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A crise parece justificar tudo. 
É explicação para qualquer 
medida de austeridade e é 
também explicação para o 
violento ataque que tem sido 
feito ao Poder Local. Afinal, 
quem é essa “menina de cin-
co olhos” que chegou vestida 
de fato e gravata e determinou 
que as Câmara Municipais 
e as Juntas de Freguesias 
fossem reduzidas? Como é 
que surge esta Reforma da 
Administração Local e porque 
é que tem sido imposta a 
uma velocidade estonteante 
ignorando as populações? 
E o que seria do nosso país 
se não fosse o Poder Local? 
Quem defende a redução 
das Juntas de Freguesia já 
alguma vez esteve à frente 
de uma delas? Não darão 
as Câmara Municipais e as 
Juntas de Freguesia melhores 
exemplos? Perguntas sem 
resposta que nos conduzem a 
esta pseudorreforma, feita ao 
contrário, à pressão, sem pés 
nem cabeça, que não cumpre 

os objetivos que a justificam e 
impõe agregações territoriais 
por regra de três simples, 
sem qualquer avaliação das 
consequências negativas que 
essas vão causar no povo, na 
identidade histórica, cultural 
e social do nosso território. 

Somos, por isso, contra qual-
quer agregação, leia-se extin-
ção, de freguesias no con-
celho da Mealhada. Somos 
contra e votaremos sempre 
contra esta reforma, por não 
concordarmos com os seus 
princípios e considerarmos 
que os seus próprios objeti-
vos não são cumpridos e te-
rão efeito contrário no nosso 
concelho. Temos um território 
coeso e bastante desenvol-
vido; as Juntas de Freguesia 
têm desenvolvido intensa-
mente a sua capacidade de 
intervenção, prestando um 
excelente serviço público 
de proximidade às popula-
ções; todas as freguesias 
não urbanas do concelho 

editoriaL

têm uma população superior 
a mil habitantes; e todas as 
freguesias têm preservado a 
sua identidade histórica, cul-
tural e social, que será posta 
em risco, sim, face a qualquer 
tentativa de agregação, o 
que será de todo inaceitável 
e criminoso. Para além disso, 
consideramos que o Muni-
cípio da Mealhada tem um 
modelo de desenvolvimento 
económico-social sustentável 
e possui uma estrutura admi-
nistrativa coesa e equilibrada, 
cujos resultados no contexto 
nacional são por demais evi-
dentes e conhecidos.

Por tudo isto, a nossa palavra 
é não e foi essa que seguiu, 
unanimemente, para a As-
sembleia Municipal! Não a 
este modelo de reorganização 
territorial e ao que de nefasto 
ele implica no nosso con-
celho. Não à conflitualidade 
entre populações e à perda 
de identidade do Município 
da Mealhada!

Presidente da Câmara Municipal

Este Boletim Municipal da Mealhada foi escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico
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a vila do Luso vai receber, nos 
dias 13, 14 e 15 de julho, a pri-
meira edição do Luso zen. um 
festival inteiramente dedicado 
à meditação e ao relaxamento, 
com uma oferta diversificada de 
workshops vocacionados para a 
promoção da saúde e do bem-
estar. um evento inspirado no 
conceito das atividades de rela-
xamento do festival andanças, 
que é produzido marco cruzeiro 
(programador dessas atividades 
no andanças e colaborador 
da associação pédexumbo), e 
conta com o apoio da câmara 
municipal da mealhada.

Workshops de Yoga, Pilates, Tai 
Chi, Qigong, Danças Orientais 
e Biodanza, Massagem Tailan-
desa, Massagem Ayurvédica, 
Shiatsu, Tui Na, palestras sobre 
medicinas naturais e hábitos de 
vida saudável, caminhadas pela 
Mata Nacional do Bussaco ou a 
oficina de Land Art são algumas 
das muitas propostas que o 
festival Luso Zen vai trazer à vila 
do Luso de 13 a 15 de julho. Um 
festival que oferece também ar-
tes performativas, cénicas e plás-
ticas, e programação noturna, a 
partir das 21h, com um concerto 
de música no âmbito da temática 
Zen e que vai decorrer, na sua 
maioria, no Parque do Lago.

As crianças também foram con-
templadas. O Luso Zen oferece 
um Espaço Criança, com uma 
programação especialmente 
vocacionada para os mais pe-
quenos, com técnicas de medi-
tação e relaxamento adaptadas, 
dança, expressão plástica e dra-
mática, jogos e muita diversão. 
O Espaço Criança vai funcionar 
todos os dias das 9h30 às 13h 
e das 15h às 19h.

O festival começa com a rece-
ção dos participantes dia 12 
de julho, pelas 17h, e termina à 
mesma hora de dia 15 de julho. 
O programa vai desenvolver-se 
ao longo de três períodos diá-
rios: o da manhã (das 9h30 às 
13h), o da tarde (das 14h às 19h) 
e o da noite (das 21h às 24h), 
sendo que durante as manhãs 
e as tardes o festival terá várias 
oficinas para adultos e crianças, 

a decorrerem em simultâneo, 
bem como um ciclo de confe-
rências sobre medicinas natu-
rais, alimentação e hábitos de 
vida saudável.

