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Esta deveria ser uma men-
sagem de despedida, mas 
a verdade é que não saberei 
nunca dizer adeus. Adeus 
parece-me demais. E custa. 
Depois de todos estes anos 
nesta Câmara Municipal, é 
como dizer adeus a uma 
casa e a todos os que comi-
go a partilharam durante es-
tas décadas, a todos vocês. 
E quando se foi feliz, ainda 
custa mais. 

Durante todos estes anos, 
cerca de 34 nesta Câmara, 
14 como Presidente, fiz tudo 
o que estava ao meu alcance 
para tornar este município, 
onde nasci, num local me-
lhor, mais apetecível, mais 
bonito para se viver. E sinto 
orgulho na sua evolução e 
no que fiz e ajudei a fazer. 
Hoje, o Município da Mealha-
da está mais desenvolvido, 
com o abastecimento de 
água e saneamento a cobrir 
100% do concelho, com 
boas estradas, melhoradas, 
com bons equipamentos 
culturais, com equipamentos 
desportivos em todas as fre-
guesias, com equipamentos 
escolares de primeira, como 
é exemplo o Centro Escolar 
da Pampilhosa (e o do Luso, 
que está praticamente con-

cluído, e o da Mealhada, 
cujo concurso público já foi 
lançado). Hoje, o concelho 
da Mealhada tem biblioteca 
e arquivo municipal, tem um 
cineteatro de beleza ímpar 
totalmente recuperado, tem 
espaços verdes de quali-
dade em todas as fregue-
sias e o Parque da Cidade 
como símbolo destes. Hoje, 
a Mata Nacional do Buçaco 
não está abandonada, tem 
quem se dedique a ela todos 
os dias. Hoje, temos zonas 
industriais modelo e empre-
sas de renome sediadas no 
concelho, temos um cluster 
de saúde e bem-estar no 
Luso, um Espaço Inovação 
quase concluído e sabemos 
que o caminho está no po-
tenciar os nossos recursos. 
Hoje, penso que temos ci-
dadãos com acesso mais 
facilitado à educação, à 
cultura, à saúde, ao lazer, 
ao desporto, cidadãos com 
melhor qualidade de vida, 
mais felizes. E isso deixa-me 
feliz, apesar da “apagada e 
vil tristeza” a que nos que-
rem obrigar.

Não posso esconder o or-
gulho que sinto pelo de-
senvolvimento que o nosso 
concelho registou. E tam-

Presidente da Câmara Municipal

Este Boletim Municipal da Mealhada foi escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico

bém por deixar a Câmara 
Municipal numa excelente 
condição financeira, sendo 
um formidável apoio a quem 
nos vai suceder. Orgulho-me 
de ter tido extremo rigor na 
sua gestão e de a entregar 
agora livre de dívidas e cheia 
de saúde. Fiz o melhor que 
sabia pelo nosso concelho 
e por todos nós, que cá vi-
vemos, trabalhamos ou que 
por cá passamos. E todas 
as noites dormi, tranquilo, 
por saber que estava a dar o 
meu melhor. 

Claro que tive ajuda. Nada 
disto seria possível se não 
tivesse tido SEMPRE ao 
meu lado a minha família, 
que tanto abdicou de mim 
por esta causa; os meus 
Executivos Municipais, que 
comigo traçaram estratégias, 
objetivos e trabalharam para 
os cumprir; os funcionários 
municipais, que sempre de-
monstraram dedicação e 
entrega aos nossos projetos; 
e sobretudo VOCÊS, que 
acreditaram e me deram 
sempre, ano após ano, um 
voto de confiança. 

Obrigada por tudo. E até já. 
Que continuarei ao vosso 
dispor e a andar por aí…  

NÃO SABEREI NUNCA DIZER ADEUS…
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MUNICÍPIO

MEALHADA VOLTA A RECEBER 
BANDEIRA VERDE  ECO XXI

4 – Aplicação do Resultado Líquido do Exercício apurado 

em 2012

Aprovado por unanimidade

5 – Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais 

e Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2012

Aprovado por unanimidade

6 – Revisão Orçamental n.º 1

Aprovada por maioria (vinte e cinco votos a favor e uma abstenção) 

 

10 – 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2013 

– Proposta n.º 6/2013

Aprovada por unanimidade

11 – Autorização para Recrutamento Excepcional de Tra-

balhadores – Proposta n.º 7/2013

Aprovado por unanimidade

DELIBERAÇÕES 
DA SESSÃO ORDINÁRIA 
26 DE ABRIL DE 2013

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
APROVA TAXAS MÍNIMAS 
DE IMI

O Município da Mealhada foi 
distinguido, mais uma vez, 
com o galardão máximo do 
projeto Eco XXI: a bandeira 
verde. O prémio foi entregue 
na tarde de 16 de setembro, 
no Teatro Cine de Torres 
Vedras, ao Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral. É 
o quinto ano consecutivo 
que a Mealhada conquista 
o título de município Eco 
XXI, tendo vindo sempre a 
melhorar a sua pontuação. 
O município conseguiu a sua 
melhor prestação de sempre: 
um índice global de 66,5% 
e o reconhecimento em 15 
dos 19 indicadores de sus-
tentabilidade a que se can-
didatou. É ainda de realçar 
a prestação do município em 
alguns indicadores, como 
por exemplo no que avalia 
a cobertura do concelho em 
termos de distribuição de 
água e saneamento, onde 
obteve a nota máxima. 

O Município da Mealhada foi 
um dos 31 que, este ano, 
foram dist inguidos com a 
bandeira verde Eco XXI 2013. 
E foi novamente um dos úni-
cos três do distrito de Aveiro 

a conseguir o galardão. Para 
receber o prémio, os municí-
pios precisam de conseguir 
um índice Eco XXI superior 
a 50%, que se baseia na 
avaliação de 21 indicadores 
de sustentabilidade. Todavia, 
no caso da Mealhada, a can-
didatura apenas foi feita a 19 
indicadores, já que o municí-
pio não reúne condições para 
se candidatar aos restantes, 
como por exemplo é o caso 
do indicador ‘Programa Ban-
deira Azul’, que avalia a quali-
dade das praias do concelho.

Certo é que a Mealhada re-
petiu a proeza, cumpriu os 
objetivos e conseguiu mesmo 
a sua melhor pontuação de 
sempre, obtendo um índi-
ce Eco XXI de 66,5% (o do 
ano passado foi de 64,7%) 
e aumentando o número de 
indicadores com objet ivo 
superado para 15. O muni-
cípio destacou-se em áreas 
como Educação Ambiental, 
Eco-Escolas, Participação 
Pública e Agenda 21, Infor-
mação Disponível aos Mu-
nícipes, Emprego na Área 
Ambiental, Cooperação com 
a Sociedade Civil e Ambiente, 

Conservação da Natureza, 
Ordenamento do Território, 
Qualidade do Ar, Qualida-
de da Água para Consumo 
Humano, População servida 
por Água e Drenagem e Tra-
tamento de Águas Residuais, 
Produção e Recolha Seletiva 
de Resíduos e Valorização 
dos RSU, Valor ização do 
Papel da Energia, Qualidade 
do Ambiente Sonoro e Agri-
cultura Sustentável. 

