
Aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal, o 
Orçamento e Opções do Plano para 2006 tem o valor mais 
baixo dos últimos anos, fixando-se nos 17,230 milhões de euros. 
A actividade camarária em 2006 irá pautar-se por um ainda 
maior rigor na gestão. 
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Concerto de Ano Novo com lotação esgotada
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Orçamento de muito rigor para 2006
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O Concerto de Ano Novo, que decorreu no 
dia 7 de Janeiro, no Cine-Teatro Municipal 
Messias, teve lotação esgotada.
Promovido pela Câmara Municipal da 
Mealhada, o concerto esteve a cargo 
da Orquestra Clássica do Centro, diri-
gida pelo maestro Virgílio Caseiro, e da 
Filarmónica Pampilhosense. 

A 1ª versão da Carta Educativa do Município da Mealhada, que 
será um importante instrumento de planeamento municipal, 
assim que concluída, foi apresentada ao Conselho Municipal 
de Educação, no dia 15 de Dezembro, na sala polivalente da 
Biblioteca Municipal. 

Carta Educativa Municipal apresentada 

Uma nova centralidade nasceu na cidade da Mealhada, numa 
zona que se encontrava desaproveitada e que foi requalificada 
para fruição pública: o Choupal. Quase concluída está a emprei-
tada de arranjos exteriores do Arquivo Histórico Municipal e o 
novo parque infantil, num investimento superior a 200 mil euros. 

Choupal é nova centralidade na Mealhada

Foram 90 os atletas de 8 clubes da Associação de Natação de 
Aveiro (ANA) que participaram no Torneio Regional de Fundo, 
uma organização conjunta da ANA e da Câmara Municipal 
da Mealhada, que decorreu nos dias 10 e 11 de Dezembro, nas 
Piscinas Municipais da Mealhada. 

Torneio Regional de Fundo reuniu 90 atletas
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lência gastronómica da Mealhada. Não podemos, 
naturalmente, ficar de braços cruzados perante tal 
cruzada, que não só põe em causa o bom nome do 
nosso mais afamado pitéu, mas também ataca a cre-
dibilidade dos restaurantes, sobre os quais são lan-
çados as mais infames suspeitas. Tamanhas atoardas, 
ofensivas de todo um sector económico, de valor 
incalculável para o Município da Mealhada e para 
as inúmeras famílias que têm nesta actividade o seu 
ganha-pão, não ficarão sem resposta pronta, imedia-
ta e eficaz, desmascarando-as como a falsidade que 
efectivamente são.
E, para isso, nada melhor que deixar o Leitão Assado 
da Mealhada “falar” por si. Foi essa a decisão tomada 
numa reunião promovida pela Câmara Municipal da 

Editorial

Caros Munícipes:

Temos vindo a assis-
tir a uma campanha, 
de dimensões sem 
precedentes, que 
tem como objectivo 
pôr em causa o bom 
nome e a qualidade 
do Leitão Assado da 
Mealhada, iguaria 
que atrai milhares de 
pessoas ao Concelho 
e que, quer no País 
quer até no mundo, 
é sinónimo da exce-

Mealhada que, reunindo todas as partes interessa-
das, desde os assadores de leitão independentes 
às associações representativas do sector – como 
a Associação Comercial e Industrial da Mealhada, 
a Associação dos Industriais de Hotelaria e 
Restauração do Centro, a Associação dos Hoteleiros 
e Industriais do Leitão Assado à Bairrada, a Junta de 
Turismo de Luso-Buçaco e a Confraria do Leitão da 
Mealhada -, passando, naturalmente, pelos restau-
rantes do Concelho, teve como objectivo promover 
uma estratégia concertada de defesa e promoção do 
bom nome do Leitão Assado da Mealhada.
Decorrerá, pois, este ano, o Festival do Leitão 
Assado da Mealhada, que terá uma duração de 10 a 
12 dias, e durante o qual os apreciadores da iguaria 
poderão deliciar-se, confirmando a sua qualidade. 
Estamos convictos que a excelência do leitão que 
será servido será a mais eficaz forma de pôr fim às 
calúnias que têm vindo a público.

O Presidente da Câmara

Carlos Cabral

ESCLARECIMENTO

Informamos que os preços da água, recolha de esgotos e de lixo não sofrem qualquer 
aumento em 2006 no Município da Mealhada.
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OBRAS MUNICIPAIS

REQUALIFICAÇÃO
CHOUPAL

Uma nova centralidade nasceu na 
cidade da Mealhada, numa zona 
que se encontrava desaproveitada 
e que foi requalificada para fruição 
pública: a zona do Choupal.
Praticamente concluída está a 
empreitada de arranjos exteriores 
do Arquivo Histórico Municipal da 
Mealhada, intervenção que abran-
ge toda a praça central no topo 
norte da Urbanização do Choupal 
e ainda a área onde foi criado um 
parque infantil. Ao todo, foram aí 

investidos mais de 200 mil euros.
A zona onde foi criado o parque 
infantil apresenta uma geometria 
triangular, 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 definir e estabelecendo 
a área para o parque infantil.
O parque infantil, para além dos 
baloiços, está equipado 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 outro 
mobiliário urbano, bem como ilu-
minação. 
O percurso pedonal é em tapete de 
saibro, arrelvando-se os restantes 
espaços.

