 
da Fundação Mata do Bussaco. A decisão 
decorreu na reunião de câmara pública de 
dia 4 de Junho e contou com três votos a 
favor do PS, um contra do PSD, do vere-
ador Carlos Marques, e duas abstenções 
também do PSD, dos vereadores Gonçalo 
Breda Marques e João Pires. 

“Há muito trabalho para fazer na Mata do Bussaco e a Câmara Municipal vai ter que estar 
muito presente. É fundamental que seja alguém que conheça a concepção da Câmara para o 
projecto. Seria, pois, errado nomear alguém sem ligação à autarquia”, afirmou o Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, acrescentando: “O vereador António Jorge Franco é engenheiro civil e 
além disso tem feito um extraordinário trabalho na área do ambiente e das obras municipais. 
Tem experiência, capacidade e formação académica para o efeito”.

A Câmara Municipal da Mealhada vai ter ainda um representante no Conselho Geral da nova 
entidade. O nome indicado foi o da vice-presidente da autarquia. Filomena Pinheiro, econo-
mista, foi assim nomeada representante da câmara no Conselho Geral da fundação precisa-
mente com a mesma votação de António Jorge Franco.

Palace Hotel do Bussaco fica no Turismo de Portugal

A gestão do hotel Palace do Bussaco vai ficar a cargo do Turismo de Portugal. Todavia, em 
relação à parte patrimonial, a Fundação Mata do Bussaco fica autorizada a lançar o o procedi-
mento para o concurso de arrendamento desta unidade hoteleira. O hotel realmente pertence 
ao Estado, mas a fundação tem o direito de usufruto, estando ainda decidido que as rendas a 
pagar são devidas à fundação, enquanto a definição do regime e o acompanhamento da gestão 
e exploração do hotel e edifícios afectos é da competência do Turismo de Portugal, IP.

A Câmara Municipal da Mealhada editou um livro, da autoria de Nuno Salgado, sobre a tradição 
bairradina da Romaria da Ascensão do Bussaco. A obra, que retrata as causas que terão dado origem 
ao nascimento da habitual romaria ao Bussaco na quinta-feira da Ascensão, foi apresentada ao público 
no dia 20 de Maio, véspera do feriado municipal, no auditório da Biblioteca Municipal da Mealhada. 

em livro e eu aceitei”, afirmou o 
autor, acrescentando: “Se soubes-
se que levava este caminho, teria 
aprofundado a questão das festivi-
dades religiosas e pagãs da Ascen-
são”.

“Esta é uma forma de começarmos 
a comemorar o feriado municipal 
da Mealhada de uma maneira dife-
rente”, disse, por sua vez, o Presi-
dente da Câmara Municipal da Me-
alhada, Carlos Cabral, elogiando os 

textos da autoria de Nuno Salgado 
e as fotografias de Branquinho de 
Carvalho que compõem esta nova 
publicação. “Este livro pretende 
comemorar o feriado municipal da 
2009”, insistiu Carlos Cabral.
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afirmou o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, mostran-
do a sua satisfação pela Medalha 
de Ouro atribuída ao Quinta do 
Valdoeiro no referido concurso in-
ternacional.

O vinho Quinta do Valdoeiro Syrah 
2007 recebeu, então, a única Meda-
lha de Ouro portuguesa no concur-
so internacional “Syrah du Monde 
2009”. Um vinho da região demar-

• As portas do Cine-Teatro Munici-
pal Messias abriram à tarde para a 
sessão de apresentação de vinhos 
dos produtores do concelho. Uma 
iniciativa que teve por fim informar 
todos os interessados, em especial 
os empresários da restauração, dos 
vinhos produzidos no concelho. “É 
importante que os empresários da 
restauração aqui do concelho e os 
demais interessados conheçam os 

• A água do Luso, o pão, o vinho e o leitão da Mealhada viajaram até ao 
país vizinho para se apresentarem à Europa na feira de gastronomia “Foro 
Coopera 2009”. Um certame subordinado ao tema “O Turismo como eixo 
de desenvolvimento entre fronteiras”, que teve como objectivo primordial 
o envolvimento de todos os agentes, desde administrações, a empresas, 
profissionais do sector e cidadãos de Leão e Castela e do norte e centro de 
Portugal na aventura da cooperação entre fronteiras. 

A Câmara Municipal promoveu, assim, os quatro produtos gastronómicos 
de excelência do concelho, que são também dos mais procurados em terri-
tório nacional. A marca “Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” esteve presente num stand da feira ibérica, para que todos 
pudessem apreciar a qualidade destes produtos tradicionais, e a autarquia 
participou ainda na Mesa 4 do Coopera Debate, subordinada ao tema “Los 
productos de calidad de Castilla y León y Portugal como recurso turístico” 
(“Os produtos de qualidade de Castela e Leão e Portugal como recurso tu-
rístico”).

O vinho Quinta do Valdoeiro Syrah 2007, um produto da marca 
“Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, 
recebeu a única Medalha de Ouro portuguesa no concurso interna-
cional “Syrah du Monde 2009”, que se realizou nos dias 28 e 29 de 
Maio em Ampuis, França. Uma distinção brilhante, que comprova 
que os vinhos da Mealhada, neste caso concreto os vinhos das Ca-
ves Messias, são reconhecidos internacionalmente como sendo dos 
melhores vinhos do Mundo.

A Câmara Municipal da Mealhada e os oito produtores de vinho do concelho que integram o projecto 
“Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” realizaram no dia 27 de Abril, no Cine-
Teatro Municipal Messias, uma sessão de apresentação dos seus vinhos. Uma iniciativa que teve como 
objectivo promover os vinhos que são produzidos no município e têm o selo de garantia “Água, Pão, 
Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

Câmara promoveu 
“4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” em feira 
ibérica de gastronomia
A Câmara Municipal da Mealhada esteve presente na feira 
gastronómica hispano-lusa “Foro Coopera 2009”, que se realizou de 
dia 2 a 5 de Junho, em Zamora, Espanha. A presença da autarquia 
teve como objectivo promover a sua marca gastronómica “Água, 
Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” além-
fronteiras, bem como reforçar as suas ligações com os parceiros 
espanhóis.

2 a 5 de Junho“4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”

Cine-Teatro Messias

• “Quero dar os meus parabéns às 
Caves Messias por mais este produ-
to de distinta qualidade. Um pro-
duto que não só engrandece o pro-
jecto municipal ‘Água, Pão, Vinho 
e Leitão – 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada’, mas que prestigia 
extremamente o nosso concelho 
e a nossa região, provando que na 
Mealhada se fazem vinhos de ele-
vada qualidade, que se encontram 
entre os melhores a nível mundial”, 

4 Maravilhas em Santarém  A Câmara Municipal da Mealhada e a 
sua marca gastronómica de excelência “Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada” participaram na 46ª Feira Nacional 
de Agricultura e no Festival Nacional de Vinho, que se realizaram de 6 
a 14 de Junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas 
de Santarém.

Vinho Quinta do 
Valdoeiro considerado 
o melhor do Mundo

Produtores do concelho 
apresentaram os seus vinhos

cada da Bairrada, 
mais pro- priamente 
do con- celho da 
Mealha- da, onde 
as Caves Messias têm uma das suas 
várias propriedades que, como a 
própria empresa indica no seu site, 
tem sido ao longo dos anos propen-
sa a criar vinhos de excepcional 
qualidade. “Este Syrah foi apenas 
mais um, outros virão”, pode ler-se 
no site das Caves Messias.

vinhos aqui produzidos, da marca 
‘Água, Pão, Vinho e Leitão - 4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada’ e 
por isso, considerámos que devía-
mos promovê-los”, adiantou o ve-
reador António Jorge Franco.

No evento estiveram presentes os 
oito produtores de vinho do con-
celho da Mealhada, sendo eles a 
Adega Cooperativa da Mealhada, 

António A. Coelho Selas, Seabra 
& Seabra, Manuel Ferreira da Sil-
va, Quinta do Carvalhinho, Quinta 
do Azinhal, Jorge Manuel Ferreira 
Rama e Sociedade Agrícola e Co-
mercial dos Vinhos Messias. 

A apresentação de cada casa foi 
feita em powerpoint, com dados 
específicos de cada empresa e dos 
principais vinhos que cada uma 
produz. “O objectivo desta inicia-
tiva é dar a conhecer os produtos 
que são aqui da terra”, resumiu o 
vereador. No final da apresentação, 
deu-se início à esperada prova: es-
pumante, vinhos tintos e brancos 
foram apreciados pelas dezenas 
de pessoas presentes, ao mesmo 
tempo que era possível saborear as 
outras três maravilhas da mesa da 
Mealhada, sendo o leitão de todas 
a mais procurada.
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Com o aumento das competências 
relacionadas com a gestão e plane-
amento do território, as autarquias 
têm procurado obter ferramentas 
que tornem mais fácil o planea-
mento e a tomada de decisão do 
Poder Local. Atenta a esta evolu-
ção, a Câmara Municipal da Mea-
lhada tem procurado estar actuali-
zada, tendo já o ano passado feito a 
primeira apresentação do Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) do 
concelho, o SIG@Mealhada.