Recorde-se que o objetivo 
primordial do Eco XXI – um 
projeto promovido interna-
cionalmente pela Fundação 
para a Educação Ambiental e 
representado nacionalmente 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa – passa por 
promover as boas práticas 
e as políticas de sustenta-
bilidade em todos os muni-
cípios, valorizando a aposta 
na execução de políticas de 
educação ambiental. O Eco 
XXI todos os anos premeia os 
municípios que se candida-
tam, tendo por base 21 indi-
cadores e 65 sub indicadores 
de referência para aferição 
das práticas e políticas de 
sustentabilidade.

A Assembleia Municipal da Mealhada aprovou por unanimida-

de, no passado dia 6 de setembro, a fixação de taxas mínimas 

para o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Recorde-se que 

a proposta já tinha sido aprovada por maioria em reunião do 

Executivo Municipal, com os votos contra dos vereadores do 

PS, Arminda Martins e José Calhoa, que defenderam que de-

veria ser o novo Executivo, que sairá das eleições autárquicas 

de 29 de setembro, a fixar as taxas de IMI. 
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OBRAS MUNICIPAIS

ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DO 1º CEB DE CASAL COMBA – EM EXECUÇÃO

ESPAÇO INOVAÇÃO – EM EXECUÇÃO

PARQUE INFANTIL DO CHOUPAL – CONCLUÍDO

PONTE PEDONAL DE VENTOSA DO BAIRRO – EM EXECUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DO LUSO – EM EXECUÇÃO

ESTRADA DA CRUZ ALTA – CONCLUÍDA

PASSEIOS NA RUA DO LUSO | PAMPILHOSA – EM EXECUÇÃO REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS NO CONCELHO DA MEALHADA – EM EXECUÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DA MEALHADA – EM EXECUÇÃO

CENTRO ESCOLAR DO LUSO – EM EXECUÇÃO 
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PARQUE DA CIDADE TEM SOFRIDO 
CONSTANTES ATOS DE VANDALISMO

CAMPO DE FUTEBOL DO LUSO 
EM CONCURSO PÚBLICO

O Parque da Cidade da Me-
alhada tem sido alvo de atos 
de vandalismo ao longo dos 
tempos. O mais recente, 
que ocorreu previsivelmente 
no fim de semana de 13 e 
14 de julho, cifrou-se em 
três papeleiras arrancadas, 
uma bica de água destruída, 
o derrube de uma pedra do 
monumento megalít ico e 
várias paredes de edifícios 
pintadas com desenhos e 
escritos menos próprios, 
tags e grafittis. A Câmara 
Municipal já participou o 
sucedido às autoridades 
competentes, nomeadamente a GNR, e apelou ao reforço da vigilância nesse local. Para o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, trata-se de atos lamentáveis, de puro vandalismo e a todos os títulos in-
justificáveis, que visam somente destruir o património que é de todos os munícipes.

A Câmara Municipal da Mealhada já lançou o concurso público para 
a empreitada de reabilitação do Campo de Futebol Municipal do 
Luso. A obra prevê trabalhos de demolição, aplicação de relvado 
sintético, sistemaas de rega e drenagem e montagem de uma nova 
iluminação no campo. A empreitada tem um preço base de 375 mil 
euros mais IVA e um prazo de execução de 90 dias.

OBRAS MUNICIPAIS

A Câmara Municipal da Me-
alhada já lançou o concurso 
público para a empreitada 
de ampliação e conclusão 
do Pavilhão Gimnodespor-
tivo de Ventosa do Bairro. A 
obra prevê trabalhos de am-
pliação e requalificação do 
edifício existente, conclusão 
das bancadas, arranjos ex-
teriores e estacionamento. 
O objetivo é aproveitar o 
atual edifício para otimi-

zar o espaço, permitindo a 
existência de uma zona para 
atletas e arrumos no piso 0 e 
espaços públicos no piso 1. 
A empreitada tem um preço 
base de 556 mil euros mais 
IVA e um prazo de execução 
de 180 dias.

O projeto prevê a existência 
de dois pisos, um abaixo e 
outro ao nível da cota soleira. 
No piso O, passará a existir 

um hall de entrada, quatro 
balneários para atletas, dois 
balneários para árbitros, dois 
balneários para treinadores/
professores, uma sala de 
espera, uma sala de controlo 
anti-doping, um gabinete mé-
dico, uma casa de máquinas, 
dois arrumos e três arrecada-
ções para material desportivo. 
Já o piso 1 passará a ter um 
hall de entrada, e receção 
com bengaleiro, um bar, uma 

arrecadação, uma esplanada 
e instalações sanitárias. 

Quanto ao espaço exterior, 
os muros de vedação serão 
os existentes, que devem 
ser mantidos e pintados de 
branco, e vai ser construído 
um espaço para estacio-
namento de viaturas e per-
cursos pedonais de acesso 

aos edifícios. Tantos esses 
percursos, como o estacio-
namento, vão beneficiar da 
sombra de árvores de folha 
caduca e rápido crescimen-
to. A espécie a plantar será 
a Túlia. Os espaços verdes 
vão corresponder, essencial-
mente, a áreas de relvado, 
nomeadamente na proximi-
dade dos edifícios. 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE VENTOSA 
DO BAIRRO EM CONCURSO PÚBLICO

CENTRO ESCOLAR 
DA MEALHADA 
EM CONCURSO PÚBLICO

Já foi lançado o concurso público para a empreitada de 
construção do Centro Escolar da Mealhada
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CULTURA

Está patente na sala de ex-
posições do Cineteatro Mu-
nicipal Messias a mostra 
“Sensibilidades”, do fotó-
grafo Eduardo Teixeira Pinto. 
Uma exposição composta 
por 38 fotografias a preto e 
branco, dos anos 50, 60 e 70, 
premiadas a nível nacional e 
internacional, que já correu 
o país desde a sua inaugu-
ração, em 2011, em Aveiro. 
Fotografias que integram a 
vasta obra do autor, dotada 
de um olhar poético sobre a 
realidade. Eduardo Teixeira 
Pinto dedicou a sua vida à 
fotografia e é hoje consi-
derado um dos melhores e 
mais galardoados fotógrafos 
portugueses do século XX. A 
entrada é livre.

Nasceu em Amarante em 
1933, começou a tirar fo-
tograf ias prof issionais em 
1950 e passou a expô-las, 
em vários salões de fotogra-
fia mundiais, desde 1953. 
Eduardo Teixeira Pinto tem 

uma vasta obra fotográfica, 
que aborda diversos temas 
– com destaque para a Na-
tureza e a figura humana –, 
o que faz de si um dos me-
lhores e mais galardoados 
fotógrafos portugueses do 
século XX, tendo obtido inú-
meros prémios em Portugal 
e no estrangeiro, nomea-
damente o Grande Prémio 
Camões, em 1960, numa 
época em que esta era das 

mais altas distinções a nível 
nacional.

Falecido em janeiro de 2009, 
Eduardo Teixeira Pinto dei-
xou um espólio fotográfico 
incalculável, que a sua família 
decidiu promover e divulgar 
através de exposições itine-
rantes como “A criança sob 
o olhar de Eduardo Teixeira 
Pinto”, “O prazer de fotogra-
far” ou “Sensibilidades”. E é 

esta última mostra que está 
patente, até ao próximo dia 
27 de outubro, na sala de 
exposições do Cineteatro 
Municipal Messias, e que po-

derá ser apreciada às sextas-
feiras, sábados, domingos e 
segundas-feiras, das 14h30 
às 18h30 e das 20h às 23h. 
A entrada é livre. 

