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MUNICÍPIO

“reforma” da administração loCal

Carta da assoCiação naCional de freguesias 
à Câmara muniCipal da mealhada
“Não é preciso revisitar o passado para sabermos 
que, municípios e freguesias, nos momentos mais 
difíceis da sua história, sempre souberam responder 
a todos os desafios, com firmeza e determinação, 
fazendo-o em solidariedade e respeito mútuo.
Solidariedade, mais que servir, é estar com os 
outros.
É relacionamento que resulta da convivência, do 
compromisso e da responsabilidade mútuos.
Com o devido respeito e em nome desses valores, 
vem a Associação Nacional de Freguesias – ANA-
FRE – lembrar que, estando as freguesias portugue-
sas a viver sob a ameaça da extinção, contam com 
a sempre presente solidariedade dos municípios, 
ainda recentemente demonstrada, na construção do 
parecer emitido pela Associação Nacional – ANMP 
– sobre a Proposta de Lei n.º 44/XII.

Esta Proposta de Lei com que se pretende promo-
ver uma Reorganização Administrativa Territorial 
Autárquica, não respeita a vontade do povo a quem 
não auscultou, nem os seus representantes, esco-
lhidos democraticamente em acto eleitoral, cuja voz 
emudeceu.
Por tudo isso, a 31 de Março corrente, vão as fre-
guesias portuguesas dar corpo a uma manifestação 
de cariz cultural, etnográfica, demonstrativa da força 
das suas raízes, da diversidade da sua cultura, das 
suas tradições, da sua identidade, empunhando os 
respectivos símbolos, a realizar em Lisboa, na tarde 
daquele dia.
Com elas, nessa hora de especial representati-
vidade popular e cívica, estarão as Associações 
Recreativas, Culturais e Desportivas de todas as 
modalidades, com os seus Ranchos Folclóricos, 

Tunas, Grupos de Teatro, de Cantares e de Canto 
Coral, Bombos e Fanfarras, Tambores e Zés Perei-
ras, etc., etc., …
As freguesias necessitam e esperam que as suas 
Câmaras Municipais lhes proporcionem, uma vez 
mais, todo o apoio possível para a deslocação dos 
elementos que darão corpo a esta representação, 
designadamente, ao nível dos transportes, através 
da cedência de autocarros da edilidade ou alugados 
para o efeito.
Certa de que escutará este apelo e o registará para o 
melhor acolhimento, a ANAFRE, em nome de todas 
as freguesias, apresenta antecipado agradecimento, 
sabendo que pode contar com a habitual colabora-
ção, nesta causa de que depende o bem-estar de 
todos e cada um dos cidadãos das freguesias, dos 
municípios, de Portugal!”

A Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, comunicar 
ao Gabinete do Senhor Mi-
nistro Adjunto e dos Assun-
tos Parlamentares, que no 

concelho da Mealhada não 
será constituído o Grupo de 
Trabalho [para agregação de 
freguesias], porque o concelho 
considera ter um modelo de 

desenvolvimento económico-
social sustentável e uma es-
trutura administrativa coesa e 
equilibrada. A real articulação 
e o diálogo que existe entre os 

autarcas locais no concelho 
da Mealhada e os resulta-
dos apresentados devem ser 
exemplo para a Administração 
no âmbito da Administração 

Local. (Deliberação foi apro-
vada por unanimidade na reu-
nião da Câmara Municipal da 
Mealhada em 15 de Dezembro 
de 2011).
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Foi aprovada, em reunião de 
Câmara, a adjudicação da em-
preitada do Centro Escolar do 
Luso pelo valor de 1.428.982,86 
euros e com um prazo de exe-
cução de 363 dias. O plano de 
pagamentos prevê que sejam 
pagos 663.430,49 euros entre 
Maio e Dezembro deste ano e 
765.552,37 euros nos primeiros 
quatro meses de 2013.
O novo centro escolar parte de 
um projecto de execução da 
Divisão de Administração e Con-
servação do Território da Câmara 
Municipal e deverá contar com 
um financiamento FEDER – Fun-
do Europeu de Desenvolvimento 
Regional, através do programa 
operacional Mais Centro.
Construído junto ao Grande 
Hotel do Luso e ao Parque do 
Lago, o edifício irá incluir as 
valências de escola básica do 
1º ciclo e jardim-de-infância, 

prevendo-se que esteja concluí-
do na abertura do ano lectivo de 
2013/ 2014. Avaliada em quase 
1,5 milhões de euros, a emprei-
tada compreende trabalhos de 
demolições, movimentação de 
terras, fundações e estruturas 
em betão, alvenarias, caixi-
lharias, carpintarias e reves-

timentos, tal como todas as 
instalações, equipamentos e 
sistemas de águas e esgotos 
domésticos e pluviais, electri-
cidade, comunicações, AVAC 
– Aquecimento, Ventilação 
e Ar Condicionado e, ainda, 
segurança integrada e gestão 
técnica centralizada.

Centro esColar do luso 
vai Custar perto de 
1,5 milhões à Câmara 
da mealhada

EDITAL Nº 48
Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, faz 

saber que:

Por despacho de 2009.02.16 do Exm.º Senhor Director do IGESPAR, IP., o processo 

de eventual classificação do edifício dos CTT da Mealhada, sito na Mealhada, no gaveto 

da Rua Maria Luísa (antiga proprietária deste sítio) com a Rua Dr. José Cerveira Lebre, 

freguesia de Mealhada, concelho de Mealhada, distrito de Aveiro, que se encontrava 

em vias de classificação pelo Decreto Lei n.º 173/2006, de 24 de Agosto, considera-se 

encerrado no âmbito desse Instituto.

Assim, nos termos do artigo 25.° (audiência prévia) do Decreto Lei n.º 309/2009 de 

23 de Outubro, convidam-se os interessados a apresentar quaisquer reclamações, no 

prazo de TRINTA DIAS.

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

de estilo.

Paços do Concelho de Mealhada, aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois 

mil e doze.

O Presidente da Câmara

Carlos Alberto da Costa Cabral

A Câmara Municipal da Mealhada adquiriu o terreno e os 
edifícios da antiga “Companhia de Cerâmica das Devezas”, 
na Pampilhosa, a 30 de Dezembro de 2011. Um investimento 
de 149 mil euros que, a curto prazo, vai privilegiar a limpeza 
e o melhoramento de uma área de 23.910 m2 em elevado 
estado de degradação. Apesar disso, a autarquia já está a 
analisar quais os equipamentos a instalar no local que melhor 
podem servir a Pampilhosa.
As primeiras previsões para o espaço apontam para a cria-
ção, no extremo norte, de um parque de estacionamento de 
apoio à estação ferroviária, bem como um acesso poente à 
mesma (com a colaboração da REFER). 
Entretanto, a zona será alvo de estudos municipais para 
concluir quais os equipamentos mais apropriados a erigir nas 
antigas instalações da fábrica de cerâmica e, ainda, analisar 
a sustentabilidade dos edifícios existentes. 
Outra das preocupações, será apostar na preservação da 
traça e da antiguidade da construção, sendo que um dos 
sectores poderá mesmo dar origem a um núcleo muse-
ológico da cerâmica. De referir, que a Pampilhosa é uma 
localidade com uma forte tradição ligada a esta indústria.

EDITAL N.º 07/2012

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

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

de 19 de Agosto, no 2° semestre de 2011 a Câmara Municipal procedeu às seguintes 

transferências

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA ........................39.181,66€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA ..............................40.733,52€

A S S O C I A Ç Ã O  D E  C A R N AVA L  D A  B A I R R A D A . . . . . . . . . . . . 2 4 . 3 0 0 , 0 0€

E S TA B E L E C I M E N T O  P R I S I O N A L  D E  C O I M B R A  . . . . . . . .  1 7 . 8 1 7 , 6 0€

F U T E B O L  C L U B E  D A  PA M P I L H O S A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 . 7 2 8 , 0 3€

G R U P O  D E S P O R T I V O  D A  M E A L H A D A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 . 1 2 0 , 0 0€

HÓQUE I  CLUBE DA  MEALHADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .391  ,50€

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

lugares de estilo.

E eu                             Chefe de Divisão Financeira o subscrevi.

