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Salão Nobre dos Paços do Município encheu
na tomada de posse dos “novos” autarcas
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O Salão Nobre dos Paços do Município 
foi pequeno para acolher todos os que 
quiseram assistir à tomada de posse dos 
eleitos para a Assembleia Municipal e a 
Câmara Municipal no quadriénio 2005/

2009. O Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, deixou uma palavra de estímulo 
para todos, na cerimónia que decorreu no 
dia 21 de Outubro.

Carros são responsáveis 
pelo ruído ambiente

Selecções “Sub-17” de futebol 
treinaram no Concelho

O trânsito automóvel é o principal respon-
sável pelo ruído ambiente na Mealhada, 
concluiu um estudo encomendado pela 
Câmara Municipal da Mealhada, no âmbi-
to da Semana Europeia da Mobilidade/ Dia 
Europeu Sem Carros, que decorreu entre 
16 e 22 de Setembro e a que a autarquia 
aderiu pelo 3º ano consecutivo. A aber-
tura de uma ciclovia na Avª Dr. Manuel 
Louzada, visando estimular o recurso a 
meios de transporte alternativos ao auto-
móvel, foi outra das medidas. 

Os equipamentos desportivos do Con-
celho continuam a atrair desportistas de 
várias modalidades e de vários países. 
Em Outubro, foi a vez das selecções 
de futebol de “Sub-17” de Portugal, 
da Alemanha, de San Marino e das 
Ilhas Faroe, prepararem o “Torneio de 
Apuramento para o Campeonato da 
Europa Sub-17”, no Centro de Estágios do 
Luso, no Estádio Municipal Dr. Américo 
Couto, na Mealhada, e no Campo Germano 
Godinho, na Pampilhosa.

Inglês no 1ºCiclo para 410 alunos

A Educação continua a ser uma das priorida-
des da Câmara Municipal da Mealhada que 
avançou para o ensino do Inglês nas escolas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico. São 410 os alu-
nos abrangidos. Em paralelo, prossegue o 
apetrechamento informático das escolas do 
Concelho.

Zona do Choupal está a mudar

A Zona do Choupal, junto ao Arquivo 
Histórico Municipal da Mealhada, está a 
transformar-se num local aprazível. Para 
além da empreitada dos arranjos exteriores 
do arquivo, em adiantada fase de execução, 
está a ser construído um parque infantil. Só 
nesta fase, estão a ser investidos mais de 200 
mil euros, requalificando uma área central 
da cidade da Mealhada, que irá ser um novo 
pólo de atracção.

Animação na Biblioteca

[ página 6 ] 

Exposições, filmes, leitura de histórias e mui-
tas outras actividades animaram a Biblioteca 
Municipal da Mealhada, nos últimos meses.
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Distribuição Gratuita

Iniciámos um novo ciclo. Estamos perante uma nova etapa 
no processo de desenvolvimento sustentado do Concelho da 
Mealhada, repleta de desafios, que vamos enfrentar com pro-
jectos ambiciosos e com o entusiasmo e a vontade de fazer que 
nos conduziram até aqui, pese embora as cada vez maiores limi-
tações financeiras que têm sido colocadas às autarquias.
Concluído o principal do trabalho de concretização de infra-
estruturas indispensáveis a um Município moderno – e que 
passou pela construção de equipamentos culturais, educativos 
e desportivos, pela finalização da rede de saneamento básico 
(água e esgotos) e pela modernização da rede viária, entre 
outros projectos estruturantes – avançamos agora, com deter-
minação, para a aposta em áreas a que já dedicámos alguma 
atenção, mas que serão agora absolutamente prioritárias.
É o caso da Requalificação Ambiental e da criação de Espaços 
Verdes e de Lazer em pontos chave do Concelho, que se pre-
tende aprazível para quem cá mora ou para quem nos visita. 
Um trabalho que irá também incidir na recuperação da Mata 
Nacional do Buçaco e na requalificação dos Viveiros Florestais 
da Mealhada, apesar do obstáculo que constitui uma adminis-
tração central que ontem, como hoje, continua insensível e 
incapaz de resolver os problemas destes dois espaços, há anos 
em acelerada degradação.
É também o caso da prioridade dada à Acção Social e à 
Educação, que se manterão centrais na estratégia de desenvol-
vimento de um Município solidário, atento às necessidades das 
franjas mais desfavorecidas da população. Novos projectos de 
intervenção social somar-se-ão aos vários que já temos e que 
abrangem as crianças e jovens em risco e as suas famílias, o 
combate à pobreza e à exclusão social e a integração dos imi-
grantes. 
Continuaremos a construir um Concelho preparado para 
enfrentar os desafios deste século XXI, que seja uma referên-
cia no que toca ao investimento na Educação das gerações que 
nos sucederão. Temos um trabalho consolidado na área do 
Desporto Escolar, avançamos para o Ensino da Língua Inglesa, 
prosseguimos a melhoria e até a construção de novos esta-
belecimentos de ensino e o apetrechamento informático dos 
Jardins-de-Infância e das Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, 
mantendo a nossa aposta no Ensino Profissional.

A promoção do Desenvolvimento Económico irá ser reforçada, 
nomeadamente através da criação de condições que estimulem 
a fixação de empresas e a consequente criação de postos de 
trabalho. Isto passa também pela articulação com as políticas 
de emprego e de formação profissional.
O Turismo será dinamizado, potenciando os nossos “trunfos” 
mais tradicionais – a Água, o Leitão, o Vinho, a Mata do Buçaco 
-, e complementando-os com as novas solicitações nesta área. 
Neste sentido, apostaremos na construção do Campo de Golfe 
na Pampilhosa, que será um novo pólo de atracção e que per-
mitirá criar sinergias com equipamentos de que já dispomos, 
como é o Centro de Estágios do Luso.
O investimento na Cultura será redireccionado. Já temos equi-
pamentos de excelente qualidade – e iremos ter mais, como 
o Cine-Teatro da Pampilhosa e o Centro de Interpretação dos 
Moinhos de Água do Lograssol -, chegou agora a altura de 
desenvolver políticas de motivação dos públicos.
Todos estes novos projectos e desafios exigem, naturalmente, 
um esforço de todo o colectivo camarário, não só do Presidente 
e Vereação, mas também de todos os funcionários, num verda-
deiro trabalho de equipa. Ora, servir da melhor forma a popu-
lação, implica a reorganização dos próprios serviços, nomeada-
mente ao nível das instalações. 
Urge concentrar os diversos serviços, espalhados pela cidade, 
e dotá-los de modernas condições que aumentem a sua eficá-
cia. Por isso, o novo edifício dos Paços do Município será o 
símbolo deste ciclo que agora se inicia na vida do Concelho 
da Mealhada.

O Presidente da Câmara

Carlos Cabral

A Câmara Municipal da Mealhada deseja a toda a 
população residente e aos naturais do Município, 
espalhados pelo País e pelo Mundo, Boas Festas 
de Natal e um Feliz Ano Novo.

Caros Munícipes:
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Extensão de Saúde do 
Luso pronta daqui a um ano

A gestão e conservação da rotunda da EN1/IC2 (Ponte 
de Casal Comba), junto ao acesso à A1, na Mealhada, 
vai passar a ser da competência da Câmara Municipal 
da Mealhada, no âmbito do protocolo assinado, em 
Outubro, com a Estradas de Portugal, E.P.
Esta transferência permitirá à Câmara Municipal da 
Mealhada proceder ao tratamento paisagístico da rotun-
da, bem como à sua gestão e manutenção. Recorde-se 
que a rotunda foi construída com base num projecto 
mandado elaborar e pago pela Câmara Municipal da 
Mealhada e oferecido ao então Instituto de Estradas 
de Portugal (IEP), após ter-se concluído que este equi-
pamento seria a melhor solução técnica para resolver 
a elevada sinistralidade que se verificava no local. O 
IEP (actual Estradas de Portugal, E.P.) executou a obra, 
insistentemente reclamada por esta Câmara Municipal, 
que ficou concluída em Agosto de 2004.

Gestão de rotunda
passa para autarquiaA Câmara Municipal da Mealhada quer passar a ter 

intervenção na gestão da Mata Nacional do Buçaco. 
Esta foi uma das reivindicações do Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, durante uma reunião de 
trabalho que manteve com o Governador Civil 
de Aveiro, Filipe Neto Brandão, no dia 26 de 
Setembro.
Perante a ausência de medidas que contrariem o 
estado de degradação da mata, que se tem vindo 
a acentuar, o autarca manifestou ao representante 
do Governo no distrito a disponibilidade camarária 
em fazer parte de qualquer órgão de gestão daquele 
espaço e defendeu a necessidade de ser reformu-
lada essa gestão, dado que o espaço é actualmente 
tutelado por 5 direcções gerais. “Desde que sejam 
disponibilizadas verbas, a autarquia pode respon-
sabilizar-se a assegurar a recuperação e, numa fase 
posterior, a manutenção da Mata. A Câmara não tem 

Câmara quer ter intervenção
na gestão da Mata do Buçaco

disponibilidade financeira para arcar sozinha com a 
recuperação, que está orçada em mais de 1 milhão 
de euros”, disse Carlos Cabral.
Já no que à manutenção da mata concerne, o 
Presidente da Câmara sustenta que bastaria que as 
receitas que são geradas pela própria mata – refe-
rentes à cobrança de “portagens”, concessão do 
hotel, entradas no Convento, venda de lenha, etc. -, 
fossem aplicadas para esse efeito, o que não aconte-
ce actualmente. “É um escândalo que essas receitas 
estejam a servir para engordar o Orçamento de 
Estado, em vez de serem aplicadas na manutenção 
da mata”, considera o autarca.
O espaço dos Viveiros Florestais da Mealhada foi 
outro assunto abordado neste encontro. Carlos 
Cabral insistiu que este espaço tem de ser transfe-
rido urgentemente para a posse da autarquia, com 
vista à sua requalificação.