A exposição “Cumplicida-
de Cromática”, composta 
por 15 pinturas da coleção 
privada de Isabel Pereira, 
esteve patente de 31 de 
agosto a 7 de setembro 

na Sala de Exposições do 
Cineteatro Municipal Mes-
sias. A pintora é natural 
do concelho da Mealhada, 
dedica-se à pintura e à arte 
decorativa desde 1997 e já 

participou em várias expo-
sições coletivas e mostras 
de artesanato a nível nacio-
nal. A sua formação artís-
tica foi iniciada em Leiria, 
pela mão da Mestre Maria 

Dulce Bernardes.

A inauguração da exposi-
ção aconteceu no dia 31 de 
agosto, pelas 18h, e contou 
com um concerto de “Os 

Violinhos”, uma orquestra de 
formação, de caracter pe-
dagógico, composta por 50 
pequenos violinistas da Aca-
demia de Música de Lisboa e 
dirigida por Filipa Poêjo.

“SENSIBILIDADES” ATÉ 27 DE OUTUBRO 
NO CINETEATRO MESSIAS 

PINTURA DE ISABEL PEREIRA EM EXPOSIÇÃO 
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CULTURA

AUREA vai estar na Mealha-
da, no palco da Cineteatro 
Municipal Messias, no pró-
ximo dia 5 de outubro, pelas 
21h30, para apresentar ‘Soul 
Notes’, o seu mais recente 
álbum de originais. Um es-
petáculo que promete muita 
alma e coração e uma maior 
proximidade da cantora com 
o público, num enlace ainda 
mais evidente e envolven-
te. AUREA e a sua banda 
garantem um alinhamento 
interessante e inesperado. Já 
o público espera ouvir temas 
que inundaram as rádios na-
cionais, como o mais antigo 
‘Busy (For Me)’ ou o recente 
‘Scratch My Back’.

A cantora estreou-se há cerca 
de três anos com a edição do 
álbum AUREA, que rapidamen-
te atingiu o primeiro lugar do 

top nacional e a marca de dupla 
platina. Desde então, AUREA 
passou a ser uma habitué nas 
rádios portuguesas, foi juntan-
do os mais diversos prémios 
nacionais e amadureceu em 
cada subida a palco. Neste 
espetáculo, AUREA promete 
surpreender ainda mais os 
seus fãs, não só por uma maior 
proximidade com o público, 
mas também pelas canções 
que vai interpretar, sempre na 
companhia, claro, de Miguel 
Casais na bateria, Bruno Duro 
no baixo, Ricardo Ferreira na 
guitarra (é também diretor mu-
sical), Elton Ribeiro no piano e 
Elmano Coelho no saxofone. 

‘Soul Notes” é constituído ex-
clusivamente por temas origi-
nais e segue a linha de compo-
sição do seu primeiro trabalho. 
O novo álbum apresenta um 

conjunto de canções intempo-
rais, igualmente marcadas pela 
influência pop e soul, que faz a 
delícia dos amantes de música. 
Canções que são o reflexo de 
episódios, vivências e emoções 

que inspiraram AUREA e que, 
por todos os motivos, a cantora 
desejou partilhar com o mundo 
em ‘Soul Notes”. Um espetácu-
lo a não perder, que pode ser 
reservado 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, às sextas, sábados, 
domingos e segundas-feiras.

AUREA AO VIVO 
E A CORES NA MEALHADA
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4 MARAVILHAS

SEMANA DO LEITÃO FOI UM SUCESSO

A Semana do Leitão, que 
decorreu de 16 a 23 de junho 
em dez restaurantes do pro-
jeto 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada, foi um suces-
so. A iniciativa cumpriu os 
seus objetivos, conseguindo 
uma forte promoção do pro-
duto leitão e contribuindo 
para um aumento potencial 
da atividade económica do 
setor. “Comparando esta 
semana com outra, subimos 
as vendas em 60%”, afirma 
Joaquim Luís, da Churras-
queira Rocha, acrescentan-
do que a iniciativa “superou 
em muito as expectativas”. 
“Correu muito bem. Houve 
muita afluência e via-se que 
as pessoas estavam bem in-
formadas”, salienta, por sua 
vez, Margarida Flores, do 
restaurante “Típico da Bair-
rada”. A Semana do Leitão 
foi promovida pela Câmara 
Municipal e pela Associação 
Maravilhas da Mealhada.

De 16 a 23 de junho, o Leitão 
Assado esteve no centro das 
atenções. O concelho da Me-
alhada foi palco da Semana do 
Leitão, que decorreu em dez 
dos restaurantes aderentes ao 
projeto 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada. E quem passou 
pela Mealhada, pôde saborear 
o melhor leitão e apreciar as 
entradas que foram oferecidas 
pelos restaurantes aderentes: 
todos tiveram à disposição ca-
bidela de leitão e outras, que 
foram variando de restaurante 
para restaurante, tais como as 
iscas, os rissóis e a bôla de 
leitão. Cada restaurante teve 
ainda ofertas especiais, que 
foram desde a degustação do 
espumante aos mais diversos 
descontos.

A iniciativa revelou-se um su-
cesso. Os restaurantes enche-
ram e trabalharam árduo du-
rante esta semana, mas valeu 
a pena. “Foi fantástico. Correu 
muito, muito bem. Nem sabia 
que tanta gente via televisão 
e as pessoas estavam muito 
bem informadas. Vinham por 
causa da Semana do Leitão”, 
afirma Margarida Flores, do 

restaurante “Típico da Bair-
rada”. “As pessoas aderiram, 
estavam bem informadas e 
a data foi muito boa, porque 
foi uma semana que contou 
com o feriado do Porto. Eu 
estou exausta, mas valeu a 
pena”, prossegue Margarida 
Flores, referindo ainda que “os 
clientes adoraram a cabidela 
e fartaram-se de perguntar 
‘diga lá, como é que é feita a 
cabidela?’”.

“Tivemos muito mais gente. 
Houve um grande acrésci-
mo de movimento, também 
porque saímos na televisão”, 
afirma, por sua vez, Nelson 
Ferreira Tomás, do restaurante 
“Nelson dos Leitões”, con-
cluindo: “Valeu muito a pena 
e já deu para compensar o 
problema da crise”. “A nossa 
opinião é muito positiva. Fun-
cionámos um pouco melhor, 
tivemos mais gente, mas acho 
que para o ano deveriam ser 
duas semanas e não uma”, 
diz José Pires, do restaurante 

“Três Pinheiros”, saudando 
o empenho da Câmara Mu-
nicipal e da Associação Ma-
ravilhas da Mealhada nesta 
iniciativa. “Devemos continuar 
com a Semana do Leitão, sem 
dúvida”, acrescenta.

