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Foi com uma enorme tristeza, 
decepção e incompreensão 
que tomei conhecimento, na 
sexta-feira, 8 de março, da 
resolução do Conselho de 
Ministros que passa a impe-
dir qualquer entidade pública 
de apoiar financeiramente a 
Fundação Mata do Buçaco. 
Até agora, pouco ou nada 
este Governo fez pela Mata 
Nacional, mas a partir de 
agora impede também todas 
as entidades públicas de o 
poderem fazer, conduzindo a 
Fundação à asfixia e conse-
quentemente abandonando 
a Mata Nacional do Buçaco, 
um património nacional e 
mundial único que recebe 
centenas de milhares de 
visitantes por ano.  

Não entendo a decisão, 
que só pode ter sido funda-
mentada num preconceito 
politicamente doentio rela-
tivamente às fundações e 
na ignorância, no total des-
conhecimento da realidade 
existente no Buçaco. E muito 
menos a aceito. O Governo 
não dar dinheiro para a Fun-
dação Mata do Buçaco já é 
o que é, mas impedir agora 
a própria Câmara Municipal 
da Mealhada ou qualquer 
outra entidade pública de o 
fazer, é condenar à morte a 
Mata Nacional. Não extin-
gue a Fundação, asfixia-a 
obrigando-a a susbsistir com 
as verbas que conseguir 
angariar e deixa novamente 
a Mata Nacional entregue a 

ninguém, sem gestão, nem 
rumo, ao abandono. É uma 
decisão criminosa contra o 
património nacional. 

A situação agrava-se com 
os prejuízos causados pelo 
temporal de 19 de janeiro, 
avaliados em cerca de 6 
milhões de euros. Se a Fun-
dação já reclamava apoios 
estatais para a conservação 
da mata e recuperação do 
seu património edificado, 
pior fica agora com a neces-
sidade urgente de recuperar 
os estragos causados pelo 
mau tempo e a impossi-
bilidade de ser apoioada, 
nessa ou outra importante 
missão de preservação do 
património, por qualquer 
entidade pública. A Mata 
Nacional do Buçaco está 
devastada e a correr o risco 
de abandono, sem que a 
Fundação, a Câmara Mu-
nicipal ou outra qualquer 
entidade pública o possa 
impedir, porque o Governo 
assim o decidiu.

Como disse, não compreen-
do a decisão e muito menos 
a aceito. Reuni com todos 
os membros do Executivo 
Municipal na terça-feira, dia 
12 de março, e foi unânime 
a decisão de pedir uma 
audiência à Ministra da Agri-
cultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Terri-
tório, Dra. Assunção Cristas, 
ao Secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvi-
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Este Boletim Municipal da Mealhada foi escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico

mento Rural, Eng. Francisco 
Gomes da Silva, a todos os 
grupos parlamentares da 
Assembleia da República e 
à Comissão de Agricultura 
e Mar da Assembleia da Re-
pública. É preciso expor-lhes 
esta situação gravíssima e 
transmitir-lhes a preocupa-
ção da população do muni-
cípio da Mealhada perante 
esta incompreensível decisão 
do Conselho de Ministros. 

Faz no dia 19 de maio qua-
tro anos que celebrámos a 
criação da Fundação Mata 
do Buçaco, que a partir de 
então ficou responsável pela 
gestão da Mata Nacional, 
garantindo a sua preserva-
ção e sua proteção histó-
rica e paisagística. Depois 
de mais de década e meia 
entregue a ninguém - ou 
melhor, a quatro Ministérios 
e sete Direções-Gerais que 
até aí nunca se entenderam 
- a mata recuperava com 
uma gestão consensual e 
nós celebrávamos isso. E 
foi a partir de então que a 
Mata Nacional foi substan-
cialmente recuperada com o 
esforço municipal e a gestão 
da Fundação Mata do Bu-
çaco. Quatro anos depois, 
retrocedemos no tempo e 
corremos o risco de entregar 
novamente este património 
nacional a ninguém. Talvez 
pior que o 19 de janeiro, seja 
o 8 de março de 2013. 

Lamentamos e protestamos.

19 DE JANEIRO E 8 DE MARÇO: DUAS DATAS 
FATÍDICAS PARA A MATA NACIONAL DO BUÇACO
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MUNICÍPIO

A Câmara Municipal da Mea-
lhada adquiriu uma parte dos 
terrenos para a instalação da 
plataforma rodoferroviária da 
Pampilhosa. Os terrenos, de 
cerca de três hectares, foram 
adquiridos ao administrador 
de insolvência da SOPREM 
– Sociedade de Preservação 
de Madeiras SA, por 320 mil 
euros. “A plataforma rodo-
ferroviária da Pampilhosa é 
um dos objetivos dos últimos 
Executivos Municipais. Com 
a aquisição destes terrenos, 
dá-se um passo importante 
para a sua concretização”, 
afirmou o presidente da Câ-
mara, Carlos Cabral.

Nos últimos dias de 2012, foi 

dado mais um importante passo 
para que a Pampilhosa venha a 
acolher a plataforma rodoferro-
viária prevista para o Centro do 
país. A Câmara Municipal da 
Mealhada adquiriu à SOPREM 
cerca de três hectares de terre-
no para a sua implementação. 
“Foi feita agora a escritura, de-
pois de um processo moroso 
em que intervieram a Autoridade 
Tributária e a Finangeste, que é 
credora hipotecária e simultane-
amente presidente da Comissão 
de Credores”, explicou Carlos 
Cabral.

“A plataforma rodoferroviária é 
um dos objetivos dos últimos 
Executivos Municipais, que 
tenho liderado. Mas dada a 

situação de crise profunda 
que o país tem vindo a atra-
vessar, ainda não pôde ser 
concretizado. Contudo, com 
a aquisição destes terrenos 
damos um passo importante 
para a implementação desta 
infraestrutura que em muito 
valorizará o município e toda a 
região, ligando a Linha da Bei-
ra Alta, a Linha do Norte e os 
portos de Aveiro e da Figueira 
da Foz”, prosseguiu.

Com a aquisição destes ter-
renos localizados a sul do 
viaduto da Pampilhosa, a im-
plementação da plataforma 
rodoferroviária passa a ser 
cada vez mais um objetivo 
concretizável, que em muito 

valorizará toda a região Centro. 
Um equipamento fundamental 
para o desenvolvimento eco-
nómico concelhio, regional 
e nacional, que permitirá a 
implementação de uma es-
tratégia logística concertada 
e uma nova metodologia de 
fornecimento do produto e 
expedição da produção, que 
reduza tempo e custos, devido 
à sua proximidade com a A1 
e a IP3 e ao facto de fazer a 
interligação entre a linha da 
Beira Alta e a linha do Norte. 
A plataforma irá ainda ter uma 
importância decisiva na ligação 
de outros países europeus aos 
portos de Aveiro e da Figueira 
da Foz, funcionando como 
uma plataforma giratória para 

as mercadorias escoarem para 
outras zonas do Mundo por via 
marítima e vice-versa. 

