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A Câmara Municipal da Mea-
lhada iniciou recentemente o 
processo da Agenda 21 Local 
com o objectivo de traçar uma 
estratégia de desenvolvimento 
sustentável para o município. 
Pretende-se, pois, desenvolver 
um plano de acção que inte-
gre a aplicação de princípios 
de protecção ambiental, de 
desenvolvimento económico 
e de coesão social e que cum-
pra objectivos e metas que 
respondam às aspirações da 
população do concelho. 

Mas para isso precisamos de 
si. O sucesso de implementa-
ção deste instrumento de sus-
tentabilidade no município irá 

sempre depender do grau de 
envolvimento e motivação da 
comunidade local e de todos 
os seus agentes, do cidadão 
às empresas, das associações 
às escolas, das entidades 
públicas às privadas. A par-
ticipação de todos e de cada 
um é essencial para traçarmos 
um plano de acção que vá ao 
encontro dos objectivos da 
comunidade e que promova 
uma melhor qualidade de vida 
no concelho.

O seu papel é, para nós, fun-
damental. Não só pelo seu 
envolvimento e participação 
activa neste processo, mas 
também pela mobilização de 

EDITORIAL

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da Câmara Municipal

todos os que estão em seu 
redor. Solicitamos-lhe, por 
isso, que consulte e divulgue 
o blogue da Agenda 21 Local 
da Mealhada, em agenda-
21mealhada.blogspot.com, e 
que colabore neste processo, 
respondendo ao inquérito on-
line para identificação dos 
principais problemas e po-
tencialidades do concelho da 
Mealhada. 

Obrigada pela sua partici-
pação. Com o envolvimento 
de todos os cidadãos, com 
certeza definiremos a melhor 
estratégia para o desenvolvi-
mento sustentável do concelho 
da Mealhada!

MUNICÍPIO

	 COMPRE PORTUGUÊSPPPPPPPPPPPP
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O Leitão da Bairrada está entre os 21 
finalistas das 7 Maravilhas Gastro-
nómicas de Portugal. O prato mais 
emblemático da região concorre 
na categoria carnes com a Chan-
fana e as Tripas à Moda do Porto 
e aspira vir a tornar-se uma das 7 
Maravilhas da Gastronomia Portu-
guesa. Mas, para isso, precisa de si 
e do seu voto! Basta votar via SMS 
(enviar o código 714 para 68933), 
chamada telefónica (760 302 714), 
site do evento (www.7maravilhas.
pt) ou facebook (www.facebook.
com/7MGastronomia), até ao dia 
7 de Setembro, e estará, assim a 
defender a autenticidade da nossa 

gastronomia e, naturalmente, a di-
fundir o nome de toda a região.

A candidatura do Leitão da Bairrada, 
apresentada pela Confraria do Leitão 
da Bairrada, reúne agora o apoio das 
duas confrarias, da Associação Rota 
da Bairrada e de todos os municípios 
da região. Uma união que confere uma 
maior força e solidez à candidatura do 
principal prato da gastronomia regional 
ao célebre concurso 7 Maravilhas da 
Gastronomia, abrangendo assim toda 
região, entre Aveiro e Coimbra.

Considerado um dos mais exímios 
assados da cozinha portuguesa, o 

Leitão da Bairrada é a “majestade” no 
domínio das carnes da Beira Litoral. 
Assim, uma aliança entre congéneres 
só vem patentear um produto gas-
tronómico singular e autêntico, que 
revela interesse histórico e etnográ-
fico, só passível de encontrar nesta 
região geográfica. Neste sentido, a 
eleição deste prato como uma das 7 
maravilhas gastronómicas de Portugal 
indicará sempre uma vitória colectiva, 
onde cabem o turismo, os municípios 
e os diversos agentes económicos da 
região bairradina.

As 21 maravilhas candidatas na com-
petição estão organizadas em sete 

categorias, três finalistas por categoria 
e os sete premiados serão apurados 
pelo maior número de votos. Assim, 
para fazer do típico prato um vencedor 
é determinante proceder à votação 
pública por SMS, chamada telefónica, 
internet e facebook. Só assim será 
possível ouvir o nome do Leitão da 
Bairrada na revelação oficial das 7 Ma-
ravilhas da Gastronomia, no dia 10 de 
Setembro, em Santarém, na cerimónia 
que será transmitida em directo pela 
RTP e conduzida pelos apresentadores 
Catarina Furtado e José Carlos Malato.

O prato mais emblemático da região 
precisa do seu voto para vencer !