Uma opinião também partilha-
da por Joaquim Luís, da Chur-
rasqueira Rocha. “Com toda 
a certeza que deve ser para 
repetir. Nós registamos tudo o 
que vendemos e faturamos e 
esta semana foi uma semana 
a trabalhar ao ritmo do Verão. 
Foi muito, muito positiva”, 
sublinha, reforçando: “Subi-
mos as vendas para 60%”. “A 
iniciativa foi bem pensada, a 
comunicação muito positiva e 
nós fizemos um bom trabalho, 
passámos uma boa imagem 
do concelho a todos os que 
nos visitaram”, salienta ainda 
Joaquim Luís, referindo tam-
bém que a cabidela de leitão 
“teve muita adesão”. “As pes-
soas estavam curiosas com a 
cabidela, poucas conheciam 
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SORTEIO DE REFEIÇÕES 
PARA DUAS PESSOAS NOS DEZ 
RESTAURANTES ADERENTES

OS DEZ RESTAURANTES ADERENTES:

Durante a Semana do Leitão, existiu ainda outro atrati-
vo: um sorteio de refeições para duas pessoas em cada 
restaurante que aderiu à iniciativa. Todas as pessoas que 
visitaram um dos restaurantes aderentes e consumiram uma 
refeição de leitão receberam, por cada refeição, um cupão 
que foi a sorteio. Os dez sorteios, um por cada restaurante, 
realizaram-se na Câmara Municipal, pelas 15h de dia 24 de 
junho, perante um representante da Associação Maravilhas 
da Mealhada. 

Pedro dos Leitões
Rua Álvaro Pedro, nº2 3050-382 Sernadelo
Tel: 231209950 | restaurante@pedrodosleitoes.com 
ww.pedrodosleitoes.com
GPS:  Lt 40.3938717758 Lg -8.45042288303

Típico da Bairrada
Estrada Nacional N1 Sernadelo 3050-382 Mealhada
Tel: 231202206 | antonioflores@sapo.pt 
www.tipicodabairrada.com

GPS: Lt 40.3903606551 Lg -8.4503975681

Três Pinheiros
Sernadelo 3050-382 Mealhada
Tel: 231 202391 | www.trespinheiros.com 
geral@trespinheiros.com
GPS: Lt 40.3927237176 Lg -8.44902276992

Octávio
Rua da Fonte Velha, nº5 3050-566 Ventosa do Bairro
Tel: 231 289125 | geral@octaviodosleitoes.com 
www.restauranteoctaviodosleitoes.com
GPS:  Lt 40.3998309252 Lg -8.47912611252

Hilário
Estrada Nacional N1, nº 30 3050-382 Sernadelo
Tel: 231202117 | reshilario@gmail.com | www.hilario.pt
GPS: Lt 40.391021 Lg -8.450376

Oásis
Estrada Nacional N1, nº39 3050-347 Mealhada
Tel: 231202081 | ruijoseneves@gmail.com
GPS: Lt 40.382785 Lg -8.449587

Churrasqueira Rocha
Fonte Nova 3050-352 Mealhada
Tel: 231202357 | rocha@churrasqueirarocha.pt 
www.churrasqueirarocha.com
GPS: Lt 40.3834460616 Lg -8.44204040055

Nelson.FT Simões dos Leitões
Estrada Nacional N1 3050-382 Sernadelo
Tel: 231202031 | nelsondosleitoes@net.novis.pt
GPS:  Lt 40.3894782483 Lg -8.45032761623

O Castiço
Av. Cidade de Coimbra, 93/95 3050-374 Mealhada
Tel: 231202941 | info@restauranteocastico.com 
www.restauranteocastico.com

GPS: Lt 40.3649276308 Lg -8.45376381812

Licínio
Av. Cidade de Coimbra, n 96/100 3050-374 – Mealhada
Tel: 231202061 | licinio_a_f.diniz@hotmail.com 
www.restaurantelicinio.com.pt
GPS:  Lt 40.364595 Lg -8.453877

e na sua maioria gostaram”, 
conclui.  

Igualmente satisfeitas estão 
as entidades que organiza-
ram a Semana do Leitão: a 
Câmara Municipal e a Associa-
ção Maravilhas da Mealhada. 
Um evento que se estreia 
no concelho e que logo na 
sua primeira edição cumpre 
garantidamente os seus obje-
tivos. “Quando pensámos em 
organizar a Semana do Leitão, 
tínhamos dois objetivos muito 
precisos: reforçar a qualidade 
do produto leitão e da marca 
4 Maravilhas e dar um novo 
impulso à atividade económica 
deste setor aqui no concelho 
da Mealhada. E o balanço 
não podia ser mais positivo. 
Sabemos que os restaurantes 
encheram, alguns duplicaram 
o número habitual de clientes, 
que quem veio à Mealhada 
gostou e saiu satisfeito. O que 
poderíamos pedir mais? Os 
objetivos foram cumpridos”, 
considera Filomena Pinheiro, 
vice-presidente da Câmara 

Municipal da Mealhada e pre-
sidente da Associação Mara-
vilhas da Mealhada.

Foi cumprido o objetivo de 
promover o principal prato 
gastronómico do concelho e 
mostrar a todos que é na Me-
alhada que se come o melhor 
leitão, impulsionando ainda a 
economia local, sobretudo a 
dos restaurantes aderentes. 
Quem passou pela Mealhada, 
encontrou o melhor le i tão 
de sempre, com a tradição 
e qualidade que a marca 4 
Maravilhas exige, mas tam-
bém a água do Luso, o pão 
cozinhado em forno a lenha 
e os vinhos dos produtores 
do concelho, a mesma hospi-
talidade e arte de bem servir, 
e apreciou ainda as entradas 
gratuitas, elaboradas a partir 
do produto leitão, e uma série 
de ofertas especiais que cada 
um dos restaurantes preparou. 
Foi uma semana inteir inha 
dedicada ao prato rei do con-
celho, porque afinal o leitão 
da Mealhada é uma Maravilha!
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A noite de 5 de julho foi de 
homenagem às 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada e a 
todos os que fazem parte des-
te projeto de valorização da 
gastronomia municipal. A V 
Gala das 4 Maravilhas teve um 
formato diferente, não contou 
com a habitual entrega de 
galardões por não ser ano de 
candidaturas, mas ficou mar-
cada pela apresentação das 
novas sobremesas da marca 
e do novo vinho tinto das 4 
Maravilhas. Uma cerimónia 
conduzida pela jornalista Ma-
ria Cerqueira Gomes e pelo 
apresentador Rui Unas, que 
juntou os aderentes e todas as 
entidades envolvidas na Adega 
Rama, num momento de cele-
bração da marca gastronómica 
do concelho.

Seis anos depois de ser apre-
sentada ao público e cinco anos 
depois de ter recebido os seus 
primeiros aderentes, a marca 
Água| Pão| Vinho| Leitão – 4 
Maravilhas da Mesa da Mealha-
da já dispensa apresentações, 
está consolidada no mercado e 
não pára de receber elogios de 
quem a vai conhecendo. Razões 
mais do que suficientes para ser 
celebrada por todos os que, 
de alguma forma, fazem parte 
deste projeto de valorização da 
gastronomia do concelho que 
a Câmara Municipal criou em 

2007, que passou para as mãos 
da Associação Maravilhas da 
Mealhada em 2010 e que conta 
atualmente com 35 aderentes.

E foi esse o objetivo da V Gala das 
4 Maravilhas. Juntar todos os ade-
rentes e as entidades envolvidas 
numa cerimónia de celebração da 
marca gastronómica municipal. O 
formato da gala foi diferente, já que 
não houve entrega de galardões, 
por não ser ano de candidaturas. 
Mas houve muita animação, ao 
som do sexteto Isabel Darque, e 

muitas surpresas, como a apre-
sentação do novo vinho tinto da 
marca e a revelação dos grandes 
vencedores do Concurso de So-
bremesas “Doces Maravilhas”, 
que decorreu na segunda quin-
zena de junho e teve a sua prova 
final durante a Semana do Leitão. 