Há já mais de oito anos que a 
Câmara Municipal se tem em-
penhado neste processo, tendo 
criado todas as condições para 
que o interface rodoferroviário 
ficasse instalado na Pampilho-
sa. Acautelou a instalação do 
equipamento no Plano Diretor 
Municipal como zona industrial, 
aprovou em reunião de câmara 
um projeto base para o inter-
face rodoferroviário elaborado 
por uma empresa especializada 
e reservou os terrenos da an-
tiga SOPREM, que em finais 
de dezembro passado foram 
finalmente adquiridos. 

CÂMARA COMPROU  TERRENOS 
PARA A INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA 
RODOFERROVIÁRIA DA PAMPILHOSA 
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A Câmara Municipal da Mealhada voltou a 
entrar num novo ano sem quaisquer dívidas 
a fornecedores e a empreiteiros. É a nona vez 
consecutiva que a autarquia fecha as contas 
sem dever nada a ninguém e com resultados 
positivos, iniciando um novo ano civil com uma 
dívida igual a zero, o que se pode justificar 
pelo grande rigor na previsão e execução or-
çamental. Rigor esse que tem permitido que o 
Executivo Municipal cumpra os seus objetivos 
programáticos, fazendo obra sem deixar de res-
peitar, a tempo e horas, os seus compromissos.

“É com satisfação que fechamos as contas, 
mais uma vez, sem dívidas, honrando todos os 

compromissos sem deixarmos de cumprir os 
nossos objetivos programáticos. Cumprimos 
com a nossa obrigação, mesmo tendo cons-
ciência que para o Governo as autarquias não 
endividadas não têm qualquer mérito, pois na 
verdade são ainda mais penalizadas do que as 
outras”, considerou o presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos Cabral. “Pela 
nona vez consecutiva, entramos num novo ano 
com dívida zero e com resultados positivos. 
E isso é fruto do grande rigor que colocamos 
quer na previsão orçamental, quer na sua 
execução, ao nível da gestão e do acompa-
nhamento do orçamento”, acrescentou ainda 
o autarca.

Dissolução da Associação Coimbra Região Digital
* Aprovado por unanimidade

Proposta de Alteração do Regulamento do Conselho Municipal da 
Juventude de Mealhada
* Não foi colocado à votação. Proposta retirada da Ordem de Trabalhos

Procedimentos Concursais em Curso – Renovação da Autorização 
da Assembleia Municipal
* Aprovado por unanimidade

Autorização Genérica para Dispensa de Autorização Prévia da 
Assembleia Municipal
* Aprovado por unanimidade

Listagem dos Compromissos Plurianuais
* Foi dado conhecimento aos membros da Assembleia Municipal

Revisão Orçamental n.º 2
* Aprovado por unanimidade

Orçamento e Opções de Plano para 2013
* Aprovado por maioria (18 votos a favor e 8 abstenções e 1 voto contra)

Mapa de Pessoal para 2013
* Aprovado por unanimidade

Delegação de Competências nas Freguesias para 2013
* Aprovado por unanimidade

Adequação da Estrutura Orgânica Municipal à Lei n.º 49/2012, de 
29 de Agosto e Despacho 25/2012
* Aprovado por unanimidade

Autorização para o Recrutamento Excepcional de Trabalhadores
* Aprovado por unanimidade

Fixação da Remuneração dos Chefes de Sector

* Aprovado por maioria (26 votos a favor e 1 abstenção)

SESSÕES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013

Proposta da CDU para a constituição de um grupo de trabalho 
para redigir os conteúdos para a Assembleia Municipal 
* Rejeitada por maioria (2 votos a favor, 23 votos contra e 2 abstenções)

Indicação de membro para o Conselho da Comunidade do Agru-
pamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego
* Proposta do PS – Guilherme José Campos Duarte
   Deliberação tomada por escrutínio secreto e aprovada com: Sim – 13; 
Não – 5; Em branco – 9;

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Mealhada
* Aprovado por unanimidade

CÂMARA ENTROU 
EM 2013 SEM DÍVIDAS

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DELIBERAÇÕES 

SESSÃO 27 DE DEZEMBRO DE 2012

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
APROVA ORÇAMENTO PARA 2013 

O Orçamento da Câmara Municipal da Mealhada para 2013, de 14,3 milhões de euros, foi apro-
vado por maioria na reunião de 27 de dezembro passado da Assembleia Municipal da Mealhada. 
O orçamento foi aprovado com 18 votos favoráveis do PS, um voto contra e seis abstenções 
do PSD e duas abstenções da CDU. 

Mapa de Pessoal para 2013
* A d i id d

Alteração ao Plano Diretor Municipal de Mealhada



����������������	
����
�
�����

MUNICÍPIO

As antigas instalações do 
matadouro municipal, situa-
das na EN1, junto à rotunda 
do Baco, vão dar origem ao 
Espaço Inovação do Muni-
cípio da Mealhada. Um local 
multifuncional, de acolhimento 
de iniciativas inovadoras de 
âmbito social, cultural e eco-
nómico que visem o desen-
volvimento do concelho. Um 
espaço que pretende juntar 
munícipes, coletividades ou 
grupos informais de cidadãos 
dinâmicos, participativos e 
empreendedores, capazes de 
fazer a diferença. A empreita-
da de remodelação do espaço 
foi entregue à empresa Hoturb 
– Sociedade de Construções 
SA., de Oliveira do Bairro, por 
cerca de 780 mil euros, mais 
IVA. O prazo de execução é 
de 364 dias. 

Chama-se Espaço Inovação 
do Município da Mealhada, vai 
nascer nas antigas instalações 
do matadouro municipal, e pre-
tende ser um local polivalente, 
vocacionado para o acolhimen-
to de iniciativas inovadoras de 
âmbito social, cultural e eco-
nómico, que permita a coexis-
tência de diferentes entidades 
e projetos. Sejam munícipes 
em nome individual, grupos de 
cidadãos ou coletividades, a 
ideia é que tenham iniciativas 
que visem a promoção dos re-
cursos endógenos concelhios, 
a revitalização de atividades tra-
dicionais ou a recuperação de 
usos e costumes. Tudo em prol 
do desenvolvimento sustentado 
e sustentável do concelho da 
Mealhada. 

Um espaço de partilha de co-
nhecimentos e experiências, 
onde a criatividade, a dinâmica 
e o empreendedorismo impe-
rem, com a finalidade de criar 
iniciativas e projetos dinami-
zadores do concelho e da re-
gião, como é o caso da marca 
gastronómica “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”, da estra-
tégia “Destino Luso – Saúde, 
Beleza e Bem-Estar”, ou das 
inúmeras iniciativas levadas a 

cabo pela Fundação Mata do 
Buçaco. Uma forma de envol-
ver os agentes económicos, so-
ciais e culturais do município na 
estratégia de desenvolvimento 
e crescimento integrado do 
concelho da Mealhada.

Um conceito inovador, ao qual 
se soma ainda a mais-valia da 
requalificação de um edifício 
antigo de elevada importância 
para a identidade e história do 
concelho, que é uma referência 
na memória da população local. 
A ideia é remodelar e ampliar o 
edifício, aproveitando melhor a 
orientação solar e a sua luz na-
tural, e conciliar uma linha arqui-
tetónica mais contemporânea, 
simples e minimalista, com a 
linha existente, preservando as 
características mais marcantes 
da estrutura, nomeadamente a 
sua frontaria.

