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Estrada Cardal/Antes/Sernadelo

Está a decorrer a empreitada da Estrada 
Municipal Mealhada/Antes/Sernadelo, que 
inclui o alargamento e pavimentação da estra-
da de ligação do Cardal ao cruzamento com a 
estrada da Antes.

Ventosa do Bairro - Largo do Areal
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A pavimentação em calçada do Largo do Areal, 
em Ventosa do Bairro, foi executada com o 
apoio da Câmara Municipal da Mealhada.

I ExpoMealhada foi um sucesso

Um sucesso. É este o balanço da I 
ExpoMealhada/Feira do Leitão, organizada 
pela Associação Comercial e Industrial e 
pela Câmara Municipal da Mealhada, que 
foi visitada por cerca de 45 mil pessoas.
A primeira mostra das actividades comer-
ciais e industriais do Concelho, que decor-

reu entre 2 e 10 de Julho, reuniu cerca de 
uma centena de expositores, de várias 
áreas económicas, e apostou forte na gas-
tronomia, com destaque para o leitão, e na 
animação. Para o ano, o espaço do certame 
vai duplicar.
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Equipamentos do Luso escolhidos para treinos de futebol e hóquei em patins

O Penafiel e o Valladolid realizaram os 
seus estágios de pré-época no Centro de 
Estágios do Luso.
Já o Beira-Mar treinou para a nova tem-
porada no Estádio Municipal Dr. Américo 
Couto na Mealhada.

O Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 
do Luso foi o local escolhido pela Selecção 
Nacional de Hóquei em Patins para prepa-
rar o próximo Campeonato do Mundo, que 
decorre este mês, nos Estados Unidos da 
América.
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Carta Educativa em conclusão

A Carta Educativa da Mealhada, em fase de 
conclusão, permitirá à Câmara Municipal 
orientar de forma ainda mais eficiente os seus 
investimentos nesta área.
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Cultura recebeu investimento
de cerca de 5 milhões de euros

“Respostas Sociais”
cumpriu objectivos
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Foram investidos mais de 5 milhões de euros 
na Cultura, desde 2001, revelou o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, nas I Jornadas 
Culturais do Concelho.
A VII Feira de Artesanato e Gastronomia, a I 
Feira do Livro, Teatro, Música e Exposições  
marcaram a agenda cultural dos últimos 
meses.

Todas as IPSS´s do Município aderiram 
à iniciativa “Concelho da Mealhada -  
Respostas Sociais”, promovida pela Câmara 
Municipal, através do projecto Rede Social, 
que cumpriu todos os seus objectivos. Este 
é um dos vários projectos da autarquia na 
área da Acção Social.

Novo Jardim de Infância na Antes

A Câmara Municipal da Mealhada vai cons-
truir um novo Jardim de Infância na Antes,   
junto ao local onde se encontra o actual esta-
belecimento de ensino. 
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Pampilhosa mais perto de
ter interface rodo-ferroviário

Foi dado mais um passo em frente 
com vista a que a Pampilhosa venha a 
acolher a plataforma rodo-ferroviária 
prevista para o Centro do país, com 
a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal da Mealhada do respectivo 
projecto-base.
Trata-se de um equipamento fundamen-
tal para o desenvolvimento económico 
concelhio, regional e nacional, previsto 
para o eixo Pampilhosa/Souselas, no 
âmbito dos objectivos estratégicos do 
Plano de Desenvolvimento Regional 
(PDR), reflectidos no Programa 
Operacional de Acessibilidades e 
Transportes. A Pampilhosa apresenta 
condições ímpares, nomeadamente ao 
nível da sua localização e acessibilida-
des, para albergar este equipamento.
“Criar condições para o desenvolvi-
mento em Portugal de uma platafor-
ma de serviços, que vocacione o país 
para o papel de rótula de articulação 
dos transportes de longo curso entre 
a Europa, a América, a África e o 
Extremo Oriente” é um dos objectivos 
do PDR. Em termos de Acessibilidades 
e Transportes, Portugal foi “dividido” 
em três grandes corredores/eixos – no 
Norte, Centro e Sul -, com o objectivo 
de articular as grandes infra-estrutu-
ras de transportes europeias e assim 
facilitar a comunicação da Europa 
com o resto do mundo. Em cada um 
destes corredores/eixos, está prevista 
a instalação de um Interface Rodo-
Ferroviário.
No caso concreto da Região Centro, 

este equipamento – que a Câmara 
Municipal da Mealhada pretende 
instalar na Pampilhosa -, irá ter uma 
importância decisiva na ligação de 
outros países europeus aos portos de 
Aveiro e da Figueira da Foz, funcionan-
do como plataforma giratória para as 
mercadorias a escoar para outras zonas 
do mundo por via marítima.
A autarquia empenhou-se, desde a pri-
meira hora, no processo, tendo criado 
todas as condições para que o Interface 
Rodo-Ferroviário ficasse instalado na 
Pampilhosa. Para isso, reservou os 
terrenos da antiga SOPREM para a pla-
taforma logística, área que foi definida 
no Plano Director Municipal como 
“zona industrial urbana”. O Plano de 
Urbanização da Pampilhosa, em fase 
adiantada de elaboração, também 
acautela a instalação do equipamento. 
Por outro lado, a autarquia decidiu 
encomendar a uma empresa especia-
lizada em planeamento urbanístico um 
projecto base para o interface rodo-
ferroviário, documento que foi agora 
aprovado pelo Executivo Municipal e 
que coloca a Pampilhosa em destaca-
da posição para acolher a plataforma. 
Neste momento, está já a decorrer o 
processo de expropriação dos terrenos 
necessários ao empreendimento.

Exportar via caminho de ferro

Promover a Região Centro como 
rótula fundamental das exportações 

através da ferrovia para a Europa, esti-
mular a intermodalidade rodo-ferrovi-
ária–funcionando como plataforma de 
distribuição de mercadorias para toda 
a Região Centro e como veículo de 
exportação de produtos – são os obje-
ctivos que guiaram o projecto base. 
Pretende-se, também, que o interface 
assente numa estratégia logística con-
certada a nível nacional e, sobretudo, 
a nível regional, nomeadamente para 
uma parte significativa dos distritos de 
Coimbra, Viseu, Leiria e Aveiro, e que 
funcione como uma nova metodologia 
de fornecimento do produto e expedi-
ção da produção, que reduza tempos e 
custos.
A Pampilhosa apresenta-se, neste 
contexto, com condições ímpares para 
concretizar estes objectivos, dada a sua 
proximidade à A1 e ao IP3 e o facto de 
fazer a interligação entre a linha da 
Beira Alta e a linha do Norte.
O projecto base do interface rodo-
ferroviário prevê que este tenha uma 
dimensão de cerca de 20 hectares, 
acautelando-se, desde já, a possibili-
dade de expansão a Sul. Em termos 
de equipamentos, está prevista uma 
zona de transferência modal (um 
conjunto de quatro linhas férreas, 
com corredores rodoviários paralelos 
e com equipamentos de movimenta-
ção); comboios locomotores de linha 
e de manobra; três áreas de armaze-
nagem, oficinas de apoio e serviços 
administrativos e de atendimento ao 
cliente.

Lotes à venda
da Zona Industrial
da Pedrulha

Está a decorrer a venda de 21 lotes 
que integram a primeira fase da 
nova Zona Industrial da Pedrulha. As 
empresas interessadas podem candi-
datar-se até ao dia 5 de Setembro.
Ao todo, são 21 os lotes para venda, 
que têm áreas que vão dos 3025 
metros quadrados aos 10473 metros 
quadrados. As condições de aliena-
ção constam do respectivo regula-
mento, que se encontra disponível 
para consulta no site da Câmara 
Municipal da Mealhada, em http://
www.cm-mealhada.pt, e nos serviços 
municipais.
Dentro de poucos dias, arrancará a 
empreitada de execução das infra-
estruturas da Zona Industrial da 
Pedrulha/1ª Fase, que representa um 
investimento superior a 1,3 milhões 
de euros, assumido pela Câmara 
Municipal da Mealhada, no âmbito da 
política de desenvolvimento econó-
mico municipal e regional que é uma 
das prioridades da autarquia. Esta 
verba soma-se à despendida com a 
aquisição de terrenos, que ultrapas-
sou os 2,3 milhões de euros. 
O processo de construção da Zona 
Industrial (ZI) da Pedrulha tem sido 
conduzido com a máxima celeridade 
por parte da Câmara Municipal da 
Mealhada, com vista a corresponder 
às solicitações por parte de investi-
dores interessados em instalar-se no 
Concelho. 
A localização privilegiada da Zona 
Industrial da Pedrulha -  situada 
junto da portagem da Mealhada da 
Auto-Estrada do Norte (A1) e servida 
pela EN 234, com ligação à EN1/IC2 e 
à Mealhada e a Cantanhede  -, torna-
-a um local particularmente atractivo 
para captar novos investimentos, que 
potenciem o desenvolvimento econó-
mico municipal e regional. 
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ARRANJO DA ENVOLVENTE
MOINHOS DO LOGRASSOL

Está a decorrer o arranjo das zonas envolventes aos 
Moinhos de Cereais do Lograssol, que foram recen-
temente recuperados pela Câmara Municipal da 
Mealhada.
Os trabalhos representam um investimento superior 
a 280 mil euros, abrangendo uma área de seis mil 
metros quadrados, que será reabilitada como espaço 
de lazer e complemento de apoio aos moinhos.
Todas as espécies arbóreas e arbustivas estão a ser 
conservadas e a ribeira será protegida. Caminhos 
pedonais,  uma zona com mesas e bancos em madeira 
e equipamento infantil são outras intervenções.

ARRUAMENTOS
SÃO ROMÃO/RECONCO

Está em curso a beneficiação de arruamentos em São 
Romão e Reconco, na freguesia da Mealhada. A emprei-
tada abrange uma área total de cerca de 6.200 metros 
quadrados, incluindo a repavimentação dos arruamen-
tos, a limpeza de taludes, valetas e valas de água. Os 
trabalhos estão orçados em cerca de 55 mil euros.

Está concluída a empreitada de beneficiação 
de pavimentos rodoviários da estrada entre a 
Vacariça/Quinta do Vale/Ex-E.N. 336, na freguesia 
da Vacariça.
Procedeu-se também ao alargamento do arruamento de 
acesso à Casa do Povo da Vacariça. Os trabalhos repre-
sentaram um investimento superior a 50 mil euros.

REPAVIMENTAÇÃO
VACARIÇA/QUINTA DO VALE

A repavimentação da estrada que liga a ex-E.N. 235 
(Luso-Penacova) à povoação de Lourêdo, freguesia do 
Luso, está concluída. A intervenção representou um 
investimento superior a 30 mil euros. Uma vez que 
está a ser ultimado o projecto da rede de esgotos de 
Carvalheiras e Lourêdo, este troço da estrada recebeu 
anteriormente a colocação dos colectores de esgotos 
para evitar proximamente a sua destruição com a aber-
tura de valas.

BENEFICIAÇÃO
LOURÊDO

REQUALIFICAÇÃO
LARGO DE LENDIOSA

A Câmara Municipal da Mealhada está a concluir o 
arranjo de um largo na Lendiosa.
A intervenção incluiu também a requalificação do 
abrigo de passageiros existente no local.
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VACARIÇA

JARDIM PÚBLICO

ANTES

JARDIM DE INFÂNCIA

BARRÔ

PAVIMENTAÇÃO

A Vacariça vai ter um Jardim Público, que ficará loca-
lizado no centro da localidade, num terreno com uma 
área de mil metros quadrados, que será reabilitado para 
o efeito. O objectivo é dotar a freguesia com um espaço 
de lazer, onde as pessoas possam passear e conviver. A 
respectiva empreitada de construção, que representa 
um investimento superior a 40 mil euros, está já adju-
dicada, iniciando-se as obras brevemente.
Com esta intervenção, que se insere na aposta de 

criação de espaços verdes em diversas freguesias do 
Concelho, a Câmara Municipal da Mealhada requalifica 
um terreno que não está actualmente em utilização e, ao 
mesmo tempo, cria um novo jardim público destinado à 
fruição da comunidade.
O jardim estrutura-se em três grandes áreas relvadas, com 
árvores e canteiros de flores, fazendo-se o percurso pelo 
jardim através de caminhos pedonais. Será também cria-
da uma fonte. O prazo de execução da obra é de 3 meses.

A Câmara Municipal da Mealhada vai construir um 
novo Jardim de Infância na Antes, que irá ficar insta-
lado junto ao local onde se encontra o actual estabe-
lecimento de ensino, num terreno com uma área total 
superior a 1600 metros quadrados. 
O novo equipamento terá um só piso, que integrará 
uma cozinha, duas despensas, uma sala polivalente 
que funcionará também como refeitório, duas salas de 
actividades, gabinete, vestiário para as crianças e insta-
lações sanitárias.
Para a zona exterior, estão previstos dois recintos 
cobertos, bem como espaços de apoio. Uma parte do 

jardim existente será também coberta, com vista a aco-
lher uma sala de actividades.
O recreio exterior, com uma área superior a 1000 metros 
quadrados será delimitado por vedações. Aí será instala-
do um parque infantil e serão criadas zonas ajardinadas e 
uma área de estacionamento, bem como passeios.
A construção deste novo estabelecimento de ensino 
terá o seu início muito brevemente, pensando o Pelouro 
de Educação da Câmara Municipal que, ainda antes do 
próximo ano lectivo, que se inicia em Setembro, o novo 
Jardim de Infância entre em funcionamento.