Paços do Município de Mealhada, 02 Fevereiro de 2012

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

Câmara muniCipal 
Comprou antiga 
“CerâmiCa das devezas” 
em dezembro último
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O Presidente da Câmara Muni-
cipal da Mealhada (CMM) funda-
menta a forma “confortável” com 
que o município tem convivido 
com a crise, evidenciando o rigor 
da gestão municipal; a política 
de “corte de gorduras” que tem 
sido sempre prática na autarquia, 
gastando apenas no essencial e 
que é assumida por todos na Câ-
mara; a confiança nos técnicos; 
a responsabilidade de cumprir 
orçamentos, entre outros facto-
res capazes de explicar o modo 

como a CMM tem enfrentado os 
tempos mais difíceis. 
Carlos Cabral assume que a 
autarquia também foi “altamente 
influenciada pela crise”, mas diz 
que “podia ter sido pior”. Isto 
porque, “tínhamos o trabalho 
feito” e “temos tido possibilidade 
de manter o município com uma 
situação financeira equilibrada”, 
argumenta. 
O autarca diz, no entanto, por a 
autarquia ter uma situação equili-
brada “não significa que o Estado 

dê compensações”. No caso 
concreto da CMM, Cabral avança 
que “houve uma diminuição de 
receitas” devido à redução das 
transferências do Orçamento de 
Estado. “Recebemos menos do 
que nos anos anteriores, no ano 
passado recebemos menos do 
que em 2010 e isto tudo conta-
do dá à volta de 10%”, o que se 
reflecte em tudo!”, realça. O edil 
admite que o actual orçamento 
“foi talvez o mais baixo dos últi-
mos dez, doze anos”, mas “só 
o vai ser até Abril”, altura em que 
a autarquia pode utilizar o saldo 
de gerência – cerca de quatro 
milhões de euros – que transitou 
de 2011 para 2012. Com mais 
de trinta anos de funções autár-
quicas na Câmara da Mealhada 
– nem sempre na presidência 
–, Carlos Cabral conclui que 
“pode fazer-se muita coisa nas 
autarquias sem dever nada a 
ninguém, sem causar embaraços 
às empresas” e assegura que 
a CMM tem procurado “manter 
uma eficácia razoável no sentido 
de garantir os compromissos e 
encargos que assume”.
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A Câmara Municipal da Mea-
lhada (CMM) fechou as con-
tas de 2011 e entrou em 
2012 sem quaisquer dívidas 
a fornecedores e/ ou emprei-
teiros. Este é, assim, o oitavo 
ano consecutivo que a autar-
quia inicia um novo ano civil 
com uma dívida igual a zero, 
efeito do rigor na previsão e 

execução orçamental, que 
tem permitido ao município 
da Mealhada cumprir os seus 
objectivos programáticos, 
fazendo obra, sem deixar de 
satisfazer, atempadamente, 
os respectivos compromis-
sos.
“Cumprimos a nossa obriga-
ção, tendo consciência que 

para o governo as autarquias 
não endiv idadas não têm 
qualquer mérito, pois na prá-
tica são ainda mais penaliza-
das do que as outras. Esta 
é, contudo, a linha de gestão 
autárquica que defendemos 
e que, por isso, cumprimos”, 
sublinha o Presidente da Câ-
mara, Carlos Cabral. 

Câmara muniCipal sem dívidas em 31 
de dezembro pelo 8º ano ConseCutivo

Carlos Cabral garante que a autarquia executa “orçamen-
tos de muito rigor”, começando pela receita, como a lei 
define, e só depois parte para as despesas. Porém, esse 
rigor não basta, pois “os orçamentos são previsões” e há 
que estar com atenção à tesouraria, pois “se o dinheiro 
não entra na tesouraria, não há receitas”, explica. Assim, o 
orçamento municipal tem que ser visto permanentemente 
“com o olho no balancete da tesouraria” que diariamente 
diz o que a Câmara pode ou não fazer. Para o autarca a 
gestão municipal é dificultada pela quantidade e diversidade 
de legislação a carecer de reforma no nosso país. O edil 
assume, no entanto, que a lei tem de se cumprir e “esse 
rigor, essa responsabilidade é assumida na CMM” e “a lei 
também define que temos que pagar a tempo e horas, pagar 
e cumprir orçamentos” e “é isso que fazemos!”, sublinha.

O “Sexta às 9” transmitiu, a 16 
de Março, uma reportagem na 
qual confronta dois extremos: a 
Câmara Municipal da Mealhada 
que “pelo oitavo ano consecu-
tivo fecha as contas com zero 
cêntimos de dívidas” e outra 
autarquia 
Em entrevista ao programa de 
jornalismo de investigação da 
RTP, o presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, falou das estratégias da 
autarquia para manter saúde 
financeira e revelou alguns dos 
“ingredientes de uma receita 
singular”.

O Presidente da Câmara defende ironicamen-
te que “a troika entrou no concelho há oito 
anos”, no sentido em que “a CMM foi im-
plementando uma actividade extremamente 
rigorosa, não só a nível de cumprimento da 
lei, que só por si não significa rigor”, garan-
tindo que “o município da Mealhada há muito 
tempo que eliminou gorduras”.
Carlos Cabral não se vê, no entanto, como 
“responsável exclusivo por essas medidas 
designadas de corte de gorduras”. O autarca 
afirma que “toda a vereação e toda a Câmara 
tem estado envolvida nisso”. De acordo com 

Cabral, “só juntando políticos eleitos – inde-
pendentemente dos partidos a que perten-
cem –, só juntando o querer dos funcionários 
com aqueles que dirigem é possível ter um 
conjunto de condições que permitam que 
se cumpra um princípio fundamental que é: 
gastar apenas aquilo que é essencial e gastar 
apenas aquilo que nós sabemos que vamos 
pagar”, defende. Para o comprovar, o edil 
sustenta que “há oito anos que a CMM che-
ga ao dia 31 de Dezembro e não deve nada 
a ninguém” e “paga tudo aquilo que lhe foi 
fornecido a tempo e horas”.

«Câmara faz 
um orçamento Com rigor. 
mas, não Chega!» 

boa gestão finanCeira 
da Câmara  da mealhada em 
destaque no “sexta às 9”

"troika" entrou no ConCelho 
da mealhada há oito anos

presidente da Câmara expõe 
"posição do muniCípio 
faCe à Crise"

Câmara aposta sobretudo 
“no Campo soCial” 
em tempos de Crise
Perante a conjuntura, Carlos Cabral admite que houve áreas 
onde tiveram de reduzir e outras mesmo onde cortaram. Mas, 
há uma área fundamental onde a autarquia não cortou, antes 
pelo contrário. A Câmara “aposta acima de tudo no campo 
social”, porque “aí é onde a crise que atravessamos se tem 
reflectido de uma forma assustadora”, afirma o Presidente da 
Câmara. O autarca dá mesmo alguns exemplos: os transpor-
tes escolares não foram aumentados, apesar dos aumentos 
de custos debitados pela transportadora; são apoiados mais 
alunos na Acção Social escolar e a nível da componente de 
apoio à família (1º ciclo e jardins-de-infância), entre outras 
medidas em que “a CMM tem feito algum suporte” e “tem 
tido uma acção muito discreta, mas muito eficaz”, certifica.

CArLOS CABrAL FALAVA EM EVENTO dA ASSOCIAçãO dE APOSENTAdOS dA BAIrrAdA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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oe 2012: alterações fisCais: viCe-presidente 
da Câmara traça perspeCtiva para o muniCípio

ConFerênCia plmJ Juntou 
mais de uma Centena na epVl
“OE 2012: Alterações Fiscais” foi 
uma acção organ izada pe la  A l-
ves Bandeira, juntamente com a 
PLMJ – Sociedade de Advogados 
e a Câmara Municipal da Mealhada 
que reuniu mais de uma centena de 
participantes na EPVL, dando-lhes a 
conhecer as novidades em matéria 
fiscal previstas para este ano, bem 
como as respectivas consequências 
para os contribuintes. De forma ge-
nérica e acessível, foram abordadas 
uma série de temáticas em torno das 
alterações fiscais previstas no OE 
2012, tais como: Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares, 
Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas, Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, Impostos sobre 
o Património e do Selo, Impostos 
Especiais de Consumo, Tributação 
Automóvel, Benefícios Fiscais, Infrac-
ções e Processo Tributários, entre 
outras. As novas regras previstas no 
OE em vigor desde o passado dia 1 
de Janeiro (alterações, actualizações 
e autorizações) podem ser consul-
tadas em: http://www.plmj.com/
xms/files/newsletters/2012/Janeiro/
OE_2012__Alteracoes_fiscais.pdf

Presente na conferência “OE 
2012: Alterações Fiscais”, 
decorrida a 3 de Fevereiro, 
na Escola Profissional Vas-
concellos de Lebre (EPVL), 
a vice-presidente da Câmara, 
Fi lomena Pinheiro, traçou 
uma breve perspectiva sobre 
as mudanças a nível fiscal 

com a entrada em vigor do 
Orçamento de Estado 2012 
(OE 2012), com efeitos “in-
quietantes” e “preocupantes” 
para o município. Enquanto 
autarca, Filomena Pinheiro 
delineou um panorama que 
“não satisfaz [a autarquia] 
pelas injustiças” e justificou o 

seu descontentamento: “No 
concelho tentámos ameni-
zar a carga fiscal que recai 
sobre os nossos munícipes, 
somos dos municípios com 
taxas e com impostos mais 
baixos e agora deparamo-
nos com estas alterações 
que vêm afectar fortemente 

os contribuintes, o que nos 
entr istece, porque temos 
trabalhado no sent ido de 
ajudar a nossa população 
a melhorar os seus níveis 
e qualidade de vida e de-
pois verificamos a aplicação 
de leis cegas que acabam 
por penalizar todos os cida-

dãos”. A dirigente considerou 
ainda que “o facto do agra-
vamento dos impostos e das 
taxas ser tão elevado acaba 
por afectar negativamente 
o nosso desenvolv imento 
económico”, reiterando: “Isto 
atormenta-nos e preocupa-
nos a todos!”.
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EXECUçãO dE LOMBAS E PASSAdEIrAS ELEVAdAS NO CONCELhO dE MEALhAdA - CONCLUídA

PAVIMENTAçõES dA ESTrAdA PóVOA dO gArçãO-BArrEgãO E OUTrAS PAVIMENTAçõES NA PóVOA 
dO gArçãO - CONCLUídA PAVIMENTAçõES NA FrEgUESIA dE PAMPILhOSA - EM EXECUçãO

EXECUçãO dO rELVAdO SINTéTICO NO CAMPO dE FUTEBOL MUNICIPAL gErMANO gOdINhO 
EM PAMPILhOSA - CONCLUídA

rEqUALIFICAçãO dO PArqUE dO LUSO – CONCLUídA TrABALhOS dE CONSErVAçãO dO PArqUE dE CAMPISMO dO LUSO – CONCLUídA
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biblioteCa muniCipal assinalou 
dia mundial do braille 
Com Convidado espeCial

bibliomealhada também se aliou à iniCiatiVa

semana da leitura Centrou-se no tema 
“Cooperação/solidariedade”

O Bibliomealhada celebrou a Leitura com “Meninos de Todas as Cores”, de Luísa Ducla Soa-
res, uma história que alerta para a pertinência da multiculturalidade e para a necessidade de 
promover a igualdade entre as diferentes culturas, raças e etnias.