O edifício tem dois pisos e irá 
ser divido em três setores: o 
dos espaços sociais, o dos 
espaços de trabalho e dos 
espaços de apoio geral. O 
primeiro compreende os átrios, 

as zonas de circulação, balcão 
de informação e controle, salas 
polivalentes, sala de formação 
e cafetaria/bar. O segundo é 
constituído por 10 áreas de 
trabalho, destinadas a funcionar 
individualmente como gabine-
tes. Já o terceiro compreende 
as instalações sanitárias, a área 
de arquivo e área técnica. No 
exterior, para além dos espaços 

verdes e acessos pedonais, vai 
ser construído um parque de 
estacionamento automóvel.

Um projeto elaborado pela Câ-
mara Municipal da Mealhada, 
cujo concurso público para a 
realização da empreitada foi ga-
nho pela firma Hoturb – Socie-
dade de Construções SA, com 
sede em Oliveira do Bairro, pelo 

montante de 779.750,00 euros 
mais IVA. O contrato de minuta 
foi aprovado, por unanimidade, 
na reunião do Executivo Munici-
pal de dia 7 de fevereiro e já foi 
mesmo assinado pelas partes. 
Com um prazo de execução 
de um ano, espera-se que o 
Espaço Inovação esteja pronto 
para abrir as portas no primeiro 
trimestre de 2014.

ESPAÇO INOVAÇÃO VAI FICAR PRONTO 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014
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OBRAS MUNICIPAIS

ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, faz 
saber que:

1 – A Câmara Municipal de Mealhada promoveu uma Alteração ao Plano Diretor Mu-
nicipal, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 93.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, com o objetivo de corrigir e adaptar as normas 
regulamentares do Plano às reais necessidades exigidas para a implantação de ativida-
des de índole empresarial e industrial, contribuindo desta forma para o reforço do tecido 
empresarial no município.
2 – A Alteração ao Plano Diretor Municipal foi publicada em Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 48 de 8 de Março de 2013, no Aviso n.º 3499/2013.

E, para que conste, mandei publicar este aviso em dois jornais diários, num semanário 
de grande expansão nacional, na página da internet da Câmara Municipal, no Boletim 
Municipal e nos locais habituais.

Paços do Município de Mealhada, 12 de Março de 2013
O Presidente de Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO SOCIAL DO CANEDO | EM EXECUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À PRAÇA CENTRAL DO LUSO, 2.ªFASE | EM EXECUÇÃO

REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL STA CRISTINA LOUREDO E OUTRAS REQUALIFICAÇÕES | EM EXECUÇÃO

CENTRO ESCOLAR DO LUSO | EM EXECUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA CENTRAL DA MEALHADA | EM EXECUÇÃO
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MUNICÍPIO

A empresa Adelino Duarte 
da Mota S.A. apresentou 
junto da Direcção-Geral 
de Energia e Geologia um 
requerimento para cele-
bração de um contrato de 
concessão de exploração 
de depósitos de caulino 
numa área aproximada de 
380 hectares, nas fregue-
sias de Barcouço e Casal 
Comba, configurando este 
pedido uma ampliação da 
área que atualmente está 
licenciada na pedreira de 
Quintas de Mala. 
No passado mês de De-
zembro, a Câmara Muni-
cipal contestou junto da 
Direcção-Geral de Geo-
logia Energia a ampliação 
da área de concessão 
para a exploração de cau-
lino, visto que a preten-
são apresentada viola o 
Plano Diretor Municipal, 
ou seja, está em causa a 
exploração de caulino em 
terrenos que o Plano Dire-
tor Municipal integra nas 
classes de Espaço Agrí-
cola e Espaço Florestal. 
A Câmara Municipal aler-
tou ainda a Direcção-Ge-
ral de Geologia e Energia 
para o facto da ampliação 
pretendida para a pedreira 
de Quintas de Mala ter 
sido objeto de um pro-
cedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental, 
onde foi declarado que 
se deveria proceder à re-
configuração do Plano de 
Lavra para exploração do 
caulino de forma a não se-
rem afetados os Espaços 
Agrícolas e os Espaços 
Florestais, definidos no 
Plano Diretor Municipal da 
Mealhada.

CÂMARA CONSTESTA AMPLIAÇÃO DA ÁREA 

DE EXTRAÇÃO DE CAULINO EM QUINTAS DE MALA
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MATA NACIONAL DO BUÇACO

MATA DO BUÇACO DESTRUÍDA 
PELO TEMPORAL DE 19 DE JANEIRO
A Mata Nacional do Buçaco 
foi fortemente afetada pelo 
temporal de 19 de janeiro, que 
destruiu uma parte considerá-
vel do seu património natural e 
edificado. Os prejuízos cifram-
se em 6 milhões de euros. A 
queda de milhares de árvores, 
a destruição do cedro-do-
Buçaco, o mais antigo do país, 
do cedro de São João e de 
outras espécies centenárias, 
da Ermida de São José, das 
capelas dos Passos da Via Sa-
cra, do Pretório e da Varanda 
de Pilatos, assim como os es-
tragos na cobertura e telhado 
das garagens do Palace Hotel 
são alguns exemplos dos 
danos provocados pela intem-
périe. Urge agora recuperar 
este património único no país 
e no mundo, que recebe mais 
de 200 mil visitantes por ano. 

A intempérie que assolou o país 
no dia 19 de janeiro deixou a 
Mata Nacional do Buçaco irre-
conhecível. O temporal destruiu 
uma parte considerável do seu 
património natural e edificado. 
Caminhos e trilhos devastados, 
milhares de árvores derrubadas, 
árvores centenárias tombadas 
em cima de edifícios seculares, 
de extremo valor histórico e 
religioso, capelas destruídas e 
avultados estragos em muitos 
outros edifícios de grande valor 
patrimonial. O cenário era este 

no dia 20 de janeiro e as equi-
pas da Fundação Mata do Bu-
çaco, apoiadas por equipas da 
Câmara Municipal e de outras 
entidades públicas e privadas, 
não tiveram mãos a medir para, 
primeiro que tudo, conseguirem 
restabelecer as principais vias 
de acesso e as infraestruturas 

de apoio às operações de recu-
peração da mata.

Os prejuízos foram avaliados 
em 6 milhões de euros. O valor 
necessário para restabelecer 
o possível desse património 
nacional único que, recorde-
se, há meses que aguardava 

já verbas para a recuperação 
do seu património construí-
do. Se antes do temporal as 
necessidades eram já críticas 
ao nível da manutenção e pe-
quena recuperação, passaram 
agora a uma urgência absoluta 
de resgate e conservação. É 
agora fundamental a atenção e 
o apoio das mais diversas enti-
dades e crucial a solidariedade 
de empresas e população que 
estejam disponíveis para cola-
borar na recuperação de um 
património que recebe mais de 
200 mil visitantes por ano.