O festival Luso Zen pretende, 
pois, proporcionar a descoberta 
de novas formas de atingir o 
bem-estar e a tranquilidade, 
num ambiente divertido. São 
três dias dedicados à prática 

e divulgação de atividades de 
meditação e relaxamento, num 
evento apoiado pela Câmara 
Municipal da Mealhada, Junta 
de Freguesia do Luso, Funda-
ção Mata do Buçaco, Fundação 
INATEL, MALOCLINIC e Grande 
Hotel do Luso. Outras infor-
mações sobre o festival estão 
disponíveis em www.lusozen.
com, em ou através do e-mail 
geral@lusozen.com. 

Luso recebe festivaL de meditação 
e reLaxamento em JuLho
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a escola profissional vascon-
cellos Lebre (epvL) aproveitou 
a entrega de diplomas a 150 
finalistas, no passado dia 8 de 
junho, para antecipadamente 
assinalar o seu 21º aniversário. 
uma cerimónia que juntou 
mais de 400 pessoas, entre 
alunos, familiares, professores, 
empresários e demais enti-
dades ligadas à atividade da 
instituição. o diretor da escola 
profissional João pega sentou-
se à mesa com um painel de 

oradores convidados, incluindo 
arnaldo inhabinda, cônsul de 
moçambique, país com quem a 
epvL tem uma geminação pe-
dagógica, e representantes dos 
dois parceiros responsáveis 
pela criação da epvL em 1991, 
a vice-presidente da câmara 
municipal da mealhada, filo-
mena pinheiro e o presidente 
da caixa de crédito agrícola, 
João peres. 

João Pega abriu a sessão dando 

destaque aos projetos europeus 
de cooperação entre estabe-
lecimentos de ensino da União 
Europeia e aos protocolos de 
geminação com países como 
a Eslováquia, França e Moçam-
bique que permitem a partilha 
cultural e as relações de empatia 
transnacional, bem como a troca 
de experiências de diferentes 
métodos pedagógicos, uma 
mais-valia para a comunidade 
escolar a nível de competências 
técnicas, linguísticas e sociocul-

turais. O diretor da escola profis-
sional congratulou ainda os em-
presários que têm manifestado 
“confiança” e mantido “diálogo” 
com a EPVL, integrando muitos 
dos jovens ali formados, afirman-
do que tal tem permitido “manter 
a excelente percentagem de 
82% de empregabilidade [dos 
ex-alunos] na última década”. 

O dirigente deu também relevo 
ao Serviço de Psicologia de 
Apoio à Inserção na Vida Ativa, 

um departamento que faz um 
“acompanhamento permanen-
te” da situação dos antigos 
formandos e possibilita o inter-
câmbio entre alunos, empresas 
e escola profissional facilitando 
a inserção dos estudantes nas 
suas áreas de formação. João 
Pega mostrou ainda grande 
satisfação por, pela primeira 
vez, se terem entregue diplo-
mas aos finalistas dos Cursos 
de Educação e Formação para 
Adultos.

escoLa profissionaL da meaLhada 
assinaLou 21 anos

A vice-presidente da Câmara falou de um projeto educativo 
que tem alcançado “excelentes resultados” e continua a 
“empurrar o concelho da Mealhada para o futuro”. Filome-
na Pinheiro asseverou que é graças ao trabalho da EPVL 
que o município tem uma “população mais qualificada”, 
além de “empresas mais competitivas” e “um concelho 
estruturalmente mais preparado”. Assim, a escola profis-
sional “esteve e estará sempre na frente das prioridades 
da autarquia, com apoio e acompanhamento constante, 
investimento direto e envolvimento da escola em todos os 
projetos do município”. 

epvL “empurra” conceLho 
para o futuro e é 
prioridade da autarquia
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cinco miL euros
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CONCUrSO dE IdEIAS E NEgóCIOS

a câmara municipal e a universidade de coim-
bra estão a levar a cabo o concurso “ideias de 
negócio da mealhada”, que prevê a atribuição 
de um prémio monetário no valor de 5000 euros 
ao projeto vencedor. as candidaturas termina-
ram no passado dia 15 de junho e estão agora a 
ser avaliadas pelo júri, que é composto por ele-
mentos indicados pelos parceiros do concurso.

O objetivo do concurso é estimular o desenvol-
vimento de conceitos de negócio que possam 
conduzir à criação de novas empresas no conce-
lho da Mealhada. Para tal, foi dada total liberdade 
de escolha quanto ao tipo de oportunidade de 
negócio a candidatar e foram mesmo aceites 
candidaturas individuais e em grupo, desde 
que, e esse sim foi um requisito obrigatório, os 
negócios fossem para desenvolver no concelho 
da Mealhada. 
 

O concurso, que está a ser organizado ao abrigo 
do programa estratégico InovC, do Mais Centro, 
já viu terminado o prazo de candidaturas, no 
passado dia 15 de junho. As propostas estão 
agora a ser avaliadas pelo júri, composto por 
cinco elementos indicados por cada parceiro do 
concurso, um deles nomeado presidente do júri.

O júri está a selecionar as melhores ideias e po-
derá mesmo pedir aos respetivos promotores que 
façam uma apresentação que contará para a ava-
liação final do projeto. A viabilidade e originalidade 
do negócio, os promotores e a sua capacidade de 
síntese do projeto são aspetos a ter em conside-
ração, sendo que o júri se reserva o direito de não 
atribuir o prémio caso considere que nenhuma 
das candidaturas é merecedora ou, por outro 
lado, de atribuir menções honrosas caso existam 
vários que mereçam ser valorizados.

o 2º workshop da agenda 
21 Local decorreu, dia 16 de 
junho, na escola profissional 
vasconcellos Lebre. “mealhada 
em ação” foi o tema da sessão 
de trabalho que juntou cerca de 
70 pessoas, entre responsáveis 
por associações locais, Juntas 
de freguesia, técnicos munici-
pais e membros do executivo. 
uma iniciativa que pretendeu 
fomentar o debate sobre as 
ações a implementar no terre-
no, com o objetivo de qualificar 
o ambiente e promover o de-
senvolvimento sustentável do 
concelho da mealhada.