LEITÃO DA BAIRRADA ENTRE OS FINALISTAS
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Os documentos de Presta-
ção de Contas de 2010 fo-
ram aprovados no passado 
dia 7 de Abril, em reunião de 
câmara pública, com cinco 
votos favoráveis do PS e 
duas abstenções do PSD. 
Os documentos revelam 
taxas médias de execução 
de 78,5% ao nível da des-
pesa e de 86,6% ao nível 
da receita. “Este relatório 
espelha a coerência, o rigor 
e o realismo do nosso orça-
mento. Espelha o que hoje 
todos vimos, que o nosso 
concelho está a crescer 
de uma forma sustentada, 
equilibrada e, porque não 
dizer, precavida”, afirmou a 
vice-presidente da Câmara, 
Filomena Pinheiro.

Os documentos que demons-
tram a actividade desenvolvida 
pelo Executivo no exercício 
económico de 2010 foram 
claros. O controlo orçamental 
está expresso nas elevadas 
taxas de execução obtidas. 
No que toca às despesas, a 
concretização dos objecti-
vos propostos pelo Executivo 
socialista é uma realidade, 
comprovada pela taxa média 
de execução alcançada, de 
78,5%, sendo de salientar uma 
taxa de execução de 93,9% 
relativa às despesas correntes 
e de 62% no que diz respeito 

às despesas de capital. Já em 
relação às receitas, a cobrança 
verificada atingiu o montante 
de 16,3 milhões de euros, o 
que resultou em elevadas taxas 
de execução quer ao nível das 
receitas correntes, de 95,7%, 
quer no que diz respeito às 
receitas de capital, de 71,1%.

“Num contexto de grande 
incerteza, fruto de uma grave 
crise mundial, conseguimos 
atingir excelentes níveis de 
execução, reforçar a saúde 
financeira do município e acau-
telar o futuro do concelho e 

dos munícipes”, salientou a 
também responsável pelo pe-
louro das Finanças, Filomena 
Pinheiro. A vice-presidente 
lembrou ainda que o exercício 
económico de 2010 fica mar-
cado por projectos e acções 
que perdurarão na história do 
concelho, dando como exem-
plos o Centro Educativo da 
Pampilhosa, o Parque Urbano 
da Mealhada, as comemora-
ções dos 200 anos da Batalha 
do Bussaco e a concretiza-
ção de projectos-âncora da 
estratégia Destino Luso, com 
destaque para a requalificação 

das termas e do Grande Hotel 
do Luso.

Câmaras com boa gestão 
deveriam ser beneficiadas

Já o Presidente da Câmara, 
Carlos Cabral, mostrou a sua 
indignação pelo facto dos mu-
nicípios que gerem bem as 
suas contas e apresentam boa 
saúde financeira não serem 
favorecidos por isso. “Sem-
pre elaborámos orçamentos 
com rigor e estes documentos 
mostram isso mais uma vez. 
Começamos pela receita e não 

pela despesa, ao contrário de 
muitas autarquias e do próprio 
Estado, que elaboram orça-
mentos pela despesa e depois 
pensam como irão buscar a 
receita. Posso meter aqui um 
milhão que, se não o tiver na 
tesouraria… E foi isso que os 
Governos fizeram e agora todos 
pagamos por isso, inclusive 
aqueles que fazem ‘gestão de 
mercearia’, como nós fomos 
acusados, e que têm as suas 
contas equilibradas e não são 
beneficiados por isso”, afirmou. 

Um facto é que, em tempos de 
crise, a situação financeira da 
Câmara Municipal da Mealhada 
é saudável e recomenda-se, 
com a prestação de contas 
a mostrar elevadas taxas de 
execução do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano de 
2010, sem a autarquia ter con-
traído qualquer empréstimo, 
cumprindo sempre, a tempo 
e horas, os compromissos 
assumidos, terminando o ano, 
pela quinta vez consecutiva, 
sem dívidas a empreiteiros ou 
fornecedores e apresentando 
uma poupança corrente de 1,8 
milhões de euros, canalizada 
para o financiamento de des-
pesas de capital. “No dia em 
que noutros municípios se fizer 
o que se faz no da Mealhada, 
é o estoiro do FMI”, brincou 
Carlos Cabral.

A Câmara da Mealhada man-
tém-se entre as melhores pa-
gadoras às empresas de cons-
trução em Portugal. A autarquia 
é a única da região bairradina 
que paga pelas obras efec-
tuadas no seu concelho num 
prazo máximo de três meses, 
bem abaixo da média nacional, 
que é de sete meses, segundo 
divulgou, no passado mês de 
Abril, a Federação Portuguesa 
da Indústria da Construção 
e Obras Públicas (FEPICOP) 
no seu relatório semestral. A 
Mealhada está, assim, entre as 
33 autarquias do país conside-
radas boas pagadoras. 