A verdade é que os Sistemas de In-
formação Geográfica (SIG) cons-
tituem hoje um importante ins-
trumento de apoio à decisão em 
questões que se prendem com a 
gestão do território municipal. Os 
SIG estão a tornar-se uma ferra-
menta de excelência para a gestão 
territorial, contexto no qual as au-
tarquias estão a ser chamadas cada 
vez mais a desempenhar um papel 

• As obras de requalificação das 
habitações do Bairro Social do Ca-
nedo já tinham sido iniciadas pela 
Câmara Municipal da Mealhada. 
A autarquia procedeu, no final 
do ano passado, à reabilitação de 
quatro fogos que se encontravam 
desabitados, e esperava, entretan-
to, pela assinatura do protocolo de 
colaboração e financiamento com 
o Instituto da Habitação e da Rea-
bilitação Urbana para poder con-
tinuar a intervenção nas restantes 
habitações.

O acordo foi, então, firmado entre 
a Câmara Municipal e o Instituto 
da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, no âmbito do programa 
PROHABITA, e como tal é já pos-

Os projectos SIG@Mealhada e POL – Plantas On-line foram apresentados, no dia 2 de Junho, no auditório da Biblioteca Municipal da Mealhada. Duas ferramentas de 
informação geográfica que possibilitam não só contribuir para uma melhor gestão territorial do concelho, mas também ampliar o leque de serviços que a Câmara Municipal 
oferece ao munícipe, permitindo que qualquer cidadão possa, através do site da autarquia, visualizar ou solicitar um conjunto de plantas de localização do concelho.

As habitações do Bairro Social do Canedo vão ser alvo de requalificação. O protocolo de financiamento, 
que permite a intervenção em todas as habitações deste bairro social do concelho da Mealhada, foi 
assinado entre a Câmara Municipal e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Está, assim, 
tudo a postos para a intervenção, faltando apenas a conclusão do concurso público para dar início às 
obras.

SIG@Mealhada é POL 

Informação geográfica e plantas de 
localização a um clique do munícipe

Bairro Social do Canedo 
vai ser recuperado

de coordenador e decisor, onde a 
informação deve ser clara, objecti-
va e acessível aos cidadãos. 
O cidadão, o investidor ou o pro-
jectista esperam das autarquias o 
melhor atendimento, pelo que este 
se deve basear num sistema bem 
estruturado e totalmente integra-
do. Como motor e dinamizador da 
sociedade de informação, o Poder 
Local tem, assim, as suas obriga-
ções, devendo apostar na inovação 
e no desenvolvimento de soluções 
adequadas que motivem o aumen-
to da produtividade e a eficácia dos 
serviços a prestar ao munícipe. 
A Câmara Municipal da Mealhada 
assim o fez. Desde 2001 que a au-
tarquia tem vindo a implementar 
gradualmente as tecnologias SIG 
através do trabalho desenvolvido 
no Gabinete SIG. Este gabinete tem 
vindo a produzir uma base de da-
dos de informação geográfica para 
utilização interna dos serviços ca-

marários, estando agora reunidas 
as condições para disponibilizar 
essa informação também aos seus 
munícipes, através da Internet. Os 
cidadãos já podem, assim, desde 
dia 2 de Junho, consultar a infor-
mação geográfica que se tem vindo 
a recolher.

Todavia, a autarquia da Mealhada 
procurou ir mais longe. Para dar 
resposta a estas novas exigências, 
nasceu a aplicação “POL – Plantas 
On-Line”, desenvolvida por Nuno 
Almeida e Ricardo Figueiredo no 
âmbito da disciplina de projecto 
da Licenciatura de Engenharia In-
formática do Instituto Superior de 
Engenharia de Coimbra (ISEC). 
A sua utilização foi posteriormente 
oferecida à Câmara Municipal de 
Mealhada.

Esta é uma solução que irá possi-
bilitar que qualquer cidadão, inde-

O portal da Câmara Municipal da Mealhada passou, assim, desde 
dia 2 de Junho, a contar com mais dois serviços on-line para a dis-
ponibilização de Informação geográfica. São eles:

• “POL – Plantas On-Line” É um serviço que permite a emissão de plan-
tas de localização topográfica, extractos dos planos municipais de orde-
namento do território e do mapa de ruído. As plantas fornecidas por este 
serviço poderão ser utilizadas para a instrução de processos de licencia-
mento de operações urbanísticas ou para consulta simples. Endereço: 
www.cm-mealhada.pt/pol

• “SIG@MEALHADA” Portal de Informação Geográfica onde será dis-
ponibilizada informação georeferenciada nos seguintes domínios: Car-
tografia, Ordenamento do Território, Serviços e Equipamentos Públicos, 
Turismo e Dados Estatísticos dos Censos. Endereço: www.cm-mealhada.
pt/sigmealhada

pendentemente do local onde se 
encontre, possa através do portal 
da Câmara Municipal da Mealhada 
visualizar ou solicitar via Web um 

conjunto de plantas de localização 
para simples consulta ou para a instru-
ção de processos de licenciamento 
municipal de obras particulares.

sível avançar-se com os procedi-
mentos necessários para o início da 
empreitada, que será financiada a 
fundo perdido, numa percentagem 
que rondará os 50 por cento. “Vão 
ser reabilitadas quatro habitações 
de cada vez. Os moradores que es-
tão em casas que vão ser interven-
cionadas, serão deslocados para as 
que já estão concluídas”, explicou 
o Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, reforçando que “o objec-
tivo é que as famílias não fiquem 
desalojadas enquanto as obras de-
correm”.

A Câmara Municipal da Mealhada 
pretende ainda reajustar a distri-
buição dos agregados familiares 
pelas habitações, consoante o nú-

mero de pessoas que compõem 
esse agregado e as dimensões das 
casas. Isto porque, neste momento, 
há famílias compostas por apenas 
dois elementos em fogos com mais 
de quatro divisões e outras com 
mais elementos em casas de menor 
dimensão. “É preciso também re-
ajustar a distribuição das famílias 
pelos fogos disponíveis, para que 
os agregados familiares compostos 
por um maior número de pessoas 
fiquem nas casas de maior dimen-
são”, concluiu Carlos Cabral.

O protocolo, que foi ratificado na 
reunião pública da Câmara Mu-
nicipal de 4 de Junho, recebeu os 
maiores aplausos de todo o Execu-
tivo Municipal.
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Reabilitação

Cine-Teatro da Pampilhosa 

A empreitada de reabilitação do Cine-Teatro da Pampilhosa está a avançar a bom ritmo. 
A empreitada – cujo contrato foi assinado, o ano passado, pelo Presidente do Grémio de 
Instrução e Recreio da Pampilhosa (proprietário do edifício) e pelos dois sócios-gerentes da 
firma a quem foi adjudicada 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 e do Governo.

Construção

Parque Urbano da Mealhada
A empreitada de reconversão dos Viveiros Florestais em Parque Urbano da Mealhada está 
já em fase de conclusão. 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, 
como restaurante, cafetaria etc.

Construção

Centro Educativo da Pampilhosa
Está a decorrer a empreitada de construção do Centro Educativo da Pampilhosa. A obra, ad-
judicada 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.

Construção

Reservatório de Água Fiéis de Deus, no Lograssol
Está concluída a empreitada de construção do Reservatório de Água Fiéis de Deus, no Lo-
grassol. Este é, agora, o principal ponto de entrega das Águas do Mondego SA ao concelho 
da Mealhada.
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Reabilitação

Estrada Mala/Silvã
A empreitada de reabilitação da rede viária Mala/Silvã encontra-se em fase de conclusão. 
A obra, que foi entregue ao consórcio Prioridade – Construção de Vias de Comunicação SA 
e Pinto e Braz Lda. pelo valor aproximado de 285 mil euros, consiste na pavimentação de 
arruamentos e remodelação da rede de águas em Mala e Silvã. 

Construção

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço
A empreitada de construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço caminha para a sua 
recta final. A obra inclui a construção de um corpo principal que engloba o recinto despor-
tivo, 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. 

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 em fase de conclusão. 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 sentados de 
364 e de balneários. Entretanto, já decorre o concurso para a construção do relvado natural 
para o referido campo.

Requalificação

Largo de S. Martinho em Arinhos
A empreitada de requalificação do Largo de S. Martinho, em Arinhos, já foi consignada. 
A obra foi adjudicada à empresa Construções Irmãos Peres SA. pelo valor de 240 mil euros.

Pavimentação

Estrada Municipal Casal 
Comba/Vimieira 
Encontra-se em execução a empreita-
da de pavimentação da Estrada Mu-
nicipal Casal Comba/Vimieira. A obra 
foi entregue ao consórcio Prioridade 
– Construção de Vias de Comunicação 
SA e Cipriano Pereira de Carvalho 
& Filhos Lda. pelo valor aproximado 
de 248 mil euros e com um prazo de 
execução de 180 dias.