A iniciativa começou com a 
apresentação do relatório final do 
Diagnóstico de Sustentabilidade 
do Município, pelo coordenador 
do projeto por parte do Instituto 
do Ambiente e Desenvolvimento 
da Universidade de Aveiro. Mi-
guel Coutinho identificou o po-
sicionamento atual do concelho 
perante os 10 compromissos da 
Carta de Alboorg, segundo um 

conjunto de indicadores de es-
tado, como por exemplo o con-
sumo de energia, a qualidade da 
água e a produção de resíduos, 
e recordou as áreas identificadas 
para uma potencial intervenção, 
definindo como temáticas o 
Turismo, a Reabilitação Urbana, 
o Desenvolvimento Económico /
Emprego, a Agricultura e o Apoio 
Social.

E foram essas áreas de interven-
ção que deram o mote à reflexão 
dos grupos de trabalho, que du-
rante cerca de uma hora procu-
raram identificar ações a desen-
volver para qualificar o ambiente 
e promover o desenvolvimento 
sustentável do concelho. Entre 
várias ideias apresentadas sur-
gem, por exemplo, a criação 
de uma marca municipal, com 
um logotipo e um slogan para 
introduzir no material estacio-
nário; o desenvolvimento e 
divulgação de um roteiro turís-
tico do concelho; a criação de 
incentivos fiscais e a agilização 

dos processos de licenciamen-
to para as obras de reabilitação 
urbana; a criação de um banco 
de terras constituído por ter-
renos privados e municipais; 
a construção de uma ciclovia 
entre a Mealhada e o Luso; o 
funcionamento das instalações 
sanitárias no Parque da Cidade 
e a recolha de lixo aos fins-de-
semana.

agenda 21 LocaL: pLano 
de ação em debate
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CONSTrUçãO dE PASSEIOS dA rUA dO LUSO, NA PAMPILhOSA - EM EXECUçãO

centro escoLar do Luso 
pronto para arrancar 

Já foi assinado o contrato 
de empreitada do centro 
escolar do Luso, faltando 
apenas o visto do tribunal de 
contas para a obra avançar 
no terreno. o novo centro 
escolar, que terá um custo de 
quase 1,5 milhões de euros e 
um prazo de execução de um 
ano, parte de um projeto da 
divisão de administração e 
conservação do território da 
câmara municipal e deverá 
contar com um financiamento 
feder – fundo europeu de 
desenvolvimento regional, 
através do programa opera-
cional mais centro, cuja com-
participação poderá ascen-
der a 80%. 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 concluído na abertura 
do ano lectivo de 2013/ 2014. 
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câmara apresentou proJetos 
urbanísticos para o Luso

2ª fase de requalificação 
da zona central do luso
O projeto procura valorizar o centro 
urbano da vila termal, complementando 
o investimento já feito pela autarquia na 
otimização da avenida principal do Luso 
e pelas empresas concessionárias na 
renovação das termas e do Grande Hotel. 
A obra, que já se encontra em concurso 
público, por um valor base de 1,7 milhões 
de euros e um prazo de execução de 420 
dias, vai decorrer entre a extensão de 
saúde do Luso e a av. Emídio Navarro, 
abrangendo toda a zona circundante do 
Grande Hotel. A obra prevê a repavimen-
tação e a substituição de árvores em algumas ruas: a promoção das deslocações pedonais 
e dos transportes alternativos; o melhoramento e a criação de novos espaços e novas infra-
estruturas; e a redução do estacionamento indevido, aumentando a sua oferta.

a câmara municipal da mea-
lhada convidou a população a 
assistir à apresentação públi-
ca de três projetos urbanísti-
cos elaborados para o Luso, 
mais concretamente para a 
quinta do alberto, aldeia de 
várzeas e zona central da 
vila. a iniciativa contou com 
cerca de 50 participantes, 
que aproveitaram a ocasião 
para colocar dúvidas sobre os 
projetos e sugerirem alternati-
vas às soluções apresentadas 
pela autarquia. 

A intervenção abrange a tota-
lidade da zona ribeirinha da al-
deia e prevê a repavimentação 
da zona envolvente à capela 
(e colocação de mobiliário 
urbano) e de todo o arrua-
mento central da aldeia, bem 
como a criação, na zona junto 
ao pontão, de uma praça de 
acolhimento com estruturas 
que permitam a realização de 
eventos culturais ao ar livre 
e de um parque de meren-
das e respetivas instalações 
complementares. Um projeto 
que visa a qualificação urba-
nística da aldeia, através de 

uma intervenção ao nível do 
espaço público, que poten-
cie igualmente a salvaguarda 

do património edificado bem 
como do património natural 
em presença. 