CONTAS APROVADAS SEM VOTOS CONTRA

CÂMARA DA MEALHADA É BOA PAGADORA
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A Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade Social esteve de 
visita ao concelho da Mealhada 
no passado dia 13 de Maio. 
Helena André começou por ser 
recebida na Câmara Municipal 
da Mealhada, visitou as insta-
lações da FUCOLI/SOMEPAL 
na Pampilhosa, o Lar de Idosos 
e a Casa da Criança da Santa 
Casa da Misericórdia da Me-
alhada e terminou a sua visita 
com uma deslocação à Escola 
Profissional da Mealhada, onde 
participou na apresentação 
de um estudo nacional sobre 
qualificações para a reconver-
são sectorial, promovido pela 
ANESPO (Associação Nacional 
de Escolas Profissionais) e pela 
ANQ (Associação Nacional da 
Qualidade).

 

MUNICÍPIO

MINISTRA DO TRABALHO VISITA O CONCELHO

MINISTRA HELENA ANDRÉ NA CHEGADA À CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA

COMITIVA NO EXTERIOR DAS INSTALAÇÕES DA FUCOLI – SOMEPAL

VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA FUCOLI – SOMEPAL VISITA À CASA DA CRIANÇA DA SANTA CASA DA MISERICÓDIA DA MEALHADA

BOLETIM MUNICIPAL • MEALHADA •
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BAIRRO SOCIAL DO CANEDO – CONCLUÍDA

EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DA PAMPILHOSA – CONCLUÍDA

REABILITAÇÃO DA RUA DAS FERRUGENS | LARGO DO CEMITÉRIO – EM CONCLUSÃO REMODELAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO BUSSACO E BARCOUÇO – CONCLUÍDA
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REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA CATRAIA – CONCLUÍDA

EXECUÇÃO DE PASSEIOS NAS LOCALIDADES DE ADÕES E SARGENTO-MOR – EM EXECUÇÃO CONDUTA ADUTORA DA LAMEIRA DE SANTA EUFÉMIA – CONCLUÍDA

SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DR. AMÉRICO COUTO – O CONTRATO JÁ FOI ASSINADO E A OBRA DEVERÁ TER INÍCIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO.

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA MEALHADA – LAMEIRA DE S. GERALDO – TRAMO 2 - CONCLUÍDA



A XIII Feira de Artesanato e 
Gastronomia trouxe ao cen-
tro da Mealhada, de 9 a 12 de 
Junho, artesanato, gastrono-
mia regional e um excelente 
programa de animação. O 
certame sofreu alterações e 
o balanço não podia ter sido 
mais positivo. A redução do 
número de dias do evento e 
a ampliação do espaço para 
as refeições foram apos-
tas ganhas, com milhares 
de visitantes a passarem 
pelo recinto e as tasquinhas 
sempre cheias, com filas de 
espera de uma hora. 

Este ano a feira contou com 
algumas novidades e a aposta 
da organização foi certeira. O 
certame realizou-se em apenas 
quatro dias, a disposição do 
espaço sofreu alterações, as 
tasquinhas ganharam mais lu-
gares para refeições e apostou-
se num programa de animação 
mais atractivo, com nomes 
conhecidos do panorama mu-
sical português, como Tucanas, 
Dazkarieh e Anita Guerreiro. “A 
aposta foi ganha. Tivemos um 
fim-de-semana prolongado 
sem espaços vazios”, sublinhou 
a vice-presidente da Câmara 
Municipal, Filomena Pinheiro, no 
encerramento do evento. 

A noite de sábado foi a que 
trouxe mais público ao recinto. 
O espaço em frente ao palco 

ficou lotado, com milhares de 
pessoas a aplaudirem o espec-
táculo de Anita Guerreiro. Na 
noite anterior, o espaço estava 
igualmente preenchido, mas 
por um público mais jovem, que 
não quis perder os Dazharieh. 
“Preocupámo-nos em conseguir 
um programa de animação que 
fosse ao encontro de todo o 
público. E uma vez mais temos 
que agradecer a participação 
das colectividades do conce-
lho, que são essenciais para 
conseguirmos esta qualidade e 
a envolvência de toda a comuni-
dade”, frisou Filomena Pinheiro.

As tasquinhas ganharam mais 
espaço para servirem refeições 
e não tiveram mãos a medir. 
Apesar do acréscimo de lugares 
sentados, as mesas nunca esti-
veram vazias e chegou mesmo 
a haver um tempo de espera de 
cerca de uma hora. “Estamos 
satisfeitos pela afluência, claro, 
mas esta situação leva-nos a 
reflectir sobre o espaço para as 
refeições na próxima edição”, 
salientou Filomena Pinheiro. As 
actividades culturais e despor-
tivas, a diversidade e qualidade 
dos artesãos e a participação 
das crianças das escolas do 
concelho e das suas famílias 
também contribuíram para o 
sucesso do evento. “Mais uma 
vez, tenho que dar os parabéns 
a todos!”, concluiu Filomena 
Pinheiro.