Beneficiação

Estrada Adões/Quinta Branca/Grada
A empreitada de pavimentação da Estrada Adões/Quinta Branca/Grada está em fase de 
conclusão. A obra foi entregue ao consórcio Prioridade – Construção de Vias de Comunica-
ção SA pelo valor aproximado de 250 mil euros e com um prazo de execução de 180 dias.
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Tasquinha do Luso foi a grande vencedora
A Junta de Freguesia do Luso, através da Associação Recre-
ativa, Desportiva e Cultural da Lameira de São Pedro, foi a 
grande vencedora do Concurso de Tasquinhas de Gastrono-
mia da XI Feira de Artesanato e Gastronomia do concelho, 
enquanto o segundo lugar foi entregue à Mealhada (Asso-
ciação de Bombeiros Voluntários da Mealhada) e o terceiro 
lugar a Antes (Andanças Populares – Associação Juvenil de 
Antes). A votação foi feita, à semelhança dos anos anterio-
res, através de um questionário entregue aos artesãos par-
ticipantes e aos responsáveis de cada tasquinha, sendo que 
estes não puderam votar na própria tasquinha.

De 6 a 14 de Junho

XI Feira de Artesanato e 
Gastronomia consolida o 
sucesso do certame

um jornal local, assegurando que 
“começaram já os preparativos 
para a XII Feira de Artesanato e 
Gastronomia do Município da Me-
alhada”.

Um certame que é inteiramente 
organizado pelos funcionários da 
Câmara Municipal da Mealhada 
que, segundo Carlos Cabral, “mais 
uma vez provaram ser o ‘ouro’ da 
casa”. Um elogio subscrito também 
pelos artesãos e participantes das 
“tasquinhas”, que concordaram 
que a feira correu muito bem, teve 
imenso público e estava muito bem 
organizada. “A organização está de 
parabéns e o espaço é do melhor”, 
afirmou Isabel Gomes, do stand 
das bonecas de trapo ao semanário 
“Jornal da Mealhada”. “Acho que 
a feira tem evoluído muito todos 
os anos”, frisou, por sua vez, Inês 
Valente, da Geladaria Artesanal de 
Sangalhos.

O programa de animação também 
não deixou ninguém indiferente, 
conseguindo enriquecer bastan-
te as noites do evento, que foram 

• Arte e engenho, comes e bebes e 
muita, muita animação. Foram es-
tes os ingredientes de sucesso da XI 
Feira de Artesanato e Gastronomia 
que, durante nove dias, se instalou 
no Jardim Municipal da Mealhada, 
chamando até ao local milhares de 
visitantes. “Em conversa com os 
artesãos e os elementos das ‘tasqui-
nhas’, chegámos à conclusão que 
poderão ter passado por esta feira 
bem mais de 18 mil pessoas”, con-
siderou Carlos Cabral, lembrando 
que “é um valor estimado porque 
não se contabilizam entradas, que 
são gratuitas, mas que se deve 
aproximar bastante da realidade”. 

O Presidente da Câmara mostrou-
se contente com mais uma edição 
do certame, que cada vez mais 
consolida o seu sucesso, não dei-
xando margens para dúvidas de 
que o evento é para continuar e no 
mesmo local de sempre: o Jardim 
Municipal da Mealhada. “Enquan-
to eu for Presidente da Câmara este 
evento vai realizar-se neste local, 
no coração da cidade”, afirmou 
ainda o autarca, em declarações a 

preenchidas por muitos e diversifi-
cados espectáculos, que contaram 
com milhares de visitantes. Um ba-
lanço geral que se apresenta muito 
positivo, não deixando dúvidas de 
que este certame já faz parte da cul-
tura do concelho e que já entrou no 
coração não só de quem vem para a 
Mealhada mostrar os seus produtos 
durante a feira, mas também dos 
muitos milhares de visitantes que o 
certame já conquistou.  

A XI Feira de Artesanato e Gastronomia do Município da Mealhada consolidou o sucesso deste certame que anima o concelho na Primavera. O Jardim Municipal da Mealhada encheu-se de alegria, 
de 6 a 14 de Junho, com a presença dos artesãos e das suas demonstrações ao vivo, das habituais “tasquinhas” e de um diversificado programa de animação cultural. “A feira provou novamente 
ser um sucesso. Deverão ter passado por cá mais pessoas do que o ano passado, bem mais de 18 mil”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral.
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Dia Mundial do Ambiente

Bandeira Verde 
hasteada no 
Jardim Municipal 
da Mealhada

• O concelho da Mealhada foi um 
dos 41 municípios que este ano se 
candidataram ao projecto ECOX-
XI, promovido internacionalmen-
te pela Fundação para a Educação 
Ambiental e representado nacio-
nalmente pela Associação Bandei-
ra Azul da Europa. O município 
mealhadense conseguiu, em Abril 
último, arrecadar a Bandeira Ver-
de, tendo sido o único concelho 
do distrito de Aveiro a receber o 
galardão máximo deste projecto 
que tem como objectivo primor-
dial promover as boas práticas e as 
políticas de sustentabilidade em 
todos os municípios.

Um prémio conquistado pelo facto 
da autarquia ter alcançado a maio-
ria dos objectivos propostos para 
2008/2009. “A Câmara Municipal 
tem vindo a empenhar-se afinca-
damente na educação ambiental 
dos seus munícipes, actuando jun-
tos das escolas, mas também junto 
da população em geral, apostando 
fortemente na execução de polí-
ticas de desenvolvimento susten-
tável”, salientou, na recepção do 
galardão, o Presidente da Câmara, 
Carlos Cabral. “Estou muito satis-
feito”, concluiu.
Uma satisfação que ficou tam-
bém explícita no dia 6 de Junho, 
quando o próprio Presidente da 
Câmara e o Vereador do Ambien-
te, António Jorge Franco, hastea-
ram a Bandeira Verde do projec-
to ECOXXI no Jardim Municipal 
da Mealhada, onde decorria, na 
altura, a XI Feira de Artesanato 
e Gastronomia do Município da 
Mealhada. O hastear da Bandeira 
Verde realizou-se por ocasião das 
comemorações do Dia Mundial do 
Ambiente, que se assinalou a 5 de 
Junho.teve na Mealhada para dar 
início ao debate. “Este é um encon-
tro muito interessante. Os temas 
que estão aqui em discussão são 
do maior interesse para o desen-
volvimento da Educação”, referiu 
o político, visivelmente satisfeito 
por não se ter cruzado com nenhu-

ma manifestação (ao contrário 
do que chegou a ser noticiado 
por um canal televisivo) e por ter 
sido recebido por todo o público 
com bastante entusiasmo.
 
“Iniciativas como esta são extre-
mamente positivas”, reforçou 
o governante, que centralizou 
o seu discurso no programa de 
investimento para os centros es-
colares, na recente transferência 
de competências para as autar-
quias em matéria de Educação, 
em que a Mealhada esteve na 
primeira linha, defendendo a 
importância de se descentralizar 
competências nesta área. “Várias 
autarquias, entre elas a Mealha-
da, aceitaram o repto que o Go-
verno lhes lançou e colocaram a 
Escola no centro das suas acções. 
Mas há muito mais para fazer. As 
escolas têm que estar inseridas 
na comunidade e isso faz-se tam-
bém através do órgão autárquico 
local”, afirmou Jorge Pedreira, 
concluindo: “A Escola tem que 
ser um pólo, uma rede e nós te-
mos que trabalhar em conjunto 
por uma melhor Educação”.

O Presidente da Câmara, Carlos Cabral, e o Vereador do Ambiente, António 
Jorge Franco, hastearam a Bandeira Verde do projecto ECOXXI no Jardim 
Municipal da Mealhada, no dia 6 de Junho, por ocasião das comemorações 
do Dia Mundial do Ambiente. A Bandeira Verde foi entregue à autarquia 
mealhadense por esta ter atingido a maioria dos objectivos pretendidos 
para 2008/2009, em termos de educação ambiental e contribuição para o 
desenvolvimento sustentável. 

Ana América Simões de Bastos Vidal

Tecelagem Tradicional
Branca - Albergaria-a-Nova

Ana Lúcia Oliveira Mannarino / Flávia Patrícia Fonseca – 
“F.a.d.o.”