A Extensão de Saúde do Luso vai finalmente ser cons-
truída. A obra estará concluída dentro de um ano e 
servirá uma população residente de 3200 pessoas.
Esta é uma reivindicação antiga da população do 
Luso, como lembrou o Presidente da Câmara da 
Mealhada, Carlos Cabral, durante a cerimónia de assi-
natura do contrato da empreitada, que teve lugar no 
dia 22 de Novembro, na Junta de Freguesia do Luso.
Carlos Cabral aproveitou a ocasião para deixar uma 
palavra de reconhecimento à Junta de Freguesia do 
Luso que disponibilizou o espaço onde, desde há 
cerca de 7 anos, tem vindo a  funcionar provisoria-
mente este serviço. “As Câmaras e Juntas de Freguesia 
têm vindo a abarcar competências que não são suas, 
para resolver os problemas das populações”, afirmou 
o autarca, numa crítica à Administração Central, que 
nem sempre assume as suas responsabilidades.

Já o Coordenador da Sub-Região de Saúde de Aveiro, 
Humberto Rocha, considerou que “a unidade vai ter 
boas condições para que a saúde possa ser adminis-
trada”, acrescentando que a Extensão de Saúde do 
Luso terá, entre outros, 4 gabinetes, 2 dos quais para 
médicos, 1 para enfermagem e outro polivalente, 
representando um investimento que ronda os 380 
mil euros.
A Extensão de Saúde do Luso ficará localizada junto 
à Igreja do Luso, num terreno que foi cedido pela 
Câmara Municipal da Mealhada.
Presentes na cerimónia de assinatura do contrato 
– no qual intervieram o Coordenador da Sub-Região 
de Saúde de Aveiro e o representante do empreiteiro 
- estiveram ainda membros do Executivo Camarário, 
autarcas do Luso e o Director do Centro de Saúde 
da Mealhada.

Combater a exclusão social, a marginalidade e a pobre-
za persistente é o objectivo da Câmara Municipal da 
Mealhada que apresentou uma candidatura ao progra-
ma Progride, que apoia o desenvolvimento de projec-
tos direccionados para a promoção da inclusão e da 
melhoria das condições de vida de grupos específicos. 
O projecto da autarquia visa intervir junto de crianças e 
jovens em risco.
O projecto, com uma duração de 4 anos, dá prioridade à 
intervenção em situações de desemprego e/ou emprego 
precário das famílias; de fragilidade económica e/ou bai-
xos rendimentos; insuficiência dos cuidados primários; 
maus tratos físicos e psicológicos; insucesso, abandono 
ou absentismo escolar; fracas expectativas futuras dos 
jovens; marginalidade e/ou comportamentos desviantes e 
falta de habitação ou habitação degradada, entre outras.
A candidatura ao Progride, que é uma iniciativa conjunta 
com a AD ELO, visa minorar problemas que foram iden-
tificados no âmbito do projecto Rede Social da Mealhada 
no que concerne ao grupo específico das crianças e 
jovens em risco.
O objectivo é que, até final de 2016, 80% das crianças e 
jovens em risco do Concelho passem a ter condições que 
assegurem a sua educação, formação, saúde e desenvolvi-
mento integral. Pretende-se ainda diminuir o número de 
crianças e jovens em risco, na faixa etária entre os 6 e os 
15 anos, de forma a que, até final de 2009, esse número 
diminua em 30%.
Uma das acções a desenvolver é a criação de um Gabinete 
de Apoio Social e Psicológico, que permita dar respostas 
quer às crianças e jovens quer às respectivas famílias ao 
nível do apoio psicológico, da intervenção familiar e do 
desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 
Um Gabinete de Orientação Vocacional e Ocupacional 
é outra das iniciativas, visando a orientação vocacional 
e a inserção profissional, estando também prevista, entre 
outra acções, a constituição e dinamização de uma Escola 
de Pais, com vista ao desenvolvimento de competências 
parentais.

Combater a exclusão
social de crianças e jovens
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REQUALIFICAÇÃO
JARDIM DE INFÂNCIA DO LUSO

ARRUAMENTOS
SÃO ROMÃO/RECONCO

Está concluída a beneficiação de arruamentos em 
São Romão e Reconco, na freguesia da Mealhada. A 
empreitada abrangeu a área do miolo urbano de São 
Romão e incluiu a repavimentação dos arruamentos, a 
limpeza de taludes, de valetas e de linhas de água. 

Está concluída a repavimentação da Avª Dr. Manuel 
Louzada, na Mealhada, uma intervenção que manteve 
o tradicional pavimento em granito e que permitiu 
também melhorar o escoamento de águas pluviais. 
Foi ainda criada uma ciclovia, visando criar condições 
para que quem recorre a meios de transporte alternati-
vos ao automóvel, como a bicicleta, possa circular com 
mais segurança no centro da cidade.

REPAVIMENTAÇÃO
AVª MANUEL LOUZADA

Prosseguindo a aposta na Educação, a Câmara 
Municipal da Mealhada prossegue a requalificação 
dos estabelecimentos de ensino do Concelho sob a sua 
tutela. Neste contexto, foi alvo de uma profunda inter-
venção de requalificação o Jardim-de-Infância do Luso. 
Os trabalhos compreenderam, entre outros, a pintura, 
o isolamento, a mudança de caixilharias, a construção 
de um alpendre e a requalificação do espaço exterior, 
transformando assim aquele estabelecimento de ensino 
num espaço mais aprazível e com melhores condições 
de trabalho para crianças e educadoras.
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BENEFICIAÇÃO
RUA DA AMOREIRA

PAVIMENTAÇÃO
BARRÔ

CORRECÇÃO
BARCOUÇO/RIO COVO/MALA

ANTES

JARDIM DE INFÂNCIA

O novo Jardim de Infância da Antes, em constru-
ção, deverá estar concluído e equipado antes de 
Julho de 2006. 
O novo equipamento, a ser edificado junto ao 
actual estabelecimento de ensino, tem um só piso, 
que integra uma cozinha, duas despensas, uma sala 
polivalente que funcionará também como refeitó-
rio, duas salas de actividades, gabinete, vestiário 
para as crianças e instalações 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 acolher uma sala de actividades.
O recreio exterior, que será delimitado por veda-
ções, terá uma área superior a 1000 metros quadra-
dos, onde será instalado um parque infantil e serão 
criadas zonas ajardinadas e uma área de estaciona-
mento, bem como passeios.

Está muito adiantada a beneficiação da Rua da 
Amoreira, na Mealhada, que inclui a repavimentação e 
reparação de pavimentos e largos envolventes ao refe-
rido arruamento. Os trabalhos englobam a rua, estacio-
namentos, passeios, zonas verdes e a ligação à Avenida 
da Quinta da Nora, junto à rotunda da E.N.1.

Está em curso a empreitada de Reforço e Correcção de 
Pavimentos em Arruamentos de Barrô – Luso e Estrada 
de Ligação à Estrada Nacional (E.N.) 234, que inclui não 
só a repavimentação das ruas de Barrô, na freguesia do 
Luso, como também da Estrada que liga a povoação 
à E.N. 234, com algumas rectificações de traçado, a 
construção de muros de suporte e alguns alargamentos, 
tendo sido reforçada a segurança, nomeadamente atra-
vés da criação de uma nova intersecção na E.N. 234. 

Foi adjudicada a empreitada de beneficiação, reforço e 
correcção do traçado da estrada Barcouço/Rio Covo/
Mala, que apresenta, até Rio Covo, um traçado sinuoso 
que a Câmara Municipal da Mealhada pretende corrigir 
com vista a melhorar a segurança rodoviária. No troço 
Rio Covo/Mala, a estrada receberá um novo tapete 
betuminoso.

VACARIÇA

JARDIM PÚBLICO

Está em curso a execução do Jardim Público na 
Vacariça, localizado no centro da localidade, com 
o objectivo de dotar a freguesia com um espaço de 
lazer, onde as pessoas possam passear e conviver. 
Com esta intervenção, que se insere na aposta de 
criação de espaços verdes em diversas freguesias do 
Concelho, a Câmara Municipal da Mealhada requa-

lifica um terreno que não estava a ser utilizado e, 
ao mesmo tempo, cria um novo jardim público des-
tinado à fruição da comunidade.
O jardim estrutura-se em três grandes áreas relva-
das, com árvores e canteiros de flores, fazendo-se o 
percurso pelo jardim através de caminhos pedonais. 
Será também instalada uma fonte de jogos de água.
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ARQUIVO MUNICIPAL

ARRANJOS EXTERIORES E PARQUE INFANTIL

Encontra-se em adiantada fase de execução a 
empreitada de Arranjos Exteriores do Arquivo 
Histórico Municipal da Mealhada, empreitada que 
representa um investimento superior a 200 mil 
euros, incluindo o parque infantil.
A zona de intervenção abrange toda a praça central 
no topo norte da Urbanização do Choupal, na qual 
se insere o Arquivo Histórico Municipal. Junto a 
esta área, no interior do Choupal, será integrado 
um parque infantil.
A zona de intervenção tem uma geometria triangu-
lar, fortemente marcada pela mata de choupos, os 
quais definem uma quadrícula quase perfeita. Foi 
esta quadrícula que serviu de ponto de partida para 

o arranjo urbanístico, apontando o percurso a defi-
nir e  estabelecendo a área para o parque infantil.
O parque infantil, para além dos baloiços, será 
equipado com um conjunto de actividades – como 
os jogos do Galo e dos Números, Jogos Musicais, 
Cobra Rodopiante e Espelho Mágico – possibilitan-
do a todas as crianças, mesmo as que tenham uma 
mobilidade reduzida, o seu manuseamento directo. 
Será ainda dotado de bancos e outro mobiliário urba-
no, 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 vandalis-
mo e utilização menos própria.

PAMPILHOSA

LIGAÇÃO DAS RUAS DO LAGAR E LIMARINHO

Feita a consignação da obra, terá início no princípio 
de Dezembro a empreitada de construção de um 
arruamento de ligação da rua do Lagar à rua do 
Limarinho, na Pampilhosa. 
O traçado estende-se ao longo de 250 metros, com 
início na rua do Lagar e saída na rua do Limarinho, 

tendo sido acautelada a necessidade de confinar 
o trânsito automóvel e de peões numa zona onde 
existem escolas e o quartel dos Bombeiros da 
Pampilhosa. Este arruamento visa também facilitar 
o acesso das viaturas dos Bombeiros ao centro da 
vila da Pampilhosa.