ARTESANATO 
E GASTRONOMIA 
ANIMARAM O CENTRO 
DA MEALHADA
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A Junta de Freguesia de Ventosa do Bairro foi, mais 
uma vez, a grande vencedora do Concurso de Tasqui-
nhas de Gastronomia. O segundo lugar foi entregue à 
Pampilhosa e o terceiro a Barcouço. A votação foi feita 
pelos artesãos, que almoçaram e jantaram nas diversas 
tasquinhas, e pelos responsáveis de cada tasquinha, 
sendo que estes, obviamente, não podiam votar na sua. 

António Carrinho foi o grande vencedor do 3º Torneio de 
Ténis Feira de Artesanato e Gastronomia do Município 
da Mealhada, derrotando o tenista Tiago Aguiar pelos 
parciais de 6/2 e 7/5. A final foi disputada no sábado, 
dia 11 de Junho, pelas 16h, nos campos de ténis das 
Piscinas Municipais da Mealhada. O torneio contou com 
um total de 30 participantes.

A prova “3 Milhas das Mealhada” é já habitual na Feira 
de Artesanato e Gastronomia. Este ano participaram 
mais de 80 atletas. Jessica Cruz e Miguel Rolo foram 
os vencedores do escalão 1; Louisa Gomes e Carlos 
Sousa do escalão 2; Joana Matos e Gustavo Abreu do 
escalão 3; Milene Alves e Tiago Madureira do escalão 4; 
Isabel Pereira e Gil Ferreira do escalão 5; e, por último, 
Deolinda Gaspar e Joaquim Godinho do escalão 6.

9BOLETIM MUNICIPAL • MEALHADA •

DESTAQUEDESTAQUE

TASQUINHA DE VENTOSA 
DO BAIRRO FOI 
NOVAMENTE VENCEDORA

3º TORNEIO DE TÉNIS 
FEIRA DE ARTESANATO 
E GASTRONOMIA

3 MILHAS 
DA MEALHADA
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O 3º Encontro com a Educa-
ção juntou centena e meia 
de participantes, no dia 9 de 
Abril, no Cine-Teatro Muni-
cipal Messias. O Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, 
deu início ao fórum temático, 
aplaudindo a reforma educa-
tiva levada a cabo pelo Gover-
no demissionário, sublinhan-
do a aposta do município na 
área da Educação e deixando 
clara a sua ambição da au-
tarquia se sentir como “parte 
integrante” da comunidade 
educativa do concelho. A Di-
rectora Regional de Educação 
do Centro, Helena Libório, o 
Governador Civil de Aveiro, 
José Mota, e o Presidente 
da Comissão Administrativa 
Provisória do Agrupamento 
de Escolas da Mealhada, 
Fernando Trindade, também 
estiveram presentes na ses-
são de abertura do evento. 

“Estamos à disposição dos 
pais, dos professores, dos 
funcionários, de todos os que 
fazem parte de comunidade 
educativa do concelho. A Câ-
mara Municipal quer ser parte 
integrante desta comunidade 
escolar”, sublinhou Carlos 
Cabral, no seu discurso de 
abertura do encontro, que foi 
pautado por elogios ao traba-
lho efectuado pelo Governo 
de José Sócrates na área da 
Educação. “Sou crítico em 
relação a alguma orientação 
política deste Governo, mas 
considero que nunca se fez 
tanto pela Educação como nos 
últimos anos”, asseverou.

“A escola pública tem es-
banjado meios para a escola 
privada. Estou convencido 
que o Estado já gastou mais 
dinheiro com o ensino privado 
do que com a escola pública. 
Ora discordo. Se houver es-
cola pública, não quero que 
os meus impostos paguem 
a escola dos outros. Onde 
houver escola pública, quem 
escolher a privada deve pagar 
a sua escolha”, considerou 
Carlos Cabral, concluindo: 
“Penso que este Governo 
demissionário fez muito bem 

em pôr na linha esta questão”.

O Presidente da Câmara fez 
questão de realçar o inves-
timento que a autarquia tem 
feito na área da Educação, na 
construção e requalificação do 
parque escolar, mas sobretudo 
nas, afirmou, “despesas cor-
rentes”. “Fomos dos primeiros 
concelhos a aderir ao protoco-
lo de transferência de compe-
tências para os municípios na 
área da Educação, temos o 
Centro Educativo da Pampilho-
sa a funcionar, o do Luso para 
arrancar e muito brevemente 
o da Mealhada. Queremos dar 
aos nossos filhos e netos es-
colas do século XXI, queremos 
possibilitar às nossas crianças 
e jovens igual acesso à melhor 
das Educações”, sintetizou.