Está a decorrer a bom ritmo a 
empreitada de infraestruturação 
da 1ª fase da Zona Industrial da 
Pedrulha, que representa um inves-
timento superior a 1,3 milhões de 
euros.
Concluída está já a parte relativa à 
instalação dos colectores das redes 
de águas pluviais e de saneamento, 
seguindo-se a execução das redes 
de gás e de electricidade, a ilu-
minação pública, a instalação da 
rede telefónica, os arruamentos e 
passeios.
Esta empreitada é custeada pela 
Câmara Municipal da Mealhada 
com o objectivo de dotar os lotes 
de todas as condições para que as 
empresas aí possam instalar-se de 
imediato e abrange 21 dos 56 lotes 

da nova Zona Industrial, compre-
endendo uma área de cerca de 
160 mil metros quadrados e tendo 
um prazo de execução de 9 meses, 
que termina em Junho próximo. O 
investimento em infraestruturas 
soma-se às verbas despendidas com 
a aquisição de terrenos, que ultra-
passou os 2,3 milhões de euros. Esta 
é uma aposta estratégica da Câmara 
Municipal da Mealhada, que está já 
a captar novos investimentos, pro-
movendo o desenvolvimento eco-
nómico municipal e regional.
A localização privilegiada da Zona 
Industrial da Pedrulha - situada 
junto da portagem da Mealhada da 
Auto-Estrada do Norte (A1) e servi-
da pela EN 234, com ligação à EN1/
IC2 e à Mealhada e a Cantanhede-, 

torna-a um local particularmente 
atractivo para as empresas. 
O processo de construção da Zona 
Industrial da Pedrulha tem sido 
conduzido com a máxima celerida-
de por parte da Câmara Municipal 
da Mealhada, com vista a corres-
ponder às solicitações por parte 
de investidores interessados em 
instalar-se no Concelho, o que levou 
mesmo a autarquia a dividir o pro-
cesso de infraestruturação em duas 
fases, com vista a permitir a rápida 
instalação das primeiras empresas. 
No final do ano passado, foram 
colocados à venda os lotes desta 1º 
fase, que foram todos vendidos.
A autarquia prevê arrancar com a 
2ª fase da Zona Industrial ainda no 
corrente ano de 2006.

PEDRULHA
ZONA INDUSTRIAL

Está a avançar o arranjo das zonas envolventes aos 
Moinhos de Cereais do Lograssol, que foram já recupera-
dos pela Câmara Municipal da Mealhada. Esta interven-
ção abrange uma área de cerca de 6 mil metros quadrados, 
que será reconvertida para espaço de lazer e, em paralelo, 
funcionará como complemento dos moinhos.
O objectivo é que este espaço seja convidativo, atraindo 
os visitantes, pelo que todo o espaço está a ser arrel-
vado, ao mesmo tempo que se conservam as espécies 
arbóreas e arbustivas existentes. A protecção da ribeira 
e das linhas de água, a criação de percursos pedonais são 
outras medidas, a par com a instalação de equipamento 
turístico e de lazer.

Concluído está o arranjo da Urbanização da Quinta da 
Nora, localizada no centro da Mealhada, e que, para além 
da componente habitacional, comporta ainda diversos 
espaços comerciais. Ao todo, foram aí investidos mais de 
160 mil euros, nos trabalhos de arranjos interiores, ilumi-
nação, sistema de rega, pavimentação e fonte.

ARRANJO
QUINTA DA NORA

O Lago do Luso tem vindo a ser alvo de intervenções da 
Câmara Municipal da Mealhada, com vista a preservar e 
embelezar a zona. Nos últimos tempos, foram aí investi-
dos mais de 13 mil euros, em melhorias diversas, desde 
a instalação de um abrigo para os patos, de mobiliário 
urbano, como bancos e papeleiras, até ao embelezamento 
do murete que rodeia o lago, visando tornar aquele local 
ainda mais aprazível para quem o visita.

PRESERVAÇÃO
LAGO DO LUSO

A Câmara Municipal da Mealhada procedeu às obras 
de adaptação do Jardim de Infância da Mealhada, para 
desenvolvimento da componente de apoio à família. No 
âmbito desta intervenção, foi requalificada uma sala, des-
tinada às refeições, e a cozinha, tendo ainda sido criados 
dois novo portões com acesso directo à escola e à zona de 
recreio, que recebeu um novo pavimento.
Este é um dos vários estabelecimentos de ensino tute-
lados pela autarquia e que estão a ser alvo de trabalhos 
de beneficiação, ampliação ou construção de edifícios 
novos, no âmbito da estratégia de requalificação do par-
que escolar do Concelho que é uma das apostas desta 
Câmara Municipal.