ALARGAMENTO
CARDAL/ANTES/SERNADELO

Está concluída a empreitada de construção da Estrada 
Municipal Mealhada/Antes/Sernadelo, no âmbito da 
qual foi feito o alargamento e pavimentação da estrada 
de ligação da rotunda do Cardal ao cruzamento com a 
estrada da Antes/Sernadelo, bem como a repavimentação 
da estrada da Antes a Sernadelo. Também a estrada do 
Cardal à ETAR foi objecto de repavimentação no âmbito 
desta empreitada.

AMPLIAÇÃO
ESCOLA DE BARCOUÇO

Está em fase de concurso a empreitada de ampliação da 
Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Barcouço, situa-
da na Rua do Sases, com o objectivo de acabar com as 
aulas em regime de desdobramento e de permitir que 
haja condições para que a escola possa promover outras 
actividades extra-lectivas.
Os trabalhos compreenderão a construção de duas novas 
salas de aula, bem como um alpendre, novas instalações 
sanitárias, arrumos e respectivas infraestruturas de redes 
de abastecimento de águas, esgotos, drenagens de águas 
pluviais, eléctricas e de telefones. A intervenção abrange 
uma área coberta de 220 metros quadrados.

A zona envolvente aos Moinhos de Cereais do 
Lograssol está a ser requalificada, visando a sua recon-
versão como espaço de lazer e complemento de apoio 
aos moinhos de água, que foram também recuperados 
pela Câmara Municipal da Mealhada.
A intervenção está a ser executada de forma a conser-
var todas as espécies arbóreas e arbustivas, estando 
também a decorrer a limpeza e reperfilamento de todo 
o espaço, o arrelvamento, a protecção da ribeira e das 
linhas de água. A criação de caminhos pedonais, de 
uma zona com mesas e bancos em madeira e a ins-
talação de equipamento infantil são outros trabalhos 
que integram a intervenção, que representa um inves-
timento superior a 280 mil euros.

ARRANJOS DA ENVOLVENTE
MOÍNHOS DE ÁGUA DO LOGRASSOL
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Cine-Teatro 
da Pampilhosa vai ser 
recuperado

Já foi aprovada pelo Governo a 
candidatura para financiamento 
da recuperação do Cine-Teatro 
da Pampilhosa. A candidatura foi 
aprovada pelo Secretário de Estado 
do Ordenamento do Território e 
das Cidades, através de despacho 
de 25/7/05, atribuindo um financia-
mento de 455.802 euros à recupera-
ção do Cine-Teatro, propriedade do 
Grémio de Instrução e Recreio da 
Pampilhosa, a mais antiga associa-
ção do Concelho, fundada em 1906.
O edifício foi construído para 
Teatro em 1908, por ele tendo 
passado as mais importantes 
companhias de teatro nacionais 
que, aproveitando os caminhos-
de-ferro, se deslocavam de Lisboa 
para o norte do país e Beira Alta, 
aproveitando a passagem e a esta-
dia na Pampilhosa para aí exibirem 
os mais variados espectáculos. 
Mais tarde, foi das primeiras salas 
do distrito de Aveiro a exibir o 
cinema (mudo), assim que este se 
vulgarizou.
A recuperação deste importan-
te património cultural, quer no 

sentido da preservação de um edifí-
cio cujo simbolismo histórico urge 
salvaguardar na memória colectiva, 
quer com o objectivo de dotar a Vila 
da Pampilhosa com uma infraestru-
tura cultural que vá ao encontro das 
necessidades dos seus cerca de 5 mil 
habitantes, tem merecido uma espe-
cial atenção da Câmara Municipal da 
Mealhada, que, desde há mais de uma 
década, tem desenvolvido todas as 
diligências com vista à recuperação 
desta sala de espectáculos.
Após a aprovação da 1ª fase da can-
didatura pelo Governo, em finais de 
2001, a Câmara Municipal da Mealhada 
disponibilizou-se para apoiar finan-
ceiramente a requalificação daquele 
espaço cultural, tendo inscrito verbas 
para o efeito nos orçamentos munici-
pais de 2002, 2003 e 2004 e no actual 
2005, estando também previstas para 
2006 e 2007.
Contudo, só recentemente foi a obra 
incluída nas candidaturas a finan-
ciar pelo Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e das 
Cidades, decisão com que esta Câmara 
Municipal muito se congratula.

“Marlene Dietrich” subiu ao palco 
do Cine-Teatro Municipal Messias, 
no passado dia 10 de Setembro, 
pela mão de Simone Oliveira, que 
deu corpo e voz a uma “Marlene” 
amarga, alcoólica, viciada em com-
primidos, irascível com quem de 
perto privava e sarcástica com os 
seus amores.
A peça de teatro, da autoria de Pam 
Gems, mostrou uma visão diferente 
daquela que ficou conhecida como 
o “Anjo Azul”, desde logo, por a 
situar, não em Hollywood, mas em 

“Marlene”
por Simone de Oliveira
no Cine-Teatro Messias

Paris, num camarim de teatro, algu-
res na década de 70. As suas fúrias, 
os seus medos, aquilo que despreza-
va, as suas inseguranças, serviram de 
forma de revelar  o seu permanente 
conflito de identidade e a sua renún-
cia à Alemanha nazi, conduzindo-nos 
numa viagem através de memórias 
de guerra.
As actrizes Amélia Videira e Mafalda 
Drummond completaram o elenco 
de “Marlene”, adaptada e encenada 
por Carlos Quintas e com Direcção 
Musical de Nuno Feist.
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Actividades para
todos na Biblioteca
Municipal

Exposição evoca
vindimas na
Bairrada

Amália Rodrigues
homenageada

Exposições, filmes, leitura de histórias, um pic-nic 
literário e actividades diversas para assinalar datas 
importantes foram algumas das iniciativas que 
decorreram na Biblioteca Municipal da Mealhada, 
nos últimos meses, para os utentes de todas as ida-
des. Aqui ficam algumas:

O Leão da Estrela
para os mais velhos...
“O Leão da Estrela” foi o clássico do cinema portu-
guês exibido na Biblioteca Municipal da Mealhada, 
no passado dia 7 de Setembro, no âmbito da ini-
ciativa “Fitas dos Nossos Tempos”, destinada aos 
utentes mais velhos.

e um Pic-Nic
Literário para os
mais novos...
Um Pic-Nic Literário foi a proposta lançada pela 
Biblioteca Municipal da Mealhada aos seus leito-
res mais jovens, no passado dia 9 de Setembro.

“Vindimando na Bairrada” foi o tema da exposi-
ção que esteve patente na Biblioteca Municipal da 
Mealhada, entre 19 e 30 de Setembro. Utensílios, 
trajes e fotografias integraram a mostra.

Batalha do
Buçaco evocada

A Batalha do Buçaco, cujo 195º aniversário foi assina-
lado no dia 27 de Setembro com cerimónias militares 
e religiosas no Buçaco, não foi também esquecida 
pela Biblioteca Municipal da Mealhada, que organi-
zou um conjunto de actividades para os mais novos.

A iniciativa “Fitas dos Nossos Tempos”, destinada 
aos utentes seniores da Biblioteca Municipal, ser-
viu para homenagear, no dia 6 de Outubro, Amália 
Rodrigues, através da exibição do filme “Histórias 
de uma Cantadeira”.

O mundo mágico de
H. C. Andersen
O mundo mágico de Hans Christian Andersen encan-
tou os mais jovens utentes da Biblioteca Municipal 
da Mealhada que, entre 17 e 21 de Outubro, puderam 
ouvir a leitura de histórias e visionar filmes.
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Visando sensibilizar os mais jovens utentes para 
a necessidade de seguirem um conjunto de cui-
dados diários, para uma melhor saúde oral, a 
Biblioteca Municipal da Mealhada desenvolveu 
um conjunto de actividades, integradas na sema-
na temática “A Saúde Começa na Nossa Boca”, 
que decorreu entre 24 e 28 de Outubro.
Um dos dias da iniciativa incluiu um teatro de 
fantoches, intitulado “História do Dentinho”, 
seguindo-se a visualização do filme “O Dr. 
Dentolas”.
As actividades prosseguiram com uma sessão de 
karaoke com músicas relativas ao tema, tendo-se 
ainda distribuído folhetos informativos e amos-
tras de dentífrico. Esta iniciativa destinou-se, 
principalmente, às crianças.

“A Saúde começa 
na Nossa Boca”

A Biblioteca Municipal promoveu, no dia 28 de 
Outubro, um conjunto de actividades destinada 
aos utentes seniores, com vista a assinalar o Dia 
Internacional da Terceira Idade.
Neste contexto, foi elaborado um DVD sobre 
algumas das actividades que a biblioteca tem 
desenvolvido ao longo do seu primeiro ano de 
actividade, com destaque para aquelas que envol-
veram uma maior participação por parte dos 
utentes seniores. 
O DVD foi enviado pela Câmara Municipal da 
Mealhada a todos os Centros/Lares de Idosos do 
Concelho, com o duplo objectivo de estreitar a 
relação que existe entre as instituições e de incen-
tivar a visita dos idosos à Biblioteca Municipal.
Na Biblioteca, decorreram ainda duas sessões de 
cinema, uma de manhã e outra de tarde, com o 
filme português “Sonhar é Fácil”, de Perdigão 
Queiroga e os actores António Silva e Laura 
Alves.
Na sessão da manhã estiveram presentes cerca 
de 30 idosos do Centro Social Comendador Melo 
Pimenta (Luso) e do Centro de Dia de Barcouço e, 
no período da tarde, assistiram ao filme outras 30 
pessoas, pertencentes à Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa da Antes. 
No final de cada sessão, foram entregues calendá-
rios de bolso personalizados (com a fotografia de 
cada um dos idosos) e um calendário de parede 
com a fotografia do grupo para que a possam 
expor na instituição.

Dia da Terceira
Idade assinalado
na Biblioteca

O Dia das Bruxas (31 de Outubro) contou com 
adeptos na Mealhada. Na Biblioteca Municipal, 
o dia foi evocado por pequenas “bruxas” e “bru-
xos”, vestidos a rigor.

Biblioteca visitada
por bruxinhas

“Meninos de Todas
as Cores” no Dia
Contra o Racismo

“Meninos de Todas as Cores” foi o nome da ini-
ciativa desenvolvida pela Biblioteca Municipal, 
no dia 9 de Novembro, com o objectivo de assi-
nalar o Dia Contra o Racismo.

