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estão já a decorrer as come-
morações dos 200 anos da 
batalha do bussaco que em 
27 de setembro de 1810 teve 
lugar na encosta leste da serra, 
envolvendo o exército aliado, 
português e inglês, que se opôs 
ao exército francês de napoleão.

acontecimento marcante na nos-
sa história e na vida local que 
ainda hoje perdura, obriga-nos a 
assinalar a data de forma digna. 
Para tal, a Câmara municipal da 
mealhada tem a colaboração 
do estado-maior do exército, 
da academia Portuguesa de 
história, da fundação mata do 
bussaco, da associação napole-
ónica Portuguesa e de algumas 
associações do município.

exposições, concertos, reedições 
e publicações de livros, con-
gresso internacional, recriação 
de combates, para além das 
cerimónias militares oficiais or-
ganizadas pelo estado-maior do 
exército, são alguns dos eventos 
que terão lugar no município da 
mealhada.

apesar do momento de crise 
que vivemos, com a correspon-
dente contenção orçamental, 
a comemoração de tão impor-
tante acontecimento histórico 
obriga-nos a este esforço, na 
certeza que o feito de 1810 nos 
incentiva a encarar o futuro com 
maior certeza...

se combatemos e vencemos 
os invasores, também vencere-
mos a crise que nos pretende 
dominar!

editorial

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da Câmara Municipal
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mata naCional do bussaCo

o presidente da fundação mata 
do buçaco (fmb), antónio Jorge 
franco, reafirmou, por ocasião 
das comemorações do primeiro 
aniversário da nova entidade 
gestora da mata do buçaco, no 
passado 19 de maio, que, apesar 
das dificuldades financeiras, o 
objectivo, a curto/médio prazo, 
é fazer da mata nacional do 
bussaco "um dos locais mais 
visitados do país". 

Para que isso aconteça, antónio 
Jorge franco disse que a fmb 
espera poder contar com os 
apoios da Câmara municipal 
da mealhada (que tem sido o 
suporte financeiro da fmb), da 
administração Central e dos 
fundadores. 

o primeiro aniversário da funda-
ção ficou assinalado com uma 
plantação de árvores no vale do 
fetos - uma por cada fundador 
– e por críticas do presidente 
da Câmara da mealhada, Carlos 
Cabral, à administração Central, 
por ainda não ter transferido 
qualquer verba para a fundação.

Primeiro aniversário da fundação: 
oPtimismo e difiCuldades!

PAdrINHO

o escritor e jornalista miguel 
sousa tavares é o padrinho da 
mata do bussaco e o professor 
sidónio Pardal o mandatário 
da candidatura da mata para o 
concurso 7 maravilhas naturais 
de Portugal. 

rECLUsOs

Cinco reclusos do estabelecimen-
to Prisional regional de Coimbra 
estão a trabalhar na mata do 
bussaco, ao abrigo de um proto-
colo entre a fundação mata do 
buçaco e a direcção - geral de 
serviços Prisionais.

dEPUTAdOs

os deputados do grupo de traba-
lho de turismo da Comissão Par-
lamentar de economia, inovação 
e energia estiveram no luso, no 
dia 3 de maio, para se inteirarem 
da estratégia e dos projectos de 
desenvolvimento do município. 
a vice-presidente, filomena Pi-
nheiro, fez a apresentação de 
projectos estruturantes, como a 
plataforma rodo - ferroviária e o 
campo de golfe da Pampilhosa 
e o destino luso: saúde, beleza 
e bem-estar. e o presidente 
da fundação mata do buçaco, 
antónio Jorge franco, expôs 
os projectos da nova entidade 
gestora da mata e deu conta 
de constrangimentos de vária 
ordem, nomeadamente o facto 
de o Plano nacional de turismo 
(Pent) não contemplar o turismo 
religioso. 

rOMArIA

a mata do bussaco conheceu 
grande agitação, no passado 
dia 13 de maio, por ocasião da 
tradicional romaria da ascensão, 
que foi organizada  este ano, pela 
primeira vez, pela fundação mata 
do buçaco.

AMBIENTE

happy dance, ioga na mata, mas-
sagens relaxantes,  caminhadas 
e um piquenique ecológico. a 
fundação mata do buçaco co-
memorou o dia mundial do am-
biente – e, uns dias antes, o dia 
internacional da biodiversidade 
– com uma série de actividades 
físicas promotoras do contacto 
com a natureza.
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Cine-teatro muniCiPal messias

Cinema, teatro, música, dança e 
os mais diversos espectáculos 
culturais têm na Mealhada 
uma casa-mãe: o Cine-Teatro 
Municipal Messias. Um edifício 
emblemático dos anos 50, 
totalmente remodelado pela 
Câmara Municipal em 2001, 
que oferece ao público uma 
programação regular e siste-
mática, que ao longo dos anos 
tem vindo a ganhar espaço no 
panorama cultural da região. 
Uma programação de qualidade 
a um preço acessível, que traz 
Coimbra e Aveiro à Mealhada.