vaLorização da aLdeia de várzeasPlano de Pormenor 
da quinta do alberto

O plano propõe a criação de novas acessibilidades viárias 
e a requalificação paisagística e ambiental da zona do 
morro da Quinta do Alberto. É sugerida a criação de três 
novos arruamentos, todos direcionados à rua do Forno, 
como forma de estabelecer novas alternativas de mobi-
lidade e escoamento do tráfego viário. É ainda proposto 
o desmonte de uma parte da estrutura natural do morro, 
a criação de percursos panorâmicos e a implantação de 
uma unidade hoteleira ou de uma infraestrutura turística, 
de recreio e lazer. Pretende-se, pois, dar resposta à ne-
cessidade de desenhar e estruturar uma área de expansão 
do aglomerado e, em simultâneo, garantir a valorização e 
qualificação da zona central da vila do Luso. 
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meaLhada em festa

a mealhada esteve em festa 
de 2 a 10 de junho, com a 14ª 
edição da feira de artesanato 
e gastronomia. o certame 
voltou a trazer ao centro da 
cidade dezenas de artesãos, 
as oito tasquinhas de gas-
tronomia e muita animação, 
num evento que culminou 
com a emissão do programa 
da tvi “somos portugal”, em 
direto do Jardim municipal da 
mealhada. um programa dedi-
cado às 4 maravilhas, que foi 
conduzido por iva domingues, 
marisa cruz e nuno eiró e 

trouxe milhares de pessoas ao 
palco da feira mais tradicional 
do concelho.

Cerâmica, cestarias, estanhos, 
rendas, bordados, trabalhos em 
madeira, couro e vidro, bijuteria 
da mais variada, pintura e cari-
catura misturaram-se com os 
negalhos, a chanfana e o arroz-
doce, com o pão com chouriço 
e o vinho do concelho, com a 
animação das associações e 
grupos da região, numa festa 
de nove dias, que nesta edição 
deu um destaque especial às 

maravilhas da mesa da Mea-
lhada. Os quatro ex-libris da 
gastronomia concelhia deram o 
mote à festa da TVI, que encer-
rou o certame com um especial 
de seis horas e trouxe um “mar 
de gente” ao centro da cidade.

Leandro, Iran Costa, Rosinha, 
Saúl, Rui Bandeira, Sérgio Ros-
si, Adriana Lua foram alguns 
dos muitos artistas que anima-
ram a tarde de domingo dos 
milhares que passaram pelo 
concelho e dos que estiveram 
a acompanhar a festa pela te-

levisão. Uma festa dedicada à 
cultura portuguesa e, em espe-
cial, ao município da Mealhada 
e às suas quatro maravilhas, 
que contou ainda com sete 
reportagens de caracterização 
do concelho, gravadas previa-
mente, e outras 16 em direto 
do certame.

As reportagens em direto de-
ram relevo ao artesanato, aos 
vinhos do stand das 4 Mara-
vilhas, com direito a provas, e 
ao fabrico de pão numa das 
tasquinhas, com Marisa Cruz 

a pôr as mãos na massa. Ao 
palco subiram o presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, que 
falou sobre o município e a fei-
ra, a vice-presidente, Filomena 
Pinheiro, a dar voz ao projecto 
gastronómico municipal, e 
ainda outros três convidados: 
Conceição Lima pelo Grupo 
de Bordados da Mealhada; 
Manuel Semedo, com os ca-
ramujos e as cavacas do Luso; 
e a “Dona Fernanda”, com 
os negalhos, a chanfana, o 
arroz-doce e outros pratos 
tradicionais. 
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concelho em 
destaque na tVi

As 4 Maravilhas – a água, o pão, 
o vinho e o leitão – bem como o 
Bibliomealhada, a Mata Nacional do 
Bussaco e a vila termal do Luso foram 
temas das sete reportagens gravadas 
previamente pela TVI, que passaram 
no decorrer da emissão do programa 
“Somos Portugal – Maravilhas da 
Mealhada”. A repórter da estação 
televisiva aproveitou a ocasião para 
gravar vários vox pop, com a popu-
lação do concelho a convidar todos 
os telespetadores da TVI para virem 
visitar a Mealhada. 

“somos Portugal” 
começou 

na tasquinha 
de casal comba

O programa “Somos Portugal” teve início 
com uma reportagem em direto da tasqui-
nha de Casal Comba, com o presidente 
da Junta de Freguesia, Manuel Lindo Car-
doso, sentado ao lado de Marisa Cruz. O 
leitão da Mealhada foi o tema de abertura 
e, juntamente com as outras três maravi-
lhas, deu cor à mesa onde o autarca e a 
apresentadora estavam sentados.
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feira regressou ao formato de noVe dias

ProVas de Vinhos 
conquistaram os Visitantes

A feira regressou ao seu habitual formato de nove dias. Um retorno justificado pelo facto de 
não se ter conseguido poupar o pretendido com a redução do número de dias. “No ano 
passado falharam os objetivos. Pensámos em reduzir a feira para metade na tentativa de 
economizar cerca de 40 por cento do orçamento. O que verificámos foi que economizámos 
apenas 10 por cento”, explicou o presidente da Câmara, Carlos Cabral, na abertura do 
certame, considerando que “esses 10 por cento não justificam cortar dias de feira”. “Este 
figurino é o melhor”, afirmou.

As provas de vinhos no stand das 4 Maravilhas foram uma das novi-
dades desta edição. A ideia foi apresentar os vinhos dos produtores 
do concelho a todos os apreciadores que visitaram a feira. Para isso, 
o stand realizou provas de vinhos, todos os dias do certame, das 16h 
em diante, para todos os que compraram um copo ou uma flûte da 
marca gastronómica. O copo ou a flûte foi vendido a um preço de 
três euros e possibilitou a prova de dois vinhos, que puderam ser es-
colhidos de uma lista de 25, elaborada em conjunto pelos produtores 
mealhadenses. 