“Memórias 
Ameríndias” em
exposição
 “Memórias Ameríndias” foi a exposição de 
pintura de José Monteiro que esteve patente na 
Biblioteca Municipal, entre os dias 8 e 26 de 
Novembro.
A mostra reuniu 21 quadros a óleo do artista 
que pretendeu prestar uma “homenagem ao 
povo indígena norte-americano, que se estende 
também aos animais e à terra”. “Contribuir para 
atenuar velhos mitos e preconceitos, de que os 
índios eram sempre os maus da “fita”, quando 
se limitavam a defender a sua terra, que para 
muitas tribos índias tinham algo de sagrado”, 
foram outros objectivos, nas palavras de José 
Monteiro.



“Um Olhar sobre a Natureza” foi o 
tema da exposição conjunta de pin-
tura da autoria de Nélia Motta e de 
Lurdes Pato, que esteve patente na 
Sala de Exposições do Cine-Teatro 
Municipal Messias, entre 5 e 27 de 
Novembro.
Lurdes Pato começou a pintar há 5 
anos, tendo, desde então, participa-
do em diversas mostras, individuais 

Natureza foi tema
de mostra conjunta

Exposição de Pintura
de António Salgado

e colectivas. Integra a Associação 
das Artistas Plásticas da Bairrada 
(AAPB) e o Movimento Artístico 
de Coimbra.
Nélia Motta interessou-se pela 
pintura por influência de colegas 
da escola onde lecciona, sendo 
também sócia da AAPB, no âmbito 
da qual participou em exposições 
colectivas.

Uma exposição de pintura 
de António Salgado, reunin-
do 20 quadros do autor, este-
ve patente no Cine-Teatro 
Municipal Messias, de 2 a 24 
de Setembro.
António Salgado nasceu 
em Coimbra, onde iniciou 
a sua actividade como pin-
tor, trabalhando, nesta fase, 
essencialmente, com a téc-
nica de carvão. Em 1998, um 
curso de pintura em acrílico 

na “galeria88”, com o mestre 
Kamem Popov, leva-o a “des-
cobrir” a cor. A sua pintura 
baseia-se em jogos de com-
plementariedades cromáticas 
e no experimentalismo.
Conta com várias exposições 
individuais e colectivas em 
vários pontos do Luxemburgo, 
onde reside desde 1989, 
tendo exposto em Portugal, 
pela primeira vez, no Museu 
Municipal da Lousã.
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O Cine-Teatro Municipal Messias 
acolheu, entre 8 e 23 de Outubro, a 
12ª Mostra Filatélica e Numismática 
do Núcleo Filatélico e Numismático 
do Concelho da Mealhada. 
Esta mostra foi dedicada à gastrono-

Mostra Filatélica
e Numismática

mia regional, tendo sido criado um 
carimbo comemorativo, alusivo ao 
tradicional “Leitão à Bairrada”.
Para além de numismática, a mostra 
integrou 50 expositores dedicados  à 
filatelia. 
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Mata do Buçaco 
“corre mundo” através 
de selo dos CTT

Já era conhecida pela sua 
riqueza ambiental e patri-
monial, mas, desde o passa-
do dia 19 de Agosto, a Mata 
Nacional do Buçaco tem 
condições para se tornar 
ainda mais conhecida nos 
“quatro cantos” do mundo. 
Tudo porque está em cir-
culação, desde essa data, o 
novo selo de 57 cêntimos 
lançado pelos CTT, que 
tem como motivo... a Mata 
Nacional do Buçaco.
Este é o primeiro selo edi-
tado cujo motivo se rela-
ciona com o Município da 
Mealhada, facto que foi 
assinalado pela Câmara 
Municipal através da apre-
sentação de um postal coin-
cidente com o tema do selo. 
A iniciativa decorreu no 
dia de lançamento da 
emissão, que teve lugar no 
Palace Hotel do Buçaco. 
Lúcio Roda, da Direcção 
Comercial da Região Centro 
dos CTT, procedeu à apre-
sentação oficial do selo, 
numa cerimónia que reuniu 
ainda o Governador Civil de 
Aveiro, Filipe Neto Brandão, 
o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral e represen-
tantes do Núcleo Filatélico 
e Numismático do Concelho 
da Mealhada, da Junta de 
Turismo do Luso-Buçaco e 

da Direcção-Regional dos 
Recursos Florestais.
Na mesma data, foi aposto 
o carimbo comemorativo, 
elaborado propositadamen-
te para o efeito. O selo, o 
postal e o carimbo consti-
tuem um “postal máximo 
triplo”, uma raridade em 
termos filatélicos.
“Enche-me de alegria saber 
que a Mata do Buçaco e 
o Concelho da Mealhada 
irão percorrer o mundo”, 
afirmou Carlos Cabral, 
para quem o selo “é um 
veículo único para divulgar 
o Buçaco”. O autarca consi-
derou ainda que a emissão 
deste selo poderá sensibi-
lizar “todas as entidades 
com responsabilidades para 
a  recuperação da Mata 
Nacional do Buçaco”.
Já o Governador Civil 
de Aveiro, Filipe Neto 
Brandão, sublinhou “a pro-
jecção mundial” dos selos 
postais, considerando que 
a Mealhada “sai reforçada  
no contexto do turismo 
internacional”.
Este selo integra um lote de 
quatro cujo tema comum é 
a “Protecção da Natureza 
e Ambiente”. Em paralelo 
ao lançamento do selo, o 
Palace Hotel do Buçaco 
acolheu uma mostra fila-
télica.

Lotação esgotada. Foi assim, na 
madrugada do dia 10 de Outubro, 
no Cine-Teatro Municipal Messias, 
que foi pequeno para acolher todos 
os espectadores que não quiseram 
perder a transmissão em directo do 
programa televisivo “Levanta-te e 
Ri”, da estação SIC.

“Levanta-te e Ri...”

Marco Horácio, Fernando Rocha, 
Eduardo Madeira, Pedro Ribeiro, Paulo 
Baldaia e a dupla “Lost locos” foram os 
comediantes de serviço nesta edição 
do primeiro programa de stand up 
comedy da televisão portuguesa e que 
vai já na sua sétima série.

A Câmara Municipal da Mealhada atri-
buiu um subsídio de 7.500 euros à Fábrica 
da Igreja Paroquial de Casal Comba, com 
vista a comparticipar o restauro da Capela 
de Nossa Senhora da Esperança, na Silvã.
Segundo a proposta apresentada pelo 
Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
em reunião camarária que decorreu em 
Novembro, o restauro da Capela da Silvã, 
já concluído, foi apoiado pela Direcção 
–Geral das Autarquias Locais com 24.600 
euros, montante que corresponde a 50% 
do custo das obras, pelo que este apoio 
camarário visa colaborar no pagamento 
do encargo assumido com o restauro.
A Capela de Nossa Senhora da Esperança, 
na Silvã, remonta ao Séc. XIX. Trata-se de 
uma capela de arquitectura simples, que 
apresenta na cumeeira um campanário e 
um marco de pedra, cilíndrico, em um dos 
seus cunhais.

Apoio ao restauro
da Capela da Silvã
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O trânsito automóvel é o principal 
responsável pelo ruído ambiente na 
Mealhada, concluiu um estudo enco-
mendado pela Câmara Municipal 
da Mealhada, no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade, que decor-
reu entre 16 e 22 de Setembro.
A monitorização de ruído ambiente 
foi desenvolvida pelo Laboratório 
Contra Ruído, dirigido por Diogo 
Mateus, docente da Faculdade de 
Ciência e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra. O estudo compreendeu a 
instalação de dois aparelhos de moni-
torização, um no edifício dos Paços 
do Município e outro num edifício da 
Rua Dr. José Cerveira Lebre.
Com o objectivo de obter dados com-
parativos, relativamente aos níveis 
de ruído registados entre um “dia 
normal com carros” e um “dia sem 
carros”, foi feita a monitorização do 
ruído em contínuo, entre as 20H00 
do dia 13/9 e as 9H00 do dia 15/9 (“dia 
com carros”), e entre as 20H00 do dia 
19/9 e as 9H00 do dia 21/9 (“dia sem 
carros”, entre as 8H00 e as 18H00).
 No caso da zona da Rua Dr. José 
Cerveira Lebre, os dados recolhidos 
indicam níveis de ruído que igualam 
o limite máximo permitido, no perío-
do diurno, o que se explica pelo facto 
de se tratar de uma “rua fechada”. No 
período nocturno, os níveis de ruído 
ficam abaixo desse limite.
No caso da área adjacente aos Paços 
do Município, a situação é distinta, 
já que os valores máximos registados 
são razoavelmente inferiores ao limi-
te máximo permitido. Isto deve-se ao 
facto de se tratar de uma zona aberta 
e arborizada, mais afastada dos arru-
amentos onde se regista uma maior 
intensidade de tráfego automóvel.
Estes dados serão agora tidos em con-

sideração no que respeita ao estudo 
de uma eventual pedonalização da 
Rua Dr. José Cerveira Lebre. A moni-
torização do ruído foi uma das ini-
ciativas promovidas por esta Câmara 
Municipal no âmbito da Semana 
Europeia da Mobilidade/Dia Europeu 
Sem Carros, a que o Município da 
Mealhada aderiu pelo 3º ano conse-
cutivo. A abertura de uma ciclovia 
na Avª Dr. Manuel Louzada foi outra 
das medidas, visando estimular o 
recurso a meios de transporte alter-
nativos ao automóvel, no âmbito do 
tema deste ano: “Ir e Vir, de Outro 
Modo”. Ao longo de toda a semana, 
o trânsito esteve encerrado em algu-
mas artérias do centro da cidade da 
Mealhada, entre as 8H00 e as 18H00, 
visando sensibilizar os munícipes 
para a necessidade de optarem por 
formas de mobilidade alternativas ao 
automóvel. 