um esPaço Privilegiado de Cultura

menos de uma década depois 
das portas do Cine-teatro munici-
pal messias reabrirem, as sessões 
de cinema já são obrigatórias. 
Com os filmes em cartaz a passa-
rem na mealhada, o público adere 
e enche a sala em dia de bom 
cinema. mas não é só. revista 
à portuguesa com “É só rir!”, a 
comédia de “a verdadeira treta”, 
as orquestras de s. Peterburgo, 
da ucrânia ou mesmo a Clássica 
do Centro, a música dos deolinda 
ou as vozes inconfundíveis de 
mafalda arnauth, rodrigo leão 
ou vitorino são exemplos de es-
pectáculos que lotaram em dois 
tempos. a dias do grande dia e 
os bilhetes, que vão dos 5 aos 15 
euros conforme o espectáculo, já 
estavam todos vendidos. 

mas as portas do Cine-teatro 
messias não se fecham aqui. 
abrem-se ainda a outros eventos, 
como congressos, colóquios e 
seminários, fóruns, galas e afins, 
muitos desses organizados por 
entidade concelhias ou mesmo 
pela própria Câmara municipal da 
mealhada. É o caso do fórum da 

educação, da gala do desporto 
ou da gala das 4 maravilhas, que 
encontraram nesse espaço o lo-
cal perfeito para a sua realização 
e que, todos os anos, não deixam 
uma cadeira vazia. 

a aposta tem sido forte. “Pre-
tendemos incrementar a oferta 
cultural do concelho, chegando 
a todas as idades. queremos 
consolidar hábitos de consumo 

cultural, contribuir para a ‘aber-
tura de horizontes’ da população, 
mediante a disponibilização de 
uma oferta cultural diversificada 
e acessível a todos”, afirma o 
presidente da Câmara, Carlos Ca-
bral, lembrando, no entanto, que é 
sobretudo o público de Coimbra 
que enche a sala e apelando 
à população do concelho para 
se deslocar mais a este espaço 
privilegiado da Cultura.

o Cine-teatro municipal foi cons-
truído nos anos 50 pela família 
messias e, nos seus tempos áure-
os, recebeu grandes companhias 
nacionais de teatro e de revista. 
acabou por encerrar nos anos 80 
por razões de segurança, ficando 
o concelho da mealhada privado 
de um espaço de inegável valor 
arquitectónico, histórico e cultural. 
o edifício manteve-se em ruínas 
até 2000, ano em que a Câmara 
municipal chega a acordo com a 
família messias – que lhe concede 
o direito de superfície por 55 
anos – e o espaço é recuperado, 
reconquistando o brilho e a glória 
de outrora.
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Cine-teatro muniCiPal messias

Cine-teatro 
muniCiPal messias

encontra-se localizado junto à estrada nacional n.º 1, 
numa zona de excelentes acessos, quer para a população 
residente quer para a não residente. Possui três grandes 
parques de estacionamento, com capacidade para mais 
de 300 viaturas, e encontra-se a 150m da estação da 
CP e a 1km do acesso à a1.

O espaço contempla:

sala de Espectáculos;

auditório de cena contra posta, com a área total de 
491m, com capacidade para 366 lugares sentados, 
distribuídos pelos dois pisos:
- plateia com um certo declive, com lotação de 256 
lugares; 
- balcão em anfiteatro, com lotação de 100 lugares;
- 4 camarotes, com  lotação de 2 lugares cada;
- 2 lugares adaptados a cadeiras de rodas;

o palco dispõe de teia e boca de cena, bem como fosso 
de orquestra.
equipamento cénico, de iluminação e sonorização.

3 Camarins colectivos, com comunicação entre si, 
equipados com espelhos de rosto, com os respectivos 
sanitários e chuveiros com água quente;

Bar de apoio, situado no 1.º piso, que assegura o serviço 
de cafés e bebidas, em dias de espectáculos ou de outras 
actividades do teatro;

sala de Exposições com a área expositiva de 130 m2

Bilheteiras informatizadas

gabinetes de Apoio Administrativo

sala de reuniões
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obras muniCiPais

O Centro Educativo da Pampi-
lhosa está quase pronto para 
receber os cerca de 220 alunos 
do 1º ciclo do Ensino Básico que 
irão transitar das suas actuais 
escolas para o novo espaço 
escolar no início do próximo 
ano lectivo. Uma obra que teve 
um custo superior a 1.700 mil 
euros, suportado na sua maio-
ria pela Câmara Municipal da 
Mealhada, uma vez que só as 10 
salas de aulas foram comparti-
cipadas em 75% pelos fundos 
do QREN.

o edifício está terminado e pres-
tes a receber o mobiliário. agora, 
é preciso concluir os arranjos 
exteriores e ainda as vias de 
acesso, cujo concurso público já 
terminou e se encontra agora em 
fase de análise de propostas. “até 
15 de setembro há condições 
para as aulas começarem já aqui 
no Centro educativo”, afirmou 
o Presidente da Câmara da 
mealhada, Carlos Cabral, ontem, 
durante uma visita do executivo 
municipal e dos jornalistas às 
instalações.