Está já a decorrer a empreitada de Reforço e Correcção 
de Pavimentos em Arruamentos de Barrô – Luso e 
Estrada de Ligação à Estrada Nacional (E.N.) 234. A 
empreitada inclui não só a repavimentação das ruas de 
Barrô, na freguesia do Luso, mas também da Estrada que 
liga Barrô à E.N. 234, algumas rectificações de traçado e 
construção de muros de suporte, numa intervenção que 

abrange uma área de cerca de 12 mil metros quadrados.
O troço que liga Barrô à E.N.234 terá ainda alguns alar-
gamentos e correcções de traçado e será reforçada a 
segurança, nomeadamente através da criação de uma nova 
intersecção na E.N. 234. A empreitada estará pronta dentro 
de dois meses e representa um investimento superior a 85 
mil euros. 

BENEFICIAÇÃO
RUA DA AMOREIRA

Inicia-se brevemente a beneficiação da Rua da Amoreira, 
na Mealhada, que inclui a repavimentação e reparação de 
pavimentos e largos envolventes ao referido arruamento. A 
empreitada, que tem um prazo de duração de três meses, 
representa um investimento que ultrapassa os 75 mil euros.

Está para muito breve o início da obra de beneficiação, refor-
ço e correcção do traçado da estrada Barcouço/Rio Covo, que 
apresenta um traçado sinuoso e que a Câmara Municipal da 
Mealhada pretende corrigir com vista a melhorar a segurança 
rodoviária. O projecto está em fase de conclusão, seguindo-se, 
de imediato, o concurso da empreitada.

CORRECÇÃO DE TRAÇADO
BARCOUÇO/RIO COVO

LIGAÇÃO DAS RUAS DO LAGAR E LIMARINHO  
PAMPILHOSA

Arrancará em breve a construção de um arruamento de 
ligação da rua do Lagar à rua do Limarinho, na Pampilhosa. 
O arruamento terá início na rua do Lagar e saída na rua do 
Limarinho, acauteladando-se a necessidade de confinar o 
trânsito automóvel e de peões numa zona onde existem esco-
las e o quartel dos Bombeiros da Pampilhosa. Com esta inter-
venção, será facilitado o acesso das viaturas dos Bombeiros 
ao centro da vila da Pampilhosa.

A Câmara Municipal da Mealhada construiu a Rua Nova da 
Escola da Antes. 
Da intervenção fez parte a colocação de redes de água e de 
esgotos e a pavimentação do arruamento.

NOVA RUA
ANTES
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LARGO DO AREAL
VENTOSA DO BAIRRO

FONTE “CIBERNÉTICA”
MEALHADA

ALARGAMENTO
CARDAL/ANTES/SERNADELO

PAVIMENTAÇÃO
LAMEIRA DE SÃO PEDRO

ARQUIVO MUNICIPAL

ARRANJOS EXTERIORES

MEALHADA

PARQUE INFANTIL DO CHOUPAL
A urbanização do Choupal vai dispor de um parque 
infantil, enquadrado na zona verde e zona envolvente 
do Arquivo Histórico Municipal.
A zona de intervenção, numa área total de 2.750 metros 
quadrados, tem uma geometria triangular, fortemente 
marcada pela mata de choupos, os quais definem uma 
quadrícula quase perfeita. É esta quadrícula que serve 
de ponto de partida para o arranjo urbanístico, apon-
tando o percurso a definir e  estabelecendo a área para 
o parque infantil.
O parque infantil, para além dos baloiços, será equi-

pado com um conjunto de actividades – como os 
jogos do Galo e dos Números, Jogos Musicais, Cobra 
Rodopiante e Espelho Mágico – possibilitando a todas 
as crianças, mesmo as que tenham uma mobilidade 
reduzida, o seu manuseamento directo. Será ainda 
dotado de bancos e outros mobiliário urbano, bem 
como iluminação. O percurso pedonal será em tapete 
de saibro, arrelvando-se os restantes espaços.
Este parque infantil substitui o que se situava junto da 
Câmara Municipal e que foi objecto de vandalismo e 
utilização menos própria.

Arrancará muito em breve a empreitada de  Arranjos 
Exteriores do Arquivo Histórico Municipal da Mealhada, 
empreitada que representa um investimento superior a 
100 mil euros e que tem um prazo de execução de dois 
meses.

A zona de intervenção, com uma área total de 3.685 
metros quadrados, abrange toda a praça central no 
topo norte da Urbanização do Choupal, na qual se 
insere o Arquivo Histórico Municipal.

AVENIDA MANUEL LOUZADA

REQUALIFICAÇÃO
A Câmara Municipal da Mealhada está a repavimentar 
a Avª Dr. Manuel Louzada, na Mealhada, uma inter-

venção que permite melhorar o escoamento de águas 
pluviais. O pavimento em granito está a ser mantido.

A pavimentação em calçada do Largo do Areal, em Ventosa 
do Bairro, foi assumida pela autarquia, no que respeita ao 
material aplicado: calçada, lancis e “bolas” de ferro impe-
ditivas de estacionamento de viaturas na calçada.

O local onde existia o parque infantil, junto à Câmara 
Municipal, foi recuperado e aí instalada uma fonte “ciber-
nética”, dando ao local um ar mais “fresco” e aprazível.

Está em curso a empreitada Estrada Municipal Mealhada/
Antes/Sernadelo, que inclui o alargamento e pavimenta-
ção da estrada de ligação do Cardal ao cruzamento com a 
estrada da Antes, e a repavimentação da estrada da Antes 
à passagem superior para Sernadelo e do Cardal à ETAR.

Está em conclusão a beneficiação de arruamentos na 
Lameira de São Pedro, na freguesia do Luso, que repre-
senta um investimento que ronda os 25 mil euros.

ROTUNDA
BARCOUÇO

Foi executado o arranjo urbanístico da rotunda de 
Barcouço, visando melhorar o acesso a Grada e a Adões.
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Largas centenas de pessoas passearam no Jardim 
Público da Pampilhosa, no passado dia 22 de Maio, 
dia em que o aprazível espaço verde abriu portas à 
população. Famílias completas, casais de namorados, 
crianças ao colo, de triciclo ou de bicicleta, dos mais 
novos aos mais velhos, todos quiseram estar presen-
tes na “estreia” do primeiro jardim da Vila.
Um mar de gente encheu o jardim, sentando-se na 
relva, nos bancos de pedra, admirando o lago, foto-
grafando e comentando a enorme transformação 
daquele espaço que, nas últimas cinco décadas, este-
ve abandonado e poluído, fazendo do final da tarde 
de domingo uma autêntica festa. 
A actuação da Filarmónica Pampilhosense, que per-
correu o jardim a tocar, foi seguida bem de perto 
pela população, que já havia assistido à actuação do 
Grupo Regional da Pampilhosa do Botão. Elementos 
do GEDEPA, trajados a rigor, recriaram um pique-
nique domingueiro de pampilhosenses do século 
XIX, num momento que atraiu as atenções gerais. O 
Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, 
não resistiu e petiscou da “merenda”, sentando na 
toalha estendida no relvado. 
Três anos foi o tempo necessário para que a com-
plexa intervenção, que a Câmara Municipal da 
Mealhada assumiu como prioritária, se tornas-
se visível, requalificando aquela zona nobre da 
Pampilhosa, localizada no centro da Vila. No local 
da antiga “fábrica dos Químicos”, unidade fabril 
cuja laboração contaminou os terrenos, com con-
sequências que perduraram até aos tempos actuais, 
não obstante a fábrica estar encerrada há 50 anos, a 

Um mar de gente “estreou” 
Jardim Público da Pampilhosa

Câmara Municipal levou a cabo a mais importante 
requalificação ambiental que alguma vez teve lugar 
no Concelho da Mealhada.

Jardim comunitário

Com esta intervenção, da autoria de Sidónio Pardal, 
da Universidade Técnica de Lisboa,  foi possível 
devolver à população a fruição daquele espaço, que 
se encontra agora completamente descontaminado, 
quer ao nível dos lençóis freáticos quer ao nível do 
pequeno curso de água que alimenta o lago, com 
água límpida e despoluída. 
Ao todo, foi investido mais de meio milhão de 
euros, valor que não contabiliza as verbas despen-
didas com a aquisição e expropriação de terrenos, 
montantes inteiramente suportados pela Câmara 
Municipal da Mealhada, sem qualquer apoio estatal 
ou comunitário.
A fase seguinte, a lançar brevemente a concurso, 
incluirá a reconversão das antigas instalações fabris, 
que irá acolher uma cafetaria e uma loja de artesana-
to, para além de um apoio à manutenção do jardim.
Esta intervenção de requalificação ambiental foi 
uma das apostas da autarquia, no âmbito da estra-
tégia de melhoria da qualidade de vida das popula-
ções que tem vindo a ser seguida. 
A freguesia da Pampilhosa, a mais populosa do 
município, com cerca de 5 mil habitantes, não dispu-
nha, até à data, de um espaço verde desta dimensão, 
concebido para proporcionar uma vivência comuni-
tária e óptimos momentos de lazer. Este ano, a comemoração foi dupla: festejou-se o 

31º aniversário do “25 de Abril” e o 30º aniversário 
das primeiras eleições democráticas em Portugal. A 
importância para o Poder Local que, pela primeira 
vez, passou a ser eleito directamente, foi destacada 
pelo Presidente da Câmara da Mealhada, na sessão 
solene que decorreu nos Paços do Município.
Até mesmo durante a primeira República, lembrou 
Carlos Cabral, os autarcas eram eleitos indirec-
tamente. “No Poder Local, não há problemas de 
afastamento entre eleitos e eleitores. Toda a gente 
se trata por tu, toda a gente se conhece quando se 
cruza na rua”, sustentou o autarca, para quem, “há 
um certo ciúme dos políticos ao mais alto nível, 
relativamente aos eleitos locais”.
Carlos Cabral frisou ainda a importância de transmi-
tir aos mais novos que a democracia  foi duramente 
conquistada e que “tem de ser alimentada no dia-
a-dia”.

Democracia é uma
construção diária

A Comemoração das 
Bodas de Prata de 
Ordenação Sacerdotal 
de D. Carlos Ximenes 
Belo, Prémio Nobel da 
Paz 1996, decorreram 
na Mealhada, nos pas-
sados dias 30 e 31 de 
Julho.

Celebradas Bodas de Prata de D. Ximenes Belo
No dia 30, foi inaugurada ao público uma Exposição 
Biográfica de D. Ximenes Belo, na Biblioteca 
Municipal da Mealhada, patente até 15 de Agosto.
O ponto alto da comemoração decorreu no dia 31 de 
Julho, com uma Eucaristia Comemorativa das Bodas 
de Prata da Ordenação Sacerdotal, que decorreu no 
Convento de Santa Cruz, no Buçaco.
À tarde, decorreram actividades de animação, nas 
Portas de Coimbra.

Até ao final de Setembro, as florestas do Concelho 
da Mealhada estão mais vigiadas. Uma Brigada 
Autárquica de Voluntários está a fazer a vigilância 
das florestas, nomeadamente na zona nascente do 
Concelho, junto à Mata do Buçaco, abrangendo as 
zonas de Luso, Monte Novo, Salgueiral, Buçaco, Cruz 
Alta, Louredo, Carvalheiras, Pego e Santa Cristina.
A equipa é constituída por três elemen-
tos, dotados de equipamento de vigilância 
e de meios de comunicação para que pos-
sam dar o rápido alerta caso seja necessário.
Os membros da Brigada Autárquica de Voluntários 
deslocam-se numa viatura devidamente identificada, 
usando também coletes reflectores distintivos. Esta 
iniciativa, que já decorreu no ano passado, resulta de 
um protocolo entre a Câmara Municipal da Mealhada 
e a Direcção-Geral dos Recursos Florestais.

Brigada Autárquica
vigia florestas
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do concurso “Vamos Poupar Água” e 
a peça de teatro infantil “Estórias da 
Bicharada”-, visando alertar a popu-
lação, especialmente os mais novos, 
para a necessidade de preservação 
dos recursos naturais. A poupança da 
água, questão para a qual a Câmara 
Municipal da Mealhada tem vindo a 
desenvolver diversas acções de sensi-
bilização (ver página do Ambiente), foi 
o tema central. 
As crianças mereceram uma especial 
atenção, tendo decorrido um conjunto 
de iniciativas (ver texto nesta página) 
especialmente dedicadas aos mais 
novos, aproveitando a proximidade do 
“Dia Mundial da Criança”, assinalado a 
1 de Junho.
A animação de rua e a actuação de 
grupos musicais cativaram também 
muitos visitantes.