É preciso deixar o 

automóvel em casa 

Ao longo da Semana Europeia da 
Mobilidade, as ruas do centro da 
cidade da Mealhada, encerradas ao 
trânsito, foram palco de inúmeras 
actividades lúdicas: um palhaço insu-
flável e uma minhoca, insufláveis, um 
ciclopaper que visou sensibilizar para 
uma condução defensiva e responsá-
vel, o torneio de andebol de rua ou o 
desfile de bandas filarmónicas.
Uma acção de sensibilização para o 
cumprimento das normas de segu-
rança e de prevenção rodoviária, que 
teve lugar na Biblioteca Municipal da 
Mealhada, e uma brigada de recolha 
de sangue foram outras iniciativas.

Trânsito automóvel é responsável
por grande parte do ruído ambiente

A Câmara Municipal da Mealhada 
procedeu à distribuição, nos 17 jar-
dins-de-infância e nas 23 escolas do 1º 
ciclo do Ensino Básico do Concelho, 
de conjuntos de mini-ecopontos, 
compostos, cada um, por um vidrão, 
um embalão e um papelão. Os mini-
ecopontos são adaptados à utilização 
pelas crianças, em termos de tama-
nho e do sistema de abertura fácil. 
Esta medida insere-se numa campa-
nha de sensibilização que a Câmara 
Municipal da Mealhada tem vindo a 
desenvolver junto destes estabeleci-
mentos de ensino, visando contribuir 
para que, desde pequenos, os mais 
jovens habitantes do Município este-
jam informados sobre a separação de 
resíduos sólidos urbanos e para que 
criem hábitos de reciclagem.
Esta campanha incluiu já a distri-
buição, em final do ano passado, de 
guias de reciclagem por todos os 
jardins-de-infância e escolas do 1º 
ciclo do Ensino Básico do Concelho, 
ao mesmo tempo que foram dados 
esclarecimentos em sala de aula. No 
âmbito desta campanha, foi também 
prestada informação e documentação 
a adultos que estavam a frequentar 

um curso de formação no Centro 
Comunitário do Canedo– que incluía 
um módulo sobre reciclagem.
Foram ainda distribuídos guias de 
reciclagem no Espaço Internet, nas 
Piscinas Municipais e junto de esta-
belecimentos comerciais e de ser-
viços, juntamente com informação 
acerca da recolha de papel e cartão. 
Este sistema de recolha personaliza-
da, destinado, nesta fase, ao médio/
grande produtor está já em funciona-
mento e é gratuito. 
A recolha decorre duas vezes por 
semana, às 2ª e 5ª feiras. O papel/
cartão deverá estar espalmado e 
atado em local acessível à viatura 
municipal que fará a recolha, deven-
do ser contactados previamente os 
serviços municipais a fim de infor-
mar da existência desses resíduos. 
Em paralelo, está também disponível 
um contentor metálico no estaleiro 
municipal que se destina a papel/
cartão, podendo ser aí depositados 
gratuitamente esses resíduos.
Visando aumentar a reciclagem, a 
Câmara Municipal procedeu também 
à distribuição de 15 novos ecopontos 
em diversos pontos do Município.

Mini-ecopontos para crianças 
nas escolas e jardins infantis
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Ministra da Educação elogia
Escola Profissional Vasconcellos Lebre

Alunos satisfeitos, professores 
motivados e uma óptima lideran-
ça. Foi este o retrato da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, 
traçado pela Ministra da Educação, 
Maria de Lurdes Rodrigues, duran-
te a visita que efectuou ao estabe-
lecimento de ensino, no dia 16 de 
Setembro, por ocasião do início do 
ano escolar.
“Precisamos de criar mais ofertas 

e de diversificar os cursos”, defen-
deu a Governante, definindo como 
uma área de intervenção o alar-
gamento do ensino profissional a 
escolas secundárias: “Já existem 
várias escolas secundárias onde 
se ministram cursos profissionais. 
Há muitos estabelecimentos de 
ensino público com condições 
e meios humanos para se poder 
avançar com estes cursos. É mais 

uma forma de rentabilizar os meios 
existentes, tendo como pano de 
fundo o combate ao insucesso 
escolar”.
Na visita à Escola Profissional da 
Mealhada, a Ministra da Educação 
esteve acompanhada  pelo Secre-
tário de Estado Adjunto e da 
Educação, Jorge Pedreira, e pelo 
Secretário de Estado da Educação, 
Valter Lemos.

Ensino de Inglês no 1ºciclo
para mais de 400 alunos
São 410 as crianças que frequen-
tam os 3º e 4º anos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico das escolas do 
Concelho da Mealhada que, desde 
10 de Outubro, passaram a ter aulas 
de inglês.
Para o efeito, a Câmara Municipal 
da Mealhada contratou 6 docen-
tes, 5 das quais leccionam a língua 
inglesa em todas as escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico, tendo 
a outra ficado responsável pela 
coordenação destas actividades, 
de forma a assegurar uma unifor-
mização em termos dos conteúdos. 
Esta coordenação é articulada com 
os Agrupamentos de Escola da 
Mealhada e da Pampilhosa, nome-

adamente através de reuniões 
regulares com os docentes coor-
denadores dos departamentos de 
Inglês dos agrupamentos, já que é 
objectivo desta Câmara Municipal 
que o ensino do inglês passe a 
integrar a actividade normal das 
escolas deste nível de ensino. 
Esta é mais uma das apostas da 
autarquia na área da Educação, 
no âmbito de uma estratégia inte-
grada para o sector, que inclui já 
outras vertentes, como o desporto 
escolar, concretizado através do 
projecto “Escolas em Movimento”, e 
do apetrechamento informático que 
está em curso nos estabelecimentos 
de ensino da responsabilidade da 

Câmara Municipal da Mealhada.
Neste contexto, para além da 
contratação de docentes que asse-
guram o ensino da língua inglesa 
aos alunos do 1º ciclo, a autarquia 
adquiriu também software educati-
vo para apoio da aprendizagem da 
língua inglesa, e dotou a Biblioteca 
Municipal com material didáctico 
adequado que permite às docentes 
desenvolverem o seu trabalho.
Outra das medidas tomadas foi ao 
nível da aquisição dos respectivos 
manuais escolares, processo coor-
denado pela Câmara Municipal, 
que negociou com as editoras, 
tendo assim conseguido obter um 
preço acessível a todos os alunos.

Prosseguindo a aposta na área da Educação, a 
Câmara Municipal da Mealhada está a reforçar o 
equipamento informático e o software educativo 
junto das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho. Esta iniciativa abrange um total de 786 
alunos e será estendida, posteriormente, aos Jardins-
de-Infância do Município.
Estes estabelecimentos de ensino dispunham já 
cada um de um computador, com ligação à Internet, 
que tinha sido fornecido pela autarquia. Agora, na 
sequência da aprovação da candidatura apresenta-
da ao PRODEP III (Programa de Desenvolvimento 
Educativo Para Portugal), a Câmara Municipal da 
Mealhada está a distribuir 45 computadores e 45 
impressoras multifunções pelas 18 escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico que têm mais de 10 alunos, 
requisito para que sejam contempladas com material 
informático ao abrigo do PRODEP III.
Assim que concluído o apetrechamento informático, 
cada uma destas escolas disporá de uma média de 1 
computador por sala de aula, com ligação à Internet 
de banda larga.
Em paralelo, os estabelecimentos de ensino estão 
também a ser munidos de software educativo, em 
áreas diversas, desde os dicionários de Português, 
Francês e Inglês, a software relacionado com a temá-
tica da Prevenção Rodoviária, a Diciopédia, ou a 
Escrita com Símbolos, entre outros.

... e para os 

Jardins-de-Infância

Entretanto, foi já apresentada uma candidatura ao 
POS-Conhecimento (Programa Operacional da 
Sociedade do Conhecimento), com vista a dotar 
também os 16 Jardins-de-Infância do Concelho com 
computadores, impressoras multifunções e software 
educativo.
Pretende-se, assim, que as crianças tenham contacto 
desde muito cedo com as Tecnologias da Informação 
e Comunicação, indispensáveis para evitar a info-
exclusão e para dotar os mais novos de aprendiza-
gens e conhecimentos fundamentais para o pleno 
desenvolvimento das suas potencialidades. 
Estes estabelecimentos de ensino abrangem um total 
de 314 alunos.

Mais computadores
para as escolas...



Mealhada

concelho
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ACTA N.º 17
REUNIÃO DE 8 DE SETEMBRO DE 2005

PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA:
VERSÃO FINAL – Findo o período de discussão pública, sem ter havido qualquer reclamação, observa-
ção, sugestão ou pedido de esclarecimento, relativamente à proposta de plano aprovada pela Câmara 
Municipal em 19 de Fevereiro de 2004, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta, 
aprovar a versão final do Plano de Pormenor da Zona Industrial da Pedrulha, correspondendo esta, à 
proposta de plano que esteve em discussão pública, ressalvando apenas a necessidade de uniformidade 
na numeração dos lotes do Plano de Pormenor e da Operação de Loteamento. Aprovada a versão 
final da proposta de plano, a mesma será submetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro para emissão de parecer final à proposta de plano de acordo com o previsto no art. 
78.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
310/2003, de 10 de Dezembro.

