
O Núcleo de Intervenção Escolar e Familiar é 
uma nova estrutura, criada no âmbito do gabi-
nete de Serviço Social da Câmara Municipal 
da Mealhada, que visa apoiar crianças, jovens 
e respectivas famílias, no contexto das políti-
cas de Acção Social que são uma das priorida-
des da autarquia.
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        JAN     FEV      MAR     ABR      MAI       JUN     JUL      AGO      SET        OUT           NOV          DEZ           2006

BOLETIM MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA19Nº INFO MAIL

[ página 8 ] 

[ página 3 ] 

Câmara lança edição fac-similada do 
Foral Manuelino de Vacariça e Mealhada
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A Câmara Municipal da Mealhada, através do Pelouro 
da Cultura, vai editar uma edição fac-similada do Foral 
Manuelino de Vacariça e Mealhada, datado de 12 de 
Setembro de 1514, documento que havia sido dado como 
perdido, mas que foi recentemente localizado nos arqui-
vos do Banco de Portugal.
As cerimónias de lançamento da edição fac-similada do 
Foral, que terão lugar na Vacariça, berço do Concelho da 
Mealhada no dia 5 de Outubro de 2006, incluirão uma 
pequena reconstituição histórica.
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Está concluída a empreitada de infraestru-
turação da 1ª fase da Zona Industrial da 
Pedrulha, que representa um investimen-
to superior a 1,3 milhões de euros, uma 
das prioridades da Câmara Municipal 
da Mealhada com o objectivo de dotar 
os lotes com todas as condições para 

Zona Industrial da Pedrulha já tem infra-estruturas

que as empresas aí possam instalar-se de 
imediato. Esta é uma aposta estratégica 
da Câmara Municipal da Mealhada, que 
está já a captar novos investimentos, pro-
movendo o desenvolvimento económico 
municipal e regional.

Mais de 600 atletas, pertencentes a 141 
clubes, de todo o território nacional, 
participaram, nos dias 17 e 18 de Junho, 
no Campeonato Nacional de Atletismo / 
Juvenil, que decorreu na Pista do Centro 
de Estágios do Luso.

Mais de 600 jovens participaram
em Campeonato Nacional de Atletismo

O Pavilhão Municipal da Mealhada acolheu 
a Final Four da Taça de Portugal de Hóquei 
em Patins, que foi disputada nos dias 17 e 18 
de Junho, tendo sido vencida pelo F.C. Porto. 
Juventude de Viana, Sport Lisboa e Benfica e 
Académico FC foram as outras equipas que 
disputaram esta Final Four.

Taça de Portugal de
Hóquei em Patins decidida 
no Pavilhão da Mealhada

Cerca de 1200 alunos de jardins-de-infância e 
escolas do 1º ciclo do ensino básico do Concelho 
da Mealhada participaram na festa de encerra-
mento do projecto “Escolas em Movimento”, 
que decorreu no Centro de Estágios do Luso, 
nos dias 8, 9, 12, 16 e 20 de Junho.

Criado núcleo de apoio
a crianças, jovens e famílias

Escolas em Movimento
terminaram em grande festa
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Editorial

Trabalhar, no presente, para transfor-
mar o futuro do Município da Mealhada 
é a essência, mas, sobretudo, o grande 
desafio do trabalho autárquico, que 
abraçámos com empenho e convicção. 
Presente e futuro que se vão interli-
gando, quando o que planeamos hoje 
se vai tornando a realidade de amanhã 
à medida que o que projectamos vai 
ganhando existência real. 
Nesta espécie de viagem pelo tempo, 
o passado assume uma importância 
especial. Os tempos que passaram, as 
memórias dos espaços, das gentes, do 

que fomos, de onde partimos e até onde 
chegamos, o conhecimento do caminho 
percorrido são as raízes que alicerçam 
o que somos e que nos impulsionam ao 
longo do processo de transformação 
naquilo que queremos ser. É assim com 
as pessoas, mas também com as suas 
terras, com o espaço que habitamos e 
a que chamamos nosso e para o qual 
desejamos um futuro sempre melhor. E 
quando esse espaço tem atrás de si uma 
história de séculos, a responsabilidade 
é enorme e grande é também o orgulho 
pelo caminho percorrido.
É, pois, com plena consciência da res-
ponsabilidade com que trabalhamos 
diariamente, mas também com orgulho 
histórico que iremos, em breve, pro-
ceder à edição fac-similada do Foral 
Manuelino de Vacariça e Mealhada, 
datado de 12 de Setembro de 1514, mas 
só entregue a 5 de Outubro de 1516 às 
autoridades concelhias da época. O 
foral manuelino é o símbolo do reco-
nhecimento concelhio e de alguma 
capacidade administrativa deste ter-
ritório que, tantos séculos passados, 
deu origem ao Município da Mealhada. 
E, por isso, a publicação de um docu-
mento tão relevante e que chegou a 
ser dado como perdido é motivo de 
regozijo, convictos que estamos de que 
o desenvolvimento que desejamos para 
o futuro deste Concelho é indissociável 