Design artesanal
Mealhada

Anacleto Marques Luís

Sapateiro
Casal Comba

António Pedro Sequeira da Silva

Tamancos, socas, chancas e chinelos de rancho
Pocariça - Cantanhede
Aquilino José Nascimento Santos Barbosa – “Art & fusing”

Vitrofusão, fusina, vitrais e acessórios em vidro
Lousã

Associação dos Apicultores do Litoral Centro

Apicultura
Luso - Mealhada

Associação “Herança do Passado”

Tecelagem de Almalaguês
Almalaguês

Emir Saraiva Garcia

Caricaturas feitas ao vivo e telas decorativas
Castelo do Neiva

Ester Fernanda da Silva Marques

Patchwork, trapos e farrapos
Amoreira da Gândara

Fernando de Lima Carvalho – “Olaria Felica”

Oleiro
Aveiro

Grupo de Bordados do Concelho de Mealhada

Bordados à mão e rendas
Mealhada

Isabel Gomes

Bonecas de trapos
S. João de Areias - Santa Comba Dão 

Joana Sofia Ferreira da Cruz Silva Branco – “Mimos – 
Pampilhosa”

Bijutaria e design
Pampilhosa

Jorge dos Santos Costa – Câmara Municipal de Arganil

Colheres de Pau
Benfeita

Jorge Miguel Castro Oliveira

Joalharia Artesanal
Madalena

José António de Sousa - JASS Artesanato

Máscaras, carteiras, cintos, espelhos, marroquinaria e outros 
objectos de decoração (tudo em couro)
Mealhada

José Carlos Bernardes Tomás

Cerâmica Artística e Painéis de Azulejos
Coimbra

José dos Santos – “Art & Pau”

Madeira
Porto de Mós

Maria Alcina de Jesus Malta – “Meninas do Macramé”

Macramé
Pampilhosa

Maria Amélia Carvalho

Tecelagem Manual

Miranda do Corvo

Lista dos 
participantes

Maria Armanda Pereira – “Agulhadas e Pinceladas”

Confecção de artigos têxteis e de moda
Anadia

Maria Augusta Conceição Ribeiro / Maria Rosa Rodri-
gues da Conceição

Esteiras
Silveiro

Maria Conceição Costa

Figurativo - Cerâmica
Mealhada

Maria Cristina Damas de Oliveira – “Xinita”

Bijutaria e têxtil
São Silvestre

Maria Helena Arruda

Artigos de decoração em ferro forjado
Chamusca

Maria Natália Dias Morais

Empalhamento de garrafas, garrafões…
Barrô - Mealhada
Mário Lourenço Correia de Almeida – “Artesãos em couro”

Bijutaria de autor em couro
São João da Madeira

Norbert Schwäbl

Jogos, Quebra-cabeças e brinquedos em madeira
Semide

Nuno Eduardo Peixoto Justino / Anabela Justino

Cerâmica figurativa
Queluz

Otília de Jesus Ferreira

Arranjos de flores secas
Vimieira - Mealhada

Paulo Filipe dos Santos Delgado – “inventarte.com”

Mobiliário infantil personalizado, cadeiras, bancos, mesas, 
cabides, molduras…
Asseiceira - Tomar

Sara Manaia e Samuel Silva

Casas e ferramentas em miniatura; quadros guardanapo, 
flores secas e musgo
Pampilhosa

Sónia Martins Nabais – “Ter para Dar”

Encadernações, croché, bijutaria, artigos para o lar
Pampilhosa

Susana Verónica Miranda Ribau

Tapetes e malas de trapilho
Gafanha da Nazaré - Aveiro

Telmo Almeida Lopes Reis – “Escultura de Parede”

Escultura de parede
Gouveia

4 Maravilhas da Mesa de Mealhada

Mostra Gastronómica

Mealhada

Câmara Municipal de Mealhada – “Educar para brilhar”

(Módulo que apresenta as Actividades de Enriquecimento Curricular)

Mealhada

Comerciantes

Abílio Sá Rodrigues – “Aveitripas”

Tripas, bolacha americana, ovos-moles, waffles, granizado
Cacia - Aveiro

Manuel da Rocha Cardoso

Pão-de-ló de Ovar, roscas de ovos e outros bolos regionais
Ovar

Maria Conceição Santos Maia – “Geladaria Artesanal de 
Sangalhos”

Gelado artesanal e crepes
Sangalhos

Jorge Manuel Vieira Jesus

Pão

Mealhada



A biblioteca itinerante do concelho da Mealhada foi considerada a melhor do mês de Janeiro pela Associação de Profissionais de Bibliotecas Móveis de Espanha. Uma distinção que 
enaltece não só o projecto do Bibliomealhada, mas também a Câmara Municipal da Mealhada, que o idealizou e executou, o próprio concelho e mesmo a Região Centro de Portugal, 
que é focada no site da referida associação espanhola, em  www.bibliobuses.com.

As Oficinas de Inglês, implementadas este ano lectivo pela Câmara Municipal da Mealhada, revelaram-se 
um sucesso, conseguindo sempre um número significativo de participantes. O objectivo pretendido com 
estas actividades lúdico-pedagógicas foi atingido: as centenas de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
concelho passaram a saber um pouco mais sobre os aspectos culturais dos países de expressão inglesa. 

• O projecto da Câmara Munici-
pal da Mealhada é pioneiro e, sem 
dúvida, inovador. Trata-se de um 
autocarro de 50 lugares, que foi 
transformado pelos funcionários 
da autarquia num espaço de cul-
tura itinerante que, desde dia 5 de 
Novembro de 2007, data do seu 
aniversário, percorre as oito fre-
guesias do concelho, com o intuito 
de fazer chegar a todos os cidadãos 
deste município alguns serviços da 
Biblioteca Municipal da Mealhada. 

O Bibliomealhada conta com uma 
zona para ler e ouvir música, um 
pequeno anfiteatro para se assistir 
a um filme ou documentário e uma 
área equipada com computadores, 

• As Oficinas de Inglês estrearam-
se este ano lectivo. Mais uma ac-
tividade promovida pela Câmara 
Municipal da Mealhada e direccio-
nada aos alunos do 1º ciclo do En-
sino Básico do concelho, que pre-
tendeu proporcionar experiências 
de aprendizagem diversificadas, 
divertidas e fora do contexto da 
sala de aula. Um conjunto de acti-
vidades lúdico-pedagógicas, desta 
vez na área do Inglês, que foram di-
namizadas aos sábados de manhã 
pelos professores das Actividades 
de Enriquecimento Curricular.

As Oficinas de Inglês, à semelhança 
das que já são realizadas há vários 
anos na área de Educação Am-
biental, também percorreram as 
diferentes freguesias do concelho. 
E em todas elas conseguiram um 
número significativo de participan-

Bibliotecas Móveis

1º Ciclo Ensino Básico

Bibliomealhada foi considerada a 
melhor por associação espanhola

Oficinas de Inglês 
revelaram-se um sucesso

com acesso gratuito à internet. E é, 
por isso, mais do que uma bibliote-
ca itinerante. Este espaço móvel, 
para além de promover a leitura, 
possibilita ainda a aprendizagem 
das novas tecnologias da informa-
ção, disponibilizando computado-
res com acesso gratuito à internet. 

 “Esta biblioteca itinerante leva co-
nhecimento a todo o concelho, mas 
leva muito mais do que a da Gul-
benkian levou. Leva também as no-
vas tecnologias da informação. Por 
isso, a Bibliomealhada não é ape-
nas uma biblioteca móvel, é muito 
mais que isso”, sublinhou a Secre-
tária de Estado da Modernização 
Administrativa, Maria Manuel 

Marques, na inauguração do pro-
jecto municipal que decorreu no 
dia 5 de Novembro de 2007, salien-
tando: “É um excelente exemplo de 
uma boa administração pública”.
Requisitar livros, CD’s ou DVD’s, ler 
um livro, um jornal ou uma revis-
ta, ouvir música ou ver um filme, 
aceder a um computador ou nave-
gar gratuitamente na internet, são 
serviços da Biblioteca Municipal 
da Mealhada que, com o Biblio-
mealhada, estão mais perto de to-
dos os munícipes do concelho. Um 
projecto criado e executado pela 
Câmara Municipal, que pretende 
proporcionar a todos os munícipes 
o fácil acesso à cultura e a inclusão 
na sociedade da informação. 

Bibliomealhada na Batalha A biblioteca móvel da Mealhada este-
ve presente no 1º Encontro Internacional de Bibliotecas Itinerantes, 
que se realizou de 12 a 14 de Junho, no parque do Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória, na Batalha. O Bibliomealhada foi convidado a parti-
cipar nesta iniciativa devido à sua multifuncionalidade e originalida-
de, características chave deste projecto cultural da Câmara Municipal 
da Mealhada. Entre as 10 bibliotecas participantes, a da Mealhada foi 
considerada a mais original e a maior das portuguesas – só existiam 
duas espanholas da mesma dimensão, a de Madrid e a de Castela.

tes, sendo, no entanto, de assinalar 
que na Pampilhosa, a actividade 
“Easter Egg Hunt” conseguiu reu-
nir mais de 100 crianças das esco-
las do 1º ciclo do Ensino Básico do 
concelho. 

As actividades “Tea Time”, no Luso, 
“May Day”, no Carqueijo, e “Europe 
Day”, na Mealhada, juntaram, em 
média, 25 crianças. A última ofi-
cina deste ano lectivo foi a “Royal 

Ascot” e realizou-se no dia 20 de 
Junho, no Parque Municipal dos 
Moinhos do Lograssol. A activida-
de, que contou com a participação 
de 20 crianças, consistiu na recons-
tituição do desfile de chapéus da 
famosa corrida de cavalos “Royal 
Ascot”, com chapéus elaborados 
pelas próprias crianças a partir de 
materiais reciclados, e na realiza-
ção da própria corrida, também 
com cavalos improvisados pelos 
participantes.
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O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, esteve no dia 16 de Junho em Oeiras, para formalizar o protocolo de cooperação entre o Centro de Estudos 
e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde (CEIDSS), as Câmaras Municipais de Beja, Cascais, Faro, Mealhada, Melgaço e Silves, os respectivos Centros de Saúde desses 
concelhos e a Universidade Atlântica com vista à concretização do Projecto Obesidade Zero. 