Os Encontros com a Educa-
ção, organizados pela Câmara 
Municipal, são fóruns anuais 

que pretendem promover a 
análise das questões relacio-
nadas com o Ensino e promo-

ver o debate entre os diferen-
tes intervenientes no processo 
educativo, procurando, assim, 

dar um contributo relevante 
para a qualificação da Educa-
ção no concelho.

AUTARQUIA QUER SER “PARTE INTEGRANTE” 
DA COMUNIDADE ESCOLAR  
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É já no próximo dia 4 de Ju-
lho que a Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre (EPVL) 
assinala o seu vigésimo ani-
versário. Faz, assim, 20 anos 
que, por iniciativa da Câmara 
Municipal da Mealhada, foi 
aprovada uma candidatura 
para a criação da institui-
ção, ao abrigo do Decreto-lei 
26/89 de 21 de Janeiro com 
base num contrato assinado, 
em Maio de 1991 e homolo-
gado em 4 de Julho do mes-
mo ano, entre o Ministério 
da Educação e a Câmara 
Municipal Mealhada.

Ao longo destes 20 anos de 
actividade, a missão da EPVL 
tem sido formar técnicos inter-
médios, privilegiando o “saber”, 
o “saber estar” e o “saber ser” 
e preparando os seus alunos 
para a inserção na vida activa 
e também para o prossegui-
mento dos estudos. Os cursos 
são destinados a jovens com 
o 9º ano de escolaridade que 
pretendam concluir o ensino 
secundário e ao mesmo tempo 
obter uma qualificação profis-
sional de nível IV.

Como sugere o lema da EPVL 

– “Preparar o Futuro” – o objec-
tivo da escola tem passado por 
proporcionar aos seus alunos 
a aquisição de conhecimentos 
e competências, bem como o 
desenvolvimento de capacida-
des e atitudes indispensáveis 
ao longo da vida para a cons-
trução de um futuro promissor. 

Enquanto instituição integrada 
no contexto local e regional, a 
EPVL tem procurado propor-
cionar meios de aproximação 
entre a escola e o mundo do 
trabalho, promovendo o de-
senvolvimento produtivo das 
actividades económicas da 
região.

A celebrar duas décadas de 
existência, a escola profissional 
promete ainda novos desafios. 
Em cima da mesa estão nego-
ciações com dois estabeleci-
mentos de ensino superior na 
perspectiva de vir a ministrar 
Cursos de Especialização Tec-
nológica (CET) para alunos que 

pretendem prosseguir para o 
ensino superior. A escola está 
ainda a fortalecer laços com 
Moçambique ao nível do ensi-
no profissional, através de um 
protocolo com o Ministério de 
Educação moçambicano, que 
tem fomentado o intercâmbio 
entre as duas nações. 

Teresa Evaristo, directora adjunta do Gabinete de 
Estatística e Planeamento da Educação e rela-
ções externas do Ministério da Educação, esteve 
no 3ª Encontro com a Educação para apresentar 
o Projecto 2015, que procura envolver as esco-
las do país no cumprimento do compromisso 
nacional de redução da actual taxa de abandono 
escolar precoce de 31% para 10% até o ano de 
2020. As próprias escolas é que definiram as suas 
metas para cada ano escolar, para que daqui a 
nove anos seja possível conseguirem a média de 
10% que se pretende atingir.

Teresa Evaristo revelou ainda que os alunos 
do concelho da Mealhada têm, no seu geral, 
notas acima da média e um reduzido número 
de repetências, sublinhando que a excepção 
vai para os do 9º ano, que mostram algumas 

dificuldades com a disciplina de Matemática, e 
para os do 3º ciclo e secundário que apresentam 
uma taxa de repetência acima da média. Os 
resultados dos alunos do 9º ano na disciplina 
de Matemática, em contraste com as boas 
notas em Língua Portuguesa, preocuparam a 
vice-presidente da Câmara e responsável pelo 
pelouro da Educação que considerou que “os 
professores, os pais e a comunidade educativa 
deviam ponderar sobre esta situação”. Quanto 
à taxa de repetência, Filomena Pinheiro lembrou 
que “os números nem sempre espelham a reali-
dade”. “Estes números não dizem, por exemplo, 
que muitos dos alunos que prestam provas na 
escola secundária não estudam lá, são alunos 
auto-propostos, que vêm de outras escolas ou 
têm interrupções no percurso escolar e, por 
isso, não vêm tão bem preparados”, defendeu. 