Caros Munícipes:

da preservação das nossas raízes cultu-
rais e da nossa memória e identidade 
colectivas.
Espaço simbólico onde se cruza a 
história e a modernidade é o Arquivo 
Histórico Municipal da Mealhada, obra 
sonhada e planeada num passado recen-
te e que é já presente e, antecipamos, 
será futuro palco para novas descober-
tas. É lá que se trabalha há algum tempo 
na organização do seu acervo para que, 
no futuro, as portas daquele espaço se 
abram para quem aí quiser estudar, pes-
quisar, consultar, descobrir, viajar no 
tempo para melhor conhecer, e nos dar 
a conhecer a todos, as pequenas (gran-
des) estórias guardadas pela história. 
Para já, é com entusiasmo que anuncia-
mos que, a partir do dia 5 de Outubro 
de 2006, data em que será publicada a 
edição fac-similada do Foral Manuelino 
de Vacariça e Mealhada, o edifício do 
Arquivo Histórico Municipal estará 
aberto a todos os que queiram conhe-
cer aquele espaço onde, num futuro 
que desejamos não seja muito longín-
quo, estará, então, à sua espera, depois 
de devidamente organizado, o acervo 
documental do Município. 

O Presidente da Câmara

Carlos Cabral



Mealhada

concelho

BOLETIM MUNICIPAL 3

REABILITAÇÃO

ESTRADA VENTOSA/SEPINS

OBRAS MUNICIPAIS

REABILITAÇÃO
ESTRADA VENTOSA/PENEIREIRO

Está em fase de concurso a 
empreitada de reabilitação da 
Estrada Ventosa / Peneireiro, na 
freguesia de Ventosa do Bairro, 

até ao limite com Anadia, que 
visa a reabilitação geral da via e 
o reforço do pavimento em todas 
as ruas contíguas ao traçado. De 

acordo com o caderno de encargos, 
o preço-base é de 207 mil euros e o 
prazo de execução é de 180 dias.

Está a decorrer o concurso para a empreitada 
de Reabilitação da Estrada Municipal Ventosa / 
Sepins, na freguesia de Ventosa do Bairro, até ao 
limite com o Concelho de Cantanhede. A obra 
visa a reabilitação do pavimento que liga Ventosa 
do Bairro ao limite do Concelho e de alguns 
arruamentos adjacentes. O preço-base é de 115 
mil euros, segundo o caderno de encargos, que 
estipula um prazo de execução de 3 meses.

ARRUAMENTO
ALTO DE SANTO ANTÓNIO

Foi já assinada a consignação da empreitada de 
construção de um arruamento no Alto de Santo 
António, na Pampilhosa, que tem um prazo de 
execução de 180 dias.
Esta empreitada visa ligar a área urbana do 
Alto de Santo António à estrada Pampilhosa / 
Carqueijo, dotando o arruamento de infra-estru-
turas de distribuição de água, redes de saneamen-
to, pluviais e de iluminação pública.

PEDRULHA
ZONA INDUSTRIAL

Está concluída a empreitada de 
infraestruturação da 1ª fase da 
Zona Industrial da Pedrulha, 
que representa um investimento 
superior a 1,3 milhões de euros, 
uma das prioridades da Câmara 
Municipal da Mealhada com o 
objectivo de dotar os lotes com 
todas as condições para que as 
empresas aí possam instalar-se 
de imediato.
Foram abrangidos 21 dos 56 lotes 
da nova Zona Industrial, com-
preendendo uma área de cerca 
de 160 mil metros quadrados. O 
investimento em infraestruturas 
soma-se às verbas despendidas 