ARTESANATO E GASTRONOMIA

Vinho das 4 maraVilhas foi o tinto 
mais Pedido

Na carta dos 25 vinhos, esteve também o tinto das 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada: um vinho tinto de 2008, resultante da colheita dos oito produtores do 
concelho, de 13,5 vol. de álcool, que conjuga três castas distintas, a Baga, Touriga 
Nacional e Syrah e foi concebido pelo enólogo Rui Reguinga, com a colaboração 
de António Selas e João Soares. Um vinho que esteve à venda no stand das 4 
Maravilhas a um preço promocional de 12 euros.
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rita, um piano 
e muitos 

apLausos
o concerto de rita guerra “noites ao piano” esgotou bilhetes em poucos dias e 
lotou a sala do cineteatro municipal messias no passado dia 28 de abril. a alma 
com que cantou e a simpatia da artista cativaram o público presente que tinha na 
ponta da língua todas as letras para a acompanhar num quase uníssono, fazendo 
daquela uma noite especial, envolta numa atmosfera familiar. 

temas como “preciso de ti”, “deixa-me sonhar” ou “Your song” de elton John, 
entre outros sucessos que integram “retrato”, o mais recente álbum da cantora, 
fizeram parte de um repertório sortido que surpreendeu os fãs com uma imagem 
diferente do habitual. do fado de amália ao rock dos xutos e pontapés, a cantora 
recuperou canções à partida improváveis na sua voz.

Já maio trouxe magia ao palco principal do concelho. com a casa cheia, Luís de 
matos apresentou o seu mais recente espetáculo “chaos”, surpreendendo os 
presentes com um concerto de ilusões, tão reais que deixaram um público incré-
dulo, que retribuiu com aplausos. Junho é o mês que se segue e a proposta passa 
pela peça de teatro “o avarento”, que vai estar em cena no cineteatro no dia 30 
de junho, às 21h30. 

cineteatro aPresentou mostra internacional de artes Plásticas
A sala de exposições do Cine-
teatro Messias teve patente, 
de 4 a 26 de maio, uma mostra 
internacional de pintura e es-
cultura contemporânea, orga-
nizada pela Câmara Municipal 
da Mealhada, que reuniu obras 
de mais de uma dezena de 
artistas portugueses, galegos, 
japoneses e canadianos. 
“Esta exposição deixa uma mar-
ca no trajeto cultural do nosso 
concelho. É, sem dúvida, um 
ponto de encontro entre duas 
gentes, duas terras”, afirmou 

Carlos Cabral, no dia de abertura 
da mostra. “Portugal e a Galiza 
são um país só”, acrescentou o 
escultor Armando Martinez, real-
çando os laços de amizade com 
a Câmara da Mealhada. 
A “Exposição Internacional 
de Artes Plásticas” reuniu tra-
balhos dos artistas Armando 
Martinez, Eduardo Ortun, José 
Maria Barreiro, Howard Roos, 
Xosé Rivada, Hiroshi Umesaki, 
Fernando Martins, Santos Car-
valho, Mário Silva, Xan Vieito e 
Xico Lucena. 
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CULTURA

millau trouxe “mamma mia” 
à mealhada
O musical “Best of Mamma Mia” foi apre-
sentado pela companhia de Silva Ricard, 
na noite de 18 de maio, no Pavilhão Muni-
cipal da Mealhada. O espetáculo baseado 
nas célebres músicas do grupo sueco 
ABBA foi interpretado por cerca de 60 
bailarinos franceses e visto por dezenas 
de espetadores. Uma festa cheia de cor, 
crítica e humor, integrada numa digressão 
pelas cidades com as quais Millau tem ge-
minações culturais, entre elas a Mealhada.

A Câmara Municipal e a marca 4 Maravi-
lhas da Mesa da Mealhada foram parcei-
ras desta iniciativa cultural, que pretendeu 
reforçar os laços de amizade entre as 
cidades irmãs. Antes do espetáculo, a co-
mitiva de Millau, composta pelo Presidente 
da Câmara, Guy Durand, a vereadora da 
Cultura e das Geminações, Albine Dalle, 
a encenadora e coreógrafa Silva Ricard e 
os bailarinos da companhia, foi recebida 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

o som da gaita de foles fez-se 
ouvir, no passado dia 20 de 
maio, no parque da cidade 
da mealhada. vários grupos 
de gaiteiros portugueses e 
galegos juntaram-se para 
um concerto de quase três 
horas, que contou com os 
aplausos de centenas de 
pessoas. uma iniciativa or-
ganizada pela câmara mu-
nicipal, que incluiu uma ho-
menagem a Joaquim pereira 
“carriço”, o famoso gaiteiro 
da quinta de valongo, que 
levou a música deste instru-
mento para lá das fronteiras 
de portugal.  

É conhecido por “Ti Carriço”, 
nasceu há 82 anos na Quinta 
do Valongo, começou a tocar 
gaita de foles aos 20 anos 
e nunca mais parou. Hoje é 
considerado um dos melhores 
representantes da tradição em 
Portugal e garante que não há 
moda que não saiba tocar. É 

perito em fazer “soar a palheta” 
e a sua dedicação a essa arte 
valeu-lhe uma homenagem 
da Câmara Municipal da Me-
alhada.