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA: 
20 ANOS A “PREPARAR O FUTURO”

Alunos da Mealhada têm notas acima da média
 e reduzido número de repetências
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MATA NACIONAL DO BUSSACO

A Fundação Mata do Buçaco está a promover uma série de iniciativas naquele espaço ímpar de beleza do concelho. De visitas nocturnas a 
exposições de arte, são muitas as ofertas culturais para os próximos meses de Verão. 

VERÃO NA MATA

DOMINGOS NA MATA

ELEMENTOS À SOLTA 

BUÇACO AO LUAR

A Fundação Mata do Buçaco, em parceria com a Desafio das Letras, 
está a organizar um programa de visitas à Mata Nacional do Bussaco 
no primeiro domingo de cada mês, que tem como objectivo divulgar 
aspectos específicos sobre a fauna e a flora da mata e os valores 
naturais que alberga. Dirigido ao público em geral, o programa de 
animação tem por alvo as famílias, sendo os percursos de dificuldade 
média e destinados a todas as idades. 

Informações e reservas: domingosnamata@fmb.pt ou 931147020 
ou 939200733.
Preços: 15€ / adulto e 5€ / criança até aos doze anos, por inscrição 
prévia até à sexta-feira anterior, incluindo oferta de um mini-ecokit 
com vaso e sementes relacionados com a temática de cada passeio.

As visitas orientadas nocturnas regressaram à Mata Nacional do 
Bussaco no passado dia 15 de Junho. Um desafio único, que passa 
pela descoberta deste bosque encantado em noite de lua cheia, e 
que regressa nos próximos meses: Julho, Agosto e Setembro. Venha 
descobrir os mistérios da Mata Nacional do Bussaco em noites de 
lua cheia. Um lugar mágico, repleto de sítios únicos. Da Via-sacra aos 
miradouros e fontes, deixe-se encantar pelo Bussaco ao luar.

Local de encontro: Convento de Santa Cruz do Bussaco
Hora de início: 22:00h
Duração: +/- 1:30h
Preço por pessoa: 3€ 
Informações e reservas: atividades@fmb.pt 

A iniciativa “Elementos à Solta”, que desde há seis anos é organizada com grande sucesso na aldeia de Cerdeira, 
Lousã, passa a ter uma segunda realização anual na Mata Nacional do Bussaco, adoptando outra configuração 
espacial ao passar de uma aldeia do xisto recuperada, na Serra da Lousã, para os jardins do Palace Hotel do 
Bussaco. A iniciativa vai decorrer nos dias 16, 17 e 18 de Setembro, na Mata Nacional do Bussaco, das 10h às 
20h, com entrada livre (apenas os veículos estão sujeitos a pagamento). A ideia é retirar as artes e ofícios dos 
recintos fechados, promovendo o diálogo entre artistas e visitantes, que são convidados a observar e assistir 
ao processo criativo e, se quiserem, experimentar as diferentes técnicas sob orientação dos artistas presentes. 
Expondo trabalhos de cerâmica, madeira, pedra, metal, têxtil e papel, que se caracterizam por uma forte origi-
nalidade, os artistas convidados tem em comum a busca da coerência estética e do rigor técnico.

Visite “Elementos à Solta” em:  http://elementosasolta.blogspot.com/
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ACÇÃO SOCIAL

A Câmara Municipal da Me-
alhada já entregou as cha-
ves das últimas habitações 
do Bairro Social do Canedo 
a 11 novas famílias. Com 
esta entrega fica completa 
a lotação do bairro social 
que, recorde-se, viu agora 
concluída a reabilitação 
das suas 24 habitações. 
Quatro foram recuperadas 
inicialmente pela autarquia 
e as outras 20 beneficiaram 
de um projecto de recupe-
ração que teve início em 
Abril de 2010, ficou conclu-
ído um ano depois e teve 
um custo global de 500 mil 
euros. Esse valor foi supor-
tado em 50% pela Câmara 
Municipal e noutros 50% 
pelo Estado.
 

“É um esforço colectivo e so-
lidário que temos feito neste 
município, com algum apoio 
do Estado, para agora vos 
podermos desejar as maiores 
felicidades para a casa nova”, 
afirmou o Presidente da Câ-
mara, Carlos Cabral, no dia 
17 de Maio, aquando da en-
trega das chaves das últimas 
habitações, lembrando os no-
vos beneficiários que “devem 

também fazer um esforço para 
serem bons vizinhos e bons 

inquilinos”.“As outras famílias 
já moravam no bairro social. 

Vocês são gente nova e po-
dem dar um grande contributo 
para que a imagem da urbani-
zação melhore”, salientou, por 
sua vez, o vereador da Acção 
Social, Júlio Penetra, dando 
as boas-vindas às famílias.