A Semana da Leitura realizou-se 
entre os dias 5 e 9 de Março. Uma 
iniciativa da Rede de Bibliotecas 
da Mealhada (RBM) que dedicou 
uma série de actividades à leitura 
e ao livro. Assim, ao longo da 
semana efectuou-se um conjunto 
de acções centradas no tema 
“Cooperação/Solidariedade” que 
convidavam “todos a lerem com 
toda a gente em todo o lado”. Mais 

uma actividade ligada à missão da 
RBM de “promover o desenvolvi-
mento de projectos concertados 
mediante uma estratégia de renta-
bilização e de partilha de recursos 
e de trabalho colaborativo entre 
Bibliotecas Escolares e a Bibliote-
ca Municipal”, perseguindo uma 
política de “dinamização de ac-
ções que promovam a literacia da 
informação e incentivem a leitura”. 

A Biblioteca Municipal recebeu, 
a 4 de Janeiro, um convidado 
especial para assinalar o Dia Mun-
dial do Braille. Alfredo Santos é 
funcionário da Câmara Municipal, 
tem 50 anos e nasceu invisual. 
Aprendeu a ler Braille com seis 
anos num colégio em Lisboa e 
aceitou, prontamente, o convite 
para explicar a duas turmas do 
4º ano da EB1 da Mealhada 
como se processa a chamada 
“leitura dos cegos” criada por 
Louis Braille. Falou da sua vida 
pessoal e profissional, do seu 
quotidiano, dos seus gostos e 
hobbies, leu excertos da obra 
“O Livro Negro das Cores” em 
Braille e respondeu a dúvidas e 
curiosidades colocadas pelas 
crianças. Uma manhã na Bibliote-
ca que serviu para os mais novos 
aprenderem sobre o sistema de 
leitura por pontos de alto relevo, 
capazes de serem distinguidos 
pelo tacto. Aprendizagem feita 
de forma alegre e descontraída, 
sustentada pela boa-disposição 
e simpatia do convidado e pela 
leitura de um livro que convida a 
reflectir sobre “como será aquilo 
que nos rodeia para quem não 
vê”. Alfredo Santos, que aprendeu 
a “ler com os dedos”, terminou a 
sua retórica com ousadia: “Antes 
quero não ver, do que não ter um 
dedo. Quero os meus dedos, fa-
lar, andar…” e diz bem resolvido: 
“Nasci sem ver. Nada de drama, 
nada de tristeza!”. O convidado 
que demonstra reger-se pela 
aceitação e pelo amor-próprio, fez 

ainda questão de deixar uma lição 
de vida: “Tentem gostar de vós 
próprios primeiro. Assim é mais 
fácil gostar dos outros”.

Ajustamento ao meio 
e proximidade a quem vê
substituem bengala de Alfredo
Se há quem pense que os cegos 
“conhecem tudo mesmo sem 
ver”, por supostamente terem os 
sentidos mais apurados, desen-
gane-se. De acordo com Alfredo 
Santos, isso “não é verdade”. 
Este afirma que não se conhece 
uma pessoa só pela forma de 
andar, pelo toque, ou pela voz. 
Invisual desde que nasceu, Al-
fredo – como carinhosamente 
é tratado – diz que obviamente 
“existem dificuldades”. Claro 
está que, após algum convívio, 
essa capacidade se aprimora. 
“Decoro por conviver” – afirma 
–, e diz que se habitua, por 
exemplo, à “sonoridade da voz”. 
O convidado escolhido pela 
Biblioteca para assinalar a efe-
méride garante que o facto de 

nunca ter visto “não custa nada” 
e que se habituou a “viver sem 
ver”, adaptando-se facilmente. 
“É uma questão de ambiente”, 
conta. O “segredo” está no ajus-
tamento ao meio onde se está 
integrado, sendo “o ambiente 
em que vivemos que nos faz ser 
mais desenvolvidos e perspica-
zes”, explica. O funcionário da 
autarquia que vive na Mealhada 
desde os 14 anos de idade diz 
que, a nível de integração, se 
sente realizado. “Sinto-me inte-
grado e gosto muito da minha 
terra!”, sublinha. Telefonista de 
profissão, gosta de comunicar 
e, apesar de gostar de “sentir 
o cheiro do mar e da natureza”, 
de fazer associações através do 
olfacto e de não se preocupar 
muito com “o subjectivo” e com 
“o visível”, adora estar perto de 
quem lhe explique o mundo 
que o envolve. Assim, mesmo 
levando uma vida normal e 
encarando a sua condição com 
naturalidade, não deixa de se 
rodear de “pessoas que vêem”.

Depois de apresentar a longa-metragem “Sonho de Verão” de 
Paulo César Fajardo, a Biblioteca Municipal voltou a exibir, a 16 de 
Março, um outro trabalho do mesmo autor. Trata-se do documen-
tário "Berlenga: A Ilha do Farol" que retrata a dimensão humana 
de uma ilha que “não é apenas um monte de pedra e a silhueta 
de um farol”, mas uma ilha “cheia de vida e rica em todas as suas 
singularidades”. 
O auditório da Biblioteca acolheu cerca de três dezenas de espec-
tadores para assistir ao trabalho que retrata a ilha da Berlenga na 
primeira pessoa, através da voz das pessoas que lá vivem e das 
que a visitam, contando com a presença do realizador.

A Biblioteca Municipal assinalou, entre 19 e 24 de Março, os dias 
da Poesia, da Água, da Árvore e da Floresta com “Poesia para 
de(gustar)”. Uma actividade que se propunha a oferecer o melhor 
da poesia aos que a apreciam. “Pretendemos satisfazer leitores 
com um paladar apurado e um gosto requintado, proporcionando-
lhes momentos de prazer num ambiente à sua escolha: em casa, 
na biblioteca ou no jardim (…) Os ingredientes escolhidos foram os 
melhores, tendo sido preparados com primor pelos vários “chefs” 
da poesia. Fica aqui o convite para requisitar os nossos serviços 
de poesia “take away”, apontava fonte da daquele espaço cultural.

A Biblioteca Municipal da Mealhada foi palco, dia 24 de Fevereiro, 
do espectáculo “Recordar é viver”, apresentado pelo Grupo Cé-
nico de Santa Cristina. Uma noite em que mais de uma centena 
de pessoas assistiu a uma retrospectiva histórica, desde o início 
da era da televisão até aos dias de hoje e relembrou momentos 
bem passados na companhia da “caixinha mágica”. Através de 
momentos teatrais, musicais e muita alegria, 109 pessoas puderam 
recordar os programas, as novelas, os festivais e os anúncios de 
outros tempos. 
A iniciativa vai ser repetida, no próximo dia 14 de Abril, às 15h, 
desta feita dirigida a Lares e Centros de Dia.

doCumentário sobre 
a berlenga foi exibido 
na biblioteCa muniCipal

biblioteCa muniCipal Convidou 
a “degustar” poesia assinalando 
várias efemérides  

“reCordar é viver” levou 
mais de uma Centena 
à biblioteCa muniCipal

23 a 27 de Abril – “Livros que mudam as nossas vidas!” 
na Biblioteca Municipal
 
“Eu leio”
Campanha de sensibilização para a leitura, protagonizada 
por várias personalidades do concelho.
 
“Livros que mudam as nossas vidas”
Círculo de conversas com a participação dos intervenientes 
da campanha “Eu leio”, partindo dos livros que mudaram a 
vida destes ilustres leitores.
 
Exposição “O tempo e a escrita”
A Biblioteca Municipal irá acolher, ao longo da semana, 
a exposição “O tempo e a escrita”. Esta mostra irá dar a 
conhecer a história da escrita até aos dias de hoje.
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em março de 2011, o fotógrafo 
ofereceu colecção de cerca de 
750 slides e algumas fotografias 
à Câmara da mealhada. recen-
temente, assinou protocolo de 
doação no Cine-teatro messias 
e, em simultâneo, inaugurou 
exposição com 39 fotografias 
artísticas e documentais que 
podem ser vistas até 17 de 
abril. quanto às fotografias 
doadas, essas vão ficar no ar-
quivo municipal “à disposição 
de todos, desta geração e das 
gerações vindouras”.
 