“É um privilégio estar aqui para 
homenagear este homem que, 
na sua simplicidade, é um mar-
co importante nesta música 
que acabámos de ouvir”, afir-
mou o presidente da Câmara, 
Carlos Cabral, entregando uma 
simbólica peça de artesana-
to local ao “Ti Carriço”. “Fez 
uma grande coisa por mim!”, 
retorquiu o gaiteiro, surpreso 
e emocionado com a home-
nagem. Carlos Cabral unica-
mente lhe agradeceu “pela sua 
vida, pela sua dedicação, por 
levar longe o nome do povo 
português” e desejou-lhe saú-
de para continuar a ensinar aos 
mais novos esta arte peculiar.

E em homenagem ao “Ti Carri-
ço”, foram muitos os gaiteiros 

que se deslocaram à Mealhada 
para, com ele, desfilarem e 
mostrarem a beleza do som 
da gaita de foles. Para além 
do grupo “Os Carriços”, do 

qual faz parte, desfilaram os 
gaiteiros da Ponte Velha, Za-
bumbas, Tradicionalis, Amigos 
da Ramboia, Boinas Pretas, 
Netos da Ramboia, Popularis, 

Ronca e Rasga, Associação 
Gaita de Foles, António Frei, 
Gaiteiros do Porto, Colibry, e 
os galegos Pablo Carpintero, 
Raul Galego e Emilio Lois.

“ti carriço” homenageado

dESfILE dE gAITEIrOS
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EDUCAÇÃO

educar Para emPreenderencontro reVela PaPel 
dos municíPios na educação

A moderar o segundo painel “Empreender na Escola” esteve  a 
vice-presidente da Câmara. Filomena Pinheiro considerou que “é 
fundamental incutir nos jovens o espírito empreendedor”, sendo 
para tal “necessário educar para empreender, porque quanto 
maior e melhor for a compreensão do empreendedorismo, da 
cidadania, da ética, da democracia financeira, da economia, de 
negócios e desenvolvimento de carreiras, maior será a capaci-
dade dos jovens para enfrentarem os desafios e desenvolverem 
todo o seu potencial, o seu talento e saberem lidar enquanto 
profissionais e cidadãos”.

A Festa de Encerramento das Atividades 
de Enriquecimento Curricular decorreu 
dia 13 de junho, no Parque da Cidade da 
Mealhada e prosseguiu, dia 14 de junho, 
no Centro Educativo da Pampilhosa. Uma 
iniciativa da Câmara Municipal, apoiada pela 
Sociedade de Água de Luso, que contou 
com a participação de cerca de 750 alunos 
dos jardins-de-infância e das escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico do concelho e 
incluiu atividades em todas as áreas das 
AEC: Inglês, Atividade Física e Desportiva 
e Música. No evento foram entregues os 
prémios do concurso Óleo + aos alunos que 
participaram na iniciativa de recolha de óleo 
alimentar usado. Nesta edição do concurso, 
foram recolhidos um total de 1.079 litros 
nas escolas aderentes, contabilizando-se 
a participação de 143 crianças. 

A diretora regional de Educação do Centro aplaudiu a iniciativa da Câmara Municipal, que 
“revela muito bem o papel que os municípios têm em matéria de Educação”. De acordo 
com Cristina Oliveira, “o Encontro acentua a necessária colaboração entre municípios e 
Ministério da Educação”. A responsável realçou a “inestimável noção das necessidades 
educativas” por parte dos municípios, penalizada pelo “carácter centralista e formatado 
dos organismos da tutela”. Conhecedora dessas “necessidades e anseios”, a diretora 
regional notou: “Não falamos só na construção de equipamentos, que tem absorvido uma 
parte de orçamentos municipais, falamos também de outras respostas não só de caráter 
socioeducativo, mas também pedagógico e este Encontro é um exemplo disso!”, frisou. 

o 4º encontro com a educa-
ção juntou cerca de centena 
e meia de participantes, a 21 
de abril, no cineteatro muni-
cipal messias. o presidente 
da câmara abriu o fórum que, 
este ano, se debruçou sobre 
o tema “empreendedorismo”, 
e destacou que “hoje preci-
samos de empreendedores 
e de ideias inovadoras, mas 
sobretudo da sua concretiza-
ção”. “o nosso país precisa 
que a escola seja a grande 
incentivadora do espírito em-
preendedor”, afirmou carlos 
cabral, lembrando porém que 
“as ideias para serem concre-
tizadas dependem de apoio 
financeiro”. 

Baseando-se em dados do 
Eurostat, Carlos Cabral referiu 
que “Portugal é o quarto país 

da Europa em que existem mais 
empreendedores, mas é dos 
piores em termos de concreti-
zação”. Segundo o presidente 
da Câmara, tal facto indica que 
“muitas ideias para serem con-
cretizadas precisam de apoio 
financeiro”. O edil defendeu que 
“não sendo Portugal um país 

rico, tem absoluta necessidade 
de pequenos apoios a ideias 
que não se concretizam”, men-
cionado o microcrédito como 
possível solução. Por outro 
lado, “as ideias que os jovens 
têm, muitas vezes são ideias 
que estão a ter sucesso fora 
das nossas fronteiras” e “nós 

precisamos essencialmente 
de jovens que sejam capazes 
de empreender e empreender, 
sobretudo, no seu país!”, ma-
nifestou.