Escola Profissional 
e restaurante “O Castiço” 
venceram concurso Doces 
Maravilhas
O concurso partiu de um desafio 
da Câmara Municipal, Associa-

ção Maravilhas da Mealhada 
e Júri do projeto 4 maravilhas 
aos aderentes, que acabou 
por se estender a todos os 
mealhadenses interessados. O 
desafio não era fácil: criar uma 
sobremesa e/ou um pastel que 
obrigatoriamente incluísse na 
sua receita um dos produtos 
das 4 Maravilhas ou um deri-
vado. As candidaturas foram 
mais do que muitas, mas ape-
nas cinco sobremesas e três 
pastéis conseguirem chegar à 
última fase.

Na gala foram anunciados os 
vencedores do concurso e a 
sobremesa e o pastel foram 
servidos aos cerca de 250 con-
vidados. A aluna Marta Leal, da 
Escola Profissional Vasconcelos 
Lebre, ganhou na categoria 
sobremesa com um semifrio 
que inclui leitão e vinho das 4 
Maravilhas, que recebeu os 
maiores elogios dos presentes. 
A vencedora da categoria pastel 
foi Mara Nogueira, do restaurante 
“O Castiço”, com um queque 
de uva e espumante, que igual-

GALA CELEBROU SUCESSO 
DO PROJETO MUNICIPAL
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mente foi aplaudido por todos. 
A qualidade das sobremesas e 
dos pastéis foi tão elevada, que 
o júri atribuiu menções honrosas 
a todos os finalistas.

O novo vinho tinto das 4 Mara-
vilhas também foi apresentado 
na gala e servido a todos os 
convidados. O vinho é de 2009, 
foi criado a partir das melhores 
colheitas dos produtores do 
concelho e tem a assinatura do 
enólogo Anselmo Mendes. É o 
novo representante da marca 
4 Maravilhas, que sucede o de 
2008, criado por Rui Reguin-
ga: um vinho aclamado nos 
mercados internacionais, tendo 
mesmo recebido uma medalha 
de ouro há dois anos, em Itália, 

no concurso de enologia “La 
Selezion Del Sindaco”. Apesar 
da fasquia ser alta, os enólogos 
do concelho consideram que o 
novo vinho tinto das 4 Maravi-
lhas tem tudo para lhe seguir as 
pegadas.

Gala encerrou com discursos 
de agradecimento
A gala ficou ainda marcada por 
ser a última deste Executivo 
Municipal. “Este projeto distingue 
a gastronomia de excelência e 
de qualidade e mostra a quem 
nos visita que somos unidos. É 
um caso de sucesso”, salientou 
a vice-presidente da Câmara e 
presidente da Associação Ma-
ravilhas da Mealhada, Filomena 
Pinheiro. “Em boa hora começá-

mos a caminhar neste sentido, 
com alguns aderentes a darem 
os primeiros passos neste pro-
jeto. Um projeto que considero 
ser uma das melhores obras da 
Câmara Municipal, pois volvidos 
estes anos permite colocar sobre 
a mesa dos portugueses, e não 
só, o melhor da gastronomia do 
nosso concelho, as 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada”, afirmou, 
por sua vez, o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral.

Carlos Cabral quis ainda deixar o 
que disse ser “uma pequena ho-
menagem ao grande impulsionar 
do projeto, o Dr. José Rocha”. 
E recordando José Rocha, o 
Presidente da Câmara falou 

da Associação Maravilhas da 
Mealhada e da essência da sua 
criação. “Esta é uma verdadeira 
associação, que resulta da união 
das pessoas”, salientou. Carlos 
Cabral defendeu o papel impor-
tante que ela terá no crescimento 
do projeto, que em breve ficará 
nas mãos de um novo Execu-
tivo Municipal. “Neste final de 
mandato, quero passar o tes-
temunho ao novo Executivo. É 
que talvez valha a pena refletir 
e pegar nesta tocha olímpica, 
nesta associação, neste projeto, 
e dar-lhe ainda mais força nos 
próximos anos”, concluiu. 

Uma noite de recordações e 
também de muita emoção. Para 
além da homenagem que o Pre-

sidente da Câmara fez a José 
Rocha – que durante anos, à 
frente da Churrasqueira Rocha e 
enquanto membro do Conselho 
de Administração da Associação 
Maravilhas da Mealhada, dinami-
zou e impulsionou o projeto das 
4 Maravilhas – outros nomes 
foram referidos nos discursos. 
Filomena Pinheiro agradeceu 
a António Selas, “por todo o 
seu apoio e dedicação”, a An-
tónio Jorge Franco, “por ser o 
grande pilar desta marca”, e a 
Dora Matos, “pelo esforço que 
entregou a este projeto”. Dora 
Matos lembrou ainda o nome 
de Manuela Soares Franco, que 
esteve ligada às 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada desde a sua 
criação. 
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LUSO EM FESTA DURANTE O VERÃO
A vila do Luso esteve em 
festa durante o verão. Nos 
meses de julho, agosto e 
setembro, as sextas, os sá-
bados e os domingos foram 
preenchidos com as mais 
diversas atividades, da mú-
sica ao desporto, do teatro 
a espetáculos de rua, até à 
já habitual Feira do Pão e do 
Mel. Com entrada livre em 
todos os espetáculos, o pú-
blico aderiu e a vila do Luso 
ganhou outra animação. 

O Luso é, sem dúvida, um dos 
destinos turísticos de exce-
lência do nosso país e, como 
tal, é obrigatório garantir a 
melhor animação a todos os 
que escolhem a vila termal 
como destino de férias de 
verão. Desde dia 13 de julho e 
até 28 de setembro, não faltou 
animação à vila do Luso. Con-
certos, certames, atividades 
desportivas, animação de rua, 
insufláveis, oficinas e muito 
mais preencheram as manhãs, 
tardes e noites de sextas-

feiras, sábados e domingos. 
As iniciativas dividiram-se por 
vários espaços e decorreram, 
na sua maioria, ao ar livre, na 
Fonte de S. João, na Alameda 
do Casino, no Parque do Lago, 
mas também se estendem 
a recintos fechados, como o 
Pavilhão Municipal do Luso. 

A animação cultural do Luso 
pretendeu, pois, dinamizar 
a vila termal durante todo o 
verão, integrando para isso 

diferentes atividades cultu-
rais. Um programa organi-
zado pela Câmara Municipal 
da Mealhada, com o apoio 
da Junta de Freguesia do 
Luso, Sociedade de Água de 
Luso e Fundação Mata do 
Bussaco, que foi cofinanciado 
pelo Mais Centro – Progra-
ma Operacional Regional do 
Centro, no âmbito do Provere 
Termas. A produção ficou a 
cargo da empresa “Dias do 
Avesso”.

A segunda edição do Luso Zen 
correu muito bem. O festival 
de meditação e relaxamento 
recebeu mais de 300 partici-
pantes, que vieram um pouco 
de todas as partes do país. 
Foram três dias dedicados 
à promoção da saúde e do 
bem-estar, preenchidos com 
várias atividades, tais como 
workshops e palestras, as 
mais diversas aulas, de Yoga 
a Tai Chi Chuan, de Pilates 
e Qigong, massagens para 
todos os gostos, uma feira 
de produtos naturais e um 
apelativo programa de anima-
ção noturna. Um festival que 
promete crescer para o ano e 
trazer o espírito zen de novo à 
vila do Luso.