ENVOLVENTE
MOINHOS DO LOGRASSOL

BENEFICIAÇÃO
JARDIM DE INFÂNCIA DA MEALHADA
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Buçaco 
O Deserto dos Carmelitas Descalços

“Aparentemente toda a gente 
conhece o Buçaco. A mata é justa-
mente famosa. O Grande Hotel apa-
rece em milhares de fotografias. As 
capelas e outros pequenos edifícios 
espalhados pela encosta da serra e 
escondidos pelas árvores são inces-
santemente fotografados pelos 

turistas. Mas a quase toda a gente 
escapa o singular significado deste 
conjunto arquitectónico e paisagísti-
co, e o que resta do antigo convento 
ali existente até aos anos iniciais do 
século XIX, passa hoje quase desper-
cebido perante o magnífico Grande 
Hotel construído no final desse 

século à custa de grande parte das 
instalações conventuais que então 
foram demolidas. Ora, o convento, 
as ermidas e os pequenos edifícios 
dispersos pela mata formam um 
dos mais vastos e originais conjun-
tos arquitectónicos desde sempre 
erguidos pela ordem monástica dos 
Carmelitas Descalços”. 
É este o início do livro “Buçaco. O 
Deserto dos Carmelitas Descalços”, 
da autoria de Paulo Varela Gomes, 
lançado a 1 de Dezembro, no 
Convento do Buçaco. A obra foi 
editada com o apoio da Câmara 
Municipal da Mealhada.
Quem o tiver entre mãos, estará 
perante “um trabalho de história da 
arte e da arquitectura que se ocupa 
do significado artístico e religioso 
dos extraordinários edifícios e da 
mata criados pelos carmelitas no 
Buçaco. Este significado ultrapassa 
em muito as fronteiras tanto da 
arquitectura como da cultura por-
tuguesas, interessando a história e a 
cultura ocidentais como um todo”.
Paulo Varela Gomes licenciou-se em 
História pela Universidade Clássica 
de Lisboa, é mestre em História da 
Arte pela Universidade Nova de 
Lisboa e doutorou-se em História da 
Arquitectura pela Universidade de 
Coimbra. É Professor Associado do 
Departamento de Arquitectura da 
Faculdade de Ciência e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra e pro-
fessor visitante da Universidade do 
Minho e de outras universidades 
portuguesas e estrangeiras.

A abertura das “Bodas de Luís Alonso”, de G. 
Gimenez, interpretada pela Orquestra Clássica do 
Centro, dirigida pelo maestro Virgílio Caseiro, mar-
cou o início do Concerto de Ano Novo, promovido 
pela Câmara Municipal da Mealhada, a 7 de Janeiro, 
e que decorreu no Cine-Teatro Municipal Messias, 
que esgotou a sua lotação.
Seguiu-se “Le boef sur le Toit”, de D. Milhaud, e 
“Tritsch Tratsch Polka”, de J. Strauss. Na segunda 
parte, ouviram-se “Rosas do Sul”, “Pizzicato Polka” 
e “Vida de Artista”, também de J. Strauss. Uma suite 
portuguesa, de Ruy Coelho, interpretada em con-
junto com a Filarmónica Pampilhosense, encerrou 
o concerto.

O património religioso do Concelho esteve em 
exposição no Cine-Teatro Municipal Messias, entre 
3 e 26 de Dezembro, através de pinturas a óleo da 
autoria de Manuel António Bastos Marques. 

Património Religioso em 
exposição de pintura

“Melancolias florescem, no jardim que o olhar alcan-
ça...” foi o tema da exposição que reuniu 36 fotografias, 
a preto e branco, da autoria de Inês de Rama Serra.
A mostra esteve patente entre 7 e 30 de Janeiro, na Sala 
de Exposições do Cine-Teatro Municipal Messias. 

Mostra de Fotografia
no Cine-Teatro Messias Foram sete dias em cheio para meia 

centena de crianças e jovens, entre 
os 6 e os 15 anos, que participaram 
nas Férias Culturais e Desportivas/
Natal 2005, que foram promovi-
das pela Câmara Municipal da 
Mealhada pelo 3º ano consecutivo.

As actividades foram variadas, visan-
do proporcionar uns dias de férias 
bem passados às crianças e jovens 
em férias escolares. Atletismo, Pólo 
Aquático, Hidroginástica, Jogos de 
Mesa, Cinema, Ténis, Ateliês de 
Culinária e de Desenho, bem como 

Férias Culturais e
Desportivas para meia centena de jovens

visitas ao Museu do Sal e ao Museu 
do Porco, às Caves Messias e à Casa 
Quinhentista foram algumas das 
actividades que animaram a criança-
da. Refira-se que metade dos partici-
pantes foram crianças e jovens que 
estão a ser acompanhados ao abrigo 
do projecto “Intervir para Prevenir” 
e que acompanha actualmente cerca 
de 65 menores em risco. 
As Férias Culturais e Desportivas 
têm vindo a ser concretizadas por 
técnicos de Desporto da autarquia e 
por técnicos do gabinete de Serviço 
Social da Câmara Municipal da 
Mealhada, adstritos ao projecto 
“Intervir para Prevenir”. 
No último dia, decorreu a entrega 
dos diplomas de participação, que 
esteve a cargo do Vereador do 
Desporto, António Jorge Franco.