O presidente da Câmara falava 
na sessão de abertura do fórum 

temático, que contou ainda 
com a presença do diretor do 
Agrupamento de Escolas da 
Mealhada, Fernando Trindade, 
o diretor da Escola Profissional 
Vasconcellos, João Pega e a 
diretora regional de Educação 
do Centro, Cristina Oliveira.

empreendedorismo em debate
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AÇÃO SOCIAL

Plano de atiVidades do 
Programa ser+família 

•	 apoio familiar e aconselhamento Parental – sessões 
de informação e formação parental, dirigidas a grupos de 
pais, com a eventual colaboração de técnicos externos 
ao serviço, com formação adequada a algumas temáti-
cas a abordar;

•	 intervenção familiar – sessões de intervenção familiar 
dirigidas a pais e/ou familiares de crianças e jovens em 
consulta de psicologia, ou noutras situações sinalizadas 
pelo Gabinete do SAS;

•	 apoio Psicológico – Consultas de Psicologia para 
crianças, jovens e adultos em situação socioeconómica 
desfavorecida; 

•	 apoio Psicossocial – Articulação institucional e enca-
minhamento social de famílias para respostas sociais 
adequadas e integradas;

•	 formação Profissional – Ações de Formação para 
Profissionais e Técnicos com intervenção no domínio 
da Ação Social, especificamente no que concerne ao 
trabalho com famílias.

meaLhada tem nova resposta 
sociaL dirigida às famíLias 

Chama-se Ser+Família e é um 
programa que pretende agir 
de forma sistemática, contínua 
e sustentada, acompanhado 
por técnicos especializados. 

Levado a cabo pelo Setor de 
Ação Social (SAS) da Câmara 
Municipal, o projeto visa fun-
damentalmente promover a 
intervenção direcionada para a 

família, em contexto individual 
ou de grupo, garantindo um 
espaço seguro e de confiança 
para a reflexão e a interven-
ção sobre práticas parentais 
e outras questões da esfera 
familiar. Outro objetivo passa 
por desenvolver competências 
pessoais e sociais no exercício 
da parentalidade, reconhe-
cendo e valorizando o papel 
dos pais na educação e no 
desenvolvimento dos filhos, a 
especificidade de cada famí-
lia, bem como a diversidade 
de contextos socioculturais, 
permitindo identificar fato-
res de risco e de proteção. 
Por fim, o programa intenta 
criar redes formais e infor-
mais de apoio à família, de 
forma a garantir o acesso 
a respostas concertadas e 
adequadas às suas cara-
ter íst icas e necessidades 
específicas.

LoJa sociaL 
e adra unidas 
na aJuda aLimentar 

programa de emergência 
sociaL em foco 
na meaLhada

meaLhada instaLa sistema 
de teLeassistência 
a idosos em risco

A Roda Viva – Loja Social do município e a delegação da 
Mealhada da ADRA – Associação Adventista, para o De-
senvolvimento, Recursos e Assistência celebraram, a 15 
de maio, um acordo de cooperação com vista a alargar os 
meios de combate à pobreza e à exclusão social no con-
celho da Mealhada, sobretudo no que respeita à urgente 
necessidade de fornecimento de bens alimentares às famílias 
carenciadas. A participação da ADRA passa pela integração 
das famílias beneficiárias da Roda Viva no processo de distri-
buição alimentar periódica, com origem nos bens que lhe são 
atribuídos pelo Banco Alimentar e pelo PCSSC – Programa 
Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados. À Loja Social 
cabe o papel de proceder à avaliação social e económica de 
famílias em situação de vulnerabilidade, referenciadas pela 
ADRA, com vista à elaboração do respetivo relatório social 
e, ainda, reavaliar periodicamente cada família beneficiária da 
distribuição alimentar.

O gabinete do Setor de Ação Social da autarquia rece-
beu, a 30 de março, o Plenário Extraordinário do CLAS 
– Conselho Local de Ação Social da Mealhada. Uma 
reunião com vista à divulgação e partilha de algumas 
das medidas propostas pelo Programa de Emergência 
Social (PES), presidida pelo vereador da Ação Social 
da Câmara. Júlio Penetra fez votos para que a aplica-
ção do PES seja “expedita, assente em soluções de 
implementação rápida e simplificada”. A sessão reuniu 
representantes de todas as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do concelho, entre outras entida-
des com representação no CLAS e contou, ainda, com 
a participação de dois responsáveis do Centro Distrital 
de Aveiro da Segurança Social (CDASS), Hélder Santos 
e Carla Peliz, da Unidade de Desenvolvimento Social 
e do Núcleo de Qualificação de Famílias e Territórios, 
respetivamente. 

O município da Mealhada é um dos dez parceiros 
do projeto “Teleassistência a Idosos” da Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo Mondego que está, 
ainda, numa fase experimental. Os idosos em 
risco foram sinalizados pelo Setor da Ação Social 
da Câmara, em colaboração com as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social concelhias 
que estão incumbidas de realizar a supervisão da 
funcionalidade e operacionalidade do serviço de 
assistência telefónica permanente. Os aparelhos 
possibilitam estabelecer a conversação entre uten-
te e operador de uma forma clara e precisa, sendo 
ativado através de um botão de controlo remoto. 
Além disso, o sistema emite um identificador único 
para cada equipamento, capaz de identificar o 
utente mesmo em situações em que este esteja 
incapacitado de falar.
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DESPORTO

o regresso da emblemática 
rampa histórica Luso-bus-
saco não podia ter corrido 
melhor. após quatro décadas 
de interregno, a mítica prova 
de velocidade voltou à estrada 
no passado dia 6 de maio, 
contando com um número 
recorde de 50 participantes 
e com um público entusiasta 
que, segundo dados do clube 
organizador, o Lusoclássicos, 
chegou a um total de 4000 
pessoas. a iniciativa con-
tou com o apoio da marca 4 
maravilhas da mesa da me-
alhada, câmara municipal da 

mealhada, fundação mata do 
buçaco, sociedade de água 
do Luso, Junta de freguesia 
do Luso e ep – estradas de 
portugal. 