Onze novas famílias, as únicas 
que não habitavam no bairro 
social e que foram escolhidas 
com base no novo regula-
mento de atribuição e gestão 
de habitações sociais, que 
foi aprovado em reunião de 
câmara em Janeiro passado. 
Um documento que assenta 
num método mais objectivo 
e criterioso de selecção dos 
candidatos, baseado numa 
matriz de avaliação da situ-
ação social da cada família 
pretendente, e que dita um 
conjunto de regras que os 
eleitos devem cumprir para 
garantir a boa utilização das 
habitações, criando compro-

missos e obrigações entre 
arrendatários e proprietário. 

Com a entrega das chaves 
a estas últimas 11 famílias, 
fica completa a lotação do 
Bairro Social do Canedo. Um 
bairro social composto por 
24 fogos (oito moradias de 
tipologia T2 e 16 de tipologia 
T3), que foram todos reabi-
litados. A Câmara Municipal 
começou por recuperar quatro 
habitações antes mesmo de 
conseguir a aprovação do 
projecto do Estado, tendo 
depois sido recuperadas as 
outras 20 habitações já no 
âmbito do PROHABITA. Uma 
intervenção que foi faseada, 
teve início em Abril de 2010, 
ficou concluída um ano depois 
e teve um custo global de 500 
mil euros, metade suportado 
pela Câmara Municipal e outra 
metade pelo Estado, no âmbi-
to do PROHABITA.

BAIRRO SOCIAL DO CANEDO:
CASAS RECUPERADAS E LOTAÇÃO COMPLETA
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Um grupo de quatro reclu-
sos do Estabelecimento 
Prisional de Coimbra está 
a trabalhar na manuten-
ção dos espaços verdes 
do concelho da Mealhada 
desde o passado dia 18 de 
Abril. O acordo de coope-
ração entre a Câmara Mu-
nicipal e a Direcção-Geral 
dos Serviços Prisionais foi 
celebrado nesse mesmo 
dia, pouco depois das 11h, 
no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho. Uma opor-
tunidade de inclusão na 
vida activa que os reclusos 
agradecem e, garantem, 
não desperdiçar. 

Ao ar livre e no meio de quem 
passa, longe das grades e da 
escuridão, quatro reclusos 
começaram a prestar serviço 
à Câmara Municipal da Me-
alhada na limpeza e manu-
tenção do Parque da Cidade 
no dia 18 de Abril. Trabalham 
das 8h30 às 17h30, com 
uma hora de almoço livre. A 
oportunidade é reconhecida 
e agradecida. “É a mesma 
coisa do que ir a casa, sen-
tir a rua, ter contacto com 
as pessoas. Olhe, não lhe 
consigo descrever. Só posso 
agradecer e dizer que não 
vou desperdiçar”, af irmou 
emocionado David Fernan-
des, dez anos de pena já 
cumpridos, com mais cinco 
e meio por cumprir. 

“Gosto do espaço, principal-
mente do espaço. Gosto tam-
bém de me dedicar ao trabalho, 
mas isso já faço há muitos anos 
dentro do estabelecimento”, 
afirmou, por sua vez, Gilberto 
Mendes, que com 12 anos 
de pena cumprida, já esteve 
a trabalhar no exterior, em 
Coimbra, numa outra parceria 
estabelecida pela Direcção-
Geral dos Serviços Prisionais. 
“Acho este projecto inovador e 
muito importante para a nossa 
integração”, salientou. 

RECLUSOS TRABALHAM NA MANUTENÇÃO 
DO ESPAÇOS VERDES DA MEALHADA

ACÇÃO SOCIAL
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O acordo celebrado entre a 
Câmara Municipal e a Direc-
ção-Geral dos Serviços Pri-
sionais decorre até ao final do 
ano, mas é automaticamente 
renovado se não houver indi-
cação em contrário de uma 
das partes. “É um protocolo 
que permite ter quatro re-
clusos no município, num 
processo de integração na 
sociedade. Temos que saber 
reintegrar os cidadãos”, subli-
nhou o Presidente da Câmara, 
Carlos Cabral, lembrando a 
“experiência bastante positiva 
da presença de reclusos na 
Mata Nacional do Bussaco”. 
“Este acto é um abrir de bra-
ços da sociedade, é dizer-lhes 
que está próxima a sua inte-
gração”, concluiu.