O acontecimento levou à mata 
os deputados do Partido So-
cialista e do Partido Social 
Democrata eleitos pelo círculo 
de Aveiro, que procuraram 
inteirar-se dos estragos causa-
dos pela intempérie e dos tra-
balhos em curso da Fundação 
Mata do Buçaco. Os deputados 
socialistas visitaram a mata no 
dia 26 de janeiro e procuraram 
perceber o que é necessário 
fazer para que seja possível 

receber os visitantes e turistas 
com todas as condições. Já os 
deputados social-democratas 
estiveram no Buçaco a 28 de 
janeiro e igualmente promete-
ram realizar todos os esforços 
para que o local volte a ser 
totalmente visitável.

Entretanto, a ajuda tem che-
gado de vários lados. Seja da 
Câmara Municipal, dos Bom-
beiros Voluntários da Mealha-
da, Pampilhosa e Penacova, 
da população em geral e de 
entidades privadas que têm 
contribuído como podem. A 
Casa do Benfica da Bairrada 
foi um dos exemplos de ajuda. 
Para além da organização do 
jogo de veteranos Benfica Vs. 
Académica no passado dia 
23 de fevereiro, cuja bilheteira 
reverteu para a recuperação 
da mata, a Casa da Bairrada 
do Benfica vai oferecer mais 
um donativo de 150 euros para 
essa causa. 

Recorde-se que a Mata Nacio-

AJUDE-NOS A RECUPERAR A MATA!
O temporal de 19 de janeiro conduziu à destruição de um vasto património natural e cultural 
da Mata Nacional do Buçaco. À população em geral, a Fundação Mata do Buçaco informa 
que, dada à grande utilização de maquinaria, está também disponível para receber qualquer 
tipo de combustível – gasóleo ou gasolina – já que as despesas com este tipo de consumíveis 
são avultadas. Para quem pretenda ajudar financeiramente, pode fazê-lo através do NIB 
003800003841897577161. De salientar que o contributo financeiro para a Mata se encontra 
ao abrigo da Lei do Mecenato e que prevê a emissão de um recibo por parte da instituição.

A Fundação Mata do Buçaco é uma Fundação Pública, declarada de Utilidade Pública e 
isenta de IRC. Nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 218/89, nos seus artigos n.º 61º, 62º e 63º, o seu donativo é enquadrável em sede de 
IRC e IRS.

Visite a Mata Nacional do Buçaco. Ao visitar a Mata está ainda a contribuir para a recupe-
ração de todo o património inserto na mesma.



nal integra no seu espaço uma 
Via Sacra com configuração 
única a nível mundial, constru-
ída pelos Carmelitas há mais 
de quatro séculos e à escala 
de Jerusalém. A par com pa-
trimónio mais recente como o 
Palace Hotel, jardins, Vale dos 
Fetos e uma coleção dendroló-
gica com mais de 150 árvores 
centenárias provenientes das 
mais diversas regiões do globo, 
é também aqui que subsiste 
uma mancha de um habitat 
único na Europa, o adernal, 
para a conservação do qual 

a União Europeia aprovou em 
2010 um projeto demonstrativo 
de cerca de 3 milhões de euros, 
cerca de 2/3 do financiamento 
comunitário atribuído a Portu-
gal naquele ano.

As intervenções que desde 
2010 se têm promovido na con-
servação do património natural 
da mata há muito careciam da 
correspondente intervenção, 
que vinha sendo sucessiva-
mente adiada por indisponi-
bilidade de meios, ao nível do 
património construído. Agora, e 

por via desta intempérie - cujos 
resultados são comparáveis ou 
mesmo superiores aos do tem-
poral que há algumas décadas 
assolou a mata, arrasando com 
milhares de árvores – é urgente 
e imperativo um reforço para 
a recuperação do património 
construído, no sentido de mini-
mizar os estragos.

Todavia, esse reforço tarda em 
chegar e a situação fica, a cada 
dia, mais preocupante, sobre-
tudo com o conhecimento da 
recente decisão do Conselho 

de Ministros, de proibir o apoio 
financeiro à Fundação Mata do 
Buçaco por parte de entidades 
públicas. A resolução do Conse-
lho de Ministros, conhecida no 
dia 8 de março, obriga à “ces-
sação total de apoios financeiros 
públicos” à Fundação Mata do 
Buçaco, impedindo assim a Câ-
mara Municipal de poder auxiliar 
financeiramente esta fundação 
nesta necessidade premente de 
recuperação de um património 
único no país e no mundo, que 
não é só do concelho da Mea-
lhada, é de todos os portugue-

ses e de todos os 200 mil que o 
visitam anualmente. 

Uma resolução que levou o 
Executivo Municipal a decidir 
pedir uma audiência à Ministra 
da Agricultura, do Mar, do Am-
biente e do Ordenamento do 
Território, Assunção Cristas, ao 
Secretário de Estado das Flores-
tas e do Desenvolvimento Rural, 
Francisco Gomes da Silva, a 
todos os grupos parlamentares 
da Assembleia da República e à 
Comissão de Agricultura e Mar 
da Assembleia da República. 
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MATA NACIONAL DO BUÇACO

A Mata Nacional do Buçaco 
constitui um património de 
valor incalculável, único em 
Portugal e no Mundo. Trata-
se de uma herança secular, 
incomparável, por reunir re-
levância histórica, religiosa, 
militar, natural, paisagística, 

arquitetónica, cultural e mes-
mo de identidade nacional. 
Este espaço é atualmente 
gerido pela Fundação Mata 
do Buçaco que, ciente do seu 
potencial para a promoção 
dos valores científicos e para a 
educação ambiental, pretende 

tornar a mata num local de 
aprendizagem e descoberta.

O contacto direto com a Nature-
za possibilita uma oportunidade 
única para cativar as crianças e 
adolescentes, promovendo e 
aprofundando o conhecimento 

e os temas desenvolvidos na 
sala de aulas. Desta forma, a 
Fundação Mata do Buçaco 
tem disponível uma lista de 
atividades pedagógicas para 
as Escolas e diversos graus de 
ensino. Estas atividades são 
desenvolvidas na Mata Nacional 

do Buçaco, mediante marcação 
prévia.

Basta visitar o site da Funda-
ção em www.fmb.pt e consul-
tar as atividades disponíveis 
em Atividades  > Programa 
para Escolas.

MATA DO BUÇACO COM PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA ESCOLAS 
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4 MARAVILHAS

As 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada estiveram em 
Lisboa, na abertura da 25ª 
edição da BTL – Feira Inter-
nacional de Turismo, e em 
Ávila, Espanha, para a 16ª 
edição da “Feria Internacio-
nal del Vino y Productos de 
la Tierra”. Os quatro produtos 
soberanos da gastronomia 
do concelho foram dados a 
provar nos dois certames. 
A água, o pão, o vinho e o 
leitão foram apreciados por 
várias dezenas de pessoas 
que circulavam em ambas as 
feiras e reuniram os maiores 
elogios dos provadores. Uma 
forma de consolidar ainda 
mais a marca gastronómica 
que a Câmara Municipal lan-
çou em 2007, divulgando-a e 
promovendo-a fora de por-
tas, em eventos de amplitude 
internacional.