16 de Junho

Mealhada 
formalizou 
protocolo de 
cooperação 
para o 
Projecto 
Obesidade 
Zero

• O Município da Mealhada é um 
dos seis concelhos pioneiros no de-
senvolvimento do Projecto Obesi-
dade Zero. A adesão do município 
foi formalizada no dia 16 de Junho, 
numa cerimónia que decorreu na 
Sala do Lago da Universidade Atlân-
tica, Barcarena, concelho de Oeiras. 
A iniciativa constou da assinatura 
do protocolo de cooperação entre 
CEIDSS, as seis Câmara Municipais 
aderentes, os respectivos Centros 
de Saúde e a Universidade Atlân-
tica para a concretização do Pro-
jecto Obesidade Zero, que procura 
desenvolver um programa de cozi-
nha saudável e de aconselhamento 
alimentar junto das famílias com 
crianças, entre os seis e os 10 anos 
de idade, com problemas de peso 
que existam nesses seis concelhos.

O Projecto Obesidade Zero nasce 

assim da necessidade de se travar 
o crescimento da obesidade infantil 
em Portugal. Sabe-se, pois, que Por-
tugal é um dos países europeus com 
maior prevalência de obesidade in-
fantil: cerca de 31,5% das crianças 
com idades compreendidas entre os 
7 e os 9 anos apresentam excesso de 
peso ou são obesas. Números alar-
mantes que são apenas ultrapassa-
dos por Espanha e que levaram a 
Universidade Atlântica e a Platafor-
ma Contra a Obesidade a promove-
rem este programa financiado pelo 
Ministério da Saúde. 

O Projecto Obesidade Zero preten-
de, então, desenvolver junto das fa-
mílias com crianças obesas ou com 
problemas de peso um programa 
de cozinha saudável para a família 
– que inclui cursos de cozinha para 
as famílias e para as crianças – e um 

programa de aconselhamento ali-
mentar, de forma a combater este 
problema de saúde que, cada vez 
mais, ganha expressão em Portugal. 
“O que se pretende é atenuar a epi-
demia da obesidade e inverter a ten-
dência. Se fizermos tudo certinho, 
em 2015 já teremos resultados”, 
garantiu o nutricionista da Direcção 
Geral de Saúde, João Breda, em No-
vembro passado, na apresentação 
do projecto no concelho da Mealha-
da.
Um desafio que as várias entidades 
que formalizaram o protocolo de co-
operação em Oeiras vão levar a cabo 
até 2010. O protocolo rubricado no 
passado dia 16 de Junho procura, 
então, definir as competências de 
cada entidade aderente e, sobretu-
do, clarificar a operacionalização 
do programa ao nível municipal, 
entre as autarquias e os respectivos 

centros de saúde, que durante todo 
o ano de execução do programa 
terão como principal missão a tria-
gem das crianças e principalmente o 
acompanhamento de todos os uten-
tes envolvidos. 

O protocolo refere ainda que o Pro-
jecto Obesidade Zero abrange, so-
bretudo, os grupos sociais mais des-
favorecidos, e que irá contar com o 
treino dos nutricionistas envolvidos, 
com 25 sessões de aconselhamento 
alimentar individual a desenvol-
ver durante os meses de Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro 
nos seis municípios envolvidos, 40 
workshops de cozinha saudável rea-
lizados pelo chefe de cozinha Paulo 
Anastácio nos meses de Junho e Ju-
lho, 20 sessões de aconselhamento 
alimentar em grupo durante os me-
ses de Outubro e Novembro também 

nos referidos seis municípios, gestão 
e análise de dados e a elaboração de 
um relatório final.

O retorno no desenvolvimento do 
Projecto Obesidade Zero nos seis 
concelhos representativos das dife-
rentes regiões do país é esperado em 
2015. O concelho da Mealhada, que 
representa a Região Centro, será um 
dos concelhos que verá melhorias a 
médio prazo. As expectativas são, 
por isso, altas. “Este assunto (obesi-
dade infantil) é muito preocupante. 
É preciso termos uma acção mui-
to mais marcada nesta área e este 
projecto vai ser imprescindível para 
essa nossa actuação. Estou confian-
te”, afirmou o Presidente da Câma-
ra Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, agradecendo, por isso, a 
oportunidade do concelho poder ser 
pioneiro numa iniciativa como esta. 
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AMBIENTE

Zona Desportiva da Mealhada

Casa do Ambiente alerta 
para a importância da 
reciclagem  
A satisfação não podia estar mais estampada no rosto dos alunos da escola EB1 de Cavaleiros. A 
visita ao camião da ERSUC, que esteve estacionado em frente à Câmara Municipal da Mealhada 
de 4 até 8 de Maio, fez os petizes felizes, não só porque é sempre bom um dia diferente de 
passeio, mas sobretudo porque gostam da matéria e sabem-na de cor. Todos quiseram mostrar 
os conhecimentos que têm sobre o Ambiente, grande parte deles adquiridos na escola.

“Reciclar é separar o lixo”, apressou-se a dizer o Nuno, de 10 anos, quando confrontado com a pergunta 
“Afinal, o que é a reciclagem?”. “Por exemplo, quando recortamos alguns papéis colocamos no papelão”, 
explicou o Gonçalo, também de 10 anos, auxiliando o colega na resposta e procurando ilustrar com casos 
práticos. “E pomos o óleo no oleão e as pilhas no pilhão”, prosseguiu, ao mesmo tempo que os colegas se 
atropelavam para falarem sobre o tema.

“E fazem reciclagem em casa? Quem faz reciclagem em casa?”. A maioria levantou o dedo. Seguramente 
mais de 15 alunos alegaram fazer reciclagem em casa e disseram mesmo que foram eles que incentivaram 
os pais a esta boa prática quando começaram a aprender a matéria na escola. “E também fazemos na 
escola”, lembrou a Beatriz, de oito anos, explicando que todas as semanas há uma tarefa ambiental para 
desempenhar. “A professora pergunta quais são as tarefas que nós queremos, como lavarmos os pacotes 
de leite, espalmá-los e colocá-los no embalão, e nós escolhemos”, ajudou a Cátia, de 10 anos.

“Mas temos também um oleão, um pilhão e um compostor”, acrescentou a Beatriz, sobre o olhar aprova-
dor da professora Elisabete Pimentel. “Um compostor? Para que serve isso?”. O Gonçalo respondeu com 
brevidade: “Nós colocamos lá os ramos, as vides, as folhas secas e o compostor faz o resto sozinho”. “Mas 
só utilizamos a parte de baixo”, sublinhou a Cátia, explicando que o composto serviu já para adubar a 
horta da escola, onde plantaram couves, alfaces, cenoura, feijão, salsa e espinafres. “Agora, só é preciso 
regar a horta e o canteiro das flores”, alertou a aluna.

Os alunos da escola EB1 de Cavaleiros sabem a matéria de cor e não têm dúvidas sobre a regra dos três 
erres: Reciclagem, Reutilização e Redução. Ainda assim, todos gostaram de assistir ao filme pedagógico 
sobre esse tema que passou na Casa do Ambiente. E dúvidas? Nenhumas. Muito menos no “jogo da se-
paração”, que tem como objectivo a separação dos resíduos, desenhados num cartão, pelos ecopontos 
existentes. Sabem que o amarelo é para plásticos e metais, o verde para o vidro e o azul para o papel e 
cartão e não se esquecem de pormenores que podem fazer toda a diferença. “O verde é para o vidro, mas 
não podemos colocar os pratos, porque se não estragamos o vidro todo”, informou Carina, de oito anos.

Uma manhã muito bem passada na Casa do Ambiente da ERSUC, que esteve de visita ao município da 
Mealhada. Uma oportunidade única para os alunos do concelho, e demais interessados, reforçarem os 
seus conhecimentos sobre a reciclagem e outras temáticas de preservação ambiental, tudo em prol de um 
Ambiente melhor. Uma iniciativa que tem levado centenas de crianças e jovens a visitarem o espaço e a 
trazerem para as suas casas uma mão cheia de ensinamentos para os pais.

• Música, Inglês, Educação e Ex-
pressão Física e Motora e Educação 
Ambiental e Cidadania. São estas 
as Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) que são leccio-
nadas nas escolas do 1º ciclo do 
Ensino Básico do concelho e, como 
tal, foram também estas que deram 
o mote às inúmeras actividades lú-
dicas que preencheram os dois dias 
da Festa de Encerramento das AEC. 

A festa começou logo pelas 9h, com 
muitas actividades lúdicas e peda-
gógicas, muita diversão e muita 
animação. Por volta das 10h, che-
gou a hora da merenda, e de segui-
da, já de barriga cheia, os alunos 
regressaram às actividades, que 
culminaram com um encontro jun-

Projecto Eco XXI

Alunos da Escola EB1 de Cavaleiros visitaram o camião da ERSUC

Festa de Encerramento 
das AEC juntou mais 
de mil crianças

to das bancadas do Estádio Munici-
pal Dr. Américo Couto, para a en-
trega de prémios relativos à recolha 
de óleos pelos alunos do 1ºciclo. 