O Cine-Teatro Messias foi palco, 
a 17 de Março, da sessão de 
abertura da exposição fotográ-
fica de Varela Pècurto. Um ano 
após o fotógrafo ter oferecido à 
Câmara Municipal da Mealhada 
a sua colecção composta por 
cerca de 800 imagens referentes 
ao concelho, foi recebido pelo 
Presidente da autarquia, Carlos 
Cabral, para proceder à assi-
natura do protocolo de doação. 
Alguns trabalhos com a assina-
tura do autor vão estar patentes 

naquele espaço de cultura até ao 
próximo dia 17 de Abril.
A abrir a sessão, o Presidente 
da Câmara dirigiu-se a Varela 
Pècurto mostrando um profundo 
agradecimento pela sua “genti-
leza de restituir [à Mealhada] as 
imagens que o tempo roubou” 
e “fazer regressar à origem as 
paisagens do antigo município”. 
Carlos Cabral orgulhou-se por, 
actualmente, poder dizer que 
“estão no Arquivo Municipal as 
fotografias que registaram pes-
soas, momentos e paisagens 
do município da Mealhada e que 
vão perpetuar o nosso passado, 
mas sobretudo a pessoa que nos 
presenteia com o seu trabalho de 
muitos anos”. O autarca disse 
acreditar que o nome Eduardo 
Francisco Varela Pècurto “vai 
ficar ligado ao concelho da Me-
alhada e jamais será esquecido”, 
imortalizado nas suas fotografias. 
Assinado o protocolo, parte 
da obra de um dos fotógrafos 
mais emblemáticos de Coim-
bra e da região Centro vai ficar 

no município da Mealhada, no 
Arquivo Municipal “à disposição 
de todos, desta geração e das 
gerações vindouras”, afirmou 
o edil. Um espólio de cerca de 
750 slides e algumas fotografias 
que Varela Pècurto realizou no 
concelho, entre 1970 e 1990. 
Trabalhos que podem mesmo, 
segundo Carlos Cabral, vir a ser 

publicados em livro.
As fotografias doadas à Câmara 
da Mealhada documentam 
igrejas, paisagens, pessoas, 
festas e muito mais. “São tan-
tas, tantas e deram tanto tra-
balho que há-de haver alguém 
que possa tirar proveito disto 
tudo”, disse Varela Pècurto. 
Assim, o que move o artista a 

doar as suas fotografias é a es-
perança de que o seu trabalho 
de tantos anos tenha aprovei-
tamento. No entanto, admite: 
“Fiz doações a Câmaras que 
nem muito obrigado me dis-
seram!”, mostrando-se muito 
satisfeito com a forma como 
foi acolhido pela a autarquia 
da Mealhada.

varela pèCurto assinou protoColo de doação de 
CerCa de 800 imagens da mealhada no Cine-teatro

Varela pèCurto diVersiFiCa os seus 
trabalhos para “não Cansar o obserVador”
Eduardo Francisco Varela Pècurto, nascido em 1925, reuniu ao longo da vida várias colecções 
fotográficas e conquistou diversos prémios quer em Portugal, quer no estrangeiro, bem como 
menções honrosas pela sua técnica e pela sua arte. O autor diversifica os seus trabalhos por 
considerar que “não há nada mais aborrecido do que um visitante entrar numa sala olhar para 
as fotografias e parecerem-lhe todas iguais”. Por esse mesmo motivo, as fotografias que estão 
expostas no Cine-Teatro – que, de acordo com o fotógrafo, “têm duas categorias”, uma que 
engloba no “título de artísticas [que têm circulado por todo o mundo] e outras são puramente 
documentais” – encontram-se “misturadas para aligeirar o seu aspecto no sentido de não can-
sar o observador”. Umas “feitas em tempos especiais, outras “cheio de paciência, como a das 
gaivotas que nunca mais poisavam onde eu queria”, contou Pècurto. 
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Varela pèCurto: o FotógraFo que sempre proCurou ir mais longe 
e leVou a sua arte além-Fronteiras 

Apaixonado pela fotografia desde os "tempos do 
liceu", Varela Pècurto contou como tudo começou. 
Na altura, gostava de "revistas aos quadradinhos" 
e, como a mãe lhe dava uma parca semanada, o 
adolescente que não resistia a comprar as publi-
cações ‘O Mosquito’ e ‘O Papagaio’, rapidamente 
ficava sem dinheiro. Como se ajeitava a fotografar, 
decidiu recorrer àquilo que já costumava fazer por 
“prazer pessoal” para ganhar “mais uns trocados”. 
Assim, começou a vender fotografias aos colegas 
mais abastados. Com o tempo, o gosto e o engenho 
foram-se aprimorando e, rapidamente, descobriu que 
ser fotógrafo era a sua grande ambição. Contrariando 
a família que tinha para ele outros planos, o jovem 
determinado em perseguir o seu sonho acabou por 
se profissionalizar na fotografia. Foi nessa fase, em 
início de carreira, que fez um juramento a si pró-

prio: “Varela, tens que fazer mais que a maioria dos 
teus colegas, se não és mais um nome anónimo da 
fotografia!”. Promessa cumprida! Com o passar dos 
anos, Varela Pècurto manteve-se fiel ao seu ideal e 
procurou sempre ir mais além na sua profissão, deu 
sempre o seu máximo como fotógrafo e não se ficou 
por aí, tendo começado a concorrer a salões interna-
cionais obtendo enorme sucesso. “Tenho prémios de 
todo o mundo em ouro, em prata, em bronze, tenho 
menções honrosas, estou representado no museu de 
arte contemporânea em Lisboa, tenho a medalha de 
mérito cultural outorgada pela Câmara de Coimbra, 
fui distinguido pela federação internacional de arte 
fotográfica com o título de excelência”, enumerou. 
Com uma vastíssima colecção de fotografias que 
assinalam a sua passagem por vários sítios, Pècurto 
afirmou: “Enfim, estou satisfeito comigo!”.
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EDITAL N.º 12/2012

CARLOS ALBERTO DA COSTA CABRAL, Presidente da Câmara 
Municipal do Concelho de Mealhada, faz saber que:
Por se verificar que ao longo da Estrada Nacional E.N. 235
(Luso/Penacova), existem muitas árvores pertencentes a particulares 
que se encontram em perigo de derrube para estrada, muitas delas 
derrubadas na sequência do corte de pinheiros que tem existido, e 
cuja responsabilidade não cabe a este Município, devem os respe-
tivos proprietários proceder, no prazo de 30 dias, a contar da data 
do presente Edital, ao corte dos ramos que oferecem perigo para a 
circulação naquela via, bem como à limpeza das valetas aquando 
do corte.
E para constar, se publica o presente "Edital" e outros de igual teor 
a que vai ser dada a devida publicidade. 

E eu                                     Chefe de Divisão de Administração e 
Conservação do Território, o subscrevi.

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

Workshop ambiental para seCtor automóVel 
Juntou 15 partiCipantes no arquiVo muniCipal 

empreendedorismo em debate 
dia 21 de abril no Cine-teatro 

Câmara e Fmb assinalaram dia da ÁrVore e da 
Floresta Com esColas da mealhada e pampilhosa 

Férias desportiVas e Culturais 
da pÁsCoa até 5 de abril

e.b.1 de barCouço destaCada 
em programa da rtpn

Campanha de reColha de garraFas Com tampa prossegue 
em 2012 apelando à solidariedade da população 

O Arquivo Municipal da Mealhada 
acolheu, a 16 de Fevereiro, um 
workshop ambiental dirigido ao 
sector automóvel. A iniciativa pro-
movida pela ARAN – Associação 
Nacional do Ramo Automóvel, 
em colaboração com o sector de 
Ambiente – DACT da Câmara Mu-
nicipal, contou com a participação 
de 15 representantes de empresas 
do ramo que, durante cerca de três 
horas, se informaram acerca dos 
processos de licenciamento oficinal, 

bem como das regras de gestão 
ambiental a que estão sujeitos. 
A abertura da sessão esteve a car-
go do chefe do DACT da autarquia 
mealhadense, António Pita, que 
fez um breve enquadramento dos 
requisitos ambientais a que as em-
presas do sector automóvel devem 
obedecer em termos municipais. A 
acção de formação avançou com 
a intervenção do responsável pelos 
Serviços Técnicos da ARAN, Ricar-
do Ferraz, que explicou as várias 

etapas que devem ser seguidas 
para a obtenção do licenciamento 
oficinal, bem como os cuidados 
ambientais necessários a ter quer 
ao nível das emissões gasosas, 
da gestão e encaminhamento dos 
resíduos resultantes das diferentes 
actividades, quer ao nível do do-
mínio hídrico, nomeadamente o 
licenciamento de eventuais furos 
para captação de água e o cor-
recto encaminhamento das águas 
residuais.