Com a conclusão das obras ad-
jacentes, aquele que é o primeiro 
centro educativo do concelho 
fica apto para receber os alunos 
do 1º ciclo do ensino básico 
do agrupamento de escolas da 
Pampilhosa, com excepção para 
a eb1 de barcouço, a única es-

cola que não encerrará. “a escola 
da lendiosa, mala, Carqueijo, Ca-
nedo, Pampilhosa 1 e Pampilhosa 
2 e travasso vão encerrar e a da 
quinta do valongo já fechou. são 
todas, menos a de barcouço. mas 
só as do 1º ciclo, que os jardins-
de-infância não passam para 
aqui”, adiantou Carlos Cabral.

um espaço que concentra 10 sa-
las de aula, quatro salas para as 
actividades de enriquecimento 
Curricular, sala dos professores, 
secretaria e salas de apoio admi-
nistrativo, instalações desportivas 
cobertas e exteriores, balneários, 
anfiteatro, biblioteca, refeitório e 
cozinha e que, nas palavras do 
autarca, pretende ser a “escola 
do futuro”. “muito do que temos 
aqui não era exigido, mas apro-
veitámos para fazer o melhor, 
uma escola do futuro”, frisou o 
Presidente da Câmara.

o Centro educativo da Pampi-
lhosa é o primeiro dos quatro 
que estão previstos na Carta 
educativa do Concelho da mea-
lhada. segue-se o do luso, cujo 
concurso será lançado breve-
mente, o da mealhada, que está 
dependente da aquisição ao 
estado das antigas instalações 
do instituto do vinho e da vinha, 
e eventualmente o de menor 
dimensão, o último a arrancar, 
previsto para Casal Comba.

Centro eduCativo da PamPilhosa 
quase Pronto
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obras muniCiPais

JUNTA DE FREGUESIA DA PAMPILHOSA EM EXECUÇÃO BAIRRO SOCIAL DO CANEDO EM EXECUÇÃO

as obras da segunda fase do 
Parque da Cidade da mealhada 
já estão a decorrer. trata-se da 
construção dos equipamentos 
de apoio previstos no projecto: 
um restaurante, uma cafetaria, 
um centro de documentação, um 
quiosque e uma cavalariça de 
apoio ao picadeiro.

a empreitada foi adjudicada por 
365. 626,51 euros (+ iva), à em-
presa alberto Couto alves, s.a., 
com sede em vila nova de fama-
licão, e tem um prazo de execução 
de 180 dias (seis meses).

a primeira fase do Parque da Cida-
de da mealhada (antigos viveiros) 
– recorde-se – abriu ao público em 
setembro do ano passado. 

arranCou a segunda fase 
do Parque da Cidade
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batalha do bussaCo

Comemorações dos 
200 anos vão atÉ ao fim 
do ano e inCluem 
Congresso internaCional
as comemorações do bicente-
nário da batalha do bussaco 
arrancaram, no passado dia 12 de 
Junho, com a abertura ao público 
de uma exposição retrospectiva, 
na sala de exposições do Cine-
teatro municipal messias, e vão 
desdobrar-se em iniciativas de 
índole diversa, até ao fim do ano.

o programa, que tem vindo a ser 
elaborado pela Câmara municipal 
da mealhada, em colaboração 
com o estado maior do exército, 
a academia Portuguesa de his-
tória, a associação napoleónica 
Portuguesa e a fundação mata 
do buçaco e com o apoio de al-
gumas associações locais, ainda 
não está fechado, podendo, no 
entanto, anunciar-se, desde já, 
uma reconstituição histórica, no 
dia 25 de setembro, e a realiza-
ção de um congresso internacio-
nal sobre a batalha do bussaco, 
de 29 a 31 de outubro.

a par da exposição, essencial-
mente bibliográfica, mas que 

também mostra armamento 
da época, alguma estatuária e 
cartografia militar, fotografias do 
bussaco e do seu património his-
tórico e militar, a Câmara munici-
pal da mealhada apresentou, no 
mesmo dia (12 de Junho), uma 
reedição fac-similada do livro 
“guia histórico do viajante no 
bussaco” (3ª edição, de 1896), 
da autoria de augusto mendes 
simões de Castro.

depois da abertura da exposição 
e da reedição do livro, que mar-
caram o início do programa co-
memorativo dos 200 anos desta 
importante batalha, que opôs as 
tropas anglo - portuguesas ao 
exército francês, a 27 setembro 
1810, e havia de revelar-se deci-
siva para a derrota das tropas in-
vasoras, nas chamadas invasões 
francesas (ou guerra Peninsular), 
as comemorações prosseguiram 
no passado dia 26, com um con-
certo pela banda do exército, nos 
jardins do Palace hotel, na mata 
do bussaco.

 FOTOs © COrONEL rIBEIrO dE FArIA
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batalha do bussaCo

“guia Histórico do Viajante no Bussaco” 
(3ª edição, de 1896), da autoria de augusto mendes 
simões de Castro, reeditado pela Câmara municipal da 
mealhada

“Memória das Invasões Francesas em Portugal 
(1807-1811)” 
de tereza Caillaux de almeida, editado em março pela 
Ésquilo, com os apoios da Comissão Portuguesa de his-
tória militar, da direcção de história e Cultura militar do 
exército, da fundação das Casas de fronteira e alorna 
e das câmaras municipais de almeida, mealhada, torres 
vedras e amarante
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artesanato e gastronomia

feira tem trazido 
Cada vez mais 
visitantes 
à mealhada

A animação voltou ao centro 
da cidade, de 5 a 13 de Junho, 
com a XII Feira de Artesanato 
e gastronomia da Mealhada. 
Artesanato, feito ao vivo pelos 
artesãos, as cores e os sabores 
da gastronomia regional e um 
programa cultural rico e diver-
sificado preencheram os dias 
dos mais de 18 mil visitantes 
do certame. “Correu muito bem, 
reforçou-se o espírito de coe-
são social e cultural e viveu-se 
a tradição, as raízes do nosso 
povo”, afirmou a vice-presidente 
da Câmara, Filomena Pinheiro, 
na sessão de encerramento do 
certame.