com a aquisição de terrenos, que 
ultrapassou os 2,3 milhões de 
euros. Esta é uma aposta estra-
tégica da Câmara Municipal da 
Mealhada, que está já a captar 
novos investimentos, promoven-
do o desenvolvimento económico 
municipal e regional.
A localização privilegiada da Zona 
Industrial da Pedrulha – situada 
junto da portagem da Mealhada 
da Auto-Estrada do Norte (A1) 
e servida pela EN 234, com liga-
ção 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 
celeridade por parte da Câmara 
Municipal da Mealhada, com vista 
a corresponder às solicitações por 
parte de investidores interessados 
em instalar-se no Concelho, o que 
levou mesmo a autarquia a dividir 
o processo 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, prevendo-se arrancar 
com a 2ª fase da Zona Industrial 
ainda no corrente ano de 2006.
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NOVOS EDIFÍCIOS
JARDIM PÚBLICO DA PAMPILHOSA

Está a decorrer a fase final do 
concurso da empreitada de cons-
trução de dois edifícios no Jardim 
Público da Pampilhosa, um dos 
quais albergará um restaurante 
e um estabelecimento comercial 
e o outro destinado a apoio ao 
jardim. Em termos arquitectóni-
cos, os imóveis irão apresentar 

uma imagem visual semelhante 
aos edifícios que existiam na 
antiga fábrica de produtos quími-
cos e que, devido ao seu estado 
de degradação, foram demolidos, 
dada a impraticabilidade da sua 
reabilitação. Serão edifícios de um 
só piso que, em conjunto, terão 
uma área de 510 metros quadra-

dos. A articulação com a via públi-
ca faz-se por um amplo “passeio” 
que se prolonga até uma praceta 
comum aos dois edifícios, que fun-
cionará como o “hall” de entrada 
do empreendimento. O preço-base 
é de 379 mil euros, de acordo com 
o caderno de encargos, que define 
um prazo de execução de 365 dias.

A empreitada de construção de uma Passagem 
Superior à Linha da Beira Alta (Ramal da Figueira 
da Foz), na Silvã, está em fase de concurso.
Com a construção desta passagem superior, será 
encerrada a passagem de nível sem guarda aí exis-
tente na estrada Silvã-Mala, aumentando assim 
a segurança no local. Esta obra é executada pela 
Câmara Municipal da Mealhada, em colaboração 
com a REFER.

REMODELAÇÃO

ANTIGOS PAÇOS DO MUNICÍPIO

Já foi aberto o concurso da empreitada de 
Remodelação do Antigo Edifício dos Paços do 
Município (ex-Delegação Escolar), localizado na 
Rua Dr. José Cerveira Lebre, na Mealhada.
O imóvel é constituído por dois pisos (rés-do-
chão e 1º andar), estando previsto que seja com-
pletamente remodelado. A intervenção passa pela 
demolição parcial e reabilitação do antigo edifí-
cio, que tem uma área de 140 metros quadrados, 
e pela remodelação de todas as infra-estruturas, 
nomeadamente ao nível da rede de água, de 
esgotos, de instalação eléctrica e de infra-estru-
turas de telecomunicações. O preço-base é de 
88.750 euros e o prazo de execução de 270 dias.
Neste edifício, irá ser instalado o Serviço Social 
da Autarquia, incluindo a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens em Perigo, o Centro Local 
de Apoio ao Imigrante e o Núcleo de Intervenção 
Escolar e Familiar.

Está em curso o concurso da 
empreitada de Arranjo da Zona 
Envolvente à Zona Desportiva da 
Mealhada, que visa dotar aquela 
área com um espaço ajardina-
do, que incluirá áreas de lazer. 
Em paralelo, pretende-se dotar 

a zona desportiva com novas 
funcionalidades, nomeadamente 
através da construção de dois 
courts para a prática do ténis.
O objectivo é criar um espaço 
que promova o convívio inter-
geracional, juntando pais, filhos e 

avós em torno das várias vertentes 
– desportiva, ambiental e de lazer – 
que serão desenvolvidas no local. 
O preço-base do concurso é de 74 
mil euros, segundo o caderno de 
encargos, que estipula um prazo 
de execução de 3 meses.