Já passava das 13h quando, no 
dia 27 de fevereiro, na BTL, no 
pavilhão do Turismo do Centro, 
começava o show cooking do 
chefe Alberto Filipe, da Sweet 
Atlantic Hotel. À medida que o 
chefe elaborava e apresentava 
os seus pratos, o enólogo e 
produtor mealhadense António 
Selas (Adega Rama) sugeria um 
vinho do concelho para acom-
panhar cada um. Foi assim, 
com uma prova dos vinhos das 
4 Maravilhas, comentada por 
quem melhor conhece esses 
néctares, que a Associação 
Maravilhas da Mealhada iniciou 
a promoção da sua marca gas-
tronómica no mais importante 

evento turístico internacional re-
alizado em Portugal. Seguiu-se 
a aguardada degustação das 
4 Maravilhas, que não deixou 
ninguém indiferente, ouvindo-se 
rasgados elogios ao leitão, ser-
vido pelo restaurante aderente 
“Octávio dos Leitões”. 

“A presença das 4 Maravilhas 
neste evento é uma mais-valia 
enorme para continuarmos a 
desenvolver a criação de um 
destino turístico gastronómico 
a nível nacional. A promoção 
dos quatro produtos da gas-
tronomia mealhadense e a 
preservação da sua identidade 

e qualidade é meio caminho an-
dado para que a Mealhada se 
torne nesse destino turístico”, 
considerou a vice-presidente da 
Câmara e presidente da Asso-
ciação Maravilhas da Mealhada, 
Filomena Pinheiro, reiterando 
que “a projeção dada num 
evento deste impacto é deter-
minante para a consolidação 
da marca registada”. “Temos 
que reforçar o posicionamento 
destes quatro produtos e a 
nossa participação em eventos 
turísticos desta dimensão é, 
cada vez mais, obrigatória”, 
concluiu. 

Filomena Pinheiro esteve tam-
bém em Ávila, no dia anterior, 
a 26 de fevereiro, para a pro-
moção da marca 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada nesse 
certame internacional. O evento 
contou também com provas de 
vinhos das 4 Maravilhas durante 
todo o dia, conduzidas pelo 
produtor António Navega, da 
“Quinta do Carvalhinho”, e com 
uma sessão de degustação dos 
quatro produtos gastronómicos 
do concelho, realizada pelo 
restaurante “Churrasqueira 
Rocha”, em representação 
da Associação Maravilhas da 
Mealhada. 

Nesse evento, estiveram ainda 
presentes a Associação dos 
Apicultores do Litoral Centro e 
a Fundação Mata do Buçaco, 
que igualmente promoveram 
os seus produtos na vizinha 
Espanha. Na BTL, apenas a 
Associação de Apicultores 
não foi, uma vez que a Câ-
mara Municipal da Mealhada, 
a Fundação Mata do Buçaco 
e a Associação Maravilhas da 
Mealhada, com um número 
expressivo de aderentes, não 
faltaram àquele que é conside-
rado o mais importante evento 
de promoção das potencia-
lidades turísticas de Portugal 
junto de operadores nacionais 
e estrangeiros. 

Esta 25ª BTL abriu as suas 
portas no dia 27 de fevereiro 
na capital portuguesa, mais 
propriamente na Feira Inter-
nacional de Lisboa, no Parque 
das Nações, e encerrou dia 3 
de março. De referir que, nesta 
edição, a Região Centro foi o 
destino nacional convidado 
e, como tal, contou com a 
maior área expositiva de sem-
pre, um pavilhão com 500m2, 
distribuído por temáticas tais 
como o território, a cooperação 
intermunicipal, o negócio e a 
comunicação do destino. Foi, 
assim, uma oportunidade única 
para o concelho da Mealhada 
promover não só a sua marca 
gastronómica, mas também 
os seus produtos turísticos 
de maior atratividade, como 
as Termas do Luso e a Mata 
Nacional do Buçaco.

4 MARAVILHAS BRILHARAM NA BTL 
E NA FEIRA DE ÁVILA
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CULTURA

O mês de maio é de fado do Cineteatro Mu-
nicipal Messias. E a artista convidada é, nem 
mais, nem menos, do que Ana Moura. Entre 
espetáculos na Europa e nos Estados Uni-

dos, a fadista vem à Mealhada no dia 25 de 
maio, apresentar o seu mais recente álbum: 
“Desfado”, lançado em novembro passado. An-
tes disso, o palco é de “Os Reis da Comédia”. 
José Pedro Gomes e Rui Mendes protagoni-
zam a peça que promete muitas gargalhadas 
a todos os que se deslocarem a esta sala de 
espetáculos no dia 6 de abril. 

É uma das mais conceituadas fadistas internacio-
nais. Com um timbre ímpar, Ana Moura consegue 
transformar qualquer melodia em fado, sem se 
prender a esse género e passeando livremente 
nessa tradição. “Desfado” é o nome do seu mais 
recente álbum, representa uma viragem na sua 
carreira e é também prova da sua capacidade 
camaleónica, já que a maioria dos temas é de 
artistas que não pertencem a esse meio musical 
do tradicional fado. 

“Desfado” é, pois o quinto álbum de originais 
da fadista e um grande desafio, já que 

Ana Moura decidiu apostar em no-
mes da nova geração de compo-

sitores e nomes já consagrados 
da música portuguesa para 

a criação dos temas. Manel 
Cruz (Ornatos Violeta), Már-
cia, Pedro da Silva Martins 
(Deolinda), Miguel Araújo 
(Azeitonas), Luísa Sobral 
e António Zambujo ou 

outros como Aldina Duarte, Tozé Brito, Manuela 
de Freitas e Pedro Abrunhosa foram alguns dos 
escolhidos.

E será esse seu mais recente trabalho que Ana 
Moura trará à Mealhada no próximo dia 25 de 
maio, pelas 21h30. Em palco, a fadista contará 
com a participação de Ângelo Freire (guitarra 
portuguesa), Pedro Soares (viola de fado), An-
dré Moreira (baixo e contrabaixo), João Gomes 
(teclados) e Mário Costa (bateria e percussões). 

Antes disso, o palco do cineteatro será de José 
Pedro Gomes e Rui Mendes, os dois protagonis-
tas de “Os Reis da Comédia”. Uma história que 
roda à volta de uma dupla de comediantes, com 
mais de 40 anos de carreira, que se volta a juntar 
num programa de televisão sobre a idade do 
ouro da comédia nacional. O problema é que os 
dois já não se falam há 12 anos e é a custo que 
aceitam o reencontro, porque simplesmente não 
se suportam. Um sucesso mundial, assinado por 
Neil Simon, que conta ainda no elenco com Jorge 
Mourato, Carla de Sá, Diogo Leite e Rui de Sá. 

Uma comédia que promete lotar, mais uma vez, 
a sala de espetáculos do concelho. A última, 
“Pijama para Seis”, revelou-se um sucesso, 
com a sala cheia e o público a aplaudir de pé 
as atuações de Tozé Martinho, Carlos Areia, 
Patrícia Candoso, Rita Guedes, Daniel Garcia e 
Rosa Soares.