Música para todos

Foi no palco instalado em frente ao edi-
fício da Câmara Municipal que decor-
reram a maior parte das actuações dos 
grupos musicais, que abarcaram um 
leque abrangente de estilos, desde os 
grupos mais populares aos sons quen-

Artesanato e Gastronomia atraíram milhares

Durante uma semana, o artesanato e a 
gastronomia tomaram conta do Jardim 
Municipal da Mealhada, visitado por 
milhares de pessoas que apreciaram os 
artesãos a trabalhar ao vivo, assistiram 
às actividades de animação e delicia-
ram-se com os “petiscos” servidos nas 
tasquinhas.
Foi assim entre 4 e 12 de Junho, durante 
a VII Feira de Artesanato e Gastronomia 
do Município da Mealhada, mostra que 
reuniu 42 artesãos, alguns dos quais 
são presença habitual no certame, caso 
do “Zé Tanoeiro” da Pampilhosa, do 
sapateiro Anacleto, de Casal Comba, 
do pirogravador Francisco Couceiro 
Baptista, da Pedrulha, de Isabel 
Rodrigues Gomes, cujos bonecos de 
pano encantam os mais novos, de 
Amândio Pinto Fonseca, que fabrica 
velas e do Grupo de Bordados da 
Mealhada, entre tantos outros cuja 
presença é já uma tradição.
O jardim foi, aliás, pequeno para aco-
lher tanta gente, sejam os artesãos 
interessados em participar – sempre 
em maior número do que o certame 
tem capacidade para acolher –, sejam 
os visitantes da feira.
Presente na inauguração da feira, com 
o Presidente da Câmara Municipal, 
esteve o Governador Civil de Aveiro, 
Filipe Neto Brandão, que sublinhou a 
importância de, num mundo cada vez 
mais globalizado, as culturas manterem 
a sua especificidade: “Na Mealhada, até 
pela sua centralidade, esta especifici-
dade pode ser muitíssimo salientada e 
divulgada”.

“Arte de bem receber”

Este ano, uma das novidades foi o 
concurso que premiou a tasquinha que 
melhor representou a “arte de bem 
receber” do Município da Mealhada 
– distinção que coube à tasquinha da 
Pampilhosa, tendo a do Luso recebido 
uma menção honrosa. Como é costume, 
as tasquinhas foram entregues às oito 

freguesias que compõem o Concelho, 
as quais seleccionaram associações que 
se encarregaram de prestigiar as tradi-
ções gastronómicas locais. No caso 
da vencedora – a Pampilhosa – foram 
duas as associações que levaram a que 
a tasquinha fosse premiada: o GEDEPA 
e o Grupo Regional da Pampilhosa do 
Botão. No caso do Luso, a tasquinha 
esteve a cargo da Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva da Lameira de 
São Pedro.
 O “1º Rally PaperArt”, aberto a todos os 
escalões etários, visando dar a conhe-
cer de forma divertida o Concelho 
de Mealhada, foi outra das novidades 
deste sétima edição da feira. Integradas 
no programa de animação do certame 
foram várias actividades, umas novas 
e outras que já são habituais, como é 
o caso da prova de atletismo “3 Milhas 
da Mealhada”, que decorre anualmente 
na manhã de 10 de Junho.
Entre as novidades, o destaque vai 
para o conjunto de iniciativas de carác-
ter ambiental que assinalaram o Dia 
Mundial do Ambiente (5 de Junho) 
– como o jogo do ambipólio, no qual 
participaram cerca de 600 crianças de 
escolas do 1º ciclo do ensino básico 
do Concelho, a entrega dos prémios 

Um insuflável gigante, pintura facial, 
um ateliê de Pintura sobre a água, um 
espectáculo de magia para crianças, 
uma largada de balões e uma peça 
de teatro infantil foram algumas das 
iniciativas preparadas especialmente 
para os mais novos que visitaram a 
feira, dada a proximidade com o “Dia 
Mundial da Criança”, complementando 
as actividades que já haviam tido lugar, 
a 1 de Junho, na Biblioteca Municipal da 
Mealhada e no Cine-Teatro Municipal 
Messias, com a exibição do filme “Os 
Incríveis”.

Actividades especiais para a criançada

tes dos ritmos africanos e do samba, 
passando pela sobriedade da guitarra 
portuguesa. Mas não foi só no palco 
que se centraram as atenções: a zona 
das tasquinhas acolheu Karaoke e as 
ruas do centro da cidade foram per-
corridas pelo grupo Toca Rufar.
O folclore regional esteve em destaque 
com o Grupo Regional Pampilhosa do 
Botão, as Danças da Silvã, as Marchas 
do Travasso, o Grupo Folclórico “As 
Tricanas de Vila de Luso”, o Rancho 
Folclórico São João de Casal Comba, o 
Grupo Cultural e Recreativo “As Flores 
de São Romão”, o Rancho Infantil e 
Juvenil Ventosa do Bairro, o Grupo 
Folclórico e Etnográfico da Vimieira, o 
GEDEPA e o Cancioneiro de Águeda.
O Grupo de Jovens do Luso: 
Danças e Percussão, a Filarmónica 
Pampilhosense, o Clube Amigos da 
Música E.B. 2/3 Mealhada foram outros 
grupos que deram a conhecer a música 
que se pratica pelo Concelho.
A Escola de Samba Grés Batuque, os 
Sócios da Mangueira, e o Sambalélé- 
Grupo de Pagode mostraram os ritmos 
quentes que fazem do Carnaval da 
Mealhada um dos mais famosos do 
País. Sonoridades não menos quen-
tes foram as que trouxeram o Grupo 
de Danças e Ritmo Latino, Kurilimar 
(Afro World Fusion), Dazkarieh (músi-
ca étnica) e Djamboonda (percussão).
A música popular portuguesa também 
marcou presença, com a actuação dos 
grupos Fonte Nova e Tuna Arganil. 
O fado, reputado como uma das mais 
expressivas manifestações da alma 
lusitana, esteva a cargo do Grupo de 
Fado Baladas de Coimbra e do Grupo 
de Fados - Guitarras de Coimbra. A 
proximidade à cidade dos estudantes 
não foi esquecida, tendo actuado a 
Quantuna - tuna mista da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra, as Mondeguinas - tuna 
Feminina da Universidade de Coimbra 
e o Coro da Direcção Regional de 
Educação do Centro.
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O desafio era para falar da “Cultura 
como Factor de Desenvolvimento 
Regional e Local”, mas Manuel Maria 
Carrilho assumiu, desde o inicio, 
que “quando falamos em cultura, em 
termos políticos, estamos a falar do 
direito dos cidadãos à cultura”.
E foi esta a questão que balizou toda a 
intervenção do ex-Ministro da Cultura, 
durante a conferência que decorreu 
no Cine-Teatro Municipal Messias, no 
passado dia 29 de Abril. O primeiro 
aspecto destacado foi o facto de não 
haver cultura se não houver equipa-
mentos. “Quando falamos de teatros, 
museus, arquivos e cinemas, falamos 
de uma rede de equipamentos em que 
é preciso apostar”, sustentou o orador, 
recordando que, quando assumiu a 
pasta da Cultura, 13 das 18 capitais 
de distrito “não tinham teatros”. “As 
carências estão bem identificadas: não 
há equipamentos, daí que seja neces-
sário um grande investimento a esse 
nível”, considerou.
O segundo vector apontado foi o da 
necessidade de haver “uma política 
corajosa e ousada de oferta cultural, 
que conquiste público”. “A cultura é 
algo fundamental para a qualidade de 
vida hoje. É preciso que haja objec-
tivos e trabalho para nos aproximar 
desses objectivos”, afirmou Manuel 
Maria Carrilho, para quem, quer se 
fale da cultura a nível local ou a nível 
nacional, é sempre preciso ter em 
conta os equipamentos e a programa-
ção: “Altera-se a dimensão, mas os dois 
vectores são os mesmos”.
“Corre a ideia de que a cultura é algo 
de supérfluo e ornamental. É preciso 

afastar esta ideia e integrar a cultura 
no desenvolvimento”, disse o deputa-
do, abordando, então, os motivos pelos 
quais a cultura funciona como factor 
de desenvolvimento: “Os estrangeiros, 
quando viajam para uma cidade, per-
guntam sempre se existem teatros ou 
museus. A oferta cultural arrasta con-
sigo mais turistas e investimentos que 
promovem o desenvolvimento local e 
regional”.
O antigo Ministro da Cultura sublinhou 
ainda a necessidade de apoio estatal à 
criação cultural, já que o mercado por-
tuguês não tem dimensão suficiente 
para permitir, por exemplo, pagar os 
custos de produção de um filme.
Um apoio à criação cultural e não 

aos criadores, frisou Manuel Maria 
Carrilho, considerando que esta distin-
ção deve ser clara, para evitar encarar 
o financiamento do Estado à cultura 
como subsídios aos artistas.
“É preciso que haja intervenção do 
Estado que reequilibre as limitações 
do mercado”, disse o deputado que 
defendeu que os privados também 
têm um papel importante no finan-
ciamento cultural, mas que o “mece-
nato não deve ser visto como uma 
panaceia para recuos do Estado”. Isto 
é, para o antigo Ministro da Cultura 
- que viu, nessa época, aprovada uma 
Lei do Mecenato Cultural – o Estado, 
seja a Administração Central sejam as 
Autarquias Locais, não deve demitir-se 
desse papel de financiador da produ-
ção cultural, esperando que os priva-
dos assumam essa função. Até porque, 
quando isso acontece, “os privados 
começam a hesitar e não aderem”.
No início da sessão, o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, manifestou “muita expectativa” 
perante a intervenção de Manuel Maria 
Carrilho, considerando ser “uma gran-
de honra para a Mealhada e para a 
Região” a sua presença.
Já João Vasco Ribeiro, do Rotary Club 
Curia Bairrada, apresentou o orador 
como “o melhor Ministro da Cultura” 
dos últimos tempos. “Criar mais infor-
mação e mais conhecimento, gerando 
debates e provocando mais cidadania 
e mais cultura” foram os objectivos 
que enunciou, ao expor a iniciativa 
“Momento Cultural”, organizada pelo 
Rotary Club Curia Bairrada e pela 
Câmara Municipal da Mealhada.

Cultura promove desenvolvimento Concerto pelo
Conservatório

A sala de espectáculos do Cine-Teatro 
Municipal Messias contou, no passado 
dia 10 de Junho, com a presença de 
cerca de 200 pessoas, que assistiram ao 
concerto do Conservatório de Música 
de Coimbra, conduzido pelo maestro 
Augusto Mesquita.
O concerto iniciou-se com 
“L’ENDIMIONE (1783)” – Sinfonia de 
Abertura J. Sousa Carvalho, seguindo-se 
“SUITE nº 1 from WATER MUSIC”, de 
G. F. Handel, “ANDANTE &  PRESTO”, 
de W. A. Mozart, “PAVANE, op.50”, 
de G. Fauré, “GONDOLIERS SUITE”, 
de Arthur Sullivan, “STAR WARS:
EPISODE II”, de John Williams e “THE 
PHANTOM OF THE OPERA”, de A. 
Lloyd Webber.
Este concerto integrou-se nos festejos 
do “Dia de Portugal”, promovidos pela 
Câmara Municipal da Mealhada.

“Passos de magia numa tarde de Verão” 
foi o espectáculo que a secção de ballet 
e de danças latinas do Hóquei Clube 
da Mealhada levou ao palco do Cine-
Teatro Municipal Messias, no passado 
dia 2 de Julho.
Para além das cerca de 50 bailarinas 
do Hóquei Clube da Mealhada, com 
idades inferiores aos 12 anos, o espec-
táculo contou ainda com a actuação 
da Companhia de Dança Sabor Latino 
e do Coro Misto da Universidade de 
Coimbra.

Ballet no
Cine-Teatro

À conferência, seguiu-se o espectáculo 
musical “Nuno Guerreiro Convida”, 
que contou com a actuação de Filipe 
Gonçalves, participante do progra-
ma televisivo “Operação Triunfo”, e 
de Raquel Moreno, concorrente do 
programa “Ídolos”. Ao piano esteve 
Nelson Canoa.
“Cavaleiro Andante”, “Cry me a River”, 
“Mais feliz”, “Roxanne” e “Tento Saber” 
foram alguns dos temas interpretados 
em dueto ou em trio. 

Nuno Guerreiro Convida
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Jornadas Culturais
incluíram conferência

O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, aproveitou a conferência sobre cultura, uma 
das actividades inseridas nas I Jornadas Culturais do 
Concelho da Mealhada, para fazer o balanço dos inves-
timentos camarários na área da Cultura desde 2001.
“Nos últimos quatro anos, foram repartidos pelas 
associações 564.208 euros e, no mesmo período, foram 
investidos 5.033.000 euros, mais de um milhão de 
contos”, disse o autarca, explicitando que esta verba 
representa quase um décimo do orçamento camarário. 
“Lanço o desafio de me apresentarem outra Câmara 
que despenda uma percentagem idêntica do seu orça-
mento em Cultura”, acrescentou Carlos Cabral.
Agradecendo à comissão organizadora das jorna-
das culturais, o Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada alertou para os resultados do inquérito às 
associações do Concelho realçando que, das 53 existen-
tes, 20 das quais culturais, apenas 11 responderam ao 

inquérito promovido pela organização das jornadas.
Já Nuno Salgado, da comissão organizadora, apelou às 
associações para que se voluntariem para a organiza-
ção das segundas jornadas culturais do Concelho.
Nesta conferência intervieram António Messias 
Silva, Maria Alice Godinho, Maria Alegria Marques e 
Branquinho de Carvalho.
As primeiras jornadas culturais do Concelho da 
Mealhada incluíram três saraus, realizados em Abril, 
Maio e Junho, no Cine-Teatro Municipal Messias, tendo 
sido organizadas pela Oficina de Teatro do Cértima, 
Associação de Aposentados da Bairrada e Grupo 
Coral Magister, com o apoio da Câmara Municipal 
da Mealhada, Escola Profissional Vasconcellos Lebre, 
Sociedade da Água do Luso e Juntas de Freguesia 
de Casal Comba, Pampilhosa e Vacariça. As receitas 
reverteram a favor das obras do novo Hospital da 
Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.