O 4º Encontro com a Educação 
vai realizar-se no dia 21 de Abril, no 
Cine-Teatro Municipal Messias. Um 
fórum que a autarquia organiza com 
o intuito de promover o debate entre 
os vários intervenientes no processo 
educativo e dar, assim, o seu contri-
buto para a melhoria da Educação 
no concelho e no país. Sob os 
motes “Empreender na Escola” e 
“Empreender: O Quê? Como? Para 
Quê?, vão estar em cima da mesa 
quatro temas centrais: “Cultura 
Empreendedora na Escola”, “Psi-
cologia do Empreendedorismo”, 

“Cenários de Futuro e Inovação” e 
Perspectiva Económica”.
Esta é uma iniciativa que vai já na 
sua quarta edição, consolidando o 
seu sucesso de ano para ano, com 
a presença de mais de duas cente-
nas de participantes em cada uma 
das edições passadas. Uma acção 
que conta com diversos especialis-
tas e as mais variadas abordagens, 
pautada pela análise, pelo debate 
e pela partilha de ideias, saberes, 
boas práticas e políticas de sucesso 
sobre um tema de extrema impor-
tância para a sociedade actual. 

O Dia Mundial da Árvore e da Floresta foi assinalado, 
a 21 de Março, no Jardim Público da Pampilhosa e no 
Parque da Cidade da Mealhada. Uma iniciativa conjunta 
da Câmara Municipal e da Fundação Mata do Buçaco 
(FMB), contando ainda com o apoio da Sociedade Água 
do Luso (SAL), dirigida a alunos do 5.º e 8.º anos, das 
escolas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico da Mealhada 
e da Pampilhosa. A acção foi marcada por duas pales-
tras temáticas alusivas à efeméride levadas a cabo pela 
técnica florestal Anabela Bem Haja e também pela plan-
tação simbólica de árvores nos dois locais. Assim, mais 
de uma centena de alunos da Pampilhosa e cerca de 
200 da Mealhada ouviram Anabela Bem Haja, da FMB, 
a falar sobre a importância das Florestas. Em seguida, 
procedeu-se à plantação simbólica de um pequeno 
cedro do Buçaco no Parque da Cidade da Mealhada 
e no Jardim Público da Pampilhosa, respectivamente. 
A SAL também que se juntou à iniciativa, contribuindo 

com o fornecimento de águas a todos os participantes 
e com a oferta de Azevinhos, espécies autóctones que 
também foram plantadas pelos alunos das duas escolas.

A edição de 2012 das Férias 
Desportivas e Culturais da Pás-
coa está a decorrer, desde 
o passado dia 26 de Março, 
estendendo-se até ao próximo 
dia 5 de Abril. Uma iniciativa que 
procura ocupar o tempo livre 
das crianças entre os 6 e os 
12 anos durante o período de 
interrupção escolar e que, para 
tal, conta com uma série de ac-
tividades desportivas, culturais e 
recreativas, programadas entre 
as 9h e as 18h de cada dia. A 
Educação Física, o Inglês e as 
visitas à Mata Nacional do Bussaco são algumas das propostas 
da Câmara Municipal para este ano e o objectivo mantém-se: pro-
mover o desenvolvimento pessoal das crianças, as suas relações 
interpessoais, a sua integração social e educação cívica, bem como 
um estilo de vida activo e saudável. 

A Escola Básica do 1.º Ciclo (E.B.1) de Barcouço foi uma das 
instituições de ensino a aparecer no recém-estreado programa 
da RTPN “LER +, Ler Melhor” que promove a leitura e divulga as 
novidades da edição livreira nos mais diversos géneros. A escola 
do concelho que recebeu 200 livros oferecidos pela editora Babel, 
no âmbito de uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, mereceu 
destaque numa das edições desta rubrica que dedica cinco minutos 
ao universo dos livros. A estação de televisão esteve, assim, a 20 
de Janeiro, na escola básica daquela freguesia mealhadense a fim 
de conhecer as suas estratégias de promoção da leitura. 

A campanha “Garrafa+Tampa=Solidariedade” – pro-
movida pelo Sector de Ambiente da Câmara Municipal, 
com a colaboração do Sector de Acção Social da 
autarquia e da ERSUC –, vai continuar durante o ano 
de 2012. Assim, apela-se ao sentido solidário de toda 
a população para que continue a colaborar numa 
causa que em muito tem contribuído para minorar as 

carências sociais do concelho. Para isso, só tem que 
depositar as suas garrafas com tampa num dos mais 
de 50 contentores existentes no município destinados 
a esse fim e que estão devidamente identificados. 
Equipamentos municipais, escolas, jardins-de-infância 
ou Instituições Particulares de Solidariedade Social são 
alguns dos locais de recolha. 

Cartão ConCelhio – património que nos une!
Aquira o seu Cartão Concelhio, para entrar durante um ano gra-
tuitamente na Mata Nacional do Buçaco. A iniciativa distingue os 
munícipes dos concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova.

Anuidade: 15€

Mais informações e condições de utilização em www.fmb.pt, gab-
presidencia@fmb.pt ou 231 937 000

4º ENCONTrO COM A EdUCAçãO
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SUSTENTABILIDADE

EDITAL N.º 04/2012
CARLOS ALBERTO DA COSTA CABRAL, Presidente da Câmara 
Municipal de Mealhada. FAZ SABER QUE: As sepulturas que se-
guidamente se indicam, têm pedra mármore instalada, não tendo 

ainda sido requerida a respectiva concessão:
talhão 4

Sepultura n.2 8 e 39
talhão 12

Sepultura n.2 1, 10, 12, 24 e 26
talhão 13

Sepultura n.2 98
talhão 15

Sepultura n.2 13
Informam-se os munícipes interessados, que é concedido um prazo 
de 180 dias, para legalização da situação. Findo o prazo estabelecido 
sem que seja apresentado o pedido de concessão, a Câmara Muni-
cipal ver-se-á obrigada a proceder à remoção das pedras mármore, 
uma vez que a situação actual não pode manter-se por se tratar de 
uma i lega I i d a de.
E, para constar se publica o presente "Edital" e outros de igual teor 
a que vai ser dada a devida publicidade.
E eu,                       (Cristina Maria Simões Olívia), Chefe da Divisão 
Administrativa e Jurídica, o subscrevi. Mealhada, 23 de Janeiro de 

2012.

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

A Câmara Municipal da Mealhada 
recebeu Daniel Campelo, se-
cretário de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural, a 31 
de Janeiro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho. A visita do 
membro do Governo deveu-se a 
um convite do edil Carlos Cabral 
que o quis acolher naquela a que 
chama a “casa da democracia do 
concelho” e antecedeu a reunião 
do Conselho de Fundadores da 
Fundação Mata do Buçaco (FMB), 

na qual participou durante a tarde. 
Na presença de vereadores, pre-
sidentes de Junta de Freguesia e 
outras personalidades, como o 
presidente da FMB, António Jorge 
Franco, Cabral deu as boas-vindas 
a Daniel Campelo, uma estreia 
no que respeita a visitas oficiais 
desta legislatura à Mealhada. 
O Presidente da Câmara fez 
um breve retrato do município, 
destacando um concelho que 
“se tem empenhado fortemente 

no seu desenvolvimento, nun-
ca esquecendo o local onde 
está inserido” e que “cultiva a 
boa vizinhança” com outros 
concelhos, envolvendo-se na 
comunidade intermunicipal com 
vista ao crescimento colectivo e 
ao desenvolvimento sustentável 
da região. Adiante, Carlos Cabral 
passou a falar da “jóia da coroa 
do concelho”, expressão usada 
pelo próprio para se referir à Mata 
Nacional do Buçaco. O autarca 
abordou o passado da Mata 
que “esteve num abandono que 
ultrapassou o limite do que era 
aceitável”, falou dos esforços 
em recuperá-la, inclusive da 
integração da Câmara Municipal 
na gestão daquela área, há dois 
anos. A criação da FMB teve 
o apoio unânime de todas as 
forças políticas por “sentirem 
que era fundamental a presença 
da Câmara na gestão da Mata”, 
proferiu o edil. “Valeu a pena, 
vimos evolução!”, frisou Cabral.

Decorreu, a 25 de Janeiro, no 
Arquivo Municipal, mais uma 
reunião para discutir a imple-
mentação da Agenda 21 Local 
na Mealhada que – de acordo 
com Miguel Coutinho, secretário-
geral do Instituto do Ambiente 
e Desenvolvimento (IDAD) da 
Universidade de Aveiro (UA) e co-
ordenador do projecto – chegou 
a “uma fase importante”. A pre-
paração do diagnóstico é essa 
fase: um momento no qual se 
estabelecem metas a atingir em 
áreas tão fundamentais como a 
protecção ambiental, o desen-
volvimento sócio-económico e 
a coesão social. Nesse sentido, 
rumo a um plano de acção, 
juntaram-se à mesma mesa, 
Miguel Coutinho com outros 
dois elementos do IDAD, a vice-
presidente da Câmara, Filomena 