ARRANJO
ZONA DESPORTIVA DA MEALHADA

CONSTRUÇÃO

PASSAGEM SUPERIOR NA SILVÃ



Mealhada

concelho

BOLETIM MUNICIPAL 5

Está já concluído o novo Jardim 
Público da Vacariça, uma das 
apostas da Câmara Municipal da 
Mealhada no que se refere à cria-
ção de espaços verdes em diversas 
freguesias do Concelho. 
Com esta intervenção, a Câmara 

VACARIÇA
JARDIM PÚBLICO

Municipal da Mealhada não só 
requalificou um terreno que não 
estava a ser utilizado como, ao 
mesmo tempo, criou um novo 
jardim público destinado à frui-
ção da comunidade.
O jardim estrutura-se em três 

grandes áreas relvadas, com árvo-
res e canteiros de flores.
O percurso pelo jardim faz-se 
através de caminhos pedonais. 
Foi ainda instalada naquele espaço 
uma fonte de jogos de água, visan-
do torná-lo mais aprazível.

Está a avançar o arranjo das zonas envolventes aos 
Moinhos de Cereais do Lograssol, movidos a água, 
que foram já recuperados pela Câmara Municipal 
da Mealhada. Esta intervenção abrange uma área de 
cerca de 6 mil metros quadrados, que será recon-
vertida para espaço de lazer e, em paralelo, funcio-
nará como complemento dos moinhos. O objectivo 
é que este espaço seja convidativo, atraindo os visi-
tantes, pelo que todo o espaço está a ser arrelvado, 
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 instala-
ção de equipamento turístico e de lazer.
Esta intervenção faz parte de um projecto integra-
do de requalificação e de revitalização da freguesia 
da Vacariça, assente na sua vocação rural e benefi-
ciando da sua localização geográfica privilegiada, 
que pretende despertar toda a comunidade para a 
capacidade de desenvolvimento da freguesia e para 
a sua atractividade turística e cultural. 

BARCOUÇO
JARDIM PÚBLICO

Pronto está também o Jardim Público de Barcouço, 
um dos vários espaços verdes que a Câmara 
Municipal da Mealhada tem vindo a criar em 
diversos pontos do Concelho. Com esta emprei-
tada, foi requalificado um terreno, localizado no 
centro de Barcouço, com vista à sua fruição pela 
população enquanto espaço de lazer. 

ARRANJO
ENVOLVENTE AOS MOINHOS DO LOGRASSOL

Visando dotar o Município da 
Mealhada com uma taxa de 
cobertura de rede de saneamen-
to que ronde os 100%, a Câmara 
Municipal da Mealhada lançou o 

concurso da empreitada de exe-
cução da Rede de Drenagem e 
Tratamento de Águas Residuais 
das povoações de Carvalheiras e 
Louredo, na freguesia do Luso. 

De acordo com o caderno de 
encargos, o preço-base é de 142 
mil euros e o prazo de execução é 
de 180 dias, prevendo-se o início 
das obras ainda no corrente ano.

SANEAMENTO
CARVALHEIRAS E LOUREDO

ARRANJO PAISAGÍSTICO
ROTUNDA DA PONTE DE CASAL COMBA

Tiveram já início as obras da 
empreitada de Arranjo Paisagístico 
da Rotunda na N1 / IC2 de acesso 
à A1 na Ponte de Casal Comba e 
zonas envolventes, que têm um 
prazo de execução de 3 meses.

Esta intervenção compreende 
um enriquecimento, a nível da 
flora, fazendo a interligação com 
a riqueza paisagística do Rio 
Certoma, o parque de merendas 
e os campos agrícolas e terá 

como elementos decorativos a 
cultura da vinha, incluindo uma 
peça escultórica alusiva à produ-
ção vinícola da Região Demarcada 
da Bairrada, na qual se integra o 
Município da Mealhada.
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Avança recuperação do
Cine-Teatro da Pampilhosa

Espectáculos de magia
no Dia da Criança

Cerca de 1200 crianças assistiram, no 
dia 1 de Junho, data em que se assina-
la o Dia Mundial da Criança, a espec-
táculos de magia, que decorreram no 
Cine-Teatro Municipal Messias.
Esta foi uma das iniciativas com que 
a Câmara Municipal da Mealhada 
decidiu assinalar o Dia Mundial 
da Criança – a par com outras 
actividades que decorreram quer 
na Biblioteca Municipal quer nas 

Piscinas Municipais da Mealhada -, 
oferecendo espectáculos de magia 
destinados às crianças que fre-
quentam as escolas do Concelho. O 
espectáculo, que teve três sessões, 
denominava-se “Pirulín, Pirulança…
Brincando em Segurança”, do Mágico 
Alex, e destinou-se às crianças que 
frequentam as escolas que integram 
os Agrupamentos da Mealhada e da 
Pampilhosa.