“Esta Noite Choveu Prata” um monólogo interpretado 
por Nicolau Breyner, subiu ao palco do Cine-Teatro 
Municipal Messias, nos dias 21 e 22 de Maio.
A peça, da autoria do brasileiro Pedro Bloch, foi ence-
nada por Jô Soares e produzida por Sérgio de Azevedo 
e chegou à Mealhada pela mão da Companhia 
Neoclássica de Teatro Comediante, que a classificou 
como “um dos textos mais conseguidos e importantes 
da Dramaturgia de Língua Portuguesa”.
Nicolau Breyner interpretou três personagens dife-
rentes, mas intimamente ligadas pela história. Ao 
longo do primeiro acto, “apareceram” o português 
Francisco Rodrigues e o maestro italiano Pietro 
Bonardi. No segundo acto, “surgiu” um actor bra-
sileiro, “envelhecido, no final da sua “glória” e da 
sua carreira, abandonado por todos, inclusive pela 
sua mulher, Celeste, com excepção dos seus amigos 
Francisco e Pietro”.
Trata-se, no fundo, de uma comédia de costumes, que 
já foi interpretada por actores de reconhecido valor, 
como Paulo Autran, Lawrence Olivier e João Villaret.
A Companhia Neoclássica de Teatro Comediante tem 
como grande objectivo “defender e promover a cultu-
ra, através de produções teatrais de excelência”.
No final, em declarações à Comunicação Social, 
Nicolau Breyner teceu rasgados elogios ao Cine-
Teatro Municipal Messias, chegando mesmo a referir 
que se tal fosse possível “gostaria de o levar para 
Lisboa”.

Nicolau Breyner 
interpreta monólogo  

Teatro de Mortágua
deu voz a Joana d´Arc

“Joana D’Arc” foi a peça de teatro que subiu ao palco 
do Cine-Teatro Municipal Messias, no passado dia 18 de 
Junho, pela mão do Teatro Experimental de Mortágua.
Santa e heroína francesa, Joana D’Arc é também conhe-
cida como a Donzela de Orléans. Nasceu a 6 de Janeiro 
de 1412, em França, tendo, aos 13 anos, segundo afirmou, 
começado a receber mensagens de São Miguel, Santa 
Catarina e Santa Margarida. Cresceu durante a Guerra 
dos Cem Anos e, aos 19 anos de idade, iniciou a liber-
tação do seu país ao conquistar Orleães e ao derrotar 
os ingleses.

Acabou por morrer na fogueira, após um conturbado 
percurso que a levou a ter de responder perante o 
Tribunal da Inquisição. Em 1920, é canonizada por 
Bento XV.
Com encenação de Manuel Ramos Costa, a peça, da 
autoria de Helena Almeida Pimenta, foi interpreta-
da por Inês Matos, Patrícia Gomes, Céu Mello, São 
Garcia, Zília Martins, São Almeida, Tony Nobre, 
José Carlos, Carlos Valente, Hugo Mello, Renato 
Fernandes e Portugal Inácio.
O sagrado e o profano entrecruzavam-se nesta peça, 
como na vida de Joana D’Arc. “Pois se grande parte 
do fascínio de Joana, no seu tempo e através dos tem-
pos, reside nas vozes que ouvia, tão factuais como a 
armadura que vestiu, podemos também nós, diante 
desta peça, ouvir essas vozes, que lhe inquietaram a 
alma e a conduziram ao inevitável cumprimento de 
um destino, do mais improvável dos destinos”, nas 
palavras do encenador.
O Teatro Experimental de Mortágua tem mais de 25 
anos de existência, com uma actividade teatral inin-
terrupta desde 1979.

Uma exposição
muito original
“Os Meus Desenhos Animados” foi a exposição que 
esteve patente no Cine-Teatro Municipal Messias, 
entre 3 de Junho e 18 de Julho.
Esta foi uma das exposições mais originais que passa-
ram este ano pelo Cine-Teatro, já que as obras expos-
tas eram pinturas a lápis de cor de crianças e jovens, 
alunos do Professor José Santos Rosa.
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A Gala de Entrega de Prémios da 
16ª Edição das Escolíadas decorreu 
no Cine-Teatro Municipal Messias, 
no passado dia 3 de Junho, tendo 
sido repetidas, durante a cerimónia, 
as provas mais pontuadas. 
Na área do Teatro, os vencedores 
foram a Escola Profissional de 
Agricultura de Vagos e o Colégio de 
Albergaria; na de Música e Dança, 
a Escola Homem Cristo; na área 
da Música, a Escola Profissional de 
Agricultura de Vagos e, na de Dança, 
a Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento e a Escola Secundária 
de Montemor-o-Velho. Presente 
na gala, esteve o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral, que entregou um dos 

Gala das Escolíadas
no Cine-Teatro Messias

prémios. Sublinhando a importância 
deste género de iniciativas, o autarca 
considerou que “as Escolíadas conse-
guem fazer com que as escolas não 
sejam locais onde apenas existe a ins-
trução, mas também onde se educam 
e formam os jovens em outras áreas 
de interesse, como as artes, permi-
tindo-lhes que estes possam mostrar 
publicamente as suas capacidades”. 
Na mesma altura foi também inau-
gurada uma exposição dos trabalhos 
dos alunos das várias escolas que par-
ticiparam nas Escolíadas, que esteve 
patente até 27 de Junho, decorrendo 
então um leilão das telas, cujas ver-
bas se destinaram à sala Teach (apoio 
a crianças autistas) da Escola do 1º 
Ciclo do Ensino Básico do Luso.

Colectiva de Artes Plásticas
patente no Cine-Teatro

Uma exposição colectiva de Artes 
Plásticas esteve patente na Sala de 
Exposições do Cine-Teatro Municipal 
Messias, entre os dias 6 e 30 de Maio.
A mostra reuniu obras de Anabela 
Ramos, Anabela Silva, Filomena Baptista, 
Isabel Neves, Jorge Nogueira, Lurdes 
Pires, Manuela Cravo e Paulo Soares.

Exposição sobre holocausto
em luta contra esquecimento

Contra o esquecimento, esteve paten-
te, na sala de exposições do Cine-
Teatro Municipal Messias, entre 4 e 
24 de Abril, uma  exposição sobre o 
Holocausto, que percorria os cami-
nhos da morte desde a subida ao 
poder de Hitler, passando pelos pro-
cessos de extermínio de milhões de 
judeus, até à libertação. 
Calcula-se que os nazis tenham liquida-
do nos campos de extermínio 11 milhões 
de pessoas, 6 milhões das quais eram 
judeus, e 5 milhões eram presos políti-
cos, civis ou militares russos e de países 
ocupados, ciganos e deficientes.
A mostra, uma iniciativa da editora 
“Ausência” em colaboração com a 
Câmara Municipal da Mealhada, 
integrava vinte painéis, com imagens, 

textos e testemunhos acerca do tema, 
descrevendo os vários aspectos rela-
cionados com o Holocausto: Alemanha 
na década de 30, aquando da nomeação 
de Hitler como chanceler; a perseguição 
dos judeus em busca da “Raça Pura”; os 
testemunhos e as fotografias marcantes 
dos deportados, relatando a viagem sem 
regresso ou os processos de extermínio.
Os números de mortos depois da liberta-
ção, como consequência da fome, do frio 
e da doença, mas, acima de tudo, como 
consequência da liquidação desumana 
de judeus, de presos políticos, de ciga-
nos e de deficientes nos campos de con-
centração espalhados pelos territórios 
alemães, conquistados à força durante a 
2ª Guerra Mundial, foram outros aspec-
tos que mereceram atenção.

I Feira do Livro da Mealhada
Mais de uma dezena de editoras esti-
veram presentes na I Feira do Livro 
da Mealhada, que decorreu entre 18 
e 25 de Abril,  no parque de estacio-
namento do Tribunal Judicial, junto à 
nova Biblioteca Municipal. Quem por 
lá passou, teve oportunidade não só 
de adquirir as novidades editoriais, 
mas também os habituais livros em 
fim-de-publicação, beneficiando de 
preços reduzidos.

No âmbito da Feira do Livro, esteve 
patente na Biblioteca Municipal uma 
exposição sobre a Guerra Colonial e a 
Descolonização. No último dia do certa-
me, dia 25, o espaço da feira acolheu uma 
mesa redonda/debate, com o escritor 
Leopoldino Serrão, subordinada ao tema 
“A voz dos que lutaram pela Liberdade”. 
Na mesma altura, foi lançado a obra 
“Grandes Discursos Políticos”, da auto-
ria deste escritor. 
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O Dia da Mãe foi festejado de forma especial pela 
Biblioteca Municipal da Mealhada, que tinha uma 
surpresa para as mães e filhos que visitaram aquele 
equipamento cultural.

Actividades para
todos na Biblioteca
Municipal
Já com 1396 utentes inscritos, a nova Biblioteca 
Municipal da Mealhada organiza com regularidade 
actividades diversas, pensadas para os mais novos e 
para os mais velhos. 

Dia da Mãe

Joaquim Carriço,
Gaiteiro

O lançamento da obra discográfica de recolha musi-
cal da tradição oral “Joaquim Carriço” – Gaiteiro da 
Quinta do Valongo, freguesia da Vacariça, Mealhada, 
teve lugar no passado dia 7 de Maio, na Biblioteca 
Municipal da Mealhada.

Histórias 
do Coelhinho 
Branco

Uma representação teatral da história tradicional 
do “Coelhinho Branco” teve lugar na Biblioteca 
Municipal da Mealhada, no passado dia 19 de 
Maio. Tratou-se de uma iniciativa conjunta com a 
Biblioteca da Pampilhosa.

Fitas dos
nossos tempos

“Fitas dos nossos tempos” foi a iniciativa que 
decorreu no passado dia 15 de Junho, na Biblioteca 
Municipal da Mealhada. Tratou-se da projecção de 
um clássico do cinema português, destinado ao 
público sénior.

Verão na
Aldeia das
Amoras

A apresentação de “Uma história de Verão na 
Aldeia das Amoras” foi a forma escolhida pela 
Biblioteca Municipal da Mealhada para celebrar o 
início do Verão.

“O Porquinho
Justino”

Uma história com autor foi a actividade promovida 
pela Biblioteca Municipal da Mealhada no passa-
do dia 25 de Junho. “O Porquinho Justino”, de J. 
Armindo Santos encantou a criançada.
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1º Lugar 1º Ciclo 1º Lugar 2º Ciclo 1º Lugar 3º Ciclo 

2º Lugar 1º Ciclo 2º Lugar 2º Ciclo 2º Lugar 3º Ciclo 

3º Lugar 1º Ciclo 3º Lugar 2º Ciclo 3º Lugar 3º Ciclo 

Concurso “Vamos Poupar Água”
premiou ideias de 9 crianças e jovens

Sensibilizar os mais jovens para a necessi-
dade de poupança de água foi o objectivo 
da Câmara Municipal da Mealhada, que 
promoveu um concurso junto das escolas 
do Ensino Básico do Concelho, intitulado 
“Vamos Poupar Água”.
A entrega de prémios do concurso teve 
lugar no passado dia 6 de Junho, inte-
grando-se no programa de animação da 
VII Feira de Artesanato e Gastronomia do 
Município da Mealhada.
Os prémios foram organizados por nível 
de ensino. Assim, no 1º Ciclo do Ensino 
Básico, a vencedora foi Dora Quintans 
(escola da Quinta do Valongo), premiada 
pela sua banda desenhada; o segundo 

prémio distinguiu um desenho de Daniel 
Castro (escola da Lameira de São Pedro) 
e o terceiro lugar foi conquistado pela 
maqueta realizada por Luís Jesus (escola 
da Antes). Os prémios foram, respectiva-
mente, um Game Boy com um jogo; um 
rádio-leitor de CD’s com um CD e um 
jogo.
No 2º Ciclo do Ensino Básico, o primei-
ro prémio foi atribuído ao texto de Ana 
Coelho (EB 2,3 Pampilhosa); o segundo 
lugar foi conquistado por uma brochura 
executada por Ana Rodrigues (EB 2,3 
Mealhada) e o terceiro prémio coube ao 
conjunto de conselhos sobre poupança da 
água apresentados por Inês Castela (EB 

2,3 Mealhada). Os prémios foram, respec-
tivamente, um relógio; um rádio-leitor de 
CD’s com um CD e três enciclopédias.
Por fim, no 3º Ciclo do Ensino Básico, 
o vencedor foi Tiago Ferreira (EB 2,3 
Mealhada), premiado pelo seu desenho; 
o segundo lugar foi atribuído ao folheto 
elaborado por Roberto Mortágua (EB 2,3 
Mealhada) e o terceiro prémio coube a 
um cartaz da autoria de Elisa Cardoso 
(EB 2,3 Mealhada). Os prémios foram, res-
pectivamente, um telemóvel; um rádio-
leitor de CD’s com um CD e três CD’s.
Todas as crianças que apresentaram 
trabalhos e as respectivas escolas rece-
beram certificados de participação.