Concerto de Ano Novo
com lotação esgotada 
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Biblioteca Municipal
da Mealhada

“Aquilino Desconhecido” foi o nome da exposição 
bio e bibliográfica que esteve patente na Biblioteca 
Municipal da Mealhada, entre 12 de Dezembro e 15 de 
Janeiro. A mostra reuniu 12 telas, que reconstituíam 
cronologicamente a vida e a obra do escritor, nascido 
em 1895 e falecido em 1963. Textos, ilustrações, docu-
mentos e fotografias revelaram as diferentes fases 
da sua vida, com o objectivo de desvendar perante 
o público os traços da sua personalidade, tarefa que 
foi complementada com depoimentos do próprio 
Aquilino Ribeiro em relação a acontecimentos espe-
cíficos que marcaram a sua vida.
A última tela apresentava fotografias alusivas à liga-
ção do escritor a Romarigães, sendo complementada 
com reproduções de apontamentos manuscritos e 
outros documentos que revelaram o processo de 
criação de “A Casa Grande de Romarigães”.
A preparação desta exposição, que integra o progra-
ma “Itinerâncias” do Instituto Português do Livro e 
das Bibliotecas, contou com a colaboração do filho 
do escritor, Aquilino Ribeiro Machado.

Exposição revelou
“Aquilino Desconhecido”

Um “Livro Gigante Vivo”, com a história da “Prenda 
de Natal do Henrique sempre espera”, encantou a 
criançada que passou pela Biblioteca Municipal da 
Mealhada, no dia 13 de Dezembro.
Decorreram duas apresentações, para 40 crianças cada, 
a cargo de elementos da Biblioteca de Mortágua. No 
final, cada criança recebeu ainda uma doce lembrança.

“Livro Gigante Vivo”
encantou criançada

Foram 30 os pequenos “reizinhos” que, devidamen-
te coroados, fizeram a “Visita de Reis”, no dia 6 de 
Janeiro, à Biblioteca Municipal da Mealhada. As 
crianças, do Jardim de Infância da Mealhada, entoa-
ram cânticos e disseram poesias, recebendo um baú 
com pequenas guloseimas douradas e um conjunto 
de livros infantis, destinados à biblioteca do esta-
belecimento de ensino, visando incentivar a leitura 
desde a mais tenra idade.

“Pinheirinho de Natal”
foi tema de história
“O Pinheirinho de Natal”, uma história da autoria 
de Margarida Soares, foi a iniciativa que decorreu 
no dia 15 de Dezembro, na Biblioteca Municipal da 
Mealhada. O conto, dito por Ana Soares, foi atenta-
mente acompanhado por 25 crianças do Jardim de 
Infância de Sant’Ana.

“Visita de Reis”
na biblioteca

Foram 46 anos dedicados aos livros e à promoção da lei-
tura. Uma aventura que começou em 1958, quando José 
Melo iniciou o trabalho que o acompanharia durante 
34 anos, na Biblioteca Itinerante da Fundação Calouste 
Gulbenkian e que se prolongaria durante mais 12, na 
biblioteca fixa, na Mealhada.
A chegada da carrinha da Gulbenkian a cada localidade 
– Mealhada, Mira, Pampilhosa, Cantanhede, Anadia... 
– era uma “autêntica festa”, recorda José Melo, lembran-
do que todos se aproximavam assim que soava a buzina 
da carrinha, “pessoas cultas e menos cultas, crianças a 
saltitar à nossa volta”, como em Brasfemes (Coimbra), 
onde quem saía da missa se aglomerava junto da “itine-
rante” ou na Praia de Mira: “Havia dezenas de crianças, 
era uma autêntica avalancha. As pessoas esperavam 1 
hora para serem atendidas”.
O trabalho era tanto que, não só teve de começar a tra-
balhar também ao domingo, como era preciso gerir ao 
pormenor as visitas a cada localidade – chegava a visitar 
5 por dia -, de forma a conseguir estar mais tempo nos 
locais onde havia mais leitores.
Leitores “feitos” pela biblioteca itinerante da 
Gulbenkian, mas que também se tornaram amigos. José 
Melo conhece meio mundo. Ou, melhor, é conhecido 
por centenas de pessoas, que ainda hoje o cumprimen-
tam, embora nem sempre se recorde de todas. É que 
muitos eram crianças que, entretanto, cresceram. Mas 
que guardam na memória o empenho, a dedicação e 
o afecto que José Melo dedicava a todos, já que o seu 
trabalho esteve longe de se restringir ao empréstimo de 
livros. Trocava ideias com os leitores, pedia-lhes uma 
análise crítica das obras que tinham lido, estimulava-os 
a continuarem a ler e a estudar, oferecia o ombro para 
quem precisava de desabafar os arrufos com os namo-
rados e outras pequenas (grandes) tristezas de que a 
vida é feita. 
Laços criados, que não se esquecem. Quando a velhinha 
carrinha da Gulbenkian deixou de se fazer à estrada, 
foram muitos os leitores/amigos que, anos mais tarde, 
o passaram a visitar na biblioteca da Mealhada, mesmo 
residindo noutros concelhos. 
Ao longo destas mais de 4 décadas, José Melo viveu 
muitas mudanças, tantas como as que foram aconte-
cendo no País. Nos anos 50/60, recorda, livros como 
“O Crime do Padre Amaro” (censurados com uma 
lista vermelha na capa) eram procurados às dezenas 
pelos leitores, muitos dos quais os escondiam debaixo 
dos agasalhos para não serem criticados por quem se 
cruzasse com eles. “Foi uma grande luta nos primeiros 
10/20 anos”, sublinha José Melo, lembrando que “a 
Fundação tinha dirigentes mais progressistas”, o que 
não agradava a Salazar.
No pós-25 de Abril, outras experiências o marcaram, 
como quando começou a ir à cadeia de Coimbra para 
emprestar livros aos reclusos: “Havia aquele abraço, 
aquele brilho nos olhos, por aqueles momentos de 
liberdade”.
José Melo mantém esse brilho nos olhos. Apesar de 
reformado, há hábitos que não se perdem. Continua 
a ler. E todas as semanas vai à Biblioteca Municipal 
da Mealhada. No dia 30 de Novembro, foi surpreen-
dido com uma homenagem, promovida pela Câmara 
Municipal, em reconhecimento de uma carreira (e vida) 
dedicada aos livros, que tantos emocionaram. 
Nesse dia, foi a sua vez de se emocionar...