Pinheiro, o vereador do Ambien-
te, Júlio Penetra, bem como o 
grupo de trabalho da autarquia 
destacado para dirigir o progra-
ma em articulação com a UA.
Com vista a expor o ponto da 
situação relativamente ao desen-
volvimento da implementação da 
Agenda 21 Local na Mealhada, 
sempre na óptica de procura de 
diálogo com a autarquia, os es-
pecialistas apresentaram, conci-
samente, a “fotografia” do muni-
cípio, revelando o estado em que 

este se encontra em relação aos 
princípios de Aalborg (ver caixa) e 
identificando os eixos prioritários. 
Aqui, os responsáveis verificaram 
que há “grande preocupação do 
município” a caminho da susten-
tabilidade e que muitas acções 
da Câmara Municipal “já vão 
de encontro” às dez normas do 
desenvolvimento sustentável. 
Filomena Pinheiro considerou 
que o município está “num 
bom caminho” e tem feito “o 
trabalho de casa, investindo 
e apostando num modelo de 
desenvolvimento sustentável”, 
acrescentando que “existe 
hoje uma plataforma de infra-
estruturas, equipamentos e 
acções imateriais que per-
mitem o pensar e o agir na 
Agenda 21 Local no concelho 
da Mealhada”. A vice-presidente 
da Câmara diz que “as semen-
tes estão lançadas” e espera, 
agora, um maior envolvimento 
da população. Nesse âmbito, a 
autarca pensa que se deviam 
organizar mais ‘workshops’, 
pois o primeiro “foi óptimo”, 

sobretudo, porque “concentrou 
pessoas que podem vir a ser 
envolvidas no processo e que 

não estavam sensibilizadas, 
pessoas que podem vir a ser 
pivôs importantes”. 

seCretário de estado das florestas foi reCebido 
na Câmara muniCipal 

agenda 21: Câmara muniCipal reuniu Com idad 
para disCutir preparação do diagnóstiCo

Campelo FeliCitou Câmara 
por entrar na gestão da mata
Daniel Campelo aplaudiu o poder autárquico democrático 
e congratulou o facto da Câmara Municipal ter entrado na 
gestão da Mata. “A floresta não tem partidos, nem ideolo-
gias”, salientou o secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural que garante que o essencial é a sua 
preservação. Na sua intervenção, o governante destacou 
ainda a importância da floresta/ produção florestal como um 
dos sectores que mais exporta em Portugal. "Depois da Galp 
e da AutoEuropa, o terceiro maior exportador em Portugal 
é a floresta”, indicou. O estadista defendeu ser necessário 
“envolver mais as autarquias e o Governo na coisa pública 
através de parcerias para potenciar ao máximo aquilo que 
cada concelho tem”, sendo a FMB um exemplo do “caminho 
alternativo de busca dessa eficácia”. Este admitiu também 
que “é propósito do Governo fazer com que a coisa pública 
seja bem aproveitada a favor do desenvolvimento do país”, 
assim esta “é a estratégia para o Buçaco e para várias áreas 
florestais do país”, disse.

Os dez princípios de Aalborg: 1) Governância; 2) Gestão local 
para a sustentabilidade; 3) Bens comuns naturais; 4) Consumo 
responsável e opções do estilo de vida; 5) Planeamento e de-
senho urbano; 6) Melhor mobilidade, menos tráfego; 7) Acção 
local para a saúde; 8) Economia local dinâmica e sustentável; 9) 
Equidade e justiça social; 10) Do local para o global.
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XiV Feira de artesanato 
e gastronomia Com insCrições 
abertas até 20 de abril

Chakall Cozinhou no luso

CarnaVal luso-brasileiro 
da bairrada Cumpriu 34.ª edição 

CarnaVal da mealhada diVulga 
potenCialidades do ConCelho

Estão abertas, até 20 de Abril, as inscrições 
para a XIV Feira de Artesanato e Gastro-

nomia do Município de Mealhada, que 
decorrerá entre os dias 2 e 10 de Junho 
de 2012, no Jardim Municipal. Tal como em 
anos anteriores, as inscrições devem ser 
enviadas por e-mail, para fag.mealhada@
gmail.com, ou pelo correio, para a Câmara 
Municipal da Mealhada, impreterivelmente, 
até 20 de Abril.
A ficha de inscrição e as normas de funcio-
namento estão disponíveis no site da Câ-
mara Municipal em: www.cm-mealhada.pt

O canal televisivo SIC Mulher transmitiu, 
a 13 de Janeiro, o episódio da nova 
temporada do programa “Chakall & Pul-
ga” realizado na Vila do Luso. Um ‘road 
cooking’ onde o conceituado chef argen-
tino Chakall cozinhou um dos pratos típi-
cos da região, a Chanfana. Com o apoio 
da Câmara Municipal da Mealhada e da 
Sociedade Águas de Luso, o programa 
foi gravado nos jardins do Luso, junto ao 
lago, e contou com a animação do grupo 
de gaiteiros “Os Carriços”. 

O Carnaval Luso-Brasileiro 
da Bai r rada cumpr iu-se 
mais um ano na Mealhada, 
entre os dias 17 e 21 de 
Fevereiro. O sambódromo 
Luís Marques contou, na 
sua 34ª edição, com a par-
ticipação de cerca de 1.200 
figurantes, entre dançarinos 
de quatro escolas de sam-
ba, grupos de sátira, dan-
ça, animação, saltimban-
cos, gigantones, fanfarra 
e mascarados. Como vem 
acontecendo, desde 1978, 
o evento apresentou como 
“rei” um artista brasileiro, 
desta vez o actor Anderson 
Di Rizzi, que interpreta o 
papel de sargento Xavier na 
novela “Morde e Assopra” e uma “rainha”, essa portuguesa, a cantora 
popular Micaela. A animação nocturna foi uma constante durante o 
decorrer do emblemático certame e nem o fim da tolerância de ponto 
na terça-feira de Carnaval, decretado pelo Governo poucos dias antes, 
parece ter afastado os foliões que acorreram à Mealhada em grande 
número. Fiel às tradições carnavalescas, a Mealhada foi, aliás, um dos 
municípios a dar tolerância aos funcionários municipais.

A Câmara Municipal apoiou, este ano, o evento em 81 mil euros. O “clima 
de austeridade e contenção” que se vive forçou a edilidade a reduzir o 
apoio em 10% em relação a 2011. Contudo, o Carnaval da Mealhada 
continua – de acordo com a vice-presidente da Câmara – a ser “uma 
prioridade” para a autarquia por ser um “projecto que divulga as poten-
cialidades do concelho”. Por esse motivo, “o apoio da Câmara não se 
fica pelo monetário, já que abarca toda a parte logística”.

TURISMO

A água, o pão, o vinho e o leitão 
estrearam, a 29 de Fevereiro, 
em dia de abertura da Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL) 2012, o 
programa da Turismo do Centro 
de Portugal (TCP). Uma degus-
tação dos quatro produtos de 
excelência da Mealhada inaugu-
rou o stand da entidade regional 
e foi marcada por uma grande 
afluência de visitantes e interes-
sados no projecto gastronómico 
do município. A acção contou 
com a comparência da vice-
presidente da Câmara Municipal, 
também a presidente da direcção 
da Associação 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada. Filomena 
Pinheiro, esteve, em Lisboa, a 
defender o projecto da autarquia 
que, desde 2008, tem apostado 

no “lançamento de uma marca 
de qualidade”, marca que divul-
gou junto de uma comunicação 

social solícita. A representar o 
município, estiveram ainda os 
vereadores José Calhoa e Júlio 

Penetra, bem como diversos 
empresários do sector da restau-
ração do concelho.

Filomena Pinheiro considera que 
a presença da marca gastronó-
mica “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada – Água | Pão | Vinho 
| Leitão” numa feira de renome 
internacional como a BTL, acarre-
ta uma “projecção determinante 
para aquele que é entendido 
como um dos projectos mais 
relevantes do concelho e para o 
futuro da marca”. Uma insígnia 
que pretende continuar a “re-
forçar o posicionamento destes 
quatro produtos”, bem como 
“criar junto dos consumidores 
uma identidade forte para este 
património e sensibilizar os agen-
tes económicos do sector para 
a necessidade de continuarem a 
perseguir a qualidade que, cada 
vez mais, o mercado exige”. 

4 maravilhas da mesa da mealhada 
sobressaíram na btl 

Câmara lança nova fase de Candidaturas 
à marCa 4 maravilhas
A Câmara Municipal lança, este ano, 
uma nova fase de candidaturas à marca 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada” que vai decor-
rer durante todo o mês de Abril. Os 
agentes económicos que considerem 
reunir as condições necessárias po-
dem concorrer à obtenção da marca 

que os possibilita usar os respectivos 
elementos distintivos. Os interessados 
em candidatar-se ao projecto devem 
dirigir-se aos serviços administrativos da 
Divisão de Administração e Conserva-
ção do Território da Câmara, no horário 
de atendimento ao público (2ª a 6ª, das 
9h às 16h).
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SOLIDARIEDADE

roda ViVa quer ter papel 
de agregador e Coordenador 
de moVimentos solidÁrios

Cientista espera sensibilizar 
pessoas e instituições para 
proJeCtos solidÁrios 

Em nome da Loja Social, Júlio Penetra comentou que “o gesto [de Sandro Alves] 
ultrapassa largamente o valor material das cadeiras” e que “o simbolismo do 
seu gesto é muito importante” por trazer “o foco para um problema muito pre-
ocupante” e “para a necessidade de assumir a realidade e de nos agregarmos 
todos em volta da resolução destes problemas”. O vereador da Acção Social 
admitiu mesmo que a Roda Viva “pretende começar a ter um papel de agre-
gador e coordenador de todas estas vontades e todos estes movimentos que 
existem no concelho, colaborando com eles e apoiando-os com capacidade 
técnica da avaliação das situações sociais para que tudo quanto se dá, seja 
dado com proveito e utilidade”. 