A Câmara Municipal da Mealhada, 
através do Pelouro da Cultura, vai 
editar uma edição fac-similada 
do Foral Manuelino de Vacariça e 
Mealhada, datado de 12 de Setembro 
de 1514, documento que havia sido 
dado como perdido, mas que foi 
recentemente localizado nos arqui-
vos do Banco de Portugal. Há algu-
mas décadas que se perdeu o rasto 
deste importante documento, che-
gando mesmo a julgar-se ter-se per-

Edição do Foral Manuelino 
de Vacariça e Mealhada

dido no incêndio que, por volta de 1880, 
devastou os antigos Paços do Concelho 
da Mealhada. As pesquisas realizadas 
na Torre do Tombo, com vista a loca-
lizar o exemplar do documento que aí 
deveria existir, revelaram-se também 
infrutíferas.
Recentemente, e graças ao prolongado 
e persistente trabalho de investigação 
da Professora Doutora Maria Alegria 
Marques, da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, natural e 
residente no Município da Mealhada, 
foi localizado o exemplar concelhio 
do Foral Manuelino, que se encontrava 
nos arquivos documentais do Banco de 
Portugal, em Lisboa. Esta instituição 
pública disponibilizou o documento à 
Câmara Municipal da Mealhada, que vai 
agora proceder à sua edição fac-simila-
da. A data prevista para a edição é o dia 
5 de Outubro de 2006, já que foi a 5 de 
Outubro de 1516 que o documento régio 
foi entregue, na Vacariça, às autoridades 
concelhias da época.
As cerimónias de lançamento da edi-
ção fac-similada do Foral terão lugar 
na Vacariça, berço do Concelho da 
Mealhada e incluirão uma pequena 
reconstituição histórica.

Foi já aberto pelo Grémio de Instrução 
e Recreio da Pampilhosa o concurso 
para a reconstrução do Cine-Teatro 
da Pampilhosa, prevendo-se que as 
obras possam vir a arrancar antes do 
final deste ano. Com um prazo de exe-
cução de 14 meses, o Cine-Teatro da 
Pampilhosa deverá estar recuperado 
no primeiro trimestre de 2008.
O processo de concurso para a recupe-
ração daquele que foi, durante muitas 
décadas, a partir do início do século 
passado, o verdadeiro centro cultural 
do Município da Mealhada foi condu-
zido com a máxima celeridade, desde 
que foi assinado, em Julho deste ano, 
o contrato de financiamento, de cerca 
de 460 mil euros, entre a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, a Direcção Geral 
do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano e o Grémio 
de Instrução e Recreio da Pampilhosa.
Para além das verbas já inscritas em 
Orçamento – que totalizam os 294 
mil euros, em 2006, 2007 e 2008 -, a 
Câmara Municipal da Mealhada tem 
dado todo o apoio à recuperação do 
imóvel, nomeadamente ao nível técni-
co, tendo o projecto de reconstrução 
do Cine-Teatro da Pampilhosa sido 
desenvolvido, a pedido da Câmara da 
Mealhada, pelo Gabinete de Apoio 
Técnico de Coimbra, no qual a pró-
pria Câmara está integrada, tendo 
ainda contado com o apoio financeiro 
da Câmara Municipal da Mealhada.
Para o Presidente da Câmara, que 
detém também o Pelouro da Cultura, a 
recuperação deste imóvel é uma notí-
cia muito feliz para todo o Concelho 
da Mealhada e, em especial, para a 
Vila da Pampilhosa, dadas as tradições 
culturais daquele espaço centenário 
que, durante várias dezenas de anos, 
foi o verdadeiro centro de cultura do 
Município, até ter sido encerrado, no 
final dos anos 80 do séc. XX, por moti-
vos de segurança.
O Cine-Teatro da Pampilhosa foi cons-
truído para Teatro em 1906, tendo 
por ele passado as mais importantes 

companhias de teatro nacionais que, 
aproveitando os caminhos-de-ferro, 
se deslocavam de Lisboa para o norte 
do país, aproveitando a passagem e a 
estadia na Pampilhosa para aí exibirem 
os mais variados espectáculos. Mais 
tarde, foi das primeiras salas do distri-
to de Aveiro a exibir, assim que este se 
vulgarizou, o cinema (mudo).
A recuperação deste importante patri-
mónio cultural, localizado no centro da 
Vila da Pampilhosa, junto à estação de 
caminhos-de-ferro, quer no sentido da 
preservação de um edifício cujo sim-
bolismo histórico urge salvaguardar na 
memória colectiva, quer com o objecti-
vo de dotar a Vila da Pampilhosa com 
uma infra-estrutura cultural que vá ao 
encontro das necessidades dos seus 
cerca de 5 mil habitantes, tem mere-
cido uma atenção especial por parte 
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.