Homenagem a José Melo

Desde que abriu portas, em 30 de Novembro de 
2004, até ao passado dia 10 de Janeiro, a Biblioteca 
Municipal da Mealhada registou a inscrição de 1665 
utentes, a grande maioria dos quais (524) pertencen-
tes ao escalão etário 21-35 anos, a que se segue a faixa 
etária dos 17-20 anos, com 253 inscritos, e o escalão 
36-50 anos, com 235 utentes. 
Em 2005, o mês de Março foi aquele que registou 
o maior número de empréstimos (1041), seguindo-
se o mês de Setembro (969) e o de Julho, com 942 
empréstimos. O mês de Agosto, dado o período de 
férias, foi aquele  no qual se registou o menor número 
de empréstimos: 575.
Em termos de pesquisas, Abril foi o mês que registou 
o número mais elevado (1270), seguindo-se Janeiro e 
Fevereiro, ambos com 1060 pesquisas. Agosto, com 
253 pesquisas, foi o mês com menor actividade.



Já aprovado pela Câmara e pela Assembleia 
Municipal, o Orçamento e Opções do Plano para 
2006 traduzem as severas restrições impostas às 
Autarquias Locais e a diminuição real das receitas 
do Município. É, por isso, o Orçamento mais baixo 
dos últimos anos, fixando-se nos 17,230 milhões de 
euros, reflectindo também, desta forma, a dimi-
nuição da capacidade de investimento da Câmara 
Municipal da Mealhada. A actividade camarária em 
2006 irá, neste contexto, pautar-se por um ainda 
maior rigor na gestão e por uma estratégia que visa, 
essencialmente, completar um vasto leque de infra-
estruturas em curso e reforçar o investimento em 
estruturas de promoção da Economia, da Educação, 
da Modernização dos Serviços e dos Equipamentos 
Municipais e da Qualidade de Vida da população. 
Opções que se traduzem nas dotações orçamentais 
para cada um dos sectores da actividade camarária, 
destacando-se as Obras Municipais (4,643 milhões 
de euros); as Águas, Saneamento e Higiene Pública 
(2,697 milhões de euros); a Educação (1,448 milhões 
de euros); o Desporto (1,328 milhões de euros); os 
Espaços Verdes e a Requalificação do Ambiente 
(1,095 milhões de euros); a Gestão e Planeamento 
Urbanístico (838 mil euros) e a Cultura (609 mil 
euros). Refira-se ainda que as transferências para as 
Juntas de Freguesia e outras associações ascende aos 
1,191 milhões de euros. Estas verbas correspondem,  
pois, às Opções do Plano para 2006, que têm como 
objectivos a dinamização da economia do Concelho, 
através do reforço no investimento de estruturas de 
localização empresarial, no apoio à instalação de 
novas empresas, na organização de acções de dina-
mização e de promoção da actividade empresarial.

Apostas estratégicas

O reforço do investimento na melhoria da qualidade 
do Ensino, da Educação e da Formação, construindo 

Orçamento de muito rigor para 2006:
é o mais baixo valor dos últimos anos

novos equipamentos escolares e requalificando os 
existentes, de acordo com as indicações da Carta 
Educativa Municipal, e a promoção da utilização 
das Tecnologias de Informação, quer através do 
apetrechamento informático de todas as escolas 
e jardins-de-infância quer através da criação de 
novos espaços públicos de acesso à Internet são 
outras apostas estratégicas.
Na área do Ambiente, será intensificado o investi-
mento na qualificação ambiental, nomeadamente 
através da criação e recuperação de espaços verdes, 
da protecção e promoção dos recursos naturais e da 
sensibilização para a defesa do meio ambiente. 
A qualificação dos espaços e equipamentos urba-
nos, seja pela beneficiação das zonas envolventes, 
seja pela criação de circuitos de manutenção, de 
espaços de lazer e de diversão nos centros das 
povoações é outro dos objectivos.
Este ano, irá prosseguir a remodelação das redes de 
água e saneamento e serão dados importantes pas-
sos para a conclusão da estrutura viária concelhia.
Serão também concluídas e apetrechadas infra-
estruturas de apoio à Cultura, Desporto e Lazer. 
No que ao Desporto e à Acção Social respeita, será 
prosseguida a política de apoio, reforçando o apoio 
às Associações Culturais e criando condições para a 
redefinição da estratégia cultural municipal.
A promoção da qualidade da Saúde no Concelho, 
através do apoio à construção do Hospital da 
Misericórdia e da colaboração na construção de 
Extensões de Saúde nas freguesias é a prioridade 
nesta área.
Será ainda concluído o projecto do novo edifício 
dos Paços do Município e avançar-se-á para o 
lançamento do concurso público para a sua cons-
trução, ao mesmo tempo que se apostará na requa-
lificação dos serviços e se continuará a investir na 
formação e na qualificação do pessoal, para servir 
mais e melhor os munícipes.