Pequenos gestos fazem a diferença

Para além do concurso de ideias, a autar-
quia divulgou através do último Boletim 
Municipal um conjunto de recomenda-
ções que, a serem adoptadas por todos, 
permitirão uma significativa poupança 
de água. 
Pequenos gestos que facilmente farão 
parte da rotina diária e que estão tam-
bém a ser divulgados através da rádio, 
no âmbito de uma campanha de sensi-
bilização da população promovida pela 
autarquia, e através das facturas da água, 
que os munícipes recebem nas suas resi-
dências.
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Ambipólio testou
conhecimentos ambientais
de 600 crianças

Casa do Ambiente
alertou jovens para 
a reciclagem

Cores vivas, entusiasmo a rodos e vozes 
alegres “encheram” o Jardim Municipal 
da Mealhada, nos passados dias 8 e 9 de 
Junho, que acolheu cerca de 600 crianças 
de Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho para jogarem ao “Ambipólio”.
O jogo, idealizado, concebido e executa-
do pela Câmara Municipal da Mealhada, 
tomou a forma de um tabuleiro gigante, 
representando o Concelho da Mealhada. Os 
jovens “jogadores” tiveram de percorrer os 
vários furos de água do Concelho, tendo que 
responder às questões colocadas, relaciona-
das com questões ambientais, até chegarem 
à meta.
No dia 8 de Junho, jogaram escolas per-
tencentes ao Agrupamento da Mealhada. 
A escola de Póvoa do Garção ficou em 1º 
lugar e a escola da Lameira de São Pedro, 
em segundo.
No dia 9 de Junho, a disputa foi entre esco-

las do Agrupamento da Pampilhosa, tendo 
o primeiro lugar sido conquistado pela 
escola nº 2 da Pampilhosa. A escola de 
Barcouço ficou em segundo lugar.
As quatro escolas receberam como pré-
mio um conjunto de livros destinados 
às respectivas bibliotecas. Os primeiros 
classificados receberam também um jogo 
didáctico sobre ecologia.
A todas as crianças participantes foi ofere-
cido um boné, alusivo à campanha “Vamos 
Poupar Água”, bem como o lanche. 
O Ambipólio, uma das várias iniciativas 
que a Câmara Municipal da Mealhada 
tem vindo a desenvolver com vista à sen-
sibilização da população, nomeadamente 
os mais jovens, para a necessidade de 
poupança da água e de preservação dos 
recursos ambientais, integrou o Programa 
de Animação da VII Feira de Artesanato e 
Gastronomia.

Talheres, fraldas, latas de atum, 
lâmpadas, uma varinha mágica... 
Utensílios que usamos diaria-
mente e dos quais temos de nos 
desfazer, quando já cumpriram a 
sua função. 
Mas quantos sabem o destino a 
dar-lhes? Esta foi a questão a que 
as crianças mais pequenas que 
visitaram a Casa do Ambiente, 
instalada entre 16 e 20 de Maio 
junto às Piscinas Municipais da 
Mealhada, tiveram de responder.
Pequenos cartões representan-
do estes e outros objectos eram 
dados aos mais novos para que 
estes seleccionassem se iriam 
para o lixo, para o vidrão, para o 
papelão ou para o recipiente das 
embalagens. 
O jogo da reciclagem foi uma das 
atracções que mais encantou os 

mais novos, que assistiram ainda 
a um pequeno filme acerca da 
temática dos resíduos, visando 
sensibilizar para a necessidade de 
separação dos resíduos domésti-
cos, com vista à reciclagem.
A Casa do Ambiente não se desti-
nava apenas aos mais novos, tendo 
sido visitada por alunos de várias 
faixas etárias e de diversos níveis 
de ensino. 
Consoante a idade e os conheci-
mentos do grupo que estava de 
visita na altura, Filipa, engenheira 
do Ambiente, adequava o discurso 
e destacava este ou aquele aspec-
to. Ao longo da semana, visitaram 
a Casa do Ambiente centenas 
de crianças e jovens. No final 
da visita, levaram panfletos para 
ensinarem em casa o que se deve 
reciclar.

Uma peça de teatro infantil, intitulada 
“Estórias da Bicharada”, foi apresenta-
da durante a VII Feira do Artesanato e 
Gastronomia.
Foi um espectáculo interactivo, com vista 
a estimular a participação das crianças 
que estavam a assistir. “O Cão Farófias”, 
“A Gata Estrela” e “Dom Corujão o Mocho 
Sabichão” foram as simpáticas persona-

gens que despertaram o interesse dos mais 
jovens para temas como a limpeza pública, 
a reciclagem e a economia de água e de 
energia.
A poupança da água tem sido, naturalmen-
te, perante a situação de seca que assola o 
país e o Concelho da Mealhada, um aspecto 
a que a Câmara Municipal tem dado uma 
particular atenção. 

“Estórias da Bicharada”
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Selecção Nacional de Hóquei em Patins
treina para Campeonato do Mundo no Luso

Beira Mar em estágio na Mealhada

A Selecção Nacional de Séniores de Hóquei 
em Patins, que realizou o seu estágio de 
preparação para o próximo Campeonato 
do Mundo no Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal do Luso, entre 11 e 23 de Julho, 
foi recebida nos Paços do Município, no 
passado dia 20 de Julho.
O Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
sublinhou a satisfação pelo facto de ser a 

primeira vez que uma selecção nacional 
foi recebida nos Paços do Município e 
manifestou o desejo de que a mesma 
vença o Campeonato do Mundo de 
Hóquei em Patins, a decorrer em Agosto, 
em San José, na Califórnia, nos Estados 
Unidos da América.
Por seu turno, o Presidente da Federação 
de Patinagem de Portugal, Fernando 

Claro, agradeceu o apoio e a recepção 
com que os atletas e os dirigentes foram 
acolhidos no Concelho da Mealhada e ofe-
receu uma camisola autografada por todos 
os atletas, que será colocada no Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal do Luso. Já a 
Câmara Municipal da Mealhada ofereceu 
um DVD sobre o Buçaco, a monografia do 
Concelho e a medalha Municipal.

Penafiel prepara pré-época
no Centro de Estágios do Luso

A equipa do Futebol Clube Penafiel rea-
lizou, entre 18 e 24 de Julho, o seu estágio 
de pré-época no Centro de Estágios do 
Luso, tendo sido recebida nos Paços do 
Município, no passado dia 18 de Julho.
O Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, manifestou a 
disponibilidade em receber esta equipa 

da Superliga sempre que esta o deseje. 
“É com satisfação que recebemos uma 
equipa deste nível e desta importância”, 
disse, desejando “uma boa estadia e mui-
tas felicidades para o campeonato”.
O Vice-Presidente do Penafiel, Fernando 
Melo, agradeceu a recepção da Câmara 
Municipal e o apoio à equipa do Penafiel, 

elogiando as instalações do Centro de 
Estágios do Luso, onde a equipa se encon-
trava a trabalhar.
Uma camisola do Penafiel autografada por 
todos os jogadores foi a oferta do clube à 
autarquia que, por seu turno, ofereceu um 
DVD sobre o Buçaco, uma monografia do 
Concelho e a medalha do Município.

A qualidade dos equipamentos des-
portivos do Concelho da Mealhada foi 
sublinhada pelo Presidente do Sport 
Clube Beira-Mar, Artur Filipe, durante 

a cerimónia de recepção aos jogadores e 
dirigentes que teve lugar no salão nobre 
dos Paços do Município, no passado dia 
13 de Julho.
A recepção decorreu durante o estágio 
de pré-época que a equipa realizou na 
Mealhada, entre 11 e 16 de Julho. O pre-
sidente do Beira-Mar disse ainda que 
o Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, “é um presi-
dente vocacionado para a prática despor-
tiva”, elogiando o “magnífico centro de 
estágios e outras infraestruturas despor-
tivas espalhadas pelo Concelho”.
Para Carlos Cabral, não obstante a 

Mealhada estar situada na ponta sul do 
distrito de Aveiro, “somos aveirenses de 
corpo inteiro. Para mim, o Beira-Mar é o 
maior clube do distrito e, desde já, faço 
votos para que voltem cá no próximo 
ano, para prepararem a época que marca 
o vosso regresso à Superliga”.
No final, teve lugar uma troca de lem-
branças, tendo o Beira-Mar oferecido 
um quadro com uma camisola autogra-
fada por todos os jogadores.
A Câmara Municipal da Mealhada ofe-
receu um DVD sobre o Buçaco, uma 
monografia do Concelho e a medalha 
do Município.

Real Valladolid
realiza pré-
época no Luso
A equipa do Real Valladolid realizou o 
seu estágio de pré-época no Centro de 
Estágios do Luso, entre os dias 25 de 
Julho e 3 de Agosto, tendo ficado instala-
da no Grande Hotel do Luso.
O Real Valladolid disputou uma partida 
amigável, no Centro de Estágios do Luso, 
com o S.L. Olivais e Moscavide.

Prova “3 Milhas
da Mealhada”

As ruas do centro da cidade encheram-se, 
no passado dia 10 de Junho, para a prova 
de atletismo “3 Milhas da Mealhada”, 
iniciativa que já faz parte da tradição nos 
festejos anuais do Dia de Portugal.
Esta prova inseriu-se no programa de 
animação da VII Feira de Artesanato e 
Gastronomia.

O XXI Festival do Clube Náutico 
Académico de Coimbra teve lugar, no 
passado dia 16 de Abril, nas Piscinas 
Municipais da Mealhada.

I SyncroAna nas Piscinas

Festival do Clube Náutico

As Piscinas Municipais da Mealhada 
acolheram, no passado dia 8 de Maio, 
o I SyncroANA - Torneio de Natação 
Sincronizada, Esperanças e Juniores. O 
torneio foi organizado pela Associação de 
Natação de Aveiro e Câmara Municipal da 
Mealhada.
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Atletismo no Centro 
de Estágios do Luso
A promoção da prática do Atletismo tem sido uma 
das apostas da Câmara Municipal da Mealhada, que 
tem vindo a promover diversas provas no Centro de 
Estágios do Luso. 

Campeonatos
Nacionais de Pista

Os Campeonatos Nacionais de Pista de Veteranos 
Masculinos e Femininos, uma organização do 
INATEL / Delegação de Coimbra em colaboração 
com a Câmara Municipal da Mealhada, decorreu 
nos passados dias 2 e 3 de Julho.

Campeonato
Distrital de Juniores

Taça Capitão
Joaquim Duarte

O Campeonato Distrital de Juniores, uma orga-
nização da Associação de Atletismo de Aveiro e 
da Câmara Municipal da Mealhada, decorreu nos 
passados dias 9 e 10 de Junho.

No âmbito de uma parceria com a Associação de 
Atletismo de Aveiro decorreu, a 1 e a 29 de Junho, 
a Taça Capitão Joaquim Duarte. 

Pela primeira vez, o Centro de Estágios do Luso aco-
lheu a Festa de Encerramento do Projecto “Escolas 
em Movimento”, iniciativa que juntou, nos dias 14, 
16 e 17 de Junho, cerca de 1200 crianças dos jardins-
de-infância e escolas do primeiro ciclo do ensino 
básico do Concelho e que concluiu o seu 6º ano de 
execução.
A mudança agradou a alunos e a professores. A 
Beatriz, de 9 anos, disse preferir este local porque 
“tem sombra”, enquanto para o Thomas, de 8 anos, “é 
fixe, porque tem pistas e várias maneiras de brincar”. 
“Gosto mais desta festa, tem jogos giros”, opinou o 
Jonathan, de 9 anos, que participou pela terceira vez 
na iniciativa. 
Estes alunos da escola nº2 da Pampilhosa, esta-
vam acompanhados pela professora, Laurinda, que 
considerou a festa “óptima e mais organizada”. 
“Os miúdos sentem-se mais libertos”, acrescen-
tou, comparando o novo equipamento desportivo 
do Luso com o Estádio Municipal Dr. Américo 
Couto, que acolheu a iniciativa em anos anteriores.
Isabel, professora da escola de Sernadelo, também 
considerou o evento “bem organizado” e sublinhou 
que o local escolhido este ano “tem mais espaço” para 
que as crianças possam realizar as várias actividades. 
Já Ana Isabel, professora da escola do Travasso, clas-
sificou o evento como “positivo”, mas afirmou não 
notar “diferenças” relativamente ao espaço.