ANA MOURA TRAZ O FADO À MEALHADA 

6 DE ABRIL
21H30
“OS REIS DA COMÉDIA”

25 DE MAIO
21H30
ANA MOURA

As entradas podem ser reservadas através dos telefones 231 209 870 e 231 200 980. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do 
cineteatro, das 14h30 às 18h30 e das 20h às 22h, de sexta-feira a segunda-feira.

209
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DESPORTO

NOITE DE DESPORTO LOTOU A MAIOR SALA 
DE ESPETÁCULOS DO CONCELHO

A Mealhada viveu mais uma 
noite dedicada ao Desporto 
no passado dia 28 de janeiro. 
O Cineteatro Municipal Mes-
sias voltou a lotar na sétima 
edição da Gala Desportiva, 
numa noite de distinções e 
muita animação, dedicada 
a todos os que já levaram 
o nome da Mealhada além-
fronteiras ou que, de alguma 
forma, já deram o seu contri-
buto para o desenvolvimento 
do desporto no concelho. 

Uma gala que contou com 
muitas presenças especiais, 
como a da atleta olímpica 
Fernanda Ribeiro, e muitos 
momentos emocionantes, 
como a entrega do prémio 
Treinador do Ano a Fernando 
Ferreira Nascimento, mais 
conhecido por “Niza”, o pré-
mio Memória ao falecido 
“Professor Simões”, ou o Alto 
Prestígio ao fundador da As-
sociação de Jovens Cristãos 
do Luso, Rui Costa.  

O Cineteatro Municipal Messias 
abriu as portas ao ritmo do sam-
ba dos Sócios da Mangueira, 
para mais uma edição da Gala 
Desportiva do Município da Me-
alhada, que foi exemplarmente 
conduzida por uma dupla de 
estreantes da “casa”, os pro-
fessores de Atividade Física e 
Desportiva, Mafalda Figueiredo 
e Ricardo Santos. Um evento 
organizado pela Câmara Muni-
cipal, que pretende reconhecer 
e agradecer todo o trabalho que 
tem vindo a ser realizado nesta 
área a nível concelhio e que, mais 
uma vez, deixou as emoções ao 
rubro na principal sala de espe-
táculos do concelho. 

“Eu vou esperar que todos os 
que estão à frente das associa-
ções pensem primeiro nas pes-
soas. É por elas e para elas que 
estamos aqui”, disse Janine de 
Oliveira, presidente da direção 
da CADES, ao receber o prémio 
Associação Desportiva do Ano, 
sob um forte aplauso da plateia. 
E foi assim que começou a séti-
ma edição do evento, com gran-
des comemorações e aplausos, 
que se estenderam a Gonçalo 
Louzada, do Hóquei Clube da 
Mealhada, que recebeu o pré-
mio Dirigente do Ano e a Maria 
Malaguerra Costa, a nadadora 
da Sociedade Columbófila de 
Cantanhede que foi distinguida 
como Atleta do Ano. 

Mas foi na entrega do prémio 
Treinador do Ano que se viveu 
um dos momentos mais aguar-
dados da noite. “Com vontade, 
trabalho e muita paixão, muita 
alegria, conseguimos tudo”, 

afirmou o treinador do Futebol 
Clube da Pampilhosa, “Niza”, 
ao receber o galardão. Uma 
distinção que se deveu às várias 
subidas de divisão que marca-
ram a sua carreira de treinador, 
mas sobretudo ao facto de 
ter conseguido que o Futebol 
Clube da Pampilhosa subisse 
à II Divisão Nacional na época 
passada. Antes, já a sua equipa, 
de Seniores do Futebol Clube 
da Pampilhosa, tinha recebido 
a distinção de Equipa do Ano. 

O segundo momento da noite 
aconteceu com a subida ao 
palco de Fernanda Ribeiro, 
para a entrega do galardão de 
Revelação do Ano, que ficou nas 
mãos da mealhadense Sandrine 
da Ressureição, do Rugby da 
Agrária de Coimbra. Fernan-
da Ribeiro subiu as escadas 
enquanto outro convidado, o 
locutor da Antena 1, Fernando 
Eurico, reproduzia o relato da 
sua vitória nos Jogos Olímpicos 
de Atlanta, em 1996, sob uma 
ovação da plateia. Ninguém 
ficou sentado, nem indiferente, 
à presença da campeã olímpica 
no Cineteatro Municipal Messias. 
“Eu digo para nunca desistirem. 
São precisos muitos sacrifícios, 
mas se gostarem do que fazem, 
vale a pena”, salientou, emocio-
nada, deixando um conselho aos 
jovens atletas presentes na sala. 

A entrega do prémio Memória 
à esposa do falecido professor 
de Educação Física e posterior-
mente treinador de futebol Ma-
nuel Simões de Oliveira deixou 
uma boa parte da plateia de 
pé, o que só voltou a acontecer 

na entrega do último galardão, 
o prémio Alto Prestígio, ao fun-
dador da Associação Jovens 
Cristãos do Luso, Rui Costa. 
“A loucura do amor é o que me 
move, é a razão do meu trabalho 
e destes 31 anos de entrega a 
esta causa. Por Jesus Cristo e 
por cada pessoa que ajudei”, 
sublinhou o professor Rui Costa, 
ao receber a distinção. 

“Esta é a última gala em que 
irei estar presente enquanto 
Presidente da Câmara”, co-
meçou por dizer o presidente 
Carlos Cabral, no discurso que 
encerrou a gala. “É com muito 
regozijo que vejo como o con-
celho se tem desenvolvido a 
nível desportivo e quero, desde 
já, agradecer aos jovens e aos 
menos jovens o que têm feito 
pelo desporto do nosso muni-
cípio, a utilização que têm dado 
aos nossos equipamentos. 
Espero que continuem a praticar 
desporto”, asseverou o autar-
ca, concluindo: “Espero que o 
próximo Executivo Municipal, 
seja qual for a sua composição, 
continue a fazer tanto, ou mais e 
melhor, pelo desporto do conce-
lho. É com regozijo e satisfação 
que, com certeza, verei isso”. 

A gala terminou com a atuação 
do músico João Vila, que recen-
temente venceu o concurso “Ás 
do Cavaquinho”, do programa 
da RTP1 “Portugal no Coração”. 
Antes, ficaram as atuações do 
núcleo de Fitness e Desporto da 
Associação CADES, do Ballet 
do Hóquei Clube da Mealhada 
e da escola de samba Sócios 
da Mangueira.
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DESPORTO

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ANO 
Associação CADES

EQUIPA DO ANO
Seniores Masculinos de Futebol do Futebol Clube 
da Pampilhosa
 
DIRIGENTE DO ANO
Gonçalo Louzada, do Hóquei Clube da Mealhada

TREINADOR DO ANO
Fernando Ferreira Nascimento “Niza”, do Futebol 
Clube da Pampilhosa

ATLETA DO ANO
Maria Malaguerra Costa, da Sociedade Columbófila 
de Cantanhede

REVELAÇÃO DO ANO
Sandrine Katy Matias da Ressureição, do Rugby da 
Agrária de Coimbra