os ingredientes são os mesmos 
de outras edições. artesanato, 
sabores regionais e muita anima-
ção. ingredientes de sucesso, que 
garantiram o êxito de mais feira 
de artesanato e gastronomia do 
município da mealhada. durante 
nove dias, o Jardim municipal da 
mealhada respirou as tradições 
do concelho e chamou ao local 
milhares de visitantes. “este ano 
tivemos muito mais visitantes do 
que o ano passado. de ano para 
ano o público tem aumentado”, 
garantiu filomena Pinheiro, esti-
mando, assim, que mais de 18 mil 
pessoas tenham passado, este 
ano, pelo recinto do certame.

o balanço é, por isso, muito 
positivo. “Correu muito bem. 
realço as tasquinhas, que são 
um local de encontro das nossas 
freguesias, e o envolvimento da 
população na sua organização. 
todos se empenharam em bem 
servir, em bem atender. e é esse 
envolvimento que conta”, frisou 
a vice-presidente, acrescentan-
do que, de ano para ano, se 
nota “o reforço da qualidade da 
feira. uma feira tradicional, das 
raízes do nosso povo, que cada 
vez mais é vivida por todas as 
gerações. as pessoas vivem esse 
espírito”.

quanto à animação, filomena 
Pinheiro realça ainda que se tem 
notado “um melhor acolhimento 
da população ao programa cul-
tural apresentado”. “a música 
tradicional já não é só para um 
público mais velho, já é também 
para os jovens. e isso notou-se 
nesta edição. os jovens come-
çam a agarrar as suas raízes. 
Por exemplo, no despique de 
gaiteiros, eram todos muito jo-
vens, só havia um idoso. e quem 
assistiu também”, acrescenta 
a vice-presidente da Câmara, 
reiterando que a Xii feira de 
artesanato e gastronomia “foi 
um sucesso”. “estão todos de 
parabéns”, concluiu.
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 artesanato e gastronomia

2º Torneio de Ténis 
Feira de Artesanato e 
gastronomia

antónio Carrinho foi o grande 
vencedor do 2º torneio de ténis 
feira de artesanato e gastrono-
mia do município da mealhada. a 
final foi disputada no dia 13 de 
Junho, no Campo de ténis das 
Piscinas municipais da mealhada, 
contra o tenista luís madeira. 
antónio Carrinho venceu o seu 
adversário pelos parciais de 6/2 
e 6/4. o torneio contou com um 
total de 25 participantes.

Passeio de Bicicleta da 
Feira de Artesanato e 
gastronomia

o passeio de bicicleta, promo-
vido pela autarquia no âmbito 
do certame, contou com 15 
participantes. um percurso de 
25 km, que permitiu a prática de 
actividade física e a socialização 
entre pais e filhos.

3 Milhas da Mealhada

a prova “3 milhas das mealhada” 
é já habitual na feira de artesa-
nato e gastronomia. este ano 
participaram mais de 64 atletas. 

Porquinhos da Pig Pa-
rade foram decorados 
durante o certame

os porquinhos que vão desfilar 
na Pig Parade prevista para os 
primeiros quinze dias do mês de 
Julho, no âmbito da iii gala das 4 
maravilhas da mesa da mealha-
da, começaram a ser decorados 
durante a Xii feira de artesanato 
e gastronomia. os trabalhos de 
decoração foram efectuados por 
alunos de escolas do concelho e 
pelos artistas que responderam 
ao repto lançado pela autarquia 
em abril.

Tasquinha de Ventosa 
do Bairro foi a grande 
vencedora

a Junta de freguesia de ventosa 
do bairro foi a grande vencedora 
do Concurso de tasquinhas de 
gastronomia. o segundo lugar 
foi entregue ao luso e o terceiro 
à mealhada. a novidade é que a 
votação, este ano, foi aberta ao 
público. todos os que passaram 
pelas tasquinhas e pararam para 
almoçar ou jantar puderem votar 
na sua preferida, apresentando o 
comprovativo de refeição junto 
do stand da Câmara municipal 
da mealhada e preenchendo o 
questionário de voto. uma alte-
ração ao concurso que, até esta 
edição, só possibilitava o voto 
dos artesãos e dos responsáveis 
de cada tasquinha.
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soCiedade

a festa de encerramento das 
actividades de enriquecimento 
Curricular (aeC) juntou perto de 
650 alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico do agru-
pamento de escolas da mealha-
da, mais professores e auxiliares, 
no dia 16 de Junho, no Parque da 
Cidade. as crianças passaram a 
manhã em actividades lúdicas e 
pedagógicas, criadas no âmbito 
das quatro disciplinas das aeC: in-
glês, música, educação ambiental 
e Cidadania e actividade física e 
desportiva. 