Insuflável e muitos jogos

Um insuflável foi uma das atracções preferidas pelas 
crianças, como se verifica pela correria e pela rapidez 
com que cada grupo de miúdos descalça os sapatos 
quando chega a sua vez de brincar no insuflável.  
Salto em comprimento, corridas de velocidade e cor-
ridas de sacos foram algumas das actividades que os 
mais novos puderam praticar durante a festa. O jogo 
do passar a água, condução de bola, deslize de toalha, 
corridas de sapos, remate de andebol, bowling com o 
pé, passe e recepção de andebol e equilíbrio de bola 
foram outros dos divertimentos.
O Fábio, de 6 anos, foi “caloiro” nesta festa, que a 
Câmara Municipal da Mealhada realiza pela 6ª vez, 
no final do ano escolar, que coincide com o encer-
ramento do projecto “Escolas em Movimento”. “Já 
joguei andebol e saltei no saco, mas gosto mais do 
futebol”, disse. Já a Adriana, de 7 anos, participante 
pela segunda vez e colega de Fábio na escola da 
Vacariça, enumerou os divertimentos que já percor-
rera: insuflável e andebol. Mas o que “gostava mais de 
fazer era saltar nos sacos”. Adriana também prefere o 
Centro de Estágios do Luso para a festa: “Gosto mais 
aqui porque é mais bonito”.
A festa dividiu-se em três dias: dia 14, destinado às 
crianças de jardins-de-infância do Concelho, e dias 16 
e 17, dirigido às escolas do 1º ciclo do ensino básico do 
Município da Mealhada. As actividades decorreram 
entre as 10H00 e as 13H30 e foram organizadas pela 
Câmara Municipal da Mealhada com a colaboração 
dos Agrupamentos de Escolas da Mealhada e da 
Pampilhosa. A iniciativa teve o apoio da GNR/Escola 
Segura, dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e do 

Intermarché, que disponibilizou alimentação para as 
crianças.

O Projecto “Escolas em Movimento” é uma iniciati-
va da Câmara Municipal da Mealhada, que arrancou 
no ano lectivo 1999/2000, e que visa proporcionar 
aos cerca de 1200 alunos que frequentam os jardins-
de-infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico a 
disciplina de Expressão e Educação Físico-Motora, 
disciplina essa integrada nos currículos escolares, 
mas que, como não é ministrada pelo Ministério da 
Educação, a autarquia decidiu assumir.
No âmbito deste projecto, as crianças têm acesso 
a dois tipos diferentes de actividades: Natação, no 
complexo de piscinas municipais, e Educação Física, 
nos pavilhões municipais. 
A Câmara Municipal da Mealhada fornece transporte 
em autocarros municipais, transportando as crianças 
entre os respectivos estabelecimentos de ensino e o 
local onde decorrem as actividades, sendo, no final, 
novamente transportados aos respectivos jardins de 
infância ou escolas do 1º ciclo do ensino básico.
Para assegurar a leccionação da disciplina de 
Expressão e Educação Físico-Motora, a Câmara 
Municipal da Mealhada suporta os custos inerentes 
à contratação de professores de educação física e de 
professores de natação. A Educação Física nos pavi-
lhões é ministrada em conjunto com o educador/
professor titular da turma.
Um dos méritos deste projecto é o facto de os pro-
fessores se deslocarem aos pavilhões onde decorrem 
as actividades, bem como o facto da autarquia dispo-
nibilizar transporte aos alunos para estes locais. 
Esta é uma forma de garantir que as actividades 
decorrem sempre em locais com as condições ade-
quadas, o que não aconteceria caso, por exemplo, 
tivessem lugar nos jardins-de-infância ou nas esco-
las, já que muitos destes estabelecimentos não estão 
dotados das condições necessárias a uma prática 
adequada da disciplina de Expressão e Educação 
Físico-Motora.

Desporto para todos

Festa do Projecto “Escolas em Movimento”
agradou a crianças e a professores
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Governo sublinha “contributo” 
da Escola Profissional para o País

O Secretário de Estado da Educação, 
Valter Lemos, considerou que a Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre dá 
“uma contribuição activa para o desen-
volvimento do País”. O governante 
falava durante a cerimónia de entrega 
de diplomas aos alunos finalistas desta 
escola, que festeja o seu 14º aniversário, 
que decorreu no passado dia 15 de Julho.
Antes, Valter Lemos havia sido rece-
bido nos Paços do Município pelo 
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, para quem 
a escola profissional “é a menina dos 
nossos olhos”, um “exemplo de como 
uma escola deve funcionar” e tam-
bém “do trabalho que a autarquia tem 

desenvolvido ao nível da Educação”. 
A construção e manutenção dos edifí-
cios escolares, o projecto “Escolas em 
Movimento” e a introdução do Inglês 
no 1º Ciclo do Ensino Básico, já no pró-
ximo ano lectivo, foram algumas das 
medidas referidas pelo autarca.
Na cerimónia de entrega dos diplomas, 
o Secretário de Estado da Educação 
considerou que é preciso que surjam 
novos projectos com a qualidade da 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre, 
afirmando tratar-se de uma escola “que 
temos de incentivar ao máximo”.
Já o director da Escola Profissional, 
João Pêga, destacou as elevadas taxas 
de conclusão dos cursos (87%) e de 

empregabilidade (83%), referindo ainda 
que 15% dos alunos que concluíram 
estudos na Vasconcellos Lebre pros-
seguem o seu percurso académico no 
Ensino Superior. 
Para João Pêga, a “confiança dos empre-
sários” é um dos factores de sucesso da 
Escola Profissional, já que a ligação 
ao tecido empresarial permite que “a 
formação ministrada seja adequada às 
reais necessidades, de modo que os for-
mandos não só adquiram competências 
no saber ser e saber estar, mas também 
no saber fazer”.
São 63 os novos diplomados, nos cursos 
de contabilidade, informática e instala-
ções eléctricas.

Tempos Livres
ocupam jovens

A Daniela, de 15 anos, e a Cristiana, 
de 14 anos, foram duas das jovens 
que participaram no programa 
de ocupação dos tempos livres 
(OTL), que a Câmara Municipal da 
Mealhada promove anualmente, em 
parceria com o Instituto Português 
da Juventude.
Entre 4 e 15 de Julho, as duas jovens 
integraram o programa na área do 
Ambiente, do qual tiveram conhe-
cimento através de amigos que já 
tinham participado no OTL em anos 
anteriores.
Daniela não tem dúvidas quanto ao 
cumprimento dos objectivos que 
pretendia atingir, quando se inscre-
veu no programa: “Era para aprender 
algo de novo, e aprendi. Nunca mais 
vou deitar nada para o chão!”
A visita ao canil e à estação de tra-
tamento de águas das Carvalheiras 
foram algumas das actividades que 
mais apreciou. Mas a distribuição de 
panfletos com conselhos ambientais, 
como a reciclagem e a poupança de 
água, foi mesmo a actividade pre-
ferida: “Foi engraçado, pelo menos 
quando as pessoas falaram bem con-
nosco”, diz, com um sorriso.
Também a Cristiana gostou de dis-
tribuir panfletos, mas não esconde 
a tristeza com a reacção de algumas 
das pessoas com quem se cruzou: “O 
que me custou mais foi as pessoas 
dizerem que não reciclavam por 
acharem que os eco-pontos estão 
longe, e os que não queriam saber da 
poupança da água”.
A execução de uma t-shirt com papel 
reciclado foi outra das actividades de 
que a Cristiana gostou. “Conhecemos 
muita gente simpática. Para o ano 
volto a inscrever-me”, afiança.

Workshop de Animação 3D
no Espaço Internet

O Espaço Internet da Mealhada 
acolheu, entre 18 e 22 de Julho, um 
workshop de Animação 3D, que  
contou com a participação de 11 for-
mandos.
Esta iniciativa foi organizada pelo 
VideoLab Coimbra 2005, em par-
ceria com a Câmara Municipal da 
Mealhada. 
Os formandos receberam um diplo-
ma em 3D Studio Max. Cada partici-
pante executou cerca de 10 segundos 

de filme animado que foram, poste-
riormente, exibidos publicamente 
no âmbito do VedeoLab Coimbra 
2005.
A formação esteve a cargo de 
Ricardo Matos, que abordou as 
seguintes áreas: da animação tra-
dicional à animação por computa-
dor; técnicas básicas de animação 
digital: a modelação, os materiais, a 
acção, o ambiente e o processamen-
to da imagem.
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Projecto da Carta Educativa
Municipal apresentado aos
presidentes de Juntas de Freguesia

Uma projecção do número de alu-
nos que frequentarão as escolas 
do Concelho da Mealhada até 2021 
foi uma das novidades apresen-
tadas, no passado dia 1 de Junho, 
aos 8 Presidentes de Juntas de 
Freguesia, durante uma reunião de 
trabalho com a equipa responsável 
pela elaboração da Carta Educativa 
do Município da Mealhada, na qual 
participaram também o Presidente 
e a Vice-Presidente desta Câmara 
Municipal.
Concluída está já a fase de dia-
gnóstico, que compreendeu um 
exaustivo levantamento de todo o 
parque escolar do Concelho, desde 
os jardins-de-infância ao ensino 
secundário, abarcando ainda o 
ensino profissional e as valências 
de Actividades de Tempos Livres 
(ATL).
Toda a informação recolhida, siste-
matizada numa base de dados, está 
a ser integrada num Sistema de 
Informação Geográfica, acessível 
através da Internet. Uma fotogra-
fia do estabelecimento de ensino, a 
sua localização, morada e números 
de contacto, a freguesia em que se 
insere e o Agrupamento de Escolas 
a que pertence, o número de alu-
nos e de docentes, a capacidade 
máxima e a taxa de ocupação, a 
data da última remodelação e a 
indicação se a escola é pública ou 
se é de uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social (IPSS) 
são algumas das várias dezenas 
de informações disponíveis.
Segundo revelou o coordenador 
da equipa, António Rochette, 
da Universidade de Coimbra, 
a Mealhada é o Concelho da 
Grande Área Metropolitana de 
Coimbra que apresenta maior 
taxa de crescimento populacio-
nal, nomeadamente no que se 
refere à população com menos 
de 24 anos. Aumentou também o 
índice de envelhecimento, acom-
panhando a tendência nacional 
nesta matéria.

Analfabetismo
em grande queda

Em termos de taxa de analfa-
betismo, é possível constatar 
nos estudos já incluídos no 
projecto da Carta Educativa 
que a Mealhada foi, a seguir a  
Coimbra, o Município em que se 
verificou uma maior diminuição.
Uma das vantagens deste instru-
mento de planeamento é o facto 
do  diagnóstico incluir dados por 
freguesia e por lugar, o que per-
mite, em termos prospectivos, 
perspectivar como será a situa-
ção até 2021.
O cruzamento dos dados sobre 
as crianças nascidas e as inscri-
tas nos Ensinos Pré-Escolar e 

Básico, nos últimos seis anos, 
permitiu à equipa da Carta 
Educativa identificar, entre 
outros aspectos, quais as fre-
guesias que “captam” alunos ou 
quais as que os “perdem”. 
Por exemplo, verificou-se que as 
escolas onde existem valências 
de ATL são as que vêem aumen-
tar o seu número de alunos, 
enquanto as que não dispõem 
de ATL são as que mais perdem 
estudantes.
O cruzamento de dados referi-
do anteriormente permite aos 
responsáveis pela elaboração 
da Carta Educativa traçar um 
padrão, a ser aplicado na projec-
ção do que será a realidade do 
Concelho até 2021.
Estes elementos serão preciosos 
na gestão do desenvolvimento 
do parque educativo, já que per-
mitem antecipar, por exemplo, 
quais serão as zonas onde se 
verificará um aumento (ou dimi-
nuição) do número de alunos. 
Desta forma, a Câmara Municipal 
da Mealhada, logo que a Carta 
Educativa esteja concluída, 
poderá orientar de forma ainda 
mais eficiente os seus investi-
mentos na área da Educação, 
antecipando, em boa medida, as 
necessidades de cada freguesia 
e actuando atempadamente com 
vista à sua correcção.