MÉRITO DESPORTIVO
António Neves, do Núcleo de Karaté Shukokai
Denise Pieters, da Associação Académica de Coimbra
Dinis Malaguerra Abreu, do Futebol Clube do Porto
Eduardo Fernandes, da Associação CADES
Fernando Ferreira Nascimento “Niza”, do Futebol 
Clube da Pampilhosa
Fernando Pedro, da ADC Pesca da Pampilhosa
Francisca Dias Marques, da CAD - Associação 
Coimbra Basquete
Gil Ferreira, da ADERCUS
Iniciados Masculinos de Andebol da Casa do Povo 
da Vacariça
Iolanda Sousa, da Casa do Povo da Vacariça
João Gabriel Silva Ferreira “Barroca”, do Servette 
Football Club
José Rosmaninho, da ADC Pesca da Pampilhosa
Juniores Masculinos de Hóquei em Patins do Hóquei 
Clube da Mealhada
Juvenis Masculinos de Andebol da Casa do Povo 
da Vacariça
Juvenis Masculinos de Hóquei em Patins do Hóquei 
Clube da Mealhada
Manuel Coimbra, do Hóquei Clube da Mealhada
Maria Malaguerra Costa, da Sociedade Columbófila 
de Cantanhede
Miguel Ferraz, do Hóquei Clube da Mealhada
Miguel Rego Vieira, da ADC Pesca da Pampilhosa
Minis Femininos de Andebol da Casa do Povo da 
Vacariça
Paulo Castela, da Escola de Ténis de Paços de 
Brandão
Pedro Miguel Miranda Pereira, da ADC Pesca da 
Pampilhosa
Ricardo Ferreira, da Casa do Povo da Vacariça
Sandrine Katy Matias da Ressureição, do Rugby da 
Agrária de Coimbra
Seniores Masculinos de Futebol do Futebol Clube 
da Pampilhosa
Seniores Masculinos de Hóquei em Patins do Hóquei 
Clube da Mealhada
Tiago Ferraz, União Desportiva Oliveirense
Vasco Góis Bica, da Quadra/Avalanche Vitória James
Vasco Vaz, Hóquei Clube da Mealhada 

PRÉMIO ALTO PRESTÍGIO 
Rui Costa 

PRÉMIO INCENTIVO
Escola de Futsal da Mealhada – Geração Benfica 

PRÉMIO DEDICAÇÃO
Mário Manuel dos Santos Gonçalves – “Mário 
Safado” 

Afonso Simões.

PRÉMIO CARREIRA
Tiago Sousa 

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI
Jornal da Mealhada 

PRÉMIO MEMÓRIA
Manuel Simões de Oliveira – “Prof. Simões” 

LISTA DE VENCEDORES

AFONSO SIMÕES - PRÉMIO DEDICAÇÃO

FERNANDO EURICO 

MARIA MALAGUERRA COSTA - ATLETA DO ANONIZA - TREINADOR DO ANO

ESCOLA FUTSAL MEALHADA - GERAÇÃO BENFICA - 
PRÉMIO INCENTIVO 

CADES - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ANO GONÇALO LOUZADA - DIRIGENTE DO ANO

MÁRIO SAFADO - PRÉMIO DEDICAÇÃO

SANDRINE DA RESSUREIÇÃO - REVELAÇÃO DO ANO

ESPOSA PROF. SIMÕES - PRÉMIO MEMÓRIA

DR. RUI COSTA - ALTO PRESTÍGIOJORNAL DA MEALHADA - PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI

MÓNICA JORGE

SENIORES DO FCP - EQUIPA DO ANO

FERNANDA RIBEIRO 
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A vila do Luso e a serra do Bus-
saco preparam-se para receber 
a primeira edição do Luso Trail, 
prova marcada para o dia 28 
de abril, numa organização 
conjunta da Câmara Municipal 
da Mealhada e do Atletas.net, 
em colaboração com a Funda-
ção Mata do Buçaco e a Junta 
de Freguesia do Luso. O Luso 
Trail tem a particularidade de 
juntar num mesmo evento a 
corrida em montanha, também 
designada de trail, e o BTT, 
aproveitando o facto de as duas 
modalidades terem em comum 
a natureza como palco da sua 
atividade.

Aproveitando as excecionais 
características naturais não só da 
Mata Nacional do Buçaco, como 
da própria serra envolvente, o 
Luso Trail posiciona-se assim 
como um evento estratégico 
para a promoção e dinamização 
do Luso e do próprio concelho, 

como defende Júlio Penetra, 
vereador do Pelouro do Des-
porto da Câmara Municipal da 
Mealhada. “O simples facto do 
Luso Trail se disputar numa área 
de uma riqueza ambiental única é 
já de si uma vantagem e estamos 
convictos que esta parceria tem 
tudo para dar certo. As próprias 
características do evento, que 
combina turismo desportivo e 
de natureza, o BTT e a corrida 
de trail – duas disciplinas com 
cada vez maior número de pra-
ticantes no nosso país – é um 
conceito que queremos apoiar, 
não só pela sua importância 
para a dinamização do turismo, 
mas também para o fomento da 
prática desportiva”.

Segundo a organização, o Luso 
Trail foi pensado de forma a tor-
nar esta uma experiência agradá-
vel para os participantes e José 
Manuel Henriques, diretor do 
Atletas.net, explica porquê: “As 

próprias distâncias permitem que 
o Luso Trail possa ser encarado 
para muitos como uma primeira 
experiência, quer na corrida 
de trail como no próprio BTT e 
existem várias opções à escolha: 
BTT de 20 e 40 quilómetros e na 
Corrida de Trail temos os 20 e 10 
quilómetros, sendo que nos 10 
quilómetros podem ser feitos na 
vertente da Caminhada. E tudo 
com percursos distintos”. “A re-
gião é fantástica para a prática de 
qualquer uma das modalidades 
e por isso pensamos estarem 
reunidas as condições para que 
o Luso Trail possa de facto ser 
uma referência futura das ativi-
dades desportivas do concelho 
da Mealhada, tanto mais que é 
expectável que a maioria dos 
participantes possam aproveitar 
para visitar a região”, concluiu 
José Manuel Henriques.

As inscrições para o Luso Trail 
decorrem no portal Atletas.net, 

sendo que os participantes 
beneficiam de descontos em 
unidades hoteleiras da vila do 
Luso, podendo ainda optar pelo 

almoço-convívio que no final será 
servido e onde a ementa, obriga-
toriamente, terá leitão à Bairrada 
como prato principal.

DESPORTO

LUSO TRAIL DE “ASSALTO” AO BUSSACO 

CÂMARA ATRIBUI 95 MIL EUROS 
A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 
DO CONCELHO

BENFICA DEFRONTOU 
ACADÉMICA NA MEALHADA

O Executivo Municipal apro-
vou a atribuição de uma verba 
global de 95.032,66�� para 
apoiar financeiramente as 
associações desportivas do 
concelho da Mealhada que 
se candidataram ao Programa 
de Apoio ao Associativismo 
Desportivo desenvolvido pela 
autarquia. São 12 associa-
ções que vão receber uma 
fatia dos cerca de 95 mil eu-
ros atribuídos. A proposta 
do pelouro do Desporto foi 
aprovada, por unanimidade, 
na reunião de câmara de 22 
de novembro passado.