Os alunos que mais óleo alimentar 
recolheram durante todo ano lecti-
vo receberam um prémio da autar-
quia: um estojo para guardarem o 
seu material escolar. “Agradeço a 
todos os meninos aqui presentes, 
mas também aos seus pais, avós, 
professores, funcionários etc. por 
receberam este prémio hoje. Hoje é 
o Dia do Ambiente e vocês têm que 
ser os primeiros a defendê-lo”, afir-
mou o Vereador do Ambiente, An-
tónio Jorge Franco, na cerimónia 
de entrega dos prémios, segundo o 
semanário “Jornal da Mealhada”.

Oficinas de Educação Ambiental Chegou ao fim mais um ano do 
projecto Oficinas de Educação Ambiental. Esta é já a terceira edi-
ção desta iniciativa da Câmara Municipal que procura sensibilizar 
a população do concelho para os problemas ambientais que a ro-
deiam e que tem provado o seu sucesso de ano para ano, conse-
guindo sempre um número significativo de inscritos nos ateliers. 
Este ano, as oficinas continuaram a realizar-se nas sedes de fre-
guesia, aos sábados, mas sofreram uma mudança de monitores, 
ficando a cargo dos professores da Actividade de Enriquecimento 
Curricular. Os ateliers foram os seguintes: “Eco-Arte” (Pampi-
lhosa), “Mãos na Massa” (Vacariça), “Mascara-te!” (Luso), “Eco-
Música” (Barcouço), “Orelhudos e Companhia” (Antes), “Planeta 
Alerta” (Ventosa do Bairro), “Origami” (Mealhada) e, por último, 
“Recicla-me!” (Casal Comba). 

A Câmara Municipal da Mealhada organizou, à semelhança dos anos 
anteriores, a Festa de Encerramento das Actividades de Enriquecimento 
Curricular. A iniciativa, que juntou mais de mil alunos de todos os jardins-
de-infância e escolas do 1º ciclo de Ensino Básico do concelho, realizou-se na 
quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de Junho, na Zona Desportiva da Mealhada.
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CULTURAMais de 350 estiveram no Cine-Teatro Municipal Messias 
no Dia Mundial da Dança

Deolinda na Mealhada Os “Deolinda” lotaram o Cine-Teatro Municipal Messias na noite de 30 de Maio. 
Um conceito arrojado de música popular portuguesa, inspirado pelo fado e pelas raízes tradicionais da 
canção portuguesa. Os autores de “Fon Fon Fon” deixaram ao rubro o público mealhadense e prova-
ram porque é que receberam o prémio “Melhor Revelação do Ano” na 14ª edição dos Globos de Ouro. 
Mais de 360 pessoas aplaudiram este fado original e divertido, sem a tradicional guitarra portuguesa 
e sem o habitual ar sisudo, sério e fatalista dos fadistas. Um fado diferente, que não é triste, não é 
amargo, um fado que se dança e que irradia felicidade: um fado colorido. 

Breves da Biblioteca
A Biblioteca Municipal da Mealhada vai recebendo, todos os me-
ses, novos livros para todos os públicos. Os mais novos foram os 
privilegiados dos meses de Maio e Junho, com as obras “O meu 
primeiro livro de astronomia”, de Jamie Jobb, “Tu podes salvar 
o planeta - 101 maneiras de Tu fazeres a diferença” e “Beijinhos, 
Beijinhos”, um delicioso livro de Selma Mandine dedicado a todas 
as crianças que existem dentro de nós.

Dia Mundial da Dança

Tributo à Dança encheu o Cine-
Teatro Municipal Messias
• O Cine-Teatro Municipal Messias lotou, na noite de 29 de Abril, com o tributo ao Dia Mundial da Dança 
organizado pela Câmara Municipal da Mealhada. Uma noite de muito movimento, ritmo e cor, que ficou 
marcada pela beleza e sensualidade das coreografias 
apresentadas pelos grupos de dança do concelho. 
“Movimento, Corpo e Dança” mostrou que a dança 
é, sem qualquer dúvida, uma magnífica forma de 
comunicar.

Sensações, sentimentos, afectos, tudo é possível comu-
nicar através do nosso corpo. Mostramos dor, tristeza, 
melancolia ou alegria, felicidade e euforia com um 
simples gesto corporal, com um simples passo de dança. 
No tributo ao Dia Mundial da Dança, organizado pela 
Câmara Municipal, isso ficou bem claro. As actuações de 
três grupos de dança do concelho não deixaram dúvidas 
de que a dança é uma forma de comunicar por excelência.

A noite começou com o grupo de Ballet e Danças Latinas do Hóquei Clube da Mealhada, que presenteou o pú-
blico com três diferentes actuações: das classes de grau 3 e 4 de Ballet, ao som de Carlos Paredes, com a Roda do 
Casino, uma dança tradicional cubana interpretada pelas classes de Danças Latinas e, por fim, com a turma de 
avançados de Danças Latinas a provar que não há limite de idade quando o desafio é fazer algo de que gostamos 
tanto, como dançar.

A dança prosseguiu, mas o estilo mudou. O segundo momento da noite coube ao grupo de Dance Fusion, uma 
nova vertente, que procura fundir o fitness com a dança, numa harmonia ímpar de movimentos. Uma modali-
dade que tem conquistado muitos adeptos no concelho e de diferentes gerações. No espectáculo de dia 29, as 
alunas de Dance Fusion, sob a orientação da professora Janine Oliveira, correram todos os ritmos, do house ao 
árabe, do ragga ao aerodance, e mostraram porque têm conseguido tantos simpatizantes.

A noite chegou ao fim com a actuação dos Drama & Dance, que subiram ao palco depois de todos os grupos 
terem recebido uma peça evocativa do Dia Mundial da Dança das mãos do Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral. E o espectáculo terminou em grande, com a sensualidade que este grupo tem vindo a 
habituar o seu público. Vestes a rigor, poses elegantes e movimentos distintos foram os ingredientes das coreo-
grafias que os Drama & Dance ofereceram às mais de 350 pessoas que estiveram presentes.

Um espectáculo de homenagem à dança organizado pela Câmara Municipal da Mealhada que teve um saldo 
muito positivo. O tributo, que procurou celebrar a dança, promover algumas formas de dança que são pratica-
das do concelho, bem como divulgar os grupos que as praticam, provou que a dança é uma linguagem universal 
e recebeu os maiores aplausos de todos os que não perderam uma noite bem animada, em que o objectivo foi 
apenas um: dançar.

2 de Maio

Um presente para a tua mãe
A Biblioteca Municipal de Mealhada ajudou os seus utentes a 
prepararem um presente para as suas mães. Carinho, ternura, 
paciência, arte e, claro, muita imaginação foram os ingredientes 
utilizados para prepararem uma lembrança para o Dia da Mãe.

5 a 13 de Maio

Exposição sobre Millau
Uma mostra sobre a cidade fran-
cesa de Millau, com a qual, por 
intermédio da EB2/3, a Mealhada 
vai fazer uma geminação, esteve 
patente no espaço da Biblioteca 
Municipal da Mealhada. 

15 de Maio

Uma biblioteca, uma história de vida, um registo
A Biblioteca Municipal de Mealhada associou-se à iniciativa promovida 
pela Direcção Geral dos Livros e Bibliotecas, pela Rede de Conhecimen-
to das Bibliotecas Públicas e pelo Museu da Pessoa – Portugal, partici-
pando nas comemorações do Dia Internacional de Histórias de Vida. A 
biblioteca procedeu ao registo, em vídeo, de uma história de vida, de 
um convidado, que posteriormente foi enviado ao projecto Memória-
media. Uma iniciativa que procura sensibilizar para a importância da 
partilha das “histórias de vida”.

25 a 30 de Maio

Exposição de Trajes Tradicionais da Bairrada
A Biblioteca Municipal de Mealhada assinalou o Dia Nacional do Folclo-
re com uma exposição de trajes tradicionais da Bairrada. 

2 a 17 de Abril

 “Os livros viajantes”
A Biblioteca Municipal da Mealhada teve em exposição, durante duas 
semanas, os trabalhos realizados pelos alunos dos jardins-de-infância e 
das escolas do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho sobre os livros que 
leram ou que ouviram contar histórias. Milhares de histórias foram, as-
sim, reinventadas nos trabalhos apresentados pelos alunos do concelho.

30 de Maio

Workshop “Lixo Criativo”
Este workshop pretendeu 
ensinar a criar peças 
originais a partir de 
materiais que considera-
mos lixo. 

1 de Junho

Dia Mundial da Criança
Este dia foi celebrado no espaço da Biblioteca Municipal da Mealhada 
com jogos tradicionais e muitas outras brincadeiras.

4 de Junho

Apresentação do livro “Uma Geração à Procura de um Caminho”

A obra, da autoria do médico, natural da Mealhada, António Lourenço 
de Oliveira, foi apresentada no auditório da Biblioteca Municipal da 
Mealhada.