Secretário de Estado
visitou imóvel

O Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades, Professor 
Doutor João Ferrão, que aprovou 
o financiamento para a recupera-
ção do Cine-Teatro da Pampilhosa, 
visitou o imóvel no dia 22 de Junho. 
“Pretendemos dar vida àquilo que foi, 
durante muitos anos, o coração da 
Pampilhosa”, disse, então, João Ferrão, 
para quem esta recuperação significa 
um “novo fôlego” para o Cine-Teatro 
da Pampilhosa, que “tem um passado e 
uma memória de 100 anos”.
“O êxito deste equipamento passará 
pela programação, que terá de ser 
feita em rede, através da circulação e 
mobilidade de espectáculos”, afirmou 
o Secretário de Estado, classificando 
estes equipamentos culturais como “um 
coração importante para as povoações”.
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Biblioteca 
Municipal
com animação
permanente...
A Biblioteca Municipal da Mealhada organiza, 
regularmente, actividades para os seus utentes, 
dos mais novos aos seniores. Quem por lá passa, 
pode sempre contar com uma actividade interes-
sante, no contexto de uma estratégia consistente 
de dinamização de um dos mais importantes 
equipamentos culturais do Concelho. Seja a exi-
bição de um filme clássico do cinema português, 
a recriação de um conto infantil, uma oficina de 
reciclagem, um chá literário ou uma actividade 
que assinala um dia especial, como o Dia da 
Criança ou o Dia dos Avós, há sempre bons moti-
vos para visitar a biblioteca.

No Dia Mundial da Criança, que se assinalou a 1 
de Junho, os mais pequenos utentes da Biblioteca 
Municipal tiveram direito a um presente para assi-
nalar a data. Houve ainda oportunidade de visiona-
rem um filme, sendo também sensibilizados para a 
importância dos livros, numa iniciativa denominada 
“Os livros também são crianças”, que visou não só 
despertar o interesse pela leitura, mas também 
alertar para os cuidados especiais a ter com esses 
pequenos (grandes) amigos para todas as ocasiões.

Presentes no
Dia Mundial da Criança

Novos utentes à
descoberta da Biblioteca
Foi um dia bem passado, cheio de “revelações” 
para as crianças que, no dia 21 de Junho, visitaram 
a Biblioteca Municipal pela primeira vez. Os novos 
utentes exploraram os vários recantos daquele 
espaço, tendo conhecido os vários encantos que 
a biblioteca tem para partilhar com quem a visita. 
Seja para ouvir contar uma estória, para requisitar 
um livro, para ver um filme ou, simplesmente, para 
ouvir música.

As crianças que visitaram a Biblioteca Municipal 
nos dias 30 de Junho e 1 de Julho foram convidadas 
a associar-se à celebração do Dia Internacional das 
Bibliotecas, que se assinalou a 1 de Julho.
Nessa data, foi distribuída informação sobre aquele 
equipamento cultural, as actividades que organiza 
periodicamente, os conteúdos (livros, discos, fil-
mes) que disponibiliza aos utentes e, claro, foram 
também oferecidos brindes, para a feitura dos 
quais as crianças foram desafiadas a colaborar.

Crianças celebraram
Dia das Bibliotecas

Os Santos Populares foram o “pretexto” para a reali-
zação de um Concurso de Quadras, que decorreu na 
Biblioteca Municipal, durante o mês de Junho.

Reciclagem fomenta
protecção do Ambiente

Promover, junto das crianças, as boas práticas 
ambientais e de respeito para com a natureza é o 
objectivo da Biblioteca Municipal, que tem vindo a 
promover oficinas de reciclagem de papel e plástico 
junto dos seus utentes mais novos.

“Livros Vão a Banhos” na 
Piscina Municipal do Luso
Desde 19 de Junho e até 15 de Setembro, a Biblioteca 
Municipal promoveu uma iniciativa denominada 
“Os Livros Vão a Banhos”, na Piscina Municipal 
do Luso. Durante a semana, à tarde, uma equipa da 
biblioteca deslocou-se àquele local, levando consi-
go jornais e livros que foram postos à disposição de 
quem frequentava a piscina.