Sandro Alves disse sentir-se orgulhoso e feliz “pelo facto do [seu] trabalho ser reco-
nhecido” e garantiu que isso apenas o “motiva para continuar”. Esses sentimentos 
aumentam quando se apercebe de que aquilo que faz por “satisfação pessoal” 
pode significar “um passo para abrir um caminho para uma potencial estratégia 
terapêutica”. O jovem investigador comentou que, no seu íntimo, este “acto sim-
bólico faz todo o sentido” e, mais ainda, “fazê-lo na [sua] terra” e espera que “o 
evento possa vir a sensibilizar pessoas e instituições para projectos solidários na 
Mealhada, partindo do princípio que mesmo não dando muito, será sempre melhor 
do que nada!”. Também Isabel Moreira, presidente do LCM, admitiu que o que 
“animou [o clube] a organizar esta cerimónia foi a esperança de que o exemplo do 
Sandro inspire muitos outros gestos” idênticos.

a roda viva acolheu, a 8 de 
março, um evento solidário 
organizado pelo lions Clube 
da mealhada (lCm), no qual 
foram entregues cadeiras de 
rodas a quatro instituições 
da mealhada: loja social, 
santa Casa da misericórdia, 
Cruz vermelha e associação 
bairrada solidária. a iniciativa 
partiu de um “gesto simbólico” 
do jovem cientista mealhaden-
se sandro alves, distinguido 
recentemente com o prémio 
pulido valente 2011 pelo seu 
trabalho de investigação na 
área da doença degenerativa 
motora (machado-Joseph), 
pelo qual recebeu um mon-
tante de dez mil euros. o 
lCm ajudou o investigador 
a concretizar a sua vontade 
de doar os equipamentos 
“de modo a que pudessem 
servir a todos e não apenas a 
alguns em particular” e, jun-
tos, seleccionaram as quatro 
contempladas. as motivações 
que levaram à escolha foram 
variadas, porém todas unidas 
pelo mesmo fundamento: o 
apoio incondicional que estas 
instituições dão à sua comu-
nidade.
presente na cerimónia, a vice-
presidente da Câmara ex-
pressou a “enorme honra e 
orgulho” que sente em “ter 
o sandro como elemento 
da comunidade”. filomena 
pinheiro falou do conterrâ-
neo como sendo “um jovem 
empreendedor que não só 

conseguiu vencer, mas tam-
bém promover o concelho e 
trazer-lhe uma grande rique-
za”. a autarca elogiou sandro 
alves por nunca ter esquecido 
as suas raízes e sublinhou o 
facto como sendo de extrema 
importância. “isto é muito im-
portante porque ele serve de 
exemplo para todos” e é “o 
condutor desta cadeia, não só 
de sucesso, mas sobretudo de 
solidariedade e envolvimento 
com aqueles que mais preci-
sam”, frisou. 

sandro alves doou 4 Cadeiras de rodas 
a instituições do ConCelho na loJa soCial 
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Carlos Cabral assume eVento Como 
Forma de “homenagear” muníCipes  
O Presidente da Câmara Municipal também subiu ao palco para agradecer a todos aqueles que 
fazem parte, directa ou indirectamente, – “associações desportivas, atletas, a todos aqueles 
que dão seu esforço” – da Gala Desportiva do Município da Mealhada e que tornam possível 
a realização do evento. Carlos Cabral congratulou, ainda, o empenho da Câmara que, “com 
muito cuidado”, “tem feito uma gestão dos dinheiros públicos”, o que dá a possibilidade de ter 
um município onde “em todas as freguesias” existem “os melhores equipamentos desportivos 
da região”, construídos ou apoiados pela autarquia. O autarca revelou que o grande investi-
mento que a Câmara Municipal faz é “essencialmente em instalações”, sentindo-se, porém, 
na obrigação de apoiar as associações desportivas por delas fazerem parte “as populações, 
os mealhadenses das oito freguesias do concelho”, admitindo que são esses associados e 
essas associações que “apoiam mais do que a própria Câmara”. Assim, a iniciativa organizada 
pela autarquia é uma forma de “homenagear os 20 mil habitantes do município”, afirmou. 
Para Cabral “o município da Mealhada, na área do desporto, tem uma grande perspectiva 
à sua frente” e, apesar dos muitos encargos que exigem, foram construídos equipamentos 
básicos que estão ao serviço da população. Para terminar, o presidente da Câmara deu voz 
a um compromisso da equipa municipal: “Todos nós continuaremos a contribuir: apoiando o 
desporto, apoiando o desenvolvimento social e cultural, desenvolvendo economicamente o 
município da Mealhada”.

noite do desporto voltou 
a lotar Cine-teatro messias
O Cine-Teatro Municipal 
Messias lotou, a 31 de Ja-
neiro, na sexta edição da 
Gala Desportiva do Muni-
cípio da Mealhada. Uma 
noite de distinções e de 
animação, dedicada aos 
desportistas do concelho 
e a todos os que, de algu-
ma forma, já deram o seu 
contributo para o desen-
volvimento do desporto no 
município. O evento foi, por 
força da actual conjuntura 
económica, mais contido 
nos gastos, porém igual-
mente caloroso e entu-
siasmante, contando com 
a animação do artista Luís 
Portugal e de uma série de 
actuações de associações 
locais. 

O “novo estado de coisas” – 
nas palavras do vereador do 
Desporto da Câmara Munici-
pal – fez a autarquia ponderar 
a realização da sexta edição 
do evento, contudo “a respos-
ta, encontramo-la em vários 
sinais como este, ao vermos 
esta sala cheia de entusiasmo 
e expectativa”, disse Júlio Pe-
netra. Deste modo, e porque 
a “crescente actividade das 

nossas associações” e os 
“resultados alcançados pelos 
nossos atletas e as nossas 
equipas, no plano regional e 
nacional” o justificam – afir-
mou o vereador – a Gala “é 
para continuar!”. E sustentou: 
“Cada vez com mais rigor, 
é certo, sem desperdícios e 
maior controlo nos consumos 
e despesas de funcionamento 

das instalações, mas para 
continuar!”.
Neste contexto, cumpriu-se 
a sexta edição da iniciativa 
organizada pela Câmara Mu-
nicipal, como forma de reco-
nhecimento e agradecimento 
do trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido nesta área 
a nível concelhio, novamente 
conduzida por dois elementos 

da “casa”: Susana Oliveira e 
Luís Simões. Uma noite em que 
foram divulgados os vencedo-
res de Atleta do ano, Revelação 
do Ano, Dirigente do Ano, Trei-
nador do Ano e Equipa do Ano. 
Para anunciar as “estrelas do 
desporto” de cada uma das ca-
tegorias, subiram ao palco, por 
esta ordem, o jogador de fute-
bol do Rio Ave FC João Tomás, 

ainda do mundo futebolístico 
o treinador do Beira-Mar Rui 
Bento, o árbitro internacional 
Artur Soares Dias, o futebolista 
da Académica Diogo Valente 
e o nadador olímpico Diogo 
Carvalho. A cerimónia ainda 
teve lugar para reconhecer o 
Mérito Desportivo a 22 atletas 
de várias modalidades. Mas, 
foram as distinções de Asso-
ciação Desportiva do Ano, Alto 
Prestígio, Carreira e, também, 
Dedicação e Incentivo que sus-
citaram mais expectativa, uma 
vez que só viriam a ser conhe-
cidas no “calor do momento”. 
Os jornais locais “Mealhada 
Moderna” e “Jornal da Mea-
lhada” fizeram-se representar 
no júri pelos seus directores, 
respectivamente Isabel Moreira 
e Nuno Canilho. A presidente 
da direcção da Associação CA-
DES, Janine de Oliveira, o juiz-
árbitro de ténis José Augusto 
Oliveira e o professor de Edu-
cação Física Luís Lima foram 
os restantes jurados nomeados 
pela Câmara Municipal, estan-
do a estes destinada a total 
responsabilidade de avaliação 
de candidaturas, recolha de 
informação e selecção dos 
galardoados.
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O I Torneio de Escolinhas Municipais assinalou o 12º 
aniversário das Piscinas Municipais da Mealhada, a 
17 de Março. Uma actividade dinamizada pelo sector 
do Desporto da Câmara, na qual participaram cerca 
de 80 alunos dos 4 aos 14 anos inscritos nas turmas 
da escolinha de natação. Em dia de celebração, os 
mais graúdos também não foram esquecidos e foi a 
pensar neles que se realizou uma aula de HidroGAP, 
que contou com cerca de 30 adultos. Situadas na 
zona desportiva de Mealhada, as Piscinas Munici-
pais são uma infra-estrutura de fácil acesso e com 
condições para receber a organização de provas 
e competições de elevado nível, já que possui tec-
nologia moderna e inovadora. Por estes e outros 
motivos, há 12 anos que as Piscinas Municipais são 
uma mais-valia não só para o concelho, como para 
toda a região Centro. 