Escolas já têm
software de gestão
de bibliotecas
 A Câmara Municipal da Mealhada 
procedeu, no passado dia 17 de Maio, 
à entrega de software de gestão de 
bibliotecas às escolas do Concelho: 
Escola Secundária da Mealhada, 
Escolas E.B. 2+3 da Mealhada e da 
Pampilhosa e Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre. A Junta de 
Freguesia da Pampilhosa, que gere a 
Biblioteca Pública da Pampilhosa, foi 
também contemplada.
O software é o mesmo que foi ins-
talado na Biblioteca Municipal da 
Mealhada que, como explicou o 
Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Cabral, “quando foi adquirido 
foi já com o acordo de ser distribu-
ído às escolas com bibliotecas com 
alguma dimensão”. O autarca dese-
jou que as escolas “tirem proveito 
positivo na gestão das suas bibliote-
cas com este software”.
Presentes, além dos representantes 
das escolas e da Junta de Freguesia 
da Pampilhosa, esteve também o 
representante da empresa fornece-
dora de software, que prestou alguns 
esclarecimentos acerca das especifi-
cações técnicas que são necessárias 
para o funcionamento deste ins-
trumento informático de gestão de 
bibliotecas.
Prevista está também a realiza-
ção de formação, a ser ministrada 
pela empresa, em parceria com a 
Biblioteca Municipal da Mealhada 
– que funcionará como interlocutor 
entre a empresa e as escolas -, aos 
responsáveis pelas bibliotecas onde 
será instalado o software.
A licença de utilização, adqui-
rida pela Câmara Municipal da 
Mealhada, é de utilização concelhia 
ilimitada; isto é, caberá à autarquia 
disponibilizar este software a outros 
estabelecimentos de ensino que dele 
necessitem.
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Legalização e Segurança
Social são principais
problemas dos imigrantes

A elaboração de textos em Português, 
nomeadamente requerimentos, e o pre-
enchimento de impressos são algumas 
das actividades desenvolvidas pelo 
Centro Local de Apoio ao Imigrante 
(CLAI) da Mealhada, o primeiro do país 
a ser criado por uma Câmara Municipal.
Os principais problemas apresentados 
pelos imigrantes que contactam o CLAI 
prendem-se com questões relacionadas 
com o processo de legalização e com assun-
tos relativos ao acesso à Segurança Social.
Na primeira área, destacam-se as situa-
ções de imigrantes que realizaram o pré-
registo de legalização e que se dirigem ao 
CLAI para conhecer o ponto de situação 
do processo; os casos de quem trabalhou 
sem ter contrato de trabalho e sem ter 
feito os respectivos descontos; os imi-
grantes que não têm visto adequado para 
o tipo de trabalho que realizam e os imi-
grantes que têm o passaporte caducado e 
que não têm contrato de trabalho.
Na segunda área, os principais proble-
mas relacionam-se com situações em 
que, apesar dos imigrantes descontarem 
para a Segurança Social, as entidades 
patronais não procederam à entrega da 

respectiva contribuição ou com casos 
em que, por motivos diversos, essas con-
tribuições não aparecem no sistema da 
Segurança Social.
Quem se dirige ao CLAI, dispõe de um 
atendimento individual, que se inicia 
com a apresentação do mediador, a quem 
é apresentado o motivo pelo qual o imi-
grante recorreu a este serviço. Consoante 
o problema apresentado, é prestado ao 
imigrante o conjunto de informações que 
lhe permitam avançar para a resolução 
do problema ou são estabelecidos pelo 
mediador os contactos necessários com 
vista ao encaminhamento adequado a dar 
ao problema.
O CLAI da Mealhada, instalado nos 
Serviços Sociais da Câmara Municipal, 
situados no Centro Comercial Jardim 
(2º andar), visa promover a igualdade 
de direitos/deveres no acesso à Saúde, 
à Educação e à Segurança Social dos 
imigrantes; fomentar a sua inserção 
sócio-profissional; promover o respeito 
e a tolerância pela diferença cultural e 
sensibilizar a comunidade local para o 
contributo dos imigrantes para o desen-
volvimento de Portugal.

Premiados desenhos
anti-tabágicos

O Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral, procedeu à 
entrega, no passado dia 11 de Maio, dos 
prémios aos alunos que apresentaram os 
melhores trabalhos sobre o tabagismo.
Os jovens foram contemplados com uma 
diciopédia. Os premiados realizaram 
desenhos alertando para os malefícios do 
tabagismo, uma iniciativa que se integrou 
no conjunto de acções de sensibilização 
sobre esta temática que o Grupo Temático 
“Dependências”, do Projecto Rede Social 
da Mealhada, levou a cabo em escolas do 2º 
e 3º ciclos do ensino básico do Concelho.

“Intervir para Prevenir”
organizou colónia de
férias para crianças
Duas colónias de férias, uma destinada 
a crianças dos 2º e 3º ciclos do ensino 
básico, e outra dirigida a alunos do 1º 
ciclo do ensino básico, foram algumas 
das actividades realizadas no âmbito 
do projecto “Intervir para Prevenir”. 
As colónias de férias tiveram lugar na 
Tocha e decorreram, respectivamente, 
nos meses de Junho e de Julho.
O projecto “Intervir para Prevenir”, no 
âmbito do programa “Ser Criança”, é 
uma iniciativa da Câmara Municipal da 
Mealhada, que visa a  protecção de crian-
ças e jovens em risco, nomeadamente  
na prevenção e  combate a situações de 
pobreza, exclusão social, alcoolismo, toxi-
codependência e abandono escolar que 
afectem menores. A população-alvo são 
crianças e jovens em perigo, com idades 
compreendidas entre os seis e os 17 anos. 
Desde que arrancou, no final de 2003, 
este projecto tem desenvolvido um con-
junto de actividades junto de crianças 
com problemas ao nível do insucesso 
escolar, entre outros, e junto das respec-

tivas famílias. Apoio psicológico, inter-
venção familiar, dinamização de activi-
dades lúdico-pedagógicas nas escolas do 
Concelho, integração de jovens em cur-
sos de formação e orientação/integração 
de jovens no mercado de trabalho são as 
actividades desenvolvidas pelos técnicos 
– um assistente social, uma animadora 
sócio-educativa e uma psicóloga – no 
último quadrimestre. 
Os técnicos, que integram os Serviços 
Sociais da Câmara Municipal da 
Mealhada, têm também desenvolvido 
actividades em parceria com outros 
projectos da Câmara Municipal, caso 
das acções de informação sobre temá-
ticas relativas à toxicodependência, que 
decorreram em escolas do Concelho, em 
parceria com o programa Rede Social da 
Mealhada.
Outro exemplo de parceria foi a 
colaboração, em Junho, na Festa de 
Encerramento do Projecto “Escolas em 
Movimento”, que decorreu no Centro de 
Estágios do Luso.

Jovens mais alertados
para o risco das drogas

Sensibilizar os jovens para os riscos do 
consumo de drogas foi um dos objectivos 
de um conjunto de sessões informativas 
sobre drogas lícitas e ilícitas, desenvolvi-
das junto dos alunos do 9º ano da Escolas 
Básicas dos 2º e 3º Ciclos da Mealhada e 
da Pampilhosa e da Escola Secundária da 
Mealhada.
Alertar para a pressão do grupo, a pro-
cura de prazer e a tomada de decisões 
foram os principais objectivos das 
sessões, que visaram ainda promover o 
debate das questões ligadas à adolescên-
cia e à juventude. Promovidas pelo grupo 

temático “Dependências” da Rede Social 
da Mealhada, abrangeram 210 jovens e 
decorreram nos meses de Abril e Maio.
As sessões incluíram o visionamento do 
filme “Entre a Droga e a Vida”, um deba-
te de reflexão e o preenchimento de um 
questionário, para verificação das com-
petências adquiridas. A pressão do grupo 
de amigos relativamente a escolhas e a 
comportamentos nos adolescentes, as 
escolhas que se fazem e a sua importân-
cia, as relações com os pais e a impor-
tância do seu papel no acompanhamento 
do processo de crescimento dos filhos 
foram os temas em debate.
A dinamização das sessões, que decorre-
ram durante as aulas de Formação Cívica, 
foi feita em parceria com o Projecto 
“Intervir para Prevenir”, também da 
Câmara Municipal, o Instituto da Droga e 
da Toxicodependência, os Agrupamentos 
de Escolas da Mealhada e da Pampilhosa 
e a Escola Secundaria da Mealhada.
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“Respostas Sociais” 
cumpriu objectivos

O principal objectivo da iniciativa 
“Concelho da Mealhada -  Respostas 
Sociais”, a realização de actividades 
destinadas aos utentes das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS’s) do Concelho foi atingido na 
sua globalidade, já que a exposição que 
integrou a iniciativa foi visitada todos 
os dias por crianças e idosos das várias 
IPSS’s. 
A iniciativa, que decorreu entre 18 e 20 
de Maio, no pavilhão dos Bombeiros 
Voluntários da Mealhada, foi pro-
movida pela Câmara Municipal da 
Mealhada, através do grupo temático 
“Equipamentos Sociais”, da Rede Social 
da Mealhada.
Um outro objectivo foi também atingi-
do, já que todas as IPSS’s do Concelho 
participaram na exposição, que visou 
dar a conhecer as valências, as activida-
des e os trabalhos desenvolvidos pelas 
IPSS’s. 
Esta união de esforços das IPSS’s foi 
sublinhada pelo Presidente da Câmara, 
Carlos Cabral, que considerou que esta 
situação foi possível graças ao traba-
lho desenvolvido pela Rede Social. O 
autarca sustentou ainda que a iniciativa 
representa não só uma oportunidade 
para “mostrar todas as instituições da 
Mealhada e para que a comunidade 
possa ter uma visão ampla daquilo que 
existe em termos sociais no Concelho, 
mas, mais importante, daquilo que falta 
fazer”.

Apoio à infância e a idosos

Vítor Melícias, presidente da União 
das Misericórdias Portuguesas, salien-
tou a importância destas iniciativas, 
defendendo ser necessário “reunir mais 
vezes para recuperar a consciência da 

necessidade de partilhar funções em 
redes conjugadas com poderes locais 
e autarquias regionais”.
Já Rui Monteiro, do Instituto de 
Segurança Social, revelou que o 
Concelho da Mealhada, no contex-
to do Distrito de Aveiro, “tem uma 
considerável cobertura nas áreas da 
infância, da juventude e idosos”. Os 
principais problemas referem-se à 
dependência dos idosos e ao enve-
lhecimento da população.
À sessão de abertura, seguiu-se uma 
visita pela exposição, que esteve 
patente ao longo dos três dias, entre 
as 14H00 e as 21H00. Os utentes das 
IPSS’s foram quem mais visitou a 
mostra, que não teve uma adesão tão 
expressiva por parte da comunidade.
Colmatar os problemas e as necessi-
dades sentidos pelos equipamentos 
sociais do Concelho da Mealhada é 
a principal tarefa do Grupo Temático 
“Esquipamentos Sociais” da Rede 
Social da Mealhada, que tem desen-
volvido várias acções, com vista a 
melhorar a qualidade do serviço de 
apoio domiciliário prestado pelas 
instituições e melhorar as respostas 
de apoio social à população idosa, 
através da diminuição das listas de 
espera para lares e para centros de 
dia das instituições do Concelho.
Melhorar as respostas de apoio 
social à infância, através da diminui-
ção das listas de espera para creches 
e para jardins-de-infância, promover 
o encaminhamento e a informação 
à população imigrante, melhorar as 
respostas de apoio social à juventude 
e criar um plano de actividades para 
os utentes integrados em instituições 
de solidariedade social são outros 
objectivos.
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ACTA N.º 9

REUNIÃO DE 12 DE MAIO DE 2005

PLANO DE PORMENOR DO CAMPO DE GOLFE DA 
PAMPILHOSA: 
PROPOSTA DE PLANO / INFORMAÇÂO – A Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta do 
Plano mencionado em epígrafe, apresentado pela equipa técnica 
Carlos Santos, Arquitectura e Urbanismo, Lda., nos termos da infor-
mação técnica da Senhora Chefe da Divisão de Gestão Urbanística 
de 26 de Abril de 2005.
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
EMPRESARIAL DE BARRÔ: 
PROPOSTA DE PLANO / INFORMAÇÂO – A Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade e em minuta, concordar com o teor 
da informação técnica da Senhora Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística, de 6 de Maio de 2005, e aprovar como proposta 
de execução do Plano de Pormenor da Área de Localização 
Empresarial de Barrô, a hipótese n.º 1 nele prevista, de acordo 
com a qual a Câmara Municipal adquirirá a totalidade das parcelas 
e promoverá a execução e comercialização da área industrial. A 
Câmara Municipal deliberou ainda, definir em regulamento de 
Plano o tipo de industrias – empresas a instalar, sendo que as 
principais actividades serão as ligadas à armazenagem e logís-
tica, complementadas com serviços, comércio e equipamento, 
sem prejuízo de poderem vir a ser criadas industrias ligadas às 
energias renováveis, novas tecnologias, laboratório de investiga-
ção, ateliers e escritórios. Apesar de existirem várias situações de 
não conformidade com o P.D.M., tal como é salientado na referida 
informação técnica, a Câmara Municipal considera que as mesmas 
não comprometem quer o desenvolvimento harmonioso da área quer 
a imagem urbana que se pretende criar. No que respeita à definição 
de equipamentos de recreio e de lazer a Câmara Municipal entende 
que na área em causa deverão ser instalados cafés, quiosques e 
eventualmente equipamentos lúdicos compatíveis com as necessi-
dades do momento.