Jogos como andebol, futebol, 
“corrida de sacos”, “catch and 
run”, “floresta musical” ou “sepa-
rar é o que está a dar” fizeram a 
delícia dos mais novos.

o programa educação em movimento 
chegou ao fim no sábado, dia 20 de 
Junho. foram mais de 30 iniciativas de 
inglês, música, educação ambiental e 
desporto, que preencheram as manhãs 
de sábado, das 9h30 às 12h30m, de 
muitas crianças do concelho. um projec-
to promovido pela Câmara municipal da 
mealhada, no âmbito das actividades de 
enriquecimento Curricular, que deverá 
prosseguir no próximo ano lectivo.

de setembro de 2009 até ao corrente 
mês de Junho, foram realizadas 33 
acções educativas pelos docentes das 
actividades de enriquecimento Curricular, 
dirigidas especialmente às crianças, mas 
também a toda a população do concelho. 

iniciativas pedagógicas que procuraram 
complementar as aprendizagens curricu-
lares, totalmente gratuitas e realizadas, 
na sua maioria, ao ar livre, no Parque da 
Cidade da mealhada.

as iniciativas desportivas foram as que 
tiveram maior adesão, com pais e fami-
liares a acompanharem os mais novos e 
a participarem nas actividades. ao todo, 
foram realizadas 10 iniciativas da área do 
desporto, contra sete de música, oito de 
inglês e outras oito de educação ambien-
tal. um programa que foi crescendo ao 
longo do ano e que deverá ser mantido, 
apesar de poder sofrer algumas remode-
lações para o próximo ano lectivo. 

festa de enCerramento das aeC 
Juntou Perto de 650 Crianças 
no Parque da Cidade

eduCação em movimento Chega ao fim

Prémios Óleo + foram 
entregues durante a festa

no final da manhã, a vice-pre-
sidente da Câmara entregou os 
prémios do concurso Óleo + aos 
113 alunos do pré-escolar e 1º 
Ceb do agrupamento de escolas 
da mealhada que participaram 
na iniciativa. no total dos dois 
agrupamentos, 201 crianças par-
ticiparam na recolha, entregando, 
durante o ano lectivo, mais de 5 
litros de óleo para reciclagem. 

as crianças receberam, das mãos 
de filomena Pinheiro, pequenos 
oleões, estojos e ímanes como 
prémio de participação. “quero 
agradecer a todos os alunos, 
às auxiliares, aos professores 
e às famílias, o terem tornado 
possível esta recolha de óleos. ”, 
referiu a vice-presidente durante 
a entrega de prémios.

no total, foram recolhidos 1222 
litros de óleo para reciclar: 600 
litros no agrupamento de escolas 
da mealhada e 622 no agrupa-
mento de escola da Pampilhosa.

arquivo muniCiPal 
eXPliCou aos mais novos 
a evolução dos suPortes da esCrita
o arquivo municipal da mealhada realizou, 
no passado dia 18, a iniciativa “das placas 
de argila ao Computador – a escrita e 
os seus diversos suportes”. uma acção 
dirigida aos mais novos, que pretendeu 
mostrar a evolução dos suportes da es-
crita, da antiguidade até aos nossos dias. 

mais de 30 crianças de duas turmas do 

a biblioteca municipal da 
mealhada está a funcionar 
num novo horário desde dia 
15 de Junho.

segundas-feiras: 
das 13h30 às 18h
de terça a sexta-feira: 
das 10h às 12h30 
e das 13h30 às 18h
sábados: 
das 10h às 12h30

jardim-de-infância do luso estiveram 
presentes. Começaram por assistir a uma 
apresentação sobre a evolução da escrita 
ao longo dos tempos, depois visitaram os 
depósitos e demais espaços do arquivo 
municipal e, por fim, tiveram a possibilida-
de de recriar a sua própria placa de argila, 
percebendo, assim, um pouco melhor os 
primórdios da escrita.

novo 
horário
da 
biblioteCa
muniCiPal
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soCiedade

o município de mealhada/rede 
social de mealhada e a rede 
europeia anti – Pobreza de Coim-
bra, constituíram uma parceria, 
para o desenvolvimento do pro-
jecto “nós baixo mondego 2010”, 
no âmbito de uma candidatura 
ao Programa ano europeu Para 
o Combate à Pobreza e exclu-
são social/eixo n.º 3,  que tem, 
também, como parceiros as 
redes sociais de  Cantanhede, 
Condeixa-a-nova, figueira da 
foz, mira, montemor-o-velho, 

Combate à Pobreza: 
mealhada 
adere 
ao ProJeCto 
nÓs baiXo mondego 2010 

mealhada reCebeu torneio distrital 
de futebol de rua 2010

festa de enCerramento da CamPanha 
 “eu sou vigilante da floresta” 

“ode ao buçaCo” 
venCe ConCurso

a equipa de aveiro venceu o 
torneio distrital de futebol de 
rua 2010, que decorreu dia 6 
de Junho, no Parque da Cidade 
da mealhada. 

uma competição que reuniu as 
equipas de aveiro, da mealhada 
e de santa maria da feira, que 
disputaram seis jogos para 
o apuramento do vencedor 

Classificação:

1º lugar - aveiro (florinhas do 
vouga/rede social de aveiro – 
bairro de santiago)
2º lugar – santa maria da feira 
(associação alcoólicos recupe-
rados de sta maria da feira)
3º lugar – mealhada (Câmara 
municipal da mealhada)
Prémio fair-play – santa maria 
da feira

“ode ao buçaco”, da autoria de 
José augusto ferreira Pais, foi o 
poema vencedor do concurso de 
poesia sobre a mata nacional do 
buçaco, que a Câmara municipal 
da mealhada e a fundação mata 
do buçaco organizaram no âm-
bito das comemorações do dia 
mundial do ambiente. o poema 
foi musicado, no dia 5 de Junho, 
durante as celebrações da data, 
pelo grupo beatas do luso.