pisCinas muniCipais 
assinalaram 12 anos 
Com torneio 
de esColinhas e hidrogap 

lista de VenCedores:
atleta do ano | Miguel Costa – Atletismo (ADREP)
revelação do ano | Vasco Gois Bica – Ciclista de Downhill
dirigente do ano | Luís Oliveira - Grupo Desportivo da Mealhada
treinador do ano | José Carlos Rocha – Juniores do Futebol 
Clube da Pampilhosa 2011/12
equipa do ano | Iniciados masculinos do Hóquei Clube da Me-
alhada 2010/11
associação desportiva do ano |Casa do Povo da Vacariça
alto prestígio | Rosa Branca da Costa
Carreira | José João Batista Aldeia
dedicação | José Carlos Silva (Andebol) e José Eduardo Fernan-
des (Natação)
incentivo | Futebol Clube de Barcouço
mérito desportivo:
André Simões - Atletismo - Associação Desportiva, Recreativa e 
Educativa da Palhaça
António Neves - Karaté Shukokai - Dojo de Karaté Shukokai dos 
Bombeiros Voluntários da Pampilhosa
Barroca (João Gabriel Silva Ferreira) - Futebol - Servette Football 
Club
Carla Ruela - Atletismo - Associação Desportiva, Recreativa e 
Educativa da Palhaça
Dinis Abreu - Hóquei em patins - Hóquei Clube da Mealhada
Eduardo Fernandes - Natação - Grupo Desportivo da Mealhada
Elson Agante - Kickboxing - Dojo Curigym
Gil Ferreira – Atletismo
João Mário Magalhães - Ténis - Escola de Ténis de Cluny e Luso 
Ténis Clube
João Nogueira - Atletismo - Associação Desportiva, Recreativa e 
Educativa da Palhaça
Jorge Martins - Karaté Shukokai - Dojo de Karaté Shukokai dos 
Bombeiros Voluntários da Pampilhosa
José Mota - Kenpo Karaté - Escola de Kenpo da Mealhada
Luís Toscano - Motociclismo 
Maria Malaguerra - Natação - Sociedade Columbófila Cantanhe-
dense
Miguel Pais Costa - Atletismo - Associação Desportiva, Recreativa 
e Educativa da Palhaça
Paulo Castela - Ténis - Escola de Ténis de Cluny
Pedro Castanheira – Motociclismo
Pedro Felício - Kickboxing - Dojo Curigym
Ricardo Ferreira - Andebol - Casa do Povo da Vacariça
Sérgio Santos - Kickboxing - Dojo Curigym
Tiago Sousa - Hóquei em patins - Hockey Liceo da Corunha
Vasco Góis Bica - Ciclismo - Equipa Quadra /Avalanche / V. Janes

mais de 250 atletas 
partiCiparam na 
v ori btt rota 
da bairrada

servette estagiou 
no luso e foi reCebido 
na Câmara muniCipal 

O VIII Campeo-
nato Ibérico de 
Orientação em 
BTT 2012 pas-
sou pelo muni-
cípio (Barcouço 
– Mealhada) a 10 
e 11 de Março. 
Uma prova com 
duas etapas a pontuar para o Campeonato Ibérico e para 
a Taça de Portugal de Ori BTT na qual participaram mais 
de 250 atletas. Contando com a colaboração da Câmara 
Municipal, da Freguesia de Barcouço e da Federação 
Portuguesa de Orientação, o DAR -  Desportivo Atlético 
de Recardães organizou a quinta edição da Rota da 
Bairrada, constituída por 19 escalões de competição e 
dois escalões abertos para amantes do BTT.

A equipa suíça do Ser-
vette Football Club, de 
Genebra, foi recebida, a 
18 de Janeiro, no Salão 
Nobre dos Paços do 
Concelho da Câmara 
Municipal da Mealhada, 
pelo autarca Carlos Ca-
bral e vereação. Com o 
pelouro do Desporto, 
Júlio Penetra felicitou o clube por dar preferência à Mealhada para 
cumprir o seu estágio, realçando as condições que o município 
possui a nível de equipamentos desportivos. Com quatro joga-
dores portugueses nas suas fileiras – entre eles o guarda-redes 
mealhadense Barrocas e outros dois lusos a dar o rosto ao clube, o 
treinador João Carlos Pereira e o dirigente desportivo Costinha – a 
equipa já considerada “a mais portuguesa da Europa” treinou no 
Centro de Estágios do Luso, entre 9 e 21 de Janeiro.



ÚLTIMA
BOLETIM MUNICIPAL

o auditório da biblioteca mu-
nicipal acolheu, a 16 de março, 
uma sessão de apresentação 
de um novo portal projectado 
pela dpu – divisão de planea-
mento urbanístico da Câmara 
da mealhada. “aconteceu 
na minha rua” é o nome da 
recém-criada ferramenta que 
consiste num mapa onde qual-
quer munícipe pode identificar 
anomalias ou sugerir melho-
ramentos no espaço público 
e reportá-los aos serviços 
municipais, por escrito e/ou 
através de fotografias para o 
www.cm-mealhada.pt/acon-
teceunaminharua/. um serviço 
que permite, ainda, consultar o 
ponto da situação relativamen-
te à resolução dos problemas. 
“é uma política de ataque rápi-
do. Já somos céleres a atender 
as solicitações dos munícipes, 
mas queremos ser ainda mais 
rápidos” e “desenvolver um 
modelo de gestão territorial 

competente”, adiantou o vere-
ador da autarquia José Calhoa. 

O portal “Aconteceu na minha 
rua” que permite aos munícipes 
detectar e comunicar à Câmara 
anomalias no espaço público 
do concelho ou mesmo sugerir 
melhoramentos, foi apresenta-
do, passo a passo, pela técnica 
da DPU da autarquia Sandra 
Lopes e pode ser usado, desde 
já, pelos cidadãos. Inserido no 
portal de informação geográ-
fica SIG@Mealhada, a nova 
ferramenta foi desenvolvida 
pela DPU em conjunto com o 
gabinete de Sistemas de Infor-
mação da Câmara e resulta do 
“aproveitamento do know-how 
dos técnicos da autarquia, com 
um investimento quase nulo, 
uma vez que recorre a ‘softwa-
re’ livre”, garantiu o vereador do 
Planeamento Urbanístico. José 

Calhoa considera que, desta 
forma, se irá “dar continuidade 
à política de proximidade que 
a Câmara tem mantido com os 
munícipes”.
Em plena era da comunicação, 
a Câmara da Mealhada dispo-
nibiliza, assim, uma ferramenta 
na qual qualquer cidadão po-
derá, comodamente e inde-
pendentemente do local onde 
se encontre, participar irregu-
laridades por ele detectadas 
como buracos no pavimento, 
avarias, rebentamentos ou 
problemas na iluminação ou 
sinalização, entre outras. Após 
o problema ter sido comunica-
do através do portal, o caso é 
então “encaminhado para os 
serviços competentes e o mu-
nícipe é informado [pela mesma 
via] do ponto de execução do 
trabalho”, explicou o vereador.
José Calhoa confiante no su-

cesso da inovação e aberto a 
sugestões 
Perante alguns receios dos 
presentes quanto ao pleno fun-
cionamento do novo sistema, 
José Calhoa respondeu: “Nós, 
medo não temos, por isso, aqui 
estamos!”. O autarca mostrou-
se aberto a sugestões para a 
melhorar e acolheu os alertas 
para os perigos que a novidade 
possa trazer e diz estar dispos-
to a “daqui a algum tempo fazer 
o balanço” para perceber se 

“valeu a pena e se as pessoas 
estão, ou não, satisfeitas”. O 
vereador assumiu que a ferra-
menta “foi construída a partir 
de um ‘software’ livre, limitámo-
nos àquele que temos, e temos 
que nos basear no que existe e 
ir adaptando, mas efectivamen-
te é para melhorar!”. José Ca-
lhoa está, por isso, disponível 
a ouvir sugestões e propostas 
de melhoria, mas mostra-se 
confiante quanto ao sucesso 
do moderno portal. 

Câmara apresentou ferramenta inovadora que 
permite aos muníCipes reportar anomalias 

sig@mealhada estÁ mais dinâmiCo,
apelatiVo e FunCional
A sessão de esclarecimento conduzida por Sandra Lopes, da DPU, serviu igualmente para 
revelar as actualizações feitas ao portal de informação geográfica SIG@Mealhada (www.
cm-mealhada.pt/sigmealhada/) que a Câmara disponibilizou aos munícipes em 2009. Um 
instrumento que permite a consulta dos planos municipais de ordenamento e disponibiliza 
informação georreferenciada referente a serviços e equipamentos públicos, turismo e dados 
estatísticos dos Censos, que acaba de ser melhorado e actualizado de forma a tornar-se mais 
dinâmico, apelativo e funcional. A principal característica do renovado portal é que este vai 
estar ligado directamente à base de dados da autarquia e, portanto, sempre que se justifique, 
será adicionada mais informação ou actualizada a existente.

portal simpliFiCa 
proCesso de ComuniCação 
Com a Câmara

Para explicar o processo, José Calhoa falou daquilo que 
já é prática na autarquia. “Hoje quando os munícipes 
comunicam para a Câmara, a sugestão ou a reclamação 
é encaminhada para os serviços que podem ajudar. Se a 
solução for rápida, tem que ser executada rapidamente, se 
for demorada o munícipe recebe uma resposta de como 
vai ser resolvido o problema. Aquilo que se faz em papel 
é exactamente o mesmo que se pretende fazer com esta 
ferramenta, mas obviamente será mais simples de funcio-
nar. Claro que nos obriga a sermos ainda mais céleres, mas 
o benefício é para os munícipes!”, comentou o vereador .