“A missão da Direcção-Ge-

ral dos Serviços Prisionais é 
acautelar o cumprimento da 
pena, mas também restituir 
da melhor forma à socieda-
de aqueles que a cumpri-
ram”, afirmou, por sua vez, o 
Director-Geral dos Serviços 
Prisionais, Rui Gomes de Sá. 
“Temos de os preparar para 
uma vida em sociedade”, 
argumentou, referindo que a 
direcção-geral tem 813 par-
cerias em curso, o que implica 
1217 reclusos a trabalhar em 
regime aberto, 104 no exte-
rior e 1113 no interior. “Estas 
parcerias têm uma taxa de su-
cesso de 98,7% em 30 anos. 
É uma taxa brutal”, sublinhou, 
concluindo: “É um acto cívico 
o que a Câmara está a fazer. 
Afinal eles erraram, cumpriram 
a sua pena e regressaram à 
sociedade”. 

ACÇÃO SOCIAL
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A Agenda 21 Local da Me-
alhada e o seu novo blogue 
foram apresentados publica-
mente pelo coordenador do 
projecto, Miguel Coutinho, 
do Instituto do Ambiente 
e Desenvolvimento (IDAD) 
da Universidade de Aveiro, 
numa sessão que decorreu 
dia 25 de Maio no auditório 
da Biblioteca Municipal. Com 
a sala cheia, o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, 
apelou à participação activa 
neste projecto, justificando 
que o sucesso do mesmo 
depende necessariamente 
do envolvimento de toda a 
comunidade local. 

“Apelo à participação de todos 
na Agenda 21 Local da Mealha-
da. Só com a participação activa 
da comunidade local é que este 
processo chegará a bom porto”, 
avançou o Presidente da Câma-
ra, Carlos Cabral, ao encerrar 
a sessão de apresentação. O 
apelo foi dirigido a todos os mu-
nícipes, às Juntas de Freguesia, 
associações, empresas, escolas 
e demais entidades. “Para a 
implementação das Agenda 21 
Local da Mealhada é necessário 
assegurar o envolvimento e a 
participação activa de toda a co-
munidade”, sublinhou, por sua 

vez, Miguel Coutinho, durante a 
apresentação.

Uma participação que pode co-
meçar já pelo preenchimento do 
questionário que está disponível 
no novo blogue da Agenda 21 
Local da Mealhada, em http://
agenda21mealhada.blogspot.
com, e que tem por fim recolher 
o máximo de opiniões sobre as 
potencialidades do concelho e 
os principais aspectos a melhorar 
no município da Mealhada. Para 
além disso, estão já planeadas 
duas reuniões alargadas à popu-
lação: uma primeira para o dia 1 

de Outubro, na Escola Profissio-
nal da Mealhada, e uma segunda 
para definir acções e parcerias, 
que deverá decorrer mais tarde, 
em data ainda a definir.

A Câmara Municipal e o IDAD 
estão ainda empenhados em 
colocar toda a informação dis-
ponível sobre a Agenda 21 Local 
da Mealhada ao acesso da po-
pulação e demais interessados. 
Como tal, não só foi criado o 
novo blogue, como também 
está a ser promovida informação 
no site da Câmara Municipal, em 
www-cm-mealhada.pt, na pá-

gina do facebook da autarquia, 
através da newsletter do projec-
to e nas publicações municipais.

E o que é a Agenda 21 
Local?
É um processo de construção 
de um plano de acção para o 
desenvolvimento sustentável do 
concelho, que exige a mobili-
zação e participação activa da 
comunidade local e de todos 
os seus agentes. “A Agenda 21 
Local procura definir um rumo, 
uma estratégia, promovendo 
a cidadania através de maior 
democracia participativa, pro-

cura gerir conflitos e promover 
consensos, o uso prudente dos 
recursos, procura reconhecer 
o papel estratégico do plane-
amento, promover a coesão 
social e a qualidade de vida da 
população, criando condições 
para uma economia local dinâ-
mica sem prejuízo do ambiente 
e garantindo uma comunidade 
inclusiva e solidária”, definiu 
Miguel Coutinho.

O que está a ser feito?
Neste momento, está a pro-
ceder-se à recolha de infor-
mação sobre o concelho da 
Mealhada para a elaboração 
de um diagnóstico de susten-
tabilidade, está a questionar-
se a população através de 
um inquérito online que ajude 
a definir as potencialidades 
e os aspectos a melhorar no 
concelho e procura-se ainda 
reunir com os agentes locais 
para promover o envolvimento 
neste processo. Seguidamente, 
serão promovidos workshops 
para a discussão e participação 
pública, será definida uma visão 
estratégica e uma política de 
sustentabilidade, será criado 
um plano de acção e monito-
rização e posteriormente, será 
efectuada a implementação da 
Agenda 21 Local da Mealhada. 

AGENDA 21 LOCAL: SUCESSO DEPENDE 
DA PARTICIPAÇÃO ACTIVA DA COMUNIDADE 