6 a 14 de Junho

Exposição “Da Terra ao Universo”
Uma mostra planeada pela Comissão Nacional do Ano Internacional 
da Astronomia 2009 que ofereceu ao público imagens astronómicas de 
grandes dimensões.
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• A ideia passa por conseguir es-
timular a prática desportiva entre 
os munícipes, oferecendo-lhes ac-
tividades desportivas e recreati-
vas, todos os domingos de manhã, 
entre as 10h e as 12h, nas mais 
variadas localidades do concelho, 
nomeadamente nas sedes de fre-
guesia. Pretende-se, assim, levar 
as actividades a todos os cantos do 
município, adaptando-as a todas as 
idades, para que avós, pais, filhos e 
netos possam participar nas mes-
mas iniciativas.

Um projecto que pretende estimu-
lar a criação de hábitos desportivos 
através da prática de actividades 
não formais, contribuindo para que 
os munícipes identifiquem, pro-
gressivamente, espaços de anima-
ção e de prática desportiva, abertos 
a todos. A ideia fulcral passa pela 
promoção da saúde e pelo incre-
mento da qualidade de vida no 
município da Mealhada, contando 
também para isso com o apoio de 
outras entidades, como as Juntas 

•A equipa da Vacariça ficou, então, com o segundo lugar do campeonato, arrecadando ainda 
mais um título: o de Fair-Play. Já o terceiro lugar do Inter-Freguesias de Futsal foi conquistado 
pela equipa da Pampilhosa, que derrotou a formação da Mealhada por 10-2. Os jogos decorre-
ram no sábado, dia 9 de Maio, no Pavilhão Municipal da Pampilhosa.

A equipa do Luso foi a grande vencedora do 4º Torneio Inter-Freguesias de Futsal do concelho 
da Mealhada. A formação lusense derrotou a equipa da Vacariça na grande final por 8-3, 
conquistando assim o primeiro lugar do torneio e ainda mais dois títulos, o de Melhor Marcador 
e Melhor Jogador, que foram entregues ao atleta Jorge Pimenta. 

“Domingos Desportivos” promovem a saúde 
e a melhoria da qualidade de vida 

Actividades decorrem em todo o concelho

Luso vence o 4º Torneio Inter-Freguesias de Futsal

de Freguesias, com envolvimento 
do associativismo neste trabalho 
conjunto.

Pretende-se, em termos práticos, 
fomentar a actividade entre as di-
ferentes gerações, fomentar novas 
amizades, combater o sedentaris-
mo, combater o isolamento social, 
aumentar a aptidão psicomotora, 
prevenir e/ou retardar o apare-
cimento de doenças, ou seja, em 
suma, melhorar a qualidade de 
vida de todos cidadãos do concelho 
da Mealhada. 

O projecto arrancou no passado dia 
17 de Maio, no Luso. Logo nesse 
primeiro dia, juntaram-se mais de 
20 pessoas, entre os oito e os 40 
anos de idade, no Pavilhão Munici-
pal do Luso para a prática de Futsal 
e de Aeróbica, as modalidades pre-
vistas para esse domingo. Já no dia 
24 de Maio, as actividades propos-
tas foram o Badminton e os Jogos 
Tradicionais, que decorreram no 
Pavilhão do Sume, em Antes. Ape-

sar de não terem tido tanta adesão, 
também tiveram sucesso.

Os “Domingos Desportivos” prosse-
guiram no 31 de Maio no Pavilhão 
Municipal da Pampilhosa. O Futsal 
(Pais Vs Filhos) e a Aeróbica volta-
ram a ser as modalidades de elei-
ção para todos os que se desloca-
ram a este recinto desportivo. Já no 
dia 7 de Junho, o Andebol e o Tiro 
ao Arco foram as modalidades pra-
ticadas no Pavilhão Gimnodespor-
tivo da Casa do Povo da vVacariça.

As freguesias de Ventosa do Bair-
ro e de Barcouço foram as últimas 
a receber a iniciativa “Domingos 
Desportivos”. A prática da Aeró-
bica e de Jogos Colectivos ocupou 
toda a manhã das mais de 25 pes-
soas, entre crianças e adultos, que 
se deslocaram ao Jardim de Vento-
sa do Bairro no dia 14 de Junho. Já 
em Barcouço, os Jogos Tradicionais 
não tiveram tanta adesão, reunin-
do apenas meia dúzia de partici-
pantes.

Atribuição de Prémios

Prémio Junta de Freguesia

1º Classificado Luso

2º Classificado Vacariça

3º Classificado Pampilhosa

4º Classificado Mealhada

5º Classificado Barcouço

6º Classificado Antes

7º Classificado Casal Comba

8º Classificado Ventosa do Bairro

Melhor Jogador Jorge Pimenta (JF Luso)

Melhor Marcador Jorge Pimenta (JF Luso)

Fair play Vacariça

A criação de hábitos desportivos com vista à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida é o grande 
objectivo do projecto “Domingos Desportivos”, levado a cabo pela Câmara Municipal da Mealhada em parceria com 
as Juntas de Freguesia do concelho. Um projecto dinamizado pelos professores de Educação e Expressão Físico-
Motora, que propícia a prática do desporto nas oito freguesias do município e que está aberto a cidadãos de todas 
as idades.

“Domingos Desportivos” de Julho:

5 de Julho

Actividade: Futebol

Local: Travasso – Campo de relvado sintético

Horário: das 10 horas às 12.00

12 de Julho

Actividade: Jogos Tradicionais

Local: Ventosa do Bairro 

Horário: das 10 horas às 12.00

Actividade: Caminhada

Local: Mealhada 

Horário: Concentração às 21 horas em frente à Camara Municipal de Mea-
lhada

19 de Julho 

Actividade: Badminton / Aeróbica

Local: Luso – Parque do Lago 

Horário: das 10 horas às 12.00)

Actividade: Futsal

Local: Pavilhão Municipal de Pampilhosa 

Horário: das 10 horas às 12.00

26 de Julho

 Actividade: Natação / Jogos Aquáticos / Pólo – Aquático 

Local: Luso – Parque do Lago 

Horário: das 10 horas às 12.00

Para participar nas actividades dos “Domingos Desportivos” basta aparecer 
no local previsto à hora combinada! 
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Selecção Nacional de Rugby 
Feminino estagiou no Luso
 O Centro de Estágios do Luso foi 
palco, nos dias 23 e 24 de Maio 
e nos dias 21 e 22 de Junho, de 
duas etapas do estágio da Selecção 
Nacional de Rugby Feminino. A 
equipa de Rui Carvoeira realizou 
no Luso o seu estágio de prepara-
ção para vários eventos interna-
cionais, entre eles o Torneio de 

• A Selecção Nacional de Basquete-
bol já começou a preparar-se para 
várias competições de relevo que 
vão decorrer nos meses de Verão. 
A equipa portuguesa, que está no 
Luso até dia 8 de Julho, escolheu o 
concelho da Mealhada para o seu 
estágio de preparação “pelas boas 
condições dos equipamentos des-
portivos e pelas facilidades propor-
cionadas pela Câmara Municipal 
da Mealhada”, informou Carlos 
Saldanha, do Departamento de 
Marketing, Comunicação e Eventos 
da Federação Portuguesa de Bas-
quetebol.

A Selecção Lusa tem várias compe-
tições pela frente nos próximos me-
ses, começando logo pelo Torneio 

• O estágio tem a duração de três semanas, 
só terminando a 3 de Julho, dia em que a 
Selecção Nacional parte para Valença, onde 
ficará durante o Mundial. O primeiro jogo 
do Mundial de Vigo será diante dos Estados 
Unidos, a 5 de Julho, seguido do embate 
com o Chile, a 6 de Julho. O último jogo do 
grupo será frente à Argentina, a 7 de Julho.

Atletas convocados:

Guarda-redes: Ricardo Silva (Juventude 
de Viana) e João Miguel (Portosantense).
Jogadores de campo: Luís Viana (Ju-
ventude de Viana), Pedro Afonso (Candelá-
ria), Ricardo Oliveira “Caio” (FC Porto), Ri-

• O 1º Torneio de Ténis “Feira de Artesanato e Gas-
tronomia do Município da Mealhada” decorreu de 
25 de Maio até 14 de Junho na Mealhada e teve 
como grande vencedor o tenista Pedro Pereira, que 
derrotou Tiago Aguiar na grande final. Um torneio 
social, aberto a todos os escalões e géneros, que 
contou com a participação de 36 atletas com idades 
compreendidas entre os 16 e os 65 anos. 

Depois da grande final de dia 14 de Junho, os atletas 
juntaram-se para um almoço convívio. Os prémios, 
esses só foram entregues mais tarde, perto das 22h, 
no recinto da XI Feira de Artesanato e Gastronomia 
do concelho. Todos os participantes receberam uma 
medalha de presença no torneio de ténis.

Selecção Nacional de Basquetebol prepara-se para o Europeu no Luso

Selecção Nacional de Hóquei 
em Patins estagiou no Luso

Pedro Pereira vence torneio de ténis
MundialXI Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada

Internacional, que se realiza de 9 
a 12 de Julho e será disputado en-
tre Portugal, a Finlândia, Angola e 
Brasil, e os Jogos de Lusofonia, que 
decorrem de 14 a 19 de Julho. Ain-
da assim, a grande meta da equipa 
portuguesa é qualificar-se para o 
Eurobasket, que vai decorrer em 
Setembro, na Polónia. Para tal, a 
equipa precisa de se preparar para 
a fase final de qualificação para 
essa competição europeia, na qual 
vai defrontar as selecções da Bós-
nia e da Bélgica.