Concursos de Quadras
aos Santos Populares
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“3 Milhas da Mealhada”
alia desporto e convívio

Foi a primeira vez que Lurdes Menezes, 
de 61 anos, decidiu correr as “3 Milhas 
da Mealhada”, embora já tivesse pensa-
do participar em anos anteriores. “Faço 
muitos passeios e gosta de correr”, 
explicou. Acompanhada pelo marido, 
Mário Menezes, de 62 anos, também um 
estreante na prova, “para experimentar, 
a ver se aguento”, classificou a iniciativa 
como uma “óptima ideia” e, já no final, 
garantiu que valeu a pena a experiência. 
Já Inês, de 12 anos, e Raquel, de 11 anos, 
participaram pela terceira vez nas “3 
Milhas”: “Gostamos de correr e cos-
tumamos juntar-nos com os amigos”. 

Estreante foi também Ângelo Inácio, de 
42 anos, praticante regular de natação e 
corredor ocasional, para quem a iniciati-
va é “engraçada”, quer pela componente 
da corrida em si quer pelo convívio que 
proporciona. Estes foram alguns dos 
cerca de 7 dezenas de atletas de todas 
as idades que, entusiasticamente, “ves-
tiram a camisola” e correram com um 
saudável espírito desportivo, no dia 10 
de Junho – Dia de Portugal, data em que 
decorre, anualmente, a já tradicional 
prova “3 Milhas da Mealhada”.
Como é costume, os atletas foram divi-
didos em escalões, de acordo com a 

sua faixa etária. Assim, o escalão 1, para 
crianças entre os 6 e os 10 anos, reuniu 
14 jovens atletas, que realizaram um 
percurso mais curto. A partida foi em 
frente ao Centro de Saúde, prosseguin-
do depois pelo viaduto, Rua 25 de Abril, 
Rua Eduardo Alves Matos e terminando 
junto ao edifício da Câmara Municipal 
da Mealhada.
Os restantes atletas foram divididos pelo 
escalão 2 (11 aos 14 anos), que teve 12 atle-
tas, pelo escalão 3 (15 aos 19 anos), com 
8 corredores, pelo escalão 4 (20 aos 39 
anos), que reuniu 16 pessoas e pelo esca-
lão 5 (a partir dos 40 anos), que juntou 
17 atletas. Estes corredores percorreram 
o seguinte percurso: partida em frente 
às Piscinas Municipais da Mealhada, 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre, 
Rua do Grupo Desportivo da Mealhada, 
Centro de Saúde, Viaduto, Rua 25 de 
Abril, Rua Eduardo Alves Matos, Rua Dr. 
José Cerveira Lebre, Rua Capitão Cabral, 
Avª Manuel Louzada e terminando junto 
ao edifício da Câmara Municipal da 
Mealhada. Promover a prática despor-
tiva e fomentar hábitos de vida saudá-
veis é o objectivo da prova “3 Milhas da 
Mealhada”, promovida anualmente pela 
Câmara Municipal da Mealhada.

Mais de 600 atletas, pertencentes a 141 
clubes, de todo o território nacional, 
participaram, nos dias 17 e 18 de Junho, 
no Campeonato Nacional de Atletismo 
/ Juvenil, que decorreu na Pista do 
Centro de Estágios do Luso. Em termos 
de classificações colectivas, nos mascu-

linos, a Juventude Vidigalense ficou em 
primeiro lugar, seguindo-se a Juventude 
Operária do Monte Abraão e o GRECAS, 
de Vagos.
Nos femininos, a primeira posição foi 
alcançada pelo Sporting Clube de Braga, 
seguindo-se a Juventude Operária do 

Monte Abraão e a União Desportiva da 
Várzea.
Este campeonato foi organizado pela 
Federação Portuguesa de Atletismo 
e pela Associação de Atletismo de 
Aveiro, em colaboração com a Câmara 
Municipal da Mealhada.