Subsídios pagos às Associações 
Culturais e Recreativas em 2005

Subsídios pagos às
Associações Desportivas em 2005

Casa do Povo da Vacariça

Associação Jovens Cristãos do Luso

Associação de Apicultores do Litoral Centro-
Luso

Associação Aposentados da Bairrada

Associação Cultural Desportiva e Recreativa 
do Pisão

Associação Carnaval da Bairrada

Associação Desportiva e Cultural dos 
Pescadores da Pampilhosa

Associação Desportiva e Cultural dos Amigos 
do Pego

Grupo Cénico de Santa Cristina

Centro de Cultura e Recreio da Quinta do 
Valongo

Centro Recreativo de Barrô

Centro Cultural e Recreativo de Adões

Sociedade Mangueirense-Associação Cultural 
– Mealhada

Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira

Núcleo Filatélico e Numismático do Concelho 
da Mealhada

Grémio de Instrução e Recreio – Pampilhosa

Centro Social e Cultural da Ferraria

Comissão da Fábrica da Igreja de Casal 
Comba

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de 
Barcouço

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de 
Mealhada

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de 
Casal Comba

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de 
Pampilhosa

Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo 
Concelhio

Grupo Folclórico “As Tricanas” da Vila de 
Luso

Grupo Folclórico e Etnográfico “Girassóis da 
Bairrada” – Pisão

Grupo Cultural e Recreativo “As Flores de São 
Romão”

O Planalto – Associação Desenvolvimento 
Rural

Rancho Folclórico de São João - Casal Comba

Grupo Regional da Pampilhosa do Botão

Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da 
Pampilhosa

Rancho Infantil e Juvenil Ventosa do Bairro

Filarmónica Pampilhosense

Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 
de Agosto

Grupo Coral Columba

Grupo Coral Magister – Mealhada

450 euros

450 euros

562,50 euros

112,50 euros

900 euros

50 000 euros

225 euros

225 euros

225 euros

675 euros

337,50 euros

675 euros

675 euros

2 475 euros

787,50 euros

337,50 euros

337,50 euros

7 500 euros

675 euros

675 euros

675 euros

675 euros

1000 euros

3 262,50 euros

1 575 euros

2 475 euros

225 euros

3 712,50 euros

3 937,50 euros

4 050 euros

900 euros

7 425 euros

7 425 euros

1 800 euros
2 700 euros

Ajax Desportivo e Cultural da Silvã
Casal Comba Real Clube
Centro Recreativo de Antes
Centro R C D Travasso
Clube Desportivo do Luso
Futebol Clube Barcouço
Futebol Clube da Pampilhosa
Grupo Desportivo da Mealhada
Mealhadactiva Associação Desportiva
Hóquei Clube da Mealhada
Luso Ténis Clube
Sport Benfica e Arinhos
Sport Clube Carqueijo

6 080 euros
7 280 euros
6 280 euros

1 632,50 euros
14 420 euros
6 800 euros
38 571 euros

45 050 euros
960 euros

35 840 euros
3 600 euros
6 840 euros
11 100 euros
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MUNICÍPIO DA MEALHADA

EDITAL N.º1/2006

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 n.º 

26/94, de 19 de Agosto, no 2º semestre de 2005 a Câmara Municipal procedeu às 

seguintes transferências:

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MEALHADA...9332,67€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA.....2.575.99€

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

FUTEBOL CLUBE DA PAMPILHOSA.........................................27.186.00€

GRUPO DESPORTIVO MEALHADA...........................................30.200.00€

HÓQUEI CLUBE DE MEALHADA...............................................21.380.00€

JUNTA TURISMO LUSO BUSSACO...........................................50.000.00€

E, para constar, se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados 

nos lugares de estilo.

E eu                                                              Chefe de Divisão Financeira o 

subscrevi,

Paços do Município de Mealhada, 9 de Janeiro de 2006

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

A Câmara Municipal da Mealhada deliberou atribuir um 
subsídio de 75 mil euros à Associação de Carnaval da 
Bairrada para a realização dos festejos do Carnaval/2006, 
de acordo com a proposta apresentada pelo Presidente 
da Câmara.
O montante do subsidio é igual ao atribuído em anos 
anteriores, salvaguardando-se a eventualidade de ser 
atribuída uma verba suplementar de mais 25 mil euros, 
caso as condições atmosféricas não permitam receitas 
adequadas.
Os pagamentos serão efectuados em três prestações 
iguais, a primeira das quais entregue em Dezembro de 
2005. As outras duas são entregues em Janeiro de 2006 e 
em Fevereiro de 2006.