ACTA N.º 18
REUNIÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2005

VENDA DE LOTES DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA:
INFORMAÇÃO – A Câmara Municipal analisou a informação de 16/09/2005, da Senhora Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística e do Técnico Urbanista, sobre o assunto mencionado em epígrafe, que 
a seguir se transcreve:
INFORMAÇÃO
No âmbito do concurso público para a Alienação de Lotes de Terreno da Zona Industrial da Pedrulha – 1ª 
Fase (que decorreu desde o dia 28 de Junho ao dia 5 de Setembro de 2005), foram entregues 12 candida-
turas à aquisição de lotes de terreno.Nos termos do “Regulamento de Venda dos Lotes” foi determinado que 
a avaliação das candidaturas se opera de acordo com os critérios dos artigos 7º e 9º: 
Apreciação das Candidaturas
Proposta 1 – Carlos Dinis Lda 
CAE 45 211
Lotes a que se candidata: lote 1 ou lote com área compreendida entre os 3000 e 4500m2
A proposta corresponde à instalação de uma unidade fabril de carpintaria para preparação de pré-
fabricados de madeira.
É uma proposta de relocalização da unidade fabril que actualmente se encontra localizada no aglomerado 
urbano da Pampilhosa, num espaço alugado.
Vão ser criados entre 4 a 8 postos de trabalho, dos quais 2 são qualificados. O proponente refere que 
para os novos postos de trabalho serão recrutados residentes no concelho.
Prevê um volume de investimento de 150 000 euros, apenas para a construção das instalações, sendo 
que os equipamentos serão todos transferidos das actuais instalações. 
Proposta 2 – José António Fernandes Vítor 
CAE 29 320 Potência Eléctrica Prevista (41 KVA)
Lotes a que se candidata: lote 2 ou lote 3
Trata-se de uma proposta para a instalação de uma unidade industrial de produção, desenvolvimento e 
comercialização de máquinas agrícola (nomeadamente, cubas de vinho, esmagadores, prensas, dornas, 
corta relvas, moto pulverizadores, etc). 
Serão criados 12 novos postos de trabalho - 6 de trabalho qualificado -, sendo que o proponente se 
compromete a estabelecer protocolos com a Escola Profissional Vasco Lebre para a produção do logótipo 
da empresa e para a realização de estágios profissionais. 
Prevê um volume de investimento de 275 000 euros (aquisição de terreno, projecto e construção do 
imóvel). 
Proposta 3 – Sociedade de Transportes Internacionais da Bairrada, Lda 
CAE 60 240
Lotes a que se candidata: lote 19 ou lote 10 ou lote 15+16 ou lote 17+18
Proposta para a instalação de uma unidade empresarial associada ao transporte de mercadorias, 
logística e armazenagem que actualmente se encontra instalada num espaço alugado na Av. Cidade 
de Coimbra, Mealhada. 
Serão criados 40 postos de trabalho, sendo que o proponente refere que tem sido sempre política da 
empresa a contratação principalmente de residentes no concelho.
Destaca-se o volume de investimento previsto de 1 500 000 euros.
Proposta 4 – Carlos Alberto Simões Godinho 
CAE 26660  - Potência Eléctrica Prevista (27.6 KVA)
Lotes a que se candidata: lote 27
Esta proposta corresponde a uma situação de relocalização de unidade industrial que se encontra a 
laborar em espaço urbano, Ponte de Viadores. É uma empresa especializada na produção e distribuição 
de artigos ornamentais para decoração de jardins e interiores, utilizando como principais matérias-primas 
a areia, cimento, pedra britada, gesso e ferro.
Serão criados 20 postos de trabalho e prevê-se um volume de investimento de 550 000 �.
Proposta 5 – TKM – Transportes de Mercadorias Lda 
Lotes a que se candidata: lote 1+2
A TKM – Transportes de Mercadorias Lda é uma empresa que desenvolve a sua actividade no ramo dos 
transportes e distribuição de mercadorias. Actualmente encontra-se instalada na Estrada Nacional 1, no 
Carqueijo em instalações alugadas, e com a presente proposta pretende relocalizar as suas instalações 
na zona industrial da Pedrulha, ficando assim com melhores condições para exercer a sua actividade.
Serão criados 10 postos de trabalho com a instalação da empresa. 
Prevê um volume de investimento de 500 000 euros.
Proposta 6 – Frigoríficos Amaral – Companhia de Aparelho de Frio 
CAE 52 720 Potência Eléctrica Prevista (13.8 KVA)
Lotes a que se candidata: lote 9
A presente proposta corresponde a relocalização de uma unidade industrial que desenvolve a sua princi-
pal actividade no comércio, montagem e reparação de grupos frigoríficos para viaturas de transporte de 
produtos alimentares e instalações de transformação e armazenamento de produtos alimentares. 
Serão criados 10 postos de trabalho. 
Prevê um volume de investimento de 300 000 euros
Proposta 7 – INSPECENTRO
Lotes a que se candidata: lote 1
Proposta para a instalação de um centro de inspecções técnicas a veículos.
A INSPECENTRO é uma empresa que desenvolve a sua actividade no ramo das inspecções técnicas de 
veículos, encontrando-se inserida no grupo CIMA (líder nacional no sector), do qual fazem parte cerca de 
45 estabelecimentos. A pretensão de se virem a instalar na zona industrial da Pedrulha permite preencher 
uma lacuna deste tipo de estabelecimentos na região da Bairrada.
A proposta de instalação prevê a criação de 8 a 10 postos de trabalho dos quais 6 a 8 serão qualificados. 
Prevê-se um volume de investimento de 425 000 euros.
Proposta 8 – Alves Bandeira & C.ª Lda 
CAE 50 500 Potência Eléctrica Prevista (75 KVA)
Lotes a que se candidata: lote 11+12+17+18+19
O grupo Alves Bandeira é constituído por diversas empresas que operam em diversos ramos de activi-
dade: importação e distribuição de combustíveis e produtos derivados do petróleo, venda, montagem e 
assistência técnica de equipamentos para postos de combustíveis, estações de serviço e jet-wash, trans-
portes de carga geral e combustíveis líquidos, construção civil, mediadora de seguros, concessionário 
automóvel, etc. Actualmente as sedes das diversas empresas situam-se em Vale de Vaz, concelho de 
Vila Nova de Poiares e os escritórios na cidade de Coimbra. 
Com a presente proposta, pretende o requerente centralizar na zona industrial da Pedrulha o pólo central 
do grupo Alves Bandeira constituído pelas seguintes actividades:
Área de Serviço; Concessionário Automóvel; Escritórios das Empresas do Grupo Alves Bandeira; 
Armazém para produtos de carga geral; instalação das empresas Equipband, Prediband, Transportes A 
Monteiro da Silva e Segur-B; e armazém para combustíveis com reservatórios subterrâneos.
Com a instalação destas actividades prevê-se a criação de 90 postos de trabalho (60 residentes no 
parque, 20 Área de Serviço e 10 no concessionário automóvel – recrutamento de residentes no concelho 
da Mealhada). O proponente destaca que o grupo dispõe de um departamento específico para o sector 
da segurança, higiene, saúde no trabalho, o qual desenvolve actividades ao nível da formação, medicina 
do trabalho e gestão de resíduos.
Das várias actividades a instalar a proposta sublinha o facto de algumas empresas do grupo desenvolve-
rem actividades no âmbito da I&D (investigação e desenvolvimento) e inovação tecnológica, sendo estas 
áreas onde serão também criados postos de trabalho.
Ao nível da certificação verifica-se que actualmente algumas empresas do grupo já estão certificadas.
O volume total de investimento previsto é de 3 000 000 euros. O requerente encara ainda a hipótese 
de mudança da sede da empresa Alves Bandeira e C.ª Lda para o concelho da Mealhada a partir do 
ano de 2008. 

Proposta 9 – Viável Confecções Lda 
CAE 51 421
Lotes a que se candidata: lote 7
A Viável Confecções Lda é uma empresa que exerce actividade no domínio do comércio, importação e 
exportação de confecções. 
A proposta prevê a criação de 6 postos de trabalho.
O volume de Investimento previsto é de 200 000 euros.
Proposta 10 – Norton Áudio Lda 
CAE 32 300
Lotes a que se candidata: lote com área de 5000 a 8000m2
A proposta apresentada diz respeito à instalação e mudança de sede da empresa Norton Áudio Lda. Esta 
empresa desenvolve actividade ligada à produção de produtos electrónicos, nomeadamente, colunas e ampli-
ficadores áudio, estando actualmente instalada no Parque Industrial de Taveiro, concelho de Coimbra.
Prevê-se a criação de 10 a 20 postos de trabalho sendo que 5 estão directamente relacionados com a 
I&D do produto.
O investimento está estimado em 2 000 000 euros.
Proposta 11 – Futurcer – Cerâmica e Decoração Lda 
CAE 26 211 Potência Eléctrica Prevista (70KVA)
Lotes a que se candidata: lotes 2+3
A Futurcer é uma indústria ligada à fabricação de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental que 
actualmente se encontra instalada na rua do Grupo Desportivo da Mealhada – Mealhada. A proposta apre-
sentada corresponde à relocalização das instalações da empresa tendo como objectivo o seu crescimento.
Com a instalação na zona industrial prevê-se a criação de 25 postos de trabalho (6 de pessoal qualificado 
dos quais 5 para I&D). 
No total está previsto um investimento de 970 000 euros.
Proposta 12 – Recria – Design e Decoração, Lda 
CAE 26 211 Potência Eléctrica Prevista (100KVA)
Lotes a que se candidata: lote 4
A proposta apresentada diz respeito à relocalização das instalações actuais da Recria, empresa que se 
dedica à fabricação de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental.
Com a proposta apresentada a Recria pretende justificar as necessidades de crescimento da empresa, 
estado prevista a criação de 18 postos de trabalho (3 postos de trabalho de pessoal qualificado). Além 
disso a empresa prevê um investimento em parceria com o sócio espanhol, na evolução tecnológica dos 
equipamentos, bem como iniciar o processo de certificação da empresa.
O volume de investimento previsto é de 606 284 euros
A atribuição dos lotes pelas candidaturas segundo a sua hierarquização é a seguinte:
Proposta 8 – Alves Bandeira & C.ª Lda  lotes 11+12+17+18+19 
Proposta 11 - Futurcer – Cerâmica e Decoração Lda  lotes 2 + 3
Proposta 12 - Recria – Design e Decoração, Lda  lote 4
Proposta 2 - José António Fernandes Vítor  lote 5
Proposta 7 – INSPECENTRO  lote 1
Proposta 1 - Carlos Dinis Lda  lote 26
Proposta 6 - Frigoríficos Amaral – Companhia de Aparelho de Frio  lote 9
Proposta 3 - Sociedade de Transportes Internacionais da Bairrada, Lda  lote 10
Proposta 5 - TKM – Transportes de Mercadorias Lda  lote 6
Proposta 9 - Viável Confecções Lda  lote 7
Proposta 4 - Carlos Alberto Simões Godinho  lote 27
Proposta 10 - Norton Áudio Lda  lote 8
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em minuta, concordar com a informação e respectivos fun-
damentos, procedendo à atribuição dos lotes nos termos nela previstos, em conformidade com o art.º 9º do 
“Regulamento de Venda dos Lotes de Terreno da Zona Industrial da Pedrulha – Mealhada”. Esta deliberação 
deve ser comunicada aos interessados, nos termos do disposto no art.º 10º, n.º 1 do citado regulamento.