ACTA N.º 10
REUNIÃO DE 25 DE MAIO DE 2005

REQUERIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA 
DA EXPROPRIAÇÃO COM CARÁCTER DE URGÊNCIA DE 
DUAS PARCELAS DE TERRENO PARA ABERTURA DA RUA DO 
SANTARÉM EM BARCOUÇO - O processo de aquisição dos ter-
renos necessários à abertura da Rua do Santarém, em Barcouço, 
encontra-se na sua fase final. Até ao momento, e apesar de terem 
sido desenvolvidos todos os esforços nesse sentido e efectuados 
vários contactos, não foi possível proceder à aquisição de duas 
parcelas de terreno, por via do direito privado, propriedade de 
Maria Pureza Figueiredo Batista Duarte, casada com Mário Duarte 
Ferreira, residente na Alemanha, Schubertstr. 1ª, 44145 Dortmund, 
as quais são identificadas nas plantes parcelares como parcela n.º 
2A e parcela 2B,  pelo facto de os seus proprietários discordarem 
do preço proposto pela Câmara e esta não estar interessada na 
contraproposta apresentada em 11 de Maio do corrente ano, no 
valor de 20.288,00 € (ofício registado na CMM sob o n.º 4707), 
enviado em resposta ao ofício da CMM, n.º 2372, de 20/04/2005, 
por ser muito superior ao valor da avaliação efectuada.
Considerando que se encontra já a decorrer o concurso públi-
co para adjudicação da empreitada da “Abertura da Rua do 
Santarém”, torna-se urgente que a Câmara garanta a disponibili-
zação dos terrenos necessários à construção, por forma a não por 
em risco o início dos trabalhos no prazo previsto.
Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos pre-
vistos nas disposições conjugadas dos artigos 64.º, n.º 7, alínea 
c), da Lei n.º 169/99, de 18/09 e 10.º, n.º 1 e 15.º do Código das 
Expropriações (Lei n.º 168/99, de 18/09), requerer a declaração 
de utilidade pública da expropriação das referidas parcelas de 
terreno:
Parcela 2A, que possui 232 m2 , a destacar do prédio misto, inscrito 
na matriz predial sob o artigo urbano n.º 1346 e artigo rústico n.º 
3221, da freguesia de Barcouço, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 2353,  inscrito a favor dos referidos Maria 
Pureza Figueiredo Batista Duarte e Mário Duarte Ferreira pela 
inscrição G-1 à dita descrição, com a área total de 7.880 m2 e as 
seguintes confrontações: norte, recinto público; sul, Delfim Lopes 
Martins, Nascente, José Duarte Lopes e Poente, Isolina Ferreira 
Ramos. A parcela tem as seguintes confrontações: Norte, recinto 
público; Sul, a possuidora; Nascente, José Duarte Lopes e poente, 
a possuidora.
Parcela 2B, que possui a área de 157 m2, a destacar do prédio 
misto acima identificado, cujas confrontações são as seguintes: 

Norte, A possuidora; Sul, A possuidora, Nascente, José Duarte 
Lopes e Poente, Isolina Ferreira Ramos.
A abertura da Rua do Santarém, em Barcouço, tem como finalida-
de permitir o prolongamento da Rua do Santarém até ao Largo do 
Centro de Dia, e constitui uma obra há muito desejada por toda a 
população de Barcouço. A referida obra insere-se nas atribuições 
municipais, visto que de acordo com o disposto no art.º 18.º, n.º 
1, alínea a), da Lei n.º 159/99, de 14/09, compete ao Município 
efectuar o planeamento, a gestão e a realização de investimentos 
na rede viária de âmbito municipal.
De acordo com os Autos de Avaliação das referidas parcelas, datados 
de Abril de 2005, elaborados pelo perito avaliador,  Eng.º Francisco 
Ramos de Moura, o montante estimado do encargo a suportar com a 
expropriação é de 2.971,84 € (parcela 2A) e de 1.828,53 € (parcela 
2B), no total de 4.800,37 € (quatro mil e oitocentos euros e trinta e 
sete cêntimos).
A execução da obra enquadra-se nas propostas do PDM da 
Mealhada, aprovado pela Assembleia Municipal da Mealhada 
realizada no dia 11 de Fevereiro de 1994 e ratificado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/94, de 14 de Abril, 
publicada no Diário da República I série – B, n.º 175, de 30 de 
Julho de 1994. As parcelas a expropriar encontram-se inseridas 
em “Espaço Urbanizável”, abrangendo a área delimitada na Planta 
de Ordenamento do Aglomerado Urbano de Barcouço à escala 1:
10.000, como “Zona de Expansão Sujeita a Plano de Pormenor”. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
jurídicos imediatos.
INFRA-ESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DA BAIRRADA/ 
PEDRULHA (1ª FASE):
RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS – A Câmara 
Municipal analisou o Relatório da Comissão de Análise das 
Propostas, datado de 16/05/2005 e deliberou, por unanimidade 
e em minuta, nos termos nele previstos, comunicar a intenção 
de adjudicar a empreitada de “INFRA-ESTRUTURAS DA ZONA 
INDUSTRIAL DA BAIRRADA/PEDRULHA (1ª FASE)”, à firma 
Manuel Francisco Almeida, S.A., pelo valor de 1.301.224,52 € 
(um milhão trezentos e um mil duzentos e vinte e quatro euros 
e cinquenta e dois cêntimos), cujo prazo de execução é de 270 
dias. Deverá efectuar-se a audiência prévia dos interessados, nos 
termos da legislação em vigor, e caso não sejam apresentadas 
quaisquer alegações a obra considerar-se-á definitivamente adju-
dicada à firma acima referida. A Câmara Municipal deliberou ainda, 
em cumprimento do disposto no art.º 116, do Decreto-Lei n.º 59/99, 
de 2 de Fevereiro, aprovar a minuta do contrato da empreitada 
mencionada em epígrafe.

ACTA N.º 11
REUNIÃO DE 9 DE JUNHO DE 2005

PROJECTO DO EDIFICIO PARA OS SERVIÇOS MUNICIPAIS E 
ARRANJO URBANÍSTICO DOS ESPAÇOS ADJACENTES:
ESTUDO PRÉVIO - A Câmara Municipal analisou em conjunto 
com técnicos do gabinete responsável pelo projecto do Edifício 
para os Serviços Municipais e Arranjo Urbanístico dos Espaços 
Envolventes, que prestaram esclarecimentos na sequência das 
questões colocadas pelos membros do Executivo Municipal.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, 
aprovar o Estudo Prévio do Projecto mencionado em epígrafe.
REGULAMENTO DO ACESSO À ACTIVIDADE DO TRANSPORTE 
PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
LIGEIROS DE PASSAGEIROS:
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, 
aprovar a informação e propor à Assembleia Municipal, ao abri-
go do previsto nas disposições conjugadas nos art.ºs 53.º, n.º 
2, alínea a) e 64.º, n.º 7, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a alteração ao art.º 21.º do Regulamento mencionado 
em epígrafe, no sentido de eliminar a alínea c) do n.º 1, do citado 
artigo, na qual se prevê a caducidade da licença em caso da subs-
tituição do veículo afecto à actividade. A proposta de alteração ao 
Regulamento fica arquivada na Pasta Anexa ao Livro de Actas n.º 
74, em conformidade com o disposto no art.º 5.º, n.º 2, do Decreto-
Lei n.º 334/82, de 19 de Agosto.

ACTA N.º 12
REUNIÃO DE 23 DE JUNHO DE 2005

ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCICIO 2004 – A Câmara 
Municipal tomou conhecimento do Relatório e Contas referente 
ao Exercício do ano de 2004, Acta de aprovação do mesmo pela 
Assembleia de Sócios da Escola Profissional da Mealhada, Lda. e 
Certificação do Revisor Oficial de Contas, da Escola Profissional 
da Mealhada.

MUNICÍPIO DE MEALHADA

EDITAL Nº 44

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

FAZ SABER QUE: para efeitos do que determinam os artigos 1º e 2º da Lei nº 26/94, de 19 de Agosto, 
no 1º semestre de 2005 a Câmara Municipal procedeu às seguintes transferências:

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MEALHADA...........34.188,83€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA..............40.924,01€

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA  BAIRRADA...................................25.000,00€

GRUPO DESPORTIVO DE MEALHADA...............................................14.850,00€

HÓQUEI CLUBE DE MEALHADA.........................................................14.460,00€

JUNTA DE TURISMO LUSO BUSSACO...............................................30.000,00€

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MEALHADA...........................100.000,00€

E, para constar, se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo.
E eu, Maria Claudete Ramos Graça Pinto Chefe de Secção dos Serviços de Contabilidade o subscrevi.

Paços do Município de Mealhada, 19 de Julho de 2005

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)



Mealhada

concelho

BOLETIM MUNICIPAL20

| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

I ExpoMealhada/Feira do Leitão
teve cerca de 45 mil visitantes

Vamos poupar água

Cerca de 45 mil pessoas visitaram 
a I ExpoMealhada/Feira do Leitão, 
a primeira mostra das actividades 
comerciais e industriais do Concelho, 
que reuniu cerca de uma centena de 
expositores, das mais diversas áreas 
económicas.
Um sucesso é, pois, o balanço desta 
primeira edição da ExpoMealhada, uma 
organização da ACIM – Associação 
Comercial e Industrial da Mealhada, em 
parceria com a Câmara Municipal da 
Mealhada, e que já tem regresso marca-
do para o ano. Aliás, o certame ainda não 
tinha começado e já a organização se 
mostrava entusiasmada com a procura 
dos expositores. Segundo o Presidente 
da ACIM, Carlos Pinheiro, a procura foi 
mesmo superior à oferta, ficando algu-
mas dezenas de pedidos por satisfazer. 
Por isso, anunciou já o Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, para o ano, o 
espaço do certame deverá duplicar.
A adesão do público também supe-

rou as expectativas mais optimistas, 
registando-se a passagem pelo recinto 
da mostra – situado junto às Piscinas 
Municipais – de cerca de 45 mil pes-
soas, atraídas não só pelos expositores, 
mas também pela animação e pela gas-
tronomia, duas vertentes que merece-
ram uma especial atenção por parte da 
organização.
Construção civil, sistemas de água, 
mobiliário, maquinaria agrícola, ramo 
automóvel, consultoria, artes gráficas, 
informática e telecomunicações, foram 
alguns dos sectores económicos repre-
sentados, mostrando o dinamismo do 
comércio e da indústria do Concelho 
da Mealhada. A Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, a Junta de Turismo 
do Luso-Buçaco, a Associação de Carnaval 
da Bairrada, a Adega Cooperativa da 
Mealhada, a MEAGRI – Cooperativa 
Agrícola do Concelho da Mealhada e as 
oito Juntas de Freguesia do Concelho 
estiveram também representadas. 

Como não podia deixar de ser, os 
organizadores – ACIM e Câmara 
Municipal da Mealhada – tiveram 
stands próprios. O da autarquia, por 
exemplo, foi organizado de forma a 
que cada um dos dias fosse dedicado 
a cada um dos vários serviços muni-
cipais, numa lógica de transparência 
e de divulgação junto da comunidade 
do trabalho desenvolvido e dos pro-
jectos para o futuro.

Leitão foi “prato principal”

A animação foi um dos aspec-
tos-chave para o sucesso desta I 
ExpoMealhada, que dispunha de 
um programa variado, com vista a 
abranger os gostos da generalidade 
da população. Pelo palco, passaram 
nomes conhecidos, como  Sérgio 
Godinho, Vitorino, Janita Salomé 
e Rão Kyao; Roberto Leal; Canta 
Bahia; Quim Barreiros; TV 5; Xutos 
& Pontapés e Quinta do Bill, entre 
outros. A animação de rua também 
não faltou, tendo ainda sido consi-
derados os interesses dos visitantes 
mais novos, para os quais foi ins-
talado um insuflável, entre outras 
actividades.
Outro factor de atracção foi, cer-
tamente, a aposta na gastronomia, 
numa terra conhecida pela excelên-
cia da cozinha e da bebida. O leitão 
foi, naturalmente, o “prato principal”: 
cozinhado na hora, em fornos que os 
7 dos 51 restaurantes do Concelho 
instalaram no recinto, e “servido” 
a preços convidativos. O objectivo 
desta Feira do Leitão foi mostrar a 
qualidade do verdadeiro “leitão da 
Mealhada”. Mas nem só de leitão 
se fez a festa, que oferecia petiscos 
variados a quem visitava o recinto, 
contando, para isso, com tasquinhas 
e bares abertos em permanência.

Durante a inauguração da I Expo-
Mealhada, o Sub-Secretário de Estado 
da Administração Interna, Fernando 
Rocha Andrade, sublinhou “a forma 
inteligente” como o certame interligou 
os vários sectores produtivos da econo-
mia local com aquele que é o símbolo 
da Mealhada: o leitão.  Fernando Rocha 
Andrade enalteceu o “belo grupo de 
expositores presente que reflecte bem 
o espírito empresarial concelhio”, con-
siderando que esta é uma área em que 
se deverá apostar: “Temos que produzir 
produtos diferenciados”, sustentou o 
governante que, além da visita ao cer-
tame, passou ainda pelo 4º Concurso 
Nacional de Protótipos Electricidade 
Electrónica, organizado pela Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, a 
decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal, mostrando-se bastante agra-
dado com os trabalhos apresentados. 
“Este concurso é uma excelente mostra 
do processo de inovação que o País 
deve seguir”, afirmou o governante.
Na inauguração da I ExpoMealhada/
Feira do Leitão estiveram ainda presen-
tes o chefe de gabinete do Secretário de 
Estado do Comércio, Serviços e Defesa 
do Consumidor, António Rodrigues 
Gonçalves, e o Governador Civil de 
Aveiro, Filipe Neto Brandão.

Governo aplaudiu a 
iniciativa