A envolvência natural da vila ter-
mal do Luso serviu de pano de 
fundo a mais uma edição deste 
festival nacional de meditação 

e relaxamento. Um evento intei-
ramente dedicado à promoção 
da saúde e do bem-estar, que 
foi organizado pela Casa Céu e 
Terra, com a colaboração da Li-
ving Place e o apoio da Câmara 
Municipal da Mealhada. Corpo, 
mente e espírito foram as máxi-
mas deste festival, que trouxe ao 
Luso mais de 300 pessoas nos 
dias 19, 20 e 21 de julho.“Nesta 
edição já tivemos um incremen-
to no número de participantes. 

Entre bilhetes vendidos, artistas, 
monitores e participantes na 
feira, contabilizámos cerca de 
300 pessoas”, afirma Marco 
Cruzeiro, da Casa Céu e Terra, 
concluindo: “Esta edição correu 
bem melhor do que a primeira”.  

Satisfeito está igualmente o 
vereador de Desporto da Câ-
mara Municipal da Mealhada, 
Júlio Penetra. “Esta iniciativa 
enquadra-se numa ambição da 

Câmara Municipal da Mealhada 
de dotar o destino Luso com 
três ou quatro eventos, como o 
Luso Trail e a Rampa Histórica 
Luso-Bussaco, que ajudem 
a renovar os públicos da vila 
termal. O Luso Zen casa bem 
com o conceito saúde e bem-
estar que se pretende para o 
Luso e traz um segmento de 
mercado que habitualmente 
não frequenta a vila. Estou 
satisfeito com o evento e acho 

que este tipo de iniciativas de-
vem ter continuidade”, afirma 
o vereador.

Razões mais do que suficien-
tes para o Luso Zen regressar 
para o próximo ano. “Sim, 
queremos continuar e neste 
espaço, porque as pessoas 
ficam encantadas com o lugar 
em si. Se tudo correr bem, 
estaremos cá para o ano”, 
conclui Marco Cruzeiro.

FESTIVAL ZEN TROUXE PESSOAS DE NORTE 
A SUL DO PAÍS AO LUSO
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No início de mais um ano 
letivo, a Câmara Municipal 
da Mealhada recebeu dia 12 
de setembro, no Cineteatro 
Municipal Messias, os agen-
tes e parceiros educativos do 
concelho. Com a sala cheia, 
o presidente da Câmara não 
poupou críticas às políticas 
educativas do Governo e 
apelou aos professores para 
lutarem pela escola pública. 
“Vocês têm de defender a 
escola pública, que está a 
ser brutalmente atacada. 
A escola está a regredir e 
têm de ser os professores 
a imporem-se”, argumentou 
Carlos Cabral, naquele que 
foi o seu último discurso para 
a comunidade educativa en-
quanto presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada. 

“Professores, não se calem. 
Não deixem que vos pisem. 
Não deixem que vos lancem 
no desemprego, porque as 
crianças deste país precisam 
de vocês”, afirmou o presiden-
te da Câmara, considerando 
“inadmissível” o aumento do 
número de alunos por turma 
decretado pelo Governo. “É 
inaceitável meter tão numeroso 
número de alunos na mesma 
turma. É inaceitável lançar tan-
tos professores no desempre-
go”, prosseguiu Carlos Cabral, 
concluindo. “Vocês devem ir 
para a rua lutar, devem estar 
unidos. E se precisarem de 
alguém para estar no passeio 
a bater-vos palmas, digam-me, 
que eu vou”.
Carlos Cabral aproveitou ain-

da para agradecer o “esfor-
ço, o rigor e a lealdade” com 
que os professores, agentes e 
parceiros educativos, sempre 
trataram a Câmara Municipal, 
e salientou que vai sair de cons-
ciência tranquila por tudo o que 
fez em prol da Educação no 
concelho. “É a última vez que 
aqui vou estar convosco como 
presidente. Tenho 34 anos de 
presença nesta Câmara, 14 
como presidente de Câmara 
e acho que dei o meu melhor, 
dei o meu contributo para este 

município”, sublinhou, agra-
decendo ainda as “palavras 
elogiosas” que os três colegas 
de mesa – a vice-presidente da 
Câmara Municipal, Filomena 
Pinheiro, o diretor da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre 
(EPVL), João Pega, o presiden-
te do Agrupamento de Escolas 
da Mealhada, Fernando Trin-
dade – lhe deixaram nos seus 
discursos.

Executivo deixa concelho 
de referência na Educação
“Quero deixar aqui um obrigado 
muito sentido ao meu grande 
amigo e autarca deste conce-
lho, professor Carlos Cabral, 
que está aqui pela última vez 
e que muito fez pela Educação 
neste concelho”, afirmou o 
diretor da EPVL, João Pega, 
sublinhando: “Hoje, o concelho 
da Mealhada é referenciado 
como exemplar ao nível da 
Educação”. Fernando Trindade 
deixou também “um enorme 
agradecimento”. “Agradeço 
ao presidente da Câmara e à 

sua equipa, à vice-presidente 
Filomena Pinheiro, ao Luís Si-
mões e à Susana Oliveira, pela 
colaboração que sempre nos 
deram para resolver os proble-
mas”. “É um enorme orgulho 
ser ensino público no concelho 
da Mealhada”, afirmou ainda o 
presidente do agrupamento de 
escolas. 

Também a vice-presidente da 
Câmara deixou os seus agra-
decimentos ao presidente, por 
tudo o que com ele aprendeu e 
pela “carta verde” que lhe deu 
na Educação. E deixou ainda 
um obrigada aos vereadores, 
aos funcionários, aos profes-
sores, aos parceiros educati-
vos e ao serviço de Educação 
da autarquia. Num discurso 
emocionado, Filomena Pinhei-
ro lembrou a Educação no 
concelho quando chegou à 
vereação e a sua evolução 
durante estes 14 anos, ditada 
não só pelas políticas da câ-
mara, mas também pela força 
de vontade da comunidade 
educativa do concelho. “Fize-
mos a diferença”, afirmou.

"Durante estes anos, requalifi-

cámos os equipamentos esco-
lares e a Educação passou a 
ser o símbolo do nosso investi-
mento: todos os equipamentos 
que construímos, colocámos 
ao serviço da Educação, das 
crianças e dos jovens”, su-
blinhou a vicepresidente e 
responsável pelo pelouro, Fi-
lomena Pinheiro.

“Orgulhamo-nos da nossa 
política educativa. Fomos dos 
primeiros a levar as novas 
tecnologias para as escolas, 
dos primeiros a ter Atividades 
de Enriquecimento Curricular, 
a ter Educação Ambiental e 
Cidadania, a conseguir que 
os pais fossem mais interven-
tivos, mais exigentes. Grande 
parte do nosso orçamento foi 
destinado à Educação, dire-
ta ou indiretamente, e hoje 
temos um concelho mais es-
truturado, mais desenvolvido, 
mais consciente. Temos mais 
e melhores equipamentos. 
Espero, sinceramente, que 
esta filosofia seja seguida por 
aqueles que nos vão suceder. 
Porque tudo já está construí-
do, agora é investir no imate-
rial”, concluiu. 