BENEFICIAÇÃO, REFORÇO E CORRECÇÃO DE TRAÇADO DA ESTRADA BARCOUÇO/RIO CÔVO/MALA:
INFORMAÇÃO / CONCURSO PÚBLICO – Após análise da informação do Senhor Chefe da Divisão de 
Obras Municipais, de 16/09/2005, sobre o assunto mencionado em epígrafe, a Câmara Municipal deli-
berou, por unanimidade e em minuta, aprovar o Projecto, Programa de Concurso, Caderno de Encargos 
e Plano de Segurança e proceder à abertura do Concurso Público para adjudicação da empreitada de 
“Beneficiação, Reforço e Correcção de Traçado da Estrada Barcouço / Rio Covo / Mala”, cujo orçamento 
ascende a 206.823,65 euros (duzentos e seis mil oitocentos e vinte e três euros e sessenta e cinco cênti-
mos), e o prazo de execução de 3 meses.

ACTA N.º 19
REUNIÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2005

PLANO DE PORMENOR – UNIDADE DE EXECUÇÃO AV. 25 DE ABRIL:
INFORMAÇÃO – Nos termos da informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística, de 30/09/2005, e 
face às incertezas que o normal processo de tramitação da elaboração do plano de pormenor pode sofrer 
e a visível necessidade de qualificar a Av. 25 de Abril, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e em 
minuta, aprovar o procedimento e a delimitação de uma unidade de execução como alternativa ao Plano de 
Pormenor, nos terrenos marginais da Av. 25 de Abril, de acordo com o disposto nos artigos 119º e 120º, do 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, 
de 10 de Dezembro. A delimitação da unidade de execução encontra-se representada graficamente na 
planta anexa à referida informação técnica.
  

ACTA N.º 1
REUNIÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2005

1 - EXERCICIO DE FUNÇÕES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO / DESPACHO – A Câmara Municipal tomou 
conhecimento do Despacho do Senhor Presidente, exarado em 21/10/2005, que a seguir se transcreve:
DESPACHO N.º 30/2005
Ao abrigo da competência que me é conferida na alínea d) do n.º 1 e no n.º 4 do art.º 58.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela n.º 5-a/2002, de 11 de Janeiro, determino que a partir de hoje 
a Senhora Vereadora Dra. Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro exerça as suas funções em regime 
de tempo inteiro.
Este despacho deve ser remetido à reunião da Câmara Municipal para conhecimento.
Mealhada, 21 de Outubro de 2005.
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral). 
2 - DESIGNAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE / DESPACHO – A Câmara Municipal tomou conhecimento do 
Despacho do Senhor Presidente, exarado em 21/10/2005, que a seguir se transcreve: 
DESPACHO N.º 31/2005
Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, designo como Vice-Presidente da Câmara Municipal a Sra. Vereadora Dra. Maria Filomena 
Baptista Pereira Pinheiro. 
O presente despacho produz efeitos a partir de hoje e dele deve ser dada publicidade nos termos do art.º 
91.º da já citada Lei. 
Este despacho deve ainda ser remetido à reunião da Câmara Municipal para conhecimento, bem como a 
todos os serviços municipais para o mesmo efeito. Mealhada, 21 de Outubro de 2005. 
O Presidente da Câmara Municipal (Carlos Alberto da Costa Cabral) 
4 - FIXAÇÃO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO / PROPOSTA – A Câmara Municipal 
analisou a Proposta do Senhor Presidente, de 21/10/2005, que a seguir se transcreve: 
PROPOSTA N.º 2/2005
Proponho à Câmara Municipal que, nos termos do n.º 2 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sejam fixados dois vereadores em regime de tempo inteiro. 
A presente proposta deverá ser aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos.
Mealhada, 21 de Outubro de 2005. 
O Presidente da Câmara (Carlos Alberto da Costa Cabral). 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da Senhora Vice-
Presidente e dos Senhores Vereadores José Calhoa Morais e António Franco e com as abstenções dos 
Senhores Vereadores Gonçalo Breda Marques, João Pires e Carlos Marques, aprovar a proposta. 
5 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL / PROPOSTA  
A Câmara Municipal analisou a proposta do Senhor Presidente, de 21/10/2005, que a seguir se transcreve: 
PROPOSTA N.º 3/05
Nos termos dos n.ºs 1 e 2, do art.º 62º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, proponho: 
- Que as reuniões da Câmara Municipal tenham uma periodicidade quinzenal, às quintas-feiras, com início 
às catorze horas e trinta minutos, tendo lugar uma reunião pública na primeira quinta-feira de cada mês. O 
período de intervenção aberto ao público iniciar-se-á às quinze horas. 
Mealhada, 21 de Outubro de 2005 
O Presidente da Câmara (Carlos Alberto da Costa Cabral). 

MUNICÍPIO DA MEALHADA
EDITAL N.º 65/2005

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, faz saber, em cumpri-
mento das disposições conjugadas do n.º 2 do art.º 37.º do Código do Procedimento Administrativo e 
do art.º 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Mealhada, deliberou aprovar, na sua reunião ordinária 
de 25 de Outubro do corrente ano, em minuta, para produção de efeitos imediatos, e por razões de 
operacionalidade e eficiência dos serviços, a seguinte DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
I )  Ao abrigo do disposto no art.º 65.º, n.º 1, da citada lei, as competências previstas nas seguintes 
alíneas do art.º 64º:
1. Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei (alínea d) 
do n.º 1);
2. Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei (alínea e) do n.º 1); 
3. Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 
regime geral do sistema remuneratório da função pública (alínea f) do n.º 1);
4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão deliberativo, bens imóveis de 
valor superior ao da alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano 
e a respectiva deliberação seja aprovada por maioria de dois terços dos membros em efectividade 
de funções (alínea g) do n.º 1);
5. Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito 
de projectos educativos, nos termos da lei (alínea l) do n.º 1);
6. Organizar e gerir os transportes escolares (alínea m) do n.º 1);
7. Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação relativamente 
a obras e aquisição de bens e serviços (alínea q) do n.º 1);
8. Deliberar sobre a administração de águas públicas sob a sua jurisdição (alínea s) do n.º 1);
9. Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do município 
(alínea t) do n.º 1); 
10.  Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos (alínea u) do n.º 1);
11.  Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer regras de numeração 
dos edifícios (alínea v) do n.º 1); 
12.  Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável 
(alínea x do n.º 1);
13.  Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais nocivos (alínea z) do n.º 1);
14.  Declarar prescritos a favor do município, nos termos e prazos fixados na lei geral e após 
publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas 
instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários 
ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua 
conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura (alínea aa) do n.º 1);
15.  Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do município (alínea bb) do n.º 1);
16.  Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações 
(alínea d) do n.º 2); 
17.  Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos 
e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a 
submeter à apreciação e votação do órgão deliberativo (alínea e) do n.º 2); 
18.  Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 
energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, 
por lei, sob a administração municipal (alínea f) do n.º 2);
19.  Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos e 
para os efeitos estabelecidos por lei (alínea g) do n.º 2); 
20.  Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras 
entidades da administração central (alínea h) do n.º 2); 
21.  Designar os representantes do município nos conselhos locais, nos termos da lei (alínea i) do n.º 2);
22.  Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e 
a realização de eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal (alínea l) do 
n.º 2); 
23.  Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, 
o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de 
interesse municipal (alínea m) do n.º 2);
24.  Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos estabelecidos 
por lei (alínea b) do n.º 3);
25.  Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em par-
ceria com as entidades competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos estratos 
sociais, pelos meios adequados e nas condições constantes de regulamento municipal (alínea c) do 
n.º 4);
26.  Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado, nos termos 
definidos por lei (alínea e) do n.º 4);
27.  Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para constru-
ção, reedificação, utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como para estabelecimen-
tos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos (alínea a) do n.º 5);
28.  Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a actividade fiscalizadora atribuída 
por lei, nos termos por esta definido (alínea b) do n.º 5);
29.  Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 
ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das pessoas (alínea c) do n.º 5);
30.  Emitir licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e respectivos averbamentos e 
proceder a exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente 
previstos (alínea d) do n.º 5); 
31. Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei (alínea b) do n.º 7);
II ) Ao abrigo do disposto no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que estabelece o 
regime de realização de despesas públicas com locação e aquisição de bens e serviços, bem como 
da contratação pública relativa à locação e aquisição de bens móveis e serviços, as competências que 
são atribuídas à Câmara nesse diploma, nomeadamente a competência para autorização de despesas 
até ao montante de 748.196,85 euros.
III) Ao abrigo do disposto nos números 1 e 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação, a competência para 
concessão da licença administrativa, prevista no n.º 2 do art.º 4.º do mesmo diploma e para aprovação 
de pedidos de informação prévia (art.º 14.º).
E, para constar se lavrou este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 
do costume, e que eu, Cristina Maria Simões Olívia, Chefe da Divisão Administrativa e Jurídica, 
subscrevo e assino:

Mealhada, 04 de Novembro de 2005

O Presidente da Câmara,

Carlos Alberto da Costa Cabral

Após discussão da proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que as reuniões da 
Câmara Municipal se realizem quinzenalmente às quintas-feiras, com início às 10 horas, sendo que 
se realizará uma reunião pública na primeira quinta-feira de cada mês, com início às 14 horas e 30 
minutos e atendimento do público às 15 horas. 
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Férias Desportivas e
Culturais Natal 2005 são
alternativa para
dias bem passados
 

Metade das cerca de 50 crianças que irão participar 
nas Férias Desportivas e Culturais/Natal 2005, uma 
organização da Câmara Municipal da Mealhada 
que entra já no 3º ano consecutivo, são menores 
que estão a ser acompanhados ao abrigo do projec-
to “Intervir para Prevenir”.
Este projecto, que abarca crianças e jovens entre os 
6 e os 15 anos, acompanha actualmente 65 menores 
em risco. Apoio psicológico, actividades lúdico-
pedagógicas, intervenção familiar e orientação e 
inserção sócio-profissional são as principais áreas 
de intervenção deste projecto. A iniciativa “Férias 
Desportivas e Culturais ”, que costuma decorrer na 
Páscoa e no Natal, tem vindo a ser desenvolvida 
em conjunto pelos serviços de Desporto da Câmara 
Municipal e pelos técnicos do gabinete de Serviço 
Social desta autarquia adstritos ao “Intervir para 
Prevenir”.
As Férias Desportivas e Culturais/Natal 2005 vão 
decorrer entre 19 e 22 e entre 27 e 29 de Dezembro. 
Atletismo, Pólo Aquático, Hidroginástica, Jogos 
de Mesa, Cinema, Ténis, Ateliês de Culinária e 
de Desenho, bem como visitas ao Museu do Sal 
e ao Museu do Porco, às Caves Messias e à Casa 
Quinhentista são as actividades planeadas para as 
crianças e jovens.
As inscrições, para crianças e jovens entre os 6 e os 
15 anos, decorrem até 3 de Dezembro, nas Piscinas 
Municipais da Mealhada.