Autarquia apoia Carnaval

Delegação de Competências

Juntas de Freguesia

Antes
Barcouço
Casal Comba
Luso
Mealhada
Pampilhosa
Vacariça
Ventosa do Bairro

Total

Iluminação Pública

561
1 644
1 821
1 671
1 587
1 745
1 458
765

11 252

Conserv/Limp.
Val./Berm./Passe.

5 178
15 183
16 824
15 433
14 661
16 115
13 466
7 064
103 924

Toponímia

250
731
810
743
706
776
648
340
5 004

Total

5 989
17 558
19 455
17 847
16 954
18 636
15 572
8 169
120 180
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Câmara indignada com abandono 
do antigo Hotel Serra no Luso

O Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, denunciou a “lamentá-
vel situação” de abandono em 
que se encontra o edifício do 
antigo Hotel Serra, no Luso, 
adquirido há alguns anos pelo 
INATEL, pedindo ainda escla-
recimentos acerca do destino 
que a instituição pretende dar 
ao imóvel.
Em ofício dirigido ao 
Presidente da Direcção do 
INATEL, o autarca alertou para 
“a lamentável situação” do imó-
vel, localizado junto ao Centro 
de Férias do INATEL. “De 
facto, a situação que se verifi-
ca há muitos meses de portas 
exteriores arrombadas, janelas 
abertas e água da chuva a cair 
no interior do edifício, obriga-

nos a pensar que estamos num 
país de loucos, incompetentes e 
irresponsáveis”, escreveu Carlos 
Cabral, questionando: “Como 
será possível permitir a degra-
dação daquele edifício aberto 
ao vandalismo, cheio de lixo e 
entulho, quando dois ou três 
operários (pedreiro, carpinteiro 
ou auxiliar) resolveriam num 
dia a preservação do edifício, 
pregando as portas, substituin-
do meia dúzia de telhas e reti-
rando o entulho do interior?”
No entender do Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
“aquele edifício abandonado 
e sem qualquer manutenção 
(ainda que ligeira), é bem o 
exemplo da irresponsabilidade a 
que está sujeito o Património do 
Estado. Realmente, o povo não 

consegue pagar tudo isto...”. 
Por isso, acrescentou, “é com 
indignação que me dirijo a V. 
Exa., no sentido de solicitar que 
ponha cobro a esta situação e, 
a troco de algumas dezenas de 
Euros, sejam poupados muitos 
milhares, evitando o colapso do 
edifício”.
Em conclusão, Carlos Cabral 
questionou acerca da possi-
bilidade do edifício “vir a ser 
recuperado para ampliação do 
Centro de Férias do Luso”, per-
guntando, ainda, “que destino 
pensa o INATEL vir a dar ao 
edifício do antigo Hotel Serra 
do Luso?”.
Ao fim de cerca de três meses, 
não foi ainda recebida qualquer 
resposta, permanecendo tudo 
na mesma.
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Vamos poupar água

Torneio Regional de
Fundo reuniu 90
atletas nas Piscinas

Foram 90 os atletas de 8 clubes da 
Associação de Natação de Aveiro (ANA) 
que participaram no Torneio Regional de 
Fundo, uma organização conjunta da ANA 
e da Câmara Municipal da Mealhada, que 
decorreu nos dias 10 e 11 de Dezembro, 
nas Piscinas Municipais da Mealhada.
Carolina Maria Loureiro (Académico 
de Viseu Futebol Clube), Ana Barbara 
Pereira (Clube dos Galitos de Aveiro) e 
Joana Filipa Lamas (Associação Estamos 
Juntos) foram, respectivamente, as 1ª, 2ª 
e 3ª classificadas, na categoria Juvenis, da 
prova “400 metros estilos”. Pedro Miguel 
Costa (Sporting Clube de Espinho), 
Rui Miguel Aires (Sporting Clube de 
Espinho) e André Ricardo Simões (Clube 
dos Galitos de Aveiro) foram, respectiva-
mente, os 1º, 2º e 3º classificados na prova 
“400 metros estilos”. O primeiro atleta 
pertence à categoria Infantis e os outros 
dois à Juvenis.
Ana Barbara Pereira (Clube dos 
Galitos de Aveiro), Joana Filipa Lamas 
(Associação Estamos Juntos) e Carolina 
Maria Loureiro (Académico de Viseu 
Futebol Clube) alcançaram, por esta 
ordem, os 3 primeiros lugares na prova 
“800 metros livres”. Já Paulo André da 
Costa (Académico de Viseu Futebol 
Clube), André Ricardo Simões (Clube 
dos Galitos de Aveiro) e Rui Miguel Aires 
(Sporting Clube de Espinho) foram os 3 
primeiros classificados na prova “1500 
metros livres”.
O torneio abrangeu os Infantis - no caso 
dos atletas masculinos, para os nascidos 
em 1992/93 e no caso das atletas femini-
nas, para as nascidas em 1993/94 - e os 
Juvenis - para os atletas masculinos nasci-
dos em 1990/91 e para as atletas femininas 
nascidas em 1992.