CÂMARA MUNICIPAL DÁ AS BOAS VINDAS 
À COMUNIDADE EDUCATIVA DO CONCELHO

EDITAL N° 54

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° 

26/94, de 19 de Agosto, no 1 ° semestre de 201 3 a Câmara Municipal procedeu 

às seguintes

transferências: 

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA ......... .. .40.269,05€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA ............... 39.877,45€

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA. ............................... 56.6 44,55€

CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA .............................. 25.000,00€

COMISSÃO DA FABRICA DA IGREJA DE CASAL COMBA ............... 15.000,00€

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, 03 Julho de 2013

(Carlos Alberto da Costa Cabral)
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AÇÃO SOCIAL

O Diagnóstico Social do Muni-
cípio da Mealhada foi apresen-
tado ao Executivo Municipal 
no passado dia 18 de julho. 
A apresentação foi feita por 
António Rochette, professor 
da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 
entidade responsável pela 
elaboração da Carta Social do 
Município da Mealhada, que 
integra o referido diagnóstico. 
Na apresentação desta estra-
tégia de intervenção integrada 
para o concelho, muito foi 
dito sobre a rede de serviços 
e equipamentos sociais e as 
respostas que o concelho 
dispõe. Uma das questões 
levantadas prende-se com o 
facto dos Lares de Idosos do 
concelho terem lotação es-
gotada com listas de espera, 
quando o relatório indica que 
ainda há vagas por preencher. 
Uma situação que o Executivo 
Municipal prometeu averiguar, 
embora reconheça não ter 
meios eficazes para tal.

Depois das entidades parceiras 
do Conselho Local de Ação 
Social da Mealhada terem co-
nhecido o documento, em maio 
passado, foi a vez do Diagnóstico 
Social do concelho ser apresen-
tado ao Executivo Municipal. 
Uma apresentação efetuada 
por António Rochette, professor 
da Universidade de Coimbra, 
no dia 18 de julho, no auditório 
da Biblioteca Municipal. António 
Rochete começou por fazer uma 
breve caracterização física e 
demográfica do concelho, para 
de seguida apresentar a rede de 
serviços e equipamentos sociais 

do município e centrar o seu 
discurso nas respostas sociais 
que o concelho tem para a sua 
população.

E foi precisamente nesse pon-
to, mais especificamente nas 
respostas sociais para a Ter-
ceira Idade, que se levantou 
uma questão que o Executivo 
Municipal pretende esclarecer. 
Segundo o relatório, apesar dos 
Lares de Idoso do concelho 
apresentaram listas de espera, 
algumas consideráveis, a verda-
de é que há ainda lugares vagos 
nessas instituições. O diagnósti-
co aponta cinco Lares de Idosos 
no concelho, com capacidade 
para 181 pessoas, mas indica 
também que apenas 166 estão 

a usufruir dessa valência. A taxa 
de utilização é, então, de 91,7%. 
Todavia, apesar de ainda existi-
rem vagas nestas instituições, há 
717 pessoas em lista de espera. 
Uma situação que o Executivo 
Municipal quer ver esclarecida 
com celeridade.

Recorde-se que o Diagnóstico 
Social do Município da Mealhada 
faz parte integrante da Carta So-
cial do Município da Mealhada. 
Com este documento pretende-
se, sobretudo, diagnosticar a 
oferta da rede serviços e equi-
pamentos sociais, identificar as 
principais carências e proble-
máticas sociais, determinar os 
domínios e os locais de inter-
venção social prioritária, realizar 

a projeção demográfica dos 
grupos-alvo e definir os critérios 
de programação dos serviços e 
equipamentos sociais. Depois, 
existirá ainda uma plataforma 
dinâmica, que deverá assumir-se 
como um instrumento de traba-
lho por excelência em contexto 
autárquico.

O objetivo da Carta Social passa 
por, pode ler-se no documento, 
“fazer do Município da Mealhada 
um espaço social e territorialmente 
coeso, dispondo de uma rede de 
serviços e equipamentos sociais 
adequadamente dimensionada e 
distribuída, que permita responder 
com elevados níveis de eficiência 
às carências e problemáticas 
sociais existentes. Para além da 

rede de serviços e equipamentos 
sociais, que são o objeto deste 
projeto, a Carta Social do Muni-
cípio da Mealhada, enquanto re-
alidade aberta, integra igualmente 
toda a informação respeitante a 
outras áreas de intervenção no 
domínio das políticas sociais, de-
signadamente demografia, acessi-
bilidades, características climáticas 
entre muitas outras”. 

A Carta Social do Município da 
Mealhada está a ser elaborada 
por uma equipa técnica da 
Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra, coordenada 
pelo professor António Rochet-
te, em estreita colaboração 
com a Câmara Municipal da 
Mealhada. 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DO CONCELHO FOI 
APRESENTADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL

CÂMARA CEDE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UNIDADE SOCIAL NO LUSO
A Câmara Municipal da Mealhada cedeu o direito de superfície de um terreno urbano na 
Rua dos Moinhos, freguesia do Luso, ao Centro Social Comendador Melo Pimenta, para 
a construção de uma unidade social. O terreno foi cedido, sem qualquer contrapartida 
económica, por um prazo de 50 anos, renovável por igual período. O Centro Comendador 
Melo Pimenta tem, contudo, que iniciar a construção da unidade social num prazo máximo 
de cinco anos a contar da data em que foi assinada a escritura, isto é, a contar de dia 20 
de junho de 2013. O Centro Comendador Melo Pimenta está na perspetiva de se expandir, 
uma vez que neste momento apenas tem a valência de Centro de Dia.
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A Seleção Nacional de Sub17 
de Hóquei em Patins con-
quistou o título europeu em 
Alcobendas, Espanha, no 
passado fim de semana de 7 
e 8 de setembro, depois de 
realizar os seus três estágios 
de preparação para o Cam-
peonato da Europa na vila do 
Luso. A seleção portuguesa 
integra dois lusenses na sua 
formação, ambos jogadores 
do Hóquei Clube da Mealha-
da. Manuel Coimbra e Dinis 
Abreu regressaram a casa 
com o título de campeões 
europeus.  

Portugal venceu a França por 

6-3, na final do Campeona-
to da Europa de Alcobendas, 
Espanha, no passado fim de 
semana de 7 e 8 de setembro. 
Como já tem vindo a ser usual, a 
formação portuguesa esteve an-
tes em preparação no Pavilhão 
Municipal do Luso. O objetivo 
era a conquista do 12º título 
europeu da categoria e esse foi 
cumprido. “Trabalhámos ardua-
mente para atingir o objetivo de, 
quatro anos depois, trazer esta 
Taça para Portugal. Foi preciso 
mesmo muito muito trabalho, e 
tudo isto não seria possível sem 
todo o empenho do nosso staff 
de treinadores, técnicos, me-
cânicos, direção e claro, estes 

jogadores, que foram fantás-
ticos”, afirmou o Selecionador 
Nacional, Luís Moreira.

Luso: casa do hóquei 
em patins
Já há mais de meia dúzia de 
anos que a vila do Luso tem sido 
a casa do Hóquei em Patins. É 
lá que as seleções nacionais 
da modalidade se costumam 
preparar para os campeonatos 
europeus e mundiais. Este ano, 
o Luso acolheu não só a Sele-
ção Nacional de Sub17, mas 
também a de Sub20 e os Se-
niores Masculinos. Os “Ursos” 
estiveram na vila termal de 19 
de agosto a 11 de setembro, 

em treinos de preparação para 
o Campeonato do Mundo de 
Hóquei em Patins, que decorreu 
de 20 a 28 de setembro, em 
Angola. Os Sub20 chegaram a 

15 e partiram a 26 de setembro, 
igualmente com o objetivo de se 
prepararem para o Campeonato 
do Mundo, que será na Colôm-
bia de 6 a 10 de outubro. 