Meio caminho andado para os 
objetivos estarem cumpridos e 
o LusoClássicos conseguir que 
a histórica prova de velocidade 
volte a “fazer reflexo no calendário 
nacional” e a “recolocar a Vila do 
Luso nos itinerários principais”. 
Um regresso em força de um 
evento que é mais do que uma 
manifestação desportiva de au-
tomobilismo. Um evento que é 

uma concentração turística que 
reúne no seu trajeto a adrenalina 
e a beleza das curvas da Serra 
do Bussaco e que, nas palavras 
do porta-voz do LusoClássicos, 
Diogo Ribeiro, pretende “promo-
ver e divulgar a região e as suas 
envolventes, a Mata Nacional 
do Bussaco, o Luso e o próprio 
município”.
Mais informações sobre o evento 
estão disponíveis em: www.luso-
classicos.com | info@lusoclassi-
cos.com ou através dos telefones 
966 386 390 (Diogo Ribeiro); 914 
756 451 (Hugo Oliveira); 966 872 
055 (Tony Luís).

o pavilhão municipal da pam-
pilhosa tornou-se pequeno 
para acolher as cerca de 600 
pessoas que acorreram ao 
festival da actividade física 
e desportiva 2012., no pas-
sado dia 21 de abril. pautado 
pela cor, ritmo e diversidade 
de movimentos implícitos 
nas mais diversas modalida-
des desportivas trazidos por 
mais de 200 atletas de várias 
instituições do concelho da 
mealhada, o festival foi um 
espetáculo eclético para os 
olhos do público e constituiu 
um êxito inigualável. uma 
“boa surpresa” para o setor 
de desporto da câmara mu-
nicipal, organizador da inicia-
tiva, que se mostrou muito 

agradado e com a expetativa 
de que se venha a repetir nos 
mesmos contornos. 

O Festival inseriu-se em mais 
uma edição da Semana da 
Saúde e da Atividade Física, 
realizada entre os dias 16 e 22 
de abril. Uma ação organizada 
pela Câmara Municipal que 
integrou um conjunto de ini-
ciativas com vista a estimular a 
prática desportiva, bem como 
promover a saúde e a qualidade 
de vida dos munícipes. Aulas 
de ginástica e de natação, ca-
minhadas, rastreios de saúde, 
conferências e degustação de 
pratos saudáveis foram algu-
mas das atividades propostas 
para este ano.

rampa de veLocidade regressou 
à estrada 40 anos depois

600 assistiram a espetácuLo 
ecLético para os oLhos
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a marca água|Pão|Vinho|leitão – 4 maravilhas 
da mesa da mealhada recebeu, este ano, 
mais onze candidatos, conseguindo assim 
um número recorde de 34 candidaturas. 
o júri do concurso iniciou as suas visitas 
em junho e os resultados da sua avaliação 
vão ser conhecidos, como habitualmente, 
na gala das 4 maravilhas que, este ano, vai 
decorrer no dia 6 de julho, na adega rama e 
terá como apresentadores a dupla do “café da 
manhã”, carla rocha e zé coimbra.

A lista de aderentes ao projecto 4 Maravilhas continua a 
crescer. Quem já fazia parte do projeto procurou renovar os 
títulos e houve mais oito candidatos à marca gastronómica que a 
Câmara Municipal criou em 2007 e que há dois anos passou para as 
mãos da Associação Maravilhas da Mealhada. Entre os novos candidatos 
encontram-se um produtor de vinho (que resultou de uma associação de 
dois produtores do concelho), seis restaurantes e uma superfície comercial. 

O júri começou a avaliar as candidaturas em junho passado e os resultados 
serão agora revelados no dia 6 de julho, na IV Gala das 4 Maravilhas que, 
este ano, vai decorrer da adega Rama, no Carqueijo, e será conduzida pela 
dupla do programa da RFM “Café da Manhã”, Carla Rocha e Zé Coimbra. 
Para além da mudança do local, o formato do evento também sofreu al-
terações: o jantar e a gala realizam-se no mesmo espaço e misturam-se 
num só momento dedicado às 4 Maravilhas. 

As portas da adega vão abrir pelas 19h de dia 6 de julho. O evento co-
meçará com uma receção dos convidados, que inclui um apontamento 
musical, provas de vinho e espumante e visitas ao recém-inaugurado 
espaço de enoturismo. O jantar está previsto para as 20h30 e será 
seguido da gala de entrega dos elementos distintivos aos candidatos 
ao projecto gastronómico. Um momento que ficará a cargo do duo 
dinâmico Carla Rocha e Zé Coimbra, que promete imprimir leveza e 
humor à 4ª edição da Gala das 4 Maravilhas.

carLa rocha e  zé  coimbra 
apresentam gaLa das 4 maraviLhas

6 dE jULhO NA AdEgA rAMA