Os jogos de qualificação para o Eu-
robasket começam dia 5 de Agosto 
com uma partida frente à Bósnia 
que se vai realizar em casa, não 

cardo Barreiros (Benfica), Reinaldo Ventura 
(FC Porto), Ricardo Pereira (Benfica), Tiago 
Rafael (Benfica) e Valter Neves (Benfica).

sendo ainda conhecida a localida-
de portuguesa em que vai decorrer 
o evento. Segue-se depois, no dia 
11 de Agosto, um jogo com a Bél-
gica fora, dia 14 de Agosto um jogo 
com a Bósnia fora e, por fim, dia 20 
de Agosto o último jogo com a Bél-
gica, em Coimbra.

 O estágio de preparação para esta 
fase de qualificação já começou,  
no concelho da Mealhada. Os trei-
nos incluem ainda um jogo espe-
cial, amigável, entre a Selecção 
Portuguesa e a Selecção da Finlân-
dia, selecção essa que vai estar no 
concelho da Mealhada de 6 a 8 de 
Julho. A partida está marcada para 
dia 8 de Julho, pelas 18h, no Pavi-
lhão Municipal do Luso.

Breves do Desporto

A Selecção Nacional Sénior Masculina de Hóquei em Patins iniciou no dia 15 de Junho, no 
Pavilhão Municipal do Luso, o seu estágio de preparação para o 39º Campeonato do Mundo de 
Hóquei em Patins, que se realiza de 4 a 11 de Julho em Vigo, Espanha.

Pedro Pereira foi o grande vencedor do 1º Torneio de 
Ténis “Feira de Artesanato e Gastronomia do Municí-
pio da Mealhada”, que decorreu de 25 de Maio até 14 
de Junho nos Campos de Ténis Municipais da Mea-
lhada e nos Campos de Ténis do Parque da Mealhada. 
Pedro Pereira venceu Tiago Aguiar na grande final, por 
6-0/6-1.

A Selecção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol iniciou no dia 22 de Junho, no concelho da Mealhada, o seu estágio de preparação para a fase de qualificação para o Eurobasket, na qual vai 
defrontar as Selecções da Bósnia e da Bélgica. A preparação da equipa portuguesa envolve ainda um jogo amigável com a Finlândia, que vai decorrer no dia 8 de Julho, pelas 18h, no Pavilhão Municipal 
do Luso.

Mungia, que decorreu nos dias 26, 
27 e 28 de Junho no País Basco, 
e o Campeonato da Europa de 
Sevens, que se realiza nos dias 11 
e 12 de Julho, em Hannover, na 
Alemanha. 

Piscinas Municipais da Mea-
lhada recebem IV Torneio de 
Promoção 

As Piscinas Municipais da Mealha-
da receberam, nos dias 20 e 21 de 
Junho, o IV Torneio de Promoção. 
Uma prova destinada a todos os 
nadadores da categoria Cadetes, 
Femininos e Masculinos, organi-
zada pela Associação de Natação 
de Aveiro com o apoio da Câmara 
Municipal da Mealhada.

Luso recebeu Torneio de Rugby 
de Sevens

O Centro de Estágios do Luso foi 
palco no dia 31 de Maio do Torneio 
Nacional de Rugby de Sevens para 
os escalões Sub-14 – Jornada da 
Região Centro. O evento, que co-
meçou pelas 13h e se prolongou-se 
por todo o dia, juntou cerca de 400 
atletas, mais dirigentes e treinado-
res, num total de aproximadamen-
te 450 pessoas.

Luso recebeu Troféu António 
Granja

O Centro de Estágios do Luso foi 
palco, na quarta-feira, dia 17 de 
Junho, do Troféu António Granja 

em Atletismo. 

Encontros de Atletismo e 
Andebol reuniram mais de 300 
alunos

A Câmara Municipal da Mealhada 
organizou dois Encontros Despor-
tivos para as escolas do concelho, 
um de Atletismo e outro de Ande-
bol, no âmbito da Actividade de 
Enriquecimento Curricular Edu-
cação e Expressão Fisico-Motora. 
Mais de 300 alunos dos dois agru-
pamentos de escola do concelho 
participaram nestas iniciativas di-
namizadas pelos professores desta 
área extra-curricular. O primeiro 
encontro foi dedicado ao Atletismo 
e decorreu no dia 26 de Maio, no 

Pavilhão Municipal da Pampilhosa. 
Já o segundo encontro, dedicado 
ao Andebol, realizou-se nos dias 
28 e 29 de Maio, no Pavilhão Mu-
nicipal da Mealhada e no Pavilhão 
Municipal do Luso.

Campeonatos Nacionais de 
Atletismo realizaram-se no 
Luso

O Centro de Estágios do Luso foi 
palco, nos dias 16 e 17 de Maio, 
dos Campeonatos Nacionais de 
Atletismo – Torneio Nacional 
Adaptado. O evento, organizado 
pela Associação Nacional de Des-
porto para a Deficiência Intelectu-
al, juntou mais de 130 participan-
tes de várias instituições nacionais. 

Campeonatos Nacionais de Atletismo realizaram-se no 
Luso
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• Depois de conhecidos, na gala 
no ano passado, aqueles que hoje 
garantem a qualidade dos seus pro-
dutos ao consumidor, ou seja, os 
primeiros 27 utilizadores da mar-
ca gastronómica “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”, chegou agora 
a vez de serem tornados públicos 
os novos candidatos a este projec-
to municipal. À semelhança do que 
sucedeu o ano passado, o concurso 
foi aberto, as candidaturas avalia-
das pelo júri e é agora tempo de se 
anunciar quais é que passaram com 
distinção, recebendo, assim, os se-
los, a bandeira e o direito à livre 
utilização desta marca de qualida-
de. 

Uma revelação que será feita já 
na próxima sexta-feira, dia 10 de 
Julho, na II Gala “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”. 
Os concorrentes foram alvo de uma 
avaliação minuciosa por parte do 
júri do concurso, presidido pela 
Escola de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra,  que atribuiu pontuação 
a cada produto analisado, numa 
escala de 0-20, avaliando factores 
como as condições de higiene e ar-
mazenamento, o modo de fabrico 
ou a aptidão para sugerir o produ-
to, entre outros. 

Uma classificação que vai, assim, 
ser conhecida, na próxima sexta-
feira. Sabe-se, contudo, desde já, 
que quem não atingiu os 10 valo-
res, não irá receber nada; quem 
conseguiu entre 10 a 14 valores, 
apenas vai receber os selos dos 
produtos; e os que conseguiram 
mais de 14 valores, vão ter direi-
to aos selos, à bandeira e à livre 
utilização da marca de qualidade 

II Gala “4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada” 
apresenta novos utilizadores

10 de Julho

O Cine-Teatro Municipal Messias vai ser palco, no dia 10 de Julho, pelas 21h, da II Gala das “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, que será precedida de uma sessão de degustação dos quatro produtos 
gastronómicos do concelho. O espectáculo, conduzido pelo mágico Luís de Matos, não só vai distinguir os novos agentes económicos do município que vão utilizar o selo ou a bandeira de distinção, 
como vai servir para o lançamento de dois produtos inovadores ligados à marca registada “Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”.

“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada”.

Uma segunda edição 
cheia de surpresas

Mas a segunda edição desta inicia-
tiva não servirá apenas para dar a 
conhecer os novos utilizadores da 
marca gastronómica do concelho. 
A II Gala das “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” promete estar reche-
ada de surpresas. O apresentador 
já é conhecido, será o mediático 
mágico Luís de Matos, mas a gran-
de maioria das novidades ainda 
está por ser desvendada, nomea-
damente no que toca ao programa 
de animação do evento e ao alinha-
mento do espectáculo.
Sabe-se, contudo, que a iniciativa 
servirá também para a apresenta-
ção de dois novos produtos, inéditos 
e inovadores, ligados à marca de ex-
celência “Água|Pão|Vinho|Leitão 
– 4 Maravilhas da Mesa da Mea-
lhada”. Muitas revelações numa 
noite dedicada aos quatro produtos 
gastronómicos de excelência do 
concelho, numa gala que promete, 
tal como na sua primeira edição, 
surpreender todos os que se des-
locarem ao Cine-Teatro Municipal 
Messias na próxima sexta-feira.

Gala será precedida por 
sessão de degustação

A II Gala das “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” vai ser precedida, à 
semelhança do ano passado, por 
uma sessão de degustação dos 
quatro produtos gastronómicos de 
excelência do concelho. A água, o 
pão, o vinho e o leitão vão voltar a 
estar no centro da mesa, para se-

rem apreciados por mais de uma 
centena de convidados da Câma-
ra Municipal da Mealhada. O ano 
passado, o momento alto do jantar 

foi o corte do bolo de aniversário 
das “4 Maravilhas da Mesa da Mea-
lhada”, protagonizado pelo Gover-
nador Civil de Aveiro, Filipe Neto 

Brandão. Será que nesta edição 
também se vão ouvir os “Parabéns 
a Você” por dois anos de sucesso do 
projecto?