A equipa do Futebol Clube de 
Arouca esteve em estágio no 
Luso de 7 a 20 de julho, tendo 
sido recebida na Câmara Mu-
nicipal da Mealhada no dia 18 
de julho. “É uma alegria rece-
ber aqui uma equipa da casa. 
Atualmente, a única do distrito 
na I Liga do Futebol Portu-
guês”, afirmou o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, na 
receção oficial à equipa do 
Arouca. “Quero agradecer a 
todos por esta estadia, pela 
forma como nos receberam. 
Com certeza, vamos formar 
aqui um laço forte”, salientou, 

por sua vez, o diretor despor-
tivo do clube, Joel Pinho, te-
cendo os maiores elogios ao 
Centro de Estágios do Luso, 
onde a equipa realizou o seu 
estágio de preparação para 
o campeonato da primeira 
divisão de futebol português. 

“Fomos muito bem tratados 
aqui no concelho da Mealhada”, 
salientou o diretor desportivo do 
Futebol Clube de Arouca, duran-
te a receção oficial do clube na 
Câmara Municipal da Mealhada. 
“Este foi o primeiro estágio da 
equipa fora de Arouca”, acres-

centou ainda Joel Pinho. “O 
Arouca está a viver um momen-
to histórico, a subida à primeira 
divisão, e nós estamos felizes 

por fazermos parte dele”, refe-
riu, por sua vez, o vereador do 
Desporto da Câmara Municipal, 
Júlio Penetra. “Desejo que este 

sonho vá o mais longe possível 
e vocês consigam os resultados 
que esperam”, acrescentou. 

Recorde-se que o Futebol Clube 
de Arouca garantiu em maio 
passado, pela primeira vez na 
sua história, a subida ao primeiro 
escalão de futebol português, a 
par com o Belenenses. “Quero 
dar-vos a todos os parabéns 
pelo vosso feito, que acompa-
nhámos, e deixar aqui os meus 
votos de muito sucesso para 
esta nova etapa”, concluiu o 
Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral. 

PORTUGAL CONQUISTA 
TÍTULO EUROPEU DE SUB 17 

AROUCA ESTAGIOU NO LUSO

DESPORTO

FUTEBOL DE PRAIA JUNTOU 40 
PARTICIPANTES NO PARQUE DA CIDADE

CAMPEONATO DE ATLETISMO 
DE VETERANOS REUNIU MAIS 
DE 500 PESSOAS NO LUSOO torneio de futebol de 

praia que decorreu no dia 
21 de julho, no Parque 
da Cidade, juntou cer-
ca de 40 participantes. 
Uma estreia nos eventos 
desportivos da Câmara 
Municipal, que se revelou 
um sucesso. Os partici-
pantes foram divididos 
em quatro equipas e o 
torneio foi disputado em 
seis jogos, num ambiente 
de convívio e boa dispo-
sição. Uma iniciativa organizada pelos professores da Atividade Física e Desportiva 
e responsáveis pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida da Mealhada, que contou 
com o apoio da Sociedade de Água de Luso. 

O Centro de Estágios 
do Luso recebeu no fim 
de semana de 13 e 14 
de julho o Campeonato 
Nacional de Pista ao 
Ar Livre de Veteranos. 
Uma iniciativa que reu-
niu cerca de 500 atletas 
de todo o país e que 
envolveu mais de 100 
pessoas, entre organizadores, voluntários e juízes de atletismo. Inserido no 
campeonato realizaram-se ainda duas atividades destinadas aos familiares dos 
atletas e à população em geral: uma prova de atletismo de 1000 e 3000 metros 
e uma caminhada, que foi precedida de uma aula de aeróbica.

APÓS ESTÁGIO NA VILA DO LUSO
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A Câmara Municipal da Me-
alhada vai avançar com a 
recuperação das fachadas 
do edifício mais emblemático 
e representativo da Cerâmica 
das Devesas, bem como 
com a demolição de alguns 
edifícios dessa fábrica que 
se encontram em ruína. Uma 
obra complexa, que envolve 
técnicas e processos de de-
molição para as quais a au-
tarquia não tem habilitações, 
tendo por isso solicitado a 
elaboração do projeto ao 
ITeCons - Instituto de Inves-
tigação e Desenvolvimento 
Tecnológico em Ciências da 
Construção da Universidade 
de Coimbra. A assessoria e 
elaboração do projeto terá 
um custo de 16.450 euros + 
IVA e um prazo de execução 
de 60 dias. 

Depois de adquirir o terreno e 
os edifícios da antiga Compa-
nhia de Cerâmica das Deve-
sas, em Dezembro de 2011, 
a Câmara Municipal da Mea-
lhada apressou-se a arrancar 
com a limpeza do terreno e o 
levantamento topográfico do 
mesmo, para que estivessem 
reunidas as condições para 
o melhoramento do espaço, 
que tem uma área de perto 
de 24 mil m2. Das visitas efe-
tuadas ao local, constatou-se 
a necessidade de efetuar a 
demolição de alguns edifícios 
em ruína, pouco significativos, 
e a contenção das fachadas 
do edifício mais emblemático 
da antiga fábrica, adjacente à 

Linha do Norte, junto à Estação 
da Pampilhosa, que também se 
encontra em adiantado estado 
de degradação.

Uma empreitada que envolve 
técnicas de demolição e um 
projeto de recuperação de 
fachadas com alguma com-
plexidade, quer pelo estado de 
degradação do edifício, quer 
pela sua proximidade ao cami-
nho-de-ferro. Não dispondo a 
Câmara Municipal de recursos 
técnicos próprios para a elabo-

ração desse projeto e execução 
dos trabalhos, foi aceite pelo 
Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, a proposta da Divisão 
de Administração e Conserva-
ção do Território da autarquia 
de solicitar o trabalho de asses-
soria técnica para a elaboração 
do projeto à ITeCons. Uma pro-
posta igualmente aprovada pelo 
Executivo Municipal, na reunião 
de câmara do passado dia 29 
de agosto.

O Instituto fica, assim, encar-

regue de elaborar o projeto de 
execução para a demolição 
parcial e requalificação de fa-
chadas dos edifícios da antiga 
cerâmica, bem como de fazer 
o levantamento topográfico e 
de arquitetura desse edificado 
pelo montante de 16.450 euros 
+ IVA, no prazo de 60 dias. 
Depois do projeto concluído, 
será então efetuada a consulta 
externa para a adjudicação da 
empreitada.

Recorde-se que a Câmara Mu-

nicipal tem intenções de criar, 
no extremo norte, um parque de 
estacionamento de apoio à es-
tação ferroviária da Pampilhosa, 
bem como um acesso poente 
à mesma, em colaboração com 
a REFER. O espaço está ainda 
a ser alvo de estudos municipais 
para analisar a sustentabilidade 
dos edifícios, a possibilidade de 
manutenção da traça e da anti-
guidade dos mesmos e, ainda, 
para concluir que equipamen-
tos são mais apropriados para 
esse espaço.

ITECONS VAI ELABORAR PROJETO 
DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS 
DA CERÂMICA DAS DEVESAS