A Carta Educativa do Município foi 
apresentada ao Conselho Municipal 
de Educação, no dia 15 de Dezembro, 
na Biblioteca Municipal, tendo ainda 
sido convidados a assistir a esta apre-
sentação da 1ª versão do documento os 
Presidentes de Juntas de Freguesia.
Uma das conclusões que resulta da 
análise deste documento é relativa à 
expectativa de crescimento da popula-
ção escolar do Concelho da Mealhada 
nos próximos anos, em resultado 
do facto do número de crianças que 
frequentam os Jardins-de-Infância ter 
vindo a aumentar desde 1999. Este 
aumento do número de alunos neste 

Carta Educativa apresentada ao 
Conselho Municipal de Educação

nível de ensino relaciona-se com o 
aumento populacional que se tem 
vindo a registar no Concelho relati-
vamente à população residente com 
idade entre os 25 e os 45 anos, ou seja, 
em idade de procriar. Verifica-se tam-
bém um aumento na população esco-
lar que frequenta o ensino secundário, 
embora se constate que tem diminuído 
o número de alunos que frequentam 
as escolas dos 2º e 3º ciclos do Ensino 
Básico, nomeadamente pela mudan-
ça de alunos para escolas de outros 
municípios.
A Carta Educativa do Município da 
Mealhada, quando concluída, vai ser 

um importante instrumento de planea-
mento municipal – no âmbito do Plano 
Director Municipal -, já que, por um 
lado, faz o actual “retrato” do sistema 
educativo do Concelho e, por outro, 
permite um trabalho prospectivo, visan-
do antecipar a evolução deste sistema 
nas próximas duas décadas, revelan-
do-se, neste contexto, um instrumento 
precioso para a autarquia gerir o parque 
escolar concelhio. A elaboração deste 
documento, a cargo de uma equipa 
do Centro de Estudos Geográficos da 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, dirigida por António Rochete, 
ao abrigo de um protocolo com esta 
Câmara Municipal, teve como filosofia 
subjacente a criação de um instrumento 
dinâmico, assentando num conjunto de 
bases de dados, cada uma representati-
va de um nível de ensino existente no 
Município, bem como outras duas: uma 
destinada a cada dos agrupamentos de 
escolas e outra associada às “actividades 
de tempos livres”. Os dados são actuali-
záveis a cada momento, podendo ainda 
esta carta educativa vir a ser relaciona-
da com outras cartas temáticas, para as 
áreas do Desporto e da Acção Social, já 
em elaboração.

Foram muito mais as mulheres que 
os homens que, em 2005, decidiram 
tirar o seu Diploma de Competências 
Básicas em Tecnologias da Informação 
no Espaço Internet Mealhada Digital. 
De entre o total de 114 pessoas que 
obtiveram o seu diploma, 76 foram 
mulheres e 38 foram homens, ou seja, 
apenas 33% dos diplomados são do 
sexo masculino enquanto 67% são do 
sexo feminino.
As disparidades em termos do género, 
são menos acentuadas no que respei-
ta às idades. Em termos médios, os 
homens que optam por fazer esta for-
mação têm uma idade que ronda os 35 
anos, enquanto as mulheres têm uma 
idade aproximada de 37 anos. Em ter-
mos de habilitações literárias, foram os 
detentores do 6º ano de escolaridade 
que mais recorreram a esta formação, 
logo seguidos por quem detém o 9º 

Mulheres apostam nas novas tecnologias
ano de escolaridade. A maioria eram 
trabalhadores no activo.
Refira-se que estas acções de formação 
são gratuitas, bastando aos interessados 
dirigir-se ao Espaço Internet Mealhada 
Digital para obterem informações e ins-
creverem-se na formação que lhes per-
mitirá obter o Diploma de Competências 
Básicas em Tecnologias da Informação.
Estas acções de formação – que arran-
caram em 2004 - são uma das apostas da 
Câmara Municipal da Mealhada na área 
das tecnologias da informação, dada a 
importância que o domínio destas fer-
ramentas, como a Internet, assume nos 
dias de hoje. O objectivo é combater a  
info-exclusão e  fomentar o exercício 
pleno dos seus direitos de cidadania.
Em 2004, primeiro ano da iniciativa, 
mais de 80 pessoas frequentaram as 
11 acções de formação gratuitas que 
decorreram no Espaço Internet da 

Mealhada. No ano passado, esse número 
elevou-se para as 114 pessoas. O Diploma 
de Competências Básicas em Tecnologias 
da Informação é um documento que cer-
tifica que quem o possui está habilitado 
com as competências básicas indispensá-
veis nas sociedades actuais. Em termos de 
conteúdos programáticos, as acções, com 
uma duração total de 12 horas, compreen-
dem  “Introdução à Informática e Sistema 
Operativo Windows”, “Introdução ao 
Processamento de Texto”, “Pesquisa na 
Internet” e “Correio Electrónico”.
As acções de formação organizam-se em 
módulos. Em cada módulo, os formandos 
aprendem a realizar um conjunto de 
tarefas específicas. No final da formação, 
estão habilitados, entre outras tarefas,  a 
criar uma pasta e dar-lhe um título; a digi-
tar, gravar e imprimir um texto; a aceder à 
Internet e a receber ou enviar uma men-
sagem de correio electrónico.