Lusitânia treinou no Pavilhão do Luso
A equipa de Basquetebol do Sport 
Club Lusitânia realizou o seu 
estágio de pré-época no Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal do 
Luso, no passado mês de Setembro.
A equipa açoreana ficou instalada 

no Grande Hotel do Luso, durante 
os treinos de preparação da época 
desportiva.

Hóquei “inaugura” piso do Pavilhão da Mealhada
O jogo de hóquei em patins entre 
o Hóquei Clube da Mealhada e o 
Benfica, que decorreu no passado 
dia 18 de Setembro, estreou o novo 
piso do Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal da Mealhada 
As obras de remodelação e de 

beneficiação do referido pavilhão 
incluíram o isolamento da cobertura, 
a pintura do interior e a substituição 
do piso. Ao todo, a requalificação 
deste equipamento desportivo teve 
um investimento superior a 90 mil 
euros.

Selecções “Sub-17” de futebol treinam no Concelho 

Os equipamentos desportivos 
do Concelho continuam a atrair 
desportistas de várias modali-
dades e de vários países. Foi o 
que aconteceu no passado mês 
de Outubro, entre os dias 7 e 17, 
durante os quais várias selecções 
de futebol de “Sub-17” escolheram 
o Município da Mealhada para 
realizarem os seus treinos para 

o “Torneio de Apuramento para o 
Campeonato da Europa Sub-17”.
A Selecção Nacional de Futebol 
“Sub-17” escolheu o Centro de 
Estágios do Luso para os seus trei-
nos. Já as selecções de “Sub-17” da 
Alemanha e de San Marino optaram 
pelo Estádio Municipal Dr. Américo 
Couto, na Mealhada. Por seu turno, 
a selecção das Ilhas Faroe treinou 

no Campo Germano Godinho, na 
Pampilhosa. Todas ficaram alojadas 
em hotéis do Luso. 
O jogo entre as selecções da 
Alemanha e a das Ilhas Faroe, para 
o “Torneio de Apuramento para o 
Campeonato da Europa Sub-17”, que 
teve lugar no dia 14 de Outubro, 
decorreu também no Centro de 
Estágios do Luso.

Campeonato
Nacional de Juniores
no Centro de Estágios
O Centro de Estágios do Luso aco-
lheu, no dia 12 de Novembro, um 
jogo de futebol entre a Académica 
de Coimbra e o GD Chaves, inserido 
no âmbito do Campeonato Nacional 
de Juniores.

Karaté e Shukokai 
no Pavilhão da
Pampilhosa
O Pavilhão Municipal da Pampilhosa 
acolheu, nos dias 11, 12 e 13 de 
Novembro, um Estágio Internacional 
de Karaté e Shukokai.

Torneio de Futsal em Casal Comba

O Pavilhão Municipal de Casal 
Comba acolheu, no passado dia 12 de 
Novembro, o Torneio Inter Ruas de 
Futsal, organizado pela Comissão de 
Festas de São Martinho.

O Pavilhão Municipal da Mealhada acolheu, no dia 
26 de Novembro, um jogo de Hóquei em Patins 
entre a equipa do Futebol Clube do Porto e a do 
H.A. Cambra. 
O jogo foi vencido pela equipa de Hóquei em Patins 
do FC Porto, que derrotou a equipa valecambrense 
por 6-1. 
Este jogo inseriu-se no Campeonato Nacional de 
Hóquei em Patins.

Campeonato Nacional de 
Hóquei em Patins
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Dar as mãos por um Concelho melhor

Vamos poupar água“Temos de dar as mãos num esforço 
sentido para ter um Concelho melhor”. 
Foi com estas palavras de união que 
o Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral, lançou 
o mote para o trabalho autárquico do 
novo mandato, que se iniciou com 
a tomada de posse que decorreu no 
passado dia 21 de Outubro, numa ses-
são especial da Assembleia Municipal, 
como determina a legislação em vigor.
“O poder local pós-25 de Abril é o 
grande responsável pelo desenvolvi-
mento do País, cujo grande salto se 
deve sobretudo ao trabalho autárqui-
co”, sustentou Carlos Cabral, conside-
rando que as autarquias “causam “dor 
de cotovelo” à Administração Central, 
que não tem sabido corresponder aos 
anseios das populações nem às neces-
sidades do País”.
Por isso, referiu o Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, “é 
cada mais difícil ser, hoje, autarca. Está 
a ser lançado um conjunto de suspei-
ções sobre todos os autarcas, quando 
apenas uma pequena minoria terá 
prevaricado”.
Nesse sentido, incitou Carlos Cabral, 
“é preciso marcarmos posição. Temos 
de estar irmanados através da nossa 
vida, do nosso esforço, do nosso traba-
lho e do nosso exemplo”.

Palavra de estímulo

Falando no salão nobre dos Paços do 
Município, repleto com os membros 
da Assembleia Municipal, incluindo 
os Presidentes de Juntas de Freguesia, 
e os membros que integram o novo 
Executivo Municipal, o Presidente da 
edilidade mealhadense deixou “uma 
palavra de estímulo”: “Estamos abertos 
à colaboração e à crítica, desde que 
sejam dirigidas a questões concretas. 
Sejamos, pois, rigorosos na critica. 
Quanto melhor for a oposição, quanto 
melhor for o nosso trabalho, melhor 

será para o Concelho da Mealhada”.
O Presidente da Assembleia Municipal, 
Rui Marqueiro, defendeu, por seu turno, 
que este órgão deve ser um “areópago 
de discussão política” e deixou um aler-
ta: “Os tempos vão ser difíceis”.
Os representantes dos três partidos 
com assento na Assembleia Municipal 
aproveitaram para enunciar as grandes 
linhas que pautarão o trabalho de cada 

Carlos Cabral, o Presidente reeleito da 
Câmara Municipal da Mealhada, tem a 
seu cargo o Pessoal e Administração; 
Finanças e Fundos Comunitários (com 
colaboração da Vereadora Filomena 
Pinheiro); Planeamento Urbanístico; 
Licenciamento de Obras Particulares; 
Cultura; Segurança e Protecção Civil e 
Representação Municipal.
Já a Vice-Presidente, Filomena Pi-
nheiro, que também transita do 
Executivo anterior, tem os seguintes 
pelouros: Coordenação Financeira; 
Candidaturas a Fundos Comunitários 
e outros; Serviços Administrativos de 
Saneamento Básico (Água, Esgotos e 
Lixos); Aprovisionamento; Secretaria 
Geral; Educação; Transportes Escolares; 
Juventude; Acção Social; Turismo; 
Serviço Militar; Cemitério e Património 
Municipal.
O Vereador António Jorge Franco é o 
responsável pelas Obras Municipais; 
Saneamento Básico (Água e Esgotos); 
Desporto e Equipamentos Desportivos; 
Parques e Jardins; Ambiente; Resíduos 
Sólidos Urbanos; Trânsito e Rede Viária; 
Feiras e Mercados e Relacionamento 
com as Juntas de Freguesia.
O outro Vereador do PS é José Calhoa.
Os restantes três elementos que inte-
gram o novo Executivo Municipal são 
Gonçalo Breda Marques, João Pires e 
Carlos Marques, eleitos pelo PSD. 
 

Executivo Municipal

PS - Rui Manuel Leal Marqueiro 
(Presidente da Mesa), José Alves Rosa 
(1º Secretário e Presidente da Junta de 
Freguesia de Vacariça), Manuel Paredes 
Ferreira (2º Secretário), António Ferreira 
Ribeiro, José Miguel da Rosa Felgueiras, 
Arminda de Oliveira Martins, Júlio 
Manuel dos Santos Penetra, Luís Filipe 
Tovim Ferreira, Vítor Manuel Cerveira 
Gomes, Maria de Lurdes de Jesus C. 
Bastos, Tony Daniel Almeida Luis, 
Álvaro Martins Madeira, Benjamim 
Nogueira de Almeida (Presidente da 
Junta de Freguesia de Antes), Delfim 
Manuel Neves Martins (Presidente 
da Junta de Freguesia de Barcouço), 
Manuel Lindo Cardoso (Presidente da 
Junta de Freguesia de Casal Comba), 

Assembleia Municipal

bancada. Em nome dos autarcas do PSD, 
Gonçalo Breda Marques prometeu uma 
“oposição construtiva, atenta e firme”.
Por seu turno, José Cadete garantiu que 
a “CDU não está para complicar nem 
para facilitar, está para colaborar na 
resolução dos problemas do Concelho”.
Já Júlio Penetra assegurou que os elei-
tos pelo PS saberão usar a maioria “com 
respeito por todas as opiniões”.

Homero Cristina Serra (Presidente da 
Junta de Freguesia de Luso) e Vítor 
Manuel Alves de Matos (Presidente da 
Junta de Freguesia de Pampilhosa). 
PSD – António Mano Soares, 
Teodomiro António Seabra Pereira, 
Luís Miguel Pereira Brandão, António 
Miguel de Miranda Ferreira, Pedro 
Miguel Curralo de Paiva, Pedro Nuno 
Figueiredo Duarte, Ana Filipa Varela 
Soares Pereira, Pedro Gonçalo Baía 
F. da Costa, José Barroso da Cunha 
Felgueiras (Presidente da Junta de 
Freguesia de Mealhada) e Ângelo 
Ferreira Baptista (Presidente da Junta 
de Freguesia de Ventosa do Bairro).
CDU - José Cadete Joaquim, António 
José da Silva Breda.