Cerca de dois mil alunos de mais 
de noventa escolas do 1º ciclo 
espalhadas um pouco de todo 
o país participaram, no passado 
dia 29 de maio, na cidade da 
mealhada, no encerramento da 
campanha “eu sou vigilante da 
floresta” 2009/2010. 

a festa de encerramento da cam-
panha “eu sou vigilante da flo-
resta” é o culminar de todo um 
trabalho de sensibilização para a 
riqueza da terra e da floresta, que 
o movimento lionístico português 

a escola Profissional vascon-
celos lebre (ePvl) sagrou-se 
campeã, em maio, na final 
nacional dos Jogos da matemá-
tica de escolas Profissionais. a 
equipa da ePvl, constituída por 
alunos do segundo e terceiro 
anos de nível iii (equivalente ao 
12º ano), afirmou-se a melhor 
entre as 16 equipas concor-
rentes.

esCola Profissional ganhou final 
dos Jogos naCionais de matemátiCa

Penacova e soure.

o projecto “nós baixo mondego 
2010” tem por objectivo pro-
mover, até dezembro de 2010, 
o debate e a mobilização para 
a participação, no projecto, das 
comunidades dos 10 concelhos 
da Plataforma supra Concelhia 
do baixo mondego, tendo em 
vista o efectivo combate à po-
breza e à exclusão social, através 
do reforço e da promoção de 
competências.

distrital. a iniciativa, que é 
promovida a nível nacional pela 
associação Cais, foi organizada 
a nível local pela Câmara muni-
cipal da mealhada. 

a equipa de aveiro vai, assim, 
representar o distrito no Cam-
peonato nacional de futebol de 
rua 2010. um evento que se 
destina a homens e mulheres 

desenvolve junto das crianças do 
4º ano de escolaridade, ao longo 
do ano lectivo.

este ano, os clubes lions esco-
lheram a mealhada para fazer a 
festa, que incluiu uma homena-
gem aos bombeiros no Parque 
da Cidade e teve apoio de várias 
instituições locais, com destaque 
para a Câmara municipal, a esco-
la Profissional vasconcelos lebre, 
a Cruz vermelha e as corpora-
ções de bombeiros da mealhada 
e da Pampilhosa. 

com idade igual ou superior a 
16 anos, que se encontrem em 
situação de pobreza ou exclu-
são social e sejam acompanha-
dos por instituições de âmbito 
social. uma competição que 
procura, através do mediatismo 
do futebol, alertar o país para 
estas questões, promovendo a 
cidadania, a inclusão social e 
a igualdade de oportunidades.

a mata do buçaco, um cenário 
idílico, de incomparável beleza, 
serviu de inspiração para a cria-
ção de poemas alusivos ao tema 
da biodiversidade e do ambiente. 
o desafio foi lançado pela au-
tarquia e pela fundação mata 
do buçaco no passado mês de 
maio. onze participantes entre-
garam um total de 18 trabalhos 
subordinados ao tema “buçaco, 
uma mata de encanto!” e já se 

conhece o vencedor: José au-
gusto ferreira Pais, com o poema 
“ode ao buçaco”.
o júri escolheu ainda os dez 
melhores poemas que vão ser 
publicados num pequeno livro de 
poesia sobre o buçaco. um con-
curso que pretendeu promover a 
escrita criativa, concretamente 
o género de poesia, e simultane-
amente reconhecer e valorizar a 
mata do buçaco.

em maio, a ePvl abriu-se à 
comunidade em que se insere, 
através de uma série de ac-
tividades abertas ao público 
e destinadas a promover um 
maior conhecimento das suas 
actividades no exterior.
do programa dos “dias aber-
tos” da ePvl, que decorreram 
de 20 a 22 de maio, são de 
reter as sessões de cinema de 
animação, os workshops, as 
exposições e as conferências 
“à conversa Com…”, que trou-
xeram à escola desportistas 
conhecidos. 
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ambiente

O Município da Mealhada vol-
ta a exibir, pelo segundo ano 
consecutivo, a bandeira verde 
(galardão ECOXXI), atribuída 
anualmente, pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, para 
distinguir os municípios que 
adoptam práticas ambientais 
mais sustentáveis.

a bandeira foi hasteada, no Jar-
dim municipal, pelo presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, por oca-
sião da inauguração da Xii feira 
do artesanato e gastronomia da 
mealhada, no dia 5 de Junho.

o presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, sublinhou que esta dis-
tinção, por parte de uma enti-
dade independente (associação 
bandeira azul da europa), é o 
reconhecimento de “um esforço 
colectivo, da Câmara municipal, 
das Juntas de freguesia e dos 
munícipes”.

a mealhada “é um município 

mealhada volta a hastear 
bandeira verde eCo XXi 

onde vale a pena viver” - afirmou 
o presidente da Câmara - “pela 
qualidade das infra-estruturas 
de água e saneamento (cober-
tura a 100%), pela qualidade da 
recolha do lixo, do ar, da água e 
dos espaços verdes… enfim, pela 
qualidade do ambiente que aqui 
se vive.”