A equipa de Futsal do 
Sport Lisboa e Benfica 
venceu, por 4-2, a equipa 
da Associação Acadé-
mica de Coimbra no do-
mingo, dia 20 de janeiro, 
no Pavilhão Municipal da 
Mealhada. Uma partida a 
contar para o Campeonato 
Nacional de Futsal, que 
contou com a organiza-
ção da Casa do Benfica 
da Bairrada e o apoio da 
Câmara Municipal da Me-
alhada.
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EMPREENDORISMO

O projeto Bairrada TV foi o 
grande vencedor do con-
curso “Ideias de Negócio 
da Mealhada”, promovido 
pela Câmara Municipal da 
Mealhada e Universidade 
de Coimbra (UC). Os promo-
tores do projeto receberam 
um prémio monetário de 
5000 mil euros, numa ceri-
mónia que decorreu dia 19 
de dezembro, no Salão No-
bre dos Paços do Concelho. 
“Este prémio é uma grande 
alavanca para o nosso pro-
jeto. É para a aquisição de 
equipamento próprio para a 
Web TV”, afirmou Paulo Fa-
jardo, da Bairrada TV. Para 
além do vencedor, houve 
ainda três menções honro-
sas, aos projetos “Balau’s – 
Brisas do Luso”, “KimiKida” 
e “Tuk Tuk do Bussaco”.

O projeto Bairrada TV é um 
canal online de divulgação 
de conteúdos regionais, com 
sede na Mealhada, que iniciou 
a sua atividade em agosto 
passado e tem como objetivo 
promover e dinamizar a eco-
nomia local, privilegiando a 
comunicação de proximidade, 
através de uma programação 
de natureza informativa, des-
portiva, cultural e de lazer. 

Paulo Fajardo, Rosa Gonçal-
ves e Gonçalo Ermida são 
os rostos do projeto que, no 
entanto, se estende a outros 
colaboradores. E, dia 19 de 
dezembro, foram eles que 
receberam o prémio das mãos 
do Vice-Reitor da UC, Hen-
rique Madeira, prémio esse 
anunciado pelo coordenador 
do concurso e professor da 
UC, Jorge Figueira. “Com 
as publicações regionais e 
as rádios locais a fecharem, 
abriu-se um espaço a outro 
t ipo de comunicação. E o 
online é uma ferramenta útil, 
mais barata e cada vez mais 
acessível a toda a população. 
Começámos com equipa-
mento emprestado, mas com 
este prémio vamos adquirir 
equipamento próprio já para 
2013”, afirmou Paulo Fajardo, 

em nome da equipa. “Apesar 
das más notícias que espera-
mos de 2013, nós vamos co-
meçar com boas. Obrigada!”, 
concluiu.

Para além do vencedor, o 
júri do concurso decidiu atri-
buir três menções honrosas. 
Elas foram para o projeto da 
“Balau´s – Brisas do Luso”, 
com a ideia de criação de um 
perfume com propriedades 
suaves que se associasse à 
água termal do Luso e que 
pudesse evoluir para uma 
linha de dermocosmética; o 
projeto “KimiKida”, de cons-
trução de móveis com material 
reciclado; e o projeto do “Tuk 
Tuk do Bussaco”, que sugere 
este veículo de transporte 
para dinamizar os percursos 
turísticos da região. Ideias 
que os membros do júri, em 
conformidade, consideraram 
“excelentes” e com viabilidade 
para avançarem do papel para 
o terreno.

“Estes são os melhores dos 
64 projetos candidatos, mas 

todos são excelentes e é foi 
muito bom contar com tan-
tas candidaturas”, afirmou a 
vice-presidente da Câmara, 
Filomena Pinheiro. Uma ideia 
igualmente parti lhada pelo 
Vice-Reitor da UC, Henrique 
Madeira, e pelo Presidente 
da Câmara Municipal da Me-
alhada, Carlos Cabral. “Para-
béns a todos os concorrentes. 
Isto é um estímulo para nós, 
Universidade e InovC. Neste 
concurso, houve 64 candi-
daturas. É notável. Sessenta 
e quatro pessoas ou grupos 
de pessoas tiveram ideias e 
trouxeram-nas até nós. Isto é 
um sinal fortíssimo que con-
traria o estado de ocupação 
em que o nosso país foi dei-
xado”, sublinhou o Vice-Reitor 
da UC. “Foi muito bom ter 
este número de candidaturas. 
Como disse o Sr. Vice-Reitor, 
este é um excelente sinal, 
quando vivemos momentos 
de angústia terríveis graças à 
ação do ocupante. Mas temos 
uma experiência de resistência 
e vocês foram exemplo disso”, 
concluiu Carlos Cabral.

BAIRRADA TV VENCEU O CONCURSO 
DE IDEIAS DE NEGÓCIO DA MEALHADA



ÚLTIMA
������	�	
������

A XV Feira de Artesanato e 
Gastronomia do Município 
da Mealhada já tem data 
marcada e novo recinto. O 
certame mais tradicional do 
concelho vai realizar-se de 8 
a 16 de junho na Zona Des-
portiva da Mealhada, uma 
vez que nessa altura a em-
preitada de requalificação 
da zona central da cidade já 
está em curso. Entretanto, já 
estão abertas as inscrições 
para o certame. Os artesãos 
interessados deverão efetu-
ar a sua candidatura até ao 
dia 30 de abril, preenchendo 
a ficha que está disponível 
online no site da autarquia 
e enviando, pelo correio, 
para a Câmara Municipal da 
Mealhada.  

O certame que todos os anos 
traz o artesanato, a gastro-
nomia e muita animação à 
cidade da Mealhada já tem 
data marcada. Este ano, o 
evento vai decorrer de 8 a 16 
de Junho no mesmo horário, 
das 15h às 23h, mas num 
novo espaço, uma vez que 
nessa altura já estará em cur-
so a requalificação da zona 
central da Mealhada. A 15ª 
edição da feira vai realizar-
se na Zona Desportiva da 
Mealhada, entre o edif ício 

das Piscinas Municipais e o 
do Pavilhão Municipal. Um 

espaço mais  amplo,  que 
permite alargar o recinto da 

fe ira, ter dois palcos, um 
principal e outro secundário, 

e melhorar a zona das tas-
quinhas.

As inscrições para o certame 
já estão a decorrer: as fichas 
de candidatura e as normas 
de participação estão dispo-
níveis no site da autarquia, 
em www.cm-mealhada.pt. 
Tal como nos anos anterio-
res,  as inscr ições devem 
ser enviadas, pelo correio, 
para Câmara Municipal da 
Mealhada, Largo do Muni-
cípio 3040 – 001 Mealhada, 
ao cuidado da Organização 
da XV Feira de Artesanato 
e Gastronomia, impreter i-
velmente até ao dia 30 de 
abr i l .  A organização dará 
preferência aos artesãos que 
trabalhem ao vivo durante a 
feira.

FEIRA DE ARTESANATO DE 8 A 16 DE JUNHO 
NA ZONA DESPORTIVA DA MEALHADA