“o maior desafio, daqui para a 
frente, é manter esta situação 
e melhorá-la”, disse o autarca, 
afirmando que o objectivo é, 
agora, “aproximarmo-nos o mais 
possível dos 100% no índice de 
sustentabilidade”. 

o facto de ter voltado a ser dis-
tinguido com a bandeira verde 
eCoXXi significa que o município 
da mealhada conseguiu pontuar, 
pelo segundo ano consecutivo, 
acima dos 50% da pontuação 
máxima possível neste índice 
de sustentabilidade, superando, 
inclusive, os objectivos definidos 
para 2009 (> = 60%). 

o executivo municipal aprovou, por una-
nimidade, as alterações que pretende 
introduzir no Plano director municipal 
(Pdm) em vigor. a deliberação, aprovada 
na reunião de câmara de 9 de Junho, no 
âmbito do processo de revisão do Pdm, 
que se arrasta há vários anos, encerra um 
longo percurso de consultas, reflexões e 
discussões, no seio do executivo actual 
e do anterior.

a quarta edição das oficinas de educa-
ção ambiental confirmou o sucesso das 
anteriores. a maioria dos ateliers teve 
demasiada procura para a oferta possível, 
com o número de interessados a exceder 
o limite das 15 inscrições. os pequenos 
cursos práticos de aprendizagens manu-
ais que a Câmara municipal implementou 
há mais de quatro anos conquistaram 
definitivamente a população do concelho. 

a procura tem excedido todas as expec-
tativas, o que demonstra o sucesso da 
iniciativa. sete das oito oficinas (falta a 
última do programa) conseguiram pre-
encher os 15 lugares previstos para cada 
actividade. a realização de bonecas de 
trapos ou de objectos feitos com rolhas 
e tampinhas, a confecção de doces e 
licores de natal e também de folares da 
Páscoa, a reutilização do vidro e a cria-
ção de peças de bijutaria foram algumas 
das aprendizagens adquiridas durante o 
programa de 2009-2010.

as oficinas de educação ambiental foram 
criadas com o objectivo de envolver a 
comunidade local em actividades simples 

de criação artística, que tenham por base 
o princípio da reutilização de materiais na 
criação de novos objectos. uma forma de 
sensibilizar a população para a importância 
das questões ambientais. um projecto da 
Câmara municipal da mealhada que ga-
rante a sua continuidade para o próximo 
ano lectivo.

as dezenas de alterações aprovadas vão, 
agora, ser introduzidas no relatório do 
plano e no relatório de sustentação e 
avaliação dos perímetros urbanos, bem 
como nas exclusões das áreas de reserva 
ecológica nacional (ren) e de reserva 
agrícola nacional (ran) e em várias peças 
desenhadas. a proposta final de revisão 
voltará, depois, à reunião de Câmara, para 
aprovação, antes de seguir para a Comissão 
de acompanhamento..

Plano direCtor muniCiPal: 
alterações aProvadas Por unanimidade

ofiCinas de eduCação ambiental: 
um Caso de suCesso
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desPorto

a mealhada foi a cidade esco-
lhida na zona Centro do país 
para a realização do evento 
nacional de marcha e Corrida. a 
concentração dos participantes 
aconteceu pelas 9h30 no Parque 
da Cidade da mealhada. depois 
de um aquecimento geral, os 
participantes iniciaram a marcha 
e corrida em direcção ao centro 
da cidade e regressaram nova-
mente ao ponto de partida, para 
terminarem com uma sessão de 
relaxamento. 

antes e depois do percurso de 
marcha e corrida, foram reali-
zados rastreios de glicemia e 
tensão arterial pela Cruz verme-
lha. os participantes receberam 
ainda uma t-shirt comemorativa 
do evento.

a equipa de barcouço foi a 
grande vencedora do 5º torneio 
inter-freguesias de futsal, ao 
derrotar, no passado dia 29 
de maio, no novíssimo Pavilhão 
gimnodesportivo de barcouço 
– a mais recente infra-estrutura 
desportiva do concelho - a equi-
pa da mealhada por 7-4. 

o prémio de melhor jogador 
ficou em ventosa do bairro, com 
ricardo lima, enquanto o de me-
lhor marcador foi mesmo para a 
vacariça, para José rocha. 

Já o prémio “fair-play” foi entre-
gue à equipa da Pampilhosa.

o torneio inter-freguesias de 
futsal, que terminou agora a sua 
5ª edição, é uma iniciativa da 
Câmara municipal da mealhada, 
em colaboração com as oito 
Juntas de freguesia do concelho, 
que procura promover a prática 
desportiva junto dos munícipes, 
estimulando o convívio social e 
o intercâmbio entre as diferentes 
freguesias. 

o município da mealhada re-
cebeu, nos dias 21, 22 e 23 de 
maio, várias provas (andebol, 
voleibol, atletismo e natação) 
dos Campeonatos nacionais de 
desporto escolar 2010, destina-
dos a atletas dos 13 aos 16 anos.
as provas de natação decorre-
ram nas piscinas municipais da 
mealhada e as de atletismo no 
Centro de estágios do luso. os 
jogos de andebol foram dispu-
tados nos pavilhões municipais 
do luso e da mealhada e os de 
voleibol no pavilhão municipal da 
Pampilhosa.

O Evento Nacional de Marcha 
e Corrida reuniu cerca de 
450 participantes no domin-
go, 6 de Junho, no Parque da 
Cidade. Uma iniciativa realiza-
da de norte a sul do país, em 
cinco cidades em simultâneo, 
no âmbito do Programa Na-
cional de Marcha e Corrida, 
que teve como objectivo pri-
mordial fomentar a prática 
regular de marcha e corrida, 
promovendo a saúde através 
da prática de exercício físico.

o Cine-teatro municipal messias voltou a encher, no sábado, 8 de maio, desta vez para a festa da natação 
do distrito - a tradicional gala da associação de natação de aveiro (ana) – que coincidiu com o 30º 
aniversário da associação. 

a festa, que contou com o apoio da Câmara municipal da mealhada e com a presença da directora 
regional do instituto de desporto de Portugal (idP), Catarina rodrigues, e do presidente da federação 
Portuguesa de natação, Paulo frischknecht, foi pretexto, para a ana homenagear os melhores atletas e 
equipas, os melhores clubes, técnicos, dirigentes e várias entidades que contribuíram, de alguma forma, 
para o engrandecimento da modalidade. 

evento naCional de marCha e Corrida 
reuniu CerCa de 450 PartiCiPantes

barCouço venCeu o 5º torneio 
inter-freguesias de futsal

gala da natação enCheu Cine-teatro messias

CamPeonatos naCionais 
do desPorto esColar



monumento megalítiCo no Parque da Cidade

Últimamealhada
boletim muniCiPal

O Parque da Cidade da Mea-
lhada tem um conjunto escul-
tórico megalítico de dimensões 
invulgares. O monumento, que 
começou a ser construido em 
Abril, ao abrigo de um projecto 
internacional, foi inaugurado a 
21 de Junho.

É composto por sete blocos de 
pedra de 5m x 0,50m x 0,50m, 
trabalhados em baixo-relevo, e foi 
esculpido pelos escultores arman-
do martinez, fernando martins, 

santos Carvalho e Xico lucena. 

mais do que um objecto de 
arte, o conjunto é apresentado 
como um elemento susceptível 
de transformar aquele espaço 
multifuncional, que é o Parque da 
Cidade, num enclave de carácter 
didáctico e cultural, aberto a di-
ferentes públicos, capaz de incre-
mentar vivências e sentimentos 
do passado e do presente em 
simbiose com a natureza e de 
promover novas centralidades 

nos domínios do desporto, do 
lazer e da cultura – lê-se na 
memória descritiva.
 
“além de promover a arte no 
Parque da Cidade, o monumento, 
complementado pela existência 
patrimonial e arquitectónica da 
região (mosteiros, cruzeiros, 
moinhos e capelas) tem capaci-
dade para gerar sinergias singu-
lares”, afirma a vice-presidente 
da Câmara, filomena Pinheiro.

resultados das 
Candidaturas vão 
ser ConheCidos 
na iii gala das 
4 maravilhas
A marca “Água|Pão|Vinho|Leitão 
– 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” recebeu, no mês de 
Abril, 24 candidaturas. dessas, 
23 dizem respeito aos agentes 
económicos que se candida-
taram em ano de estreia do 
projecto, e necessitavam de 
revalidar este ano o título, e 
verificou-se ainda uma nova 
candidatura de um restaurante 
do concelho. As 24 propostas já 
começaram a ser avaliadas pelo 
júri, que iniciou as suas visitas 
em meados de Junho. Os resul-
tados serão divulgados na III 
gala das 4 Maravilhas, que está 
marcada para o dia 9 de Julho.

os oito produtores de vinho do 
concelho, a sociedade de água 
de luso, o intermarché, duas pa-
darias, dois assadores de leitão e 
nove restaurantes candidataram-
se este ano, em abril, à marca 
gastronómica de excelência que 
a Câmara municipal criou em 
2007 e se encontra a promover 
há mais de três anos. em ano 
de renovação de títulos, com a 
nova associação maravilhas da 
mealhada à frente do projecto, o 
balanço é positivo, já que quem 
usufruía da marca fez questão de 
assim continuar e ainda houve 
uma nova candidatura.

o júri encontra-se agora a avaliar 
as propostas mediante os crité-
rios de qualidade exigidos, para 
poder divulgar os resultados em 
Julho, na iii gala das 4 maravilhas 
que, este ano, promete muita ani-
mação, com o apresentador João 
baião a conduzir o evento. a gala 
vai contar com muitas outras no-
vidades, sendo já possível adian-
tar que na sala de exposições do 
Cine-teatro municipal messias 
vai estar patente uma mostra 
com porquinhos decorados pelos 
alunos da eb2/3 da Pampilhosa 
e uma exposição da escola Pro-
fissional da mealhada sobre os 
produtos das 4 maravilhas. no 

exterior poderá ser apreciada a 
já divulgada Pig Parade. 

a animação cultural do evento 
ainda não está toda definida, 
mas é já certa a presença do 
grupo “desbundixie”, que trará 
os sons do jazz de new orleans 
até ao palco da maior sala de 
espectáculos do concelho. a iii 
gala das 4 maravilhas da mesa 
da mealhada, que irá realizar-se 
na noite de 9 de Julho, no Cine-
teatro municipal messias, vai tra-
zer estas e outras surpresas. uma 
noite a não perder, que promete 
novidades sobre o projecto, muito 
convívio e animação.