Mais de 600 jovens
participaram em Campeonato Nacional de Atletismo

A equipa da Académica – OAF realizou 
o seu estágio de pré-época no Centro de 
Estágios do Luso, entre os dias 17 e 23 
de Julho, tendo jogadores, equipa téc-
nica e dirigentes sido recebidos no dia 

Académica e Penafiel em estágio no Luso
20 de Junho no Salão Nobre dos Paços 
do Município pela Vice-Presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada, 
Filomena Pinheiro, pelo Vereador do 
Desporto, António Jorge Franco e pelo 
Vereador José Calhoa.
A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada deu as boas-vindas, dese-
jando uma “época de sucesso”. “Estamos 
sempre disponíveis para os acolhermos”, 
disse Filomena Pinheiro, sublinhando 
que os equipamentos desportivos do 
Concelho estão ao dispor do desporto 
nacional. Já o Presidente da Académica, 

José Eduardo Simões, elogiou as “belíssi-
mas instalações do Centro de Estágios do 
Luso”, manifestando o “reconhecimento 
profundo por todo o apoio que a Câmara 
Municipal da Mealhada tem dado não 
apenas ao futebol de formação, mas tam-
bém aos elementos da estrutura sénior 
da Briosa” e fazendo votos para que “o 
Centro de Estágios do Luso seja talismã 
para uma grande temporada”.
De 23 de Julho a 5 de Agosto, o Centro 
de Estágios do Luso acolheu também a 
equipa do Futebol Clube Penafiel, que aí 
realizou os seus treinos de pré-época.

Cerca de 160 atletas participaram, 
no dia 18 de Junho, no Torneio Inter 
Associações do Centro, para os 
escalões de Infantis e Juvenis, que 
decorreu nas Piscinas Municipais da 
Mealhada. Os nadadores pertenciam 
a clubes filiados nas Associações de 
Natação de Aveiro, de Coimbra e de 
Leiria, organizadoras do evento, em 
parceria com a Câmara Municipal da 
Mealhada.

Torneio do
Centro reuniu 160 
nadadores

Cerca de uma centena de atle-
tas participou, nos dias 15 e 16 de 
Julho, no Campeonato Nacional de 
Verão de Natação Sincronizada, que 
decorreu nas Piscinas Municipais 
da Mealhada. O FOCA – Clube de 
Natação de Felgueiras foi o grande 
vencedor, sagrando-se tricampeão 
de Verão, ao obter 831 pontos.
Em segundo lugar, ficou a equipa 
dos Serviços Sociais e Culturais dos 
Trabalhadores do Município de Ovar, 
com 697 pontos. Em terceiro lugar, 
classificou-se a equipa do Clube de 
Natação da Amadora, com 208 pon-
tos, e, na quarta posição, a equipa do 
Sporting Clube de Espinho, com 101 
pontos. Na tarde de sábado, dia 15 de 
Julho, foi assinado o protocolo refe-
rente à competição, entre a Câmara 
Municipal da Mealhada, através do 
seu Presidente, Carlos Cabral, e a 
Federação Portuguesa de Natação, 
por intermédio de Marco Arraya, em 
representação do Presidente, Paulo 
Frischknecht.

Campeonato de 
Verão de Natação 
Sincronizada
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A equipa sénior de Futsal do Benfica 
realizou o seu estágio de pré-época 
no Pavilhão Municipal do Luso, entre 
21 de Agosto e 3 de Setembro, tendo 
sido recebida no Salão Nobre dos 
Paços do Município, no dia 21 de 
Agosto, pelo Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, pelo Vereador do Desporto, 
António Jorge Franco e pelo Vereador 
Carlos Marques. Na recepção, Carlos 
Cabral, expressou a “satisfação da 
Câmara Municipal da Mealhada” em 
receber a equipa sénior de Futsal do 
Sport Lisboa e Benfica, manifestando 
o desejo de que dirigentes, técnicos e 
jogadores “fiquem satisfeitos com as 
condições que são oferecidas” pelo 
Município da Mealhada.
O autarca disse ainda que “sempre 
que o SL Benfica tenha interesse em 
vir para o Concelho da Mealhada, a 
Câmara Municipal está sempre de bra-
ços abertos para os receber”. Por seu 
turno, Alípio Matos, director técnico 
da equipa, agradeceu “a hospitalida-
de”, expressando “satisfação por estar-
mos aqui”. No dia 2 de Setembro, a 
equipa defrontou o Sporting de Braga, 
num jogo que decorreu também no 
Pavilhão Municipal do Luso.

O Futebol Clube do Porto venceu a final 
da Taça de Portugal de Hóquei em Patins 
ao derrotar a equipa do Juventude de 
Viana, por 7-4, num jogo disputado no 

Taça de Portugal de Hóquei em Patins 
decidida no Pavilhão da Mealhada

Pavilhão Municipal da Mealhada, no 
dia 18 de Junho. Já na véspera, a equipa 
portista havia derrotado o Sport Lisboa 
e Benfica, por 7-6, graças a um “golo de 

ouro” marcado após o prolongamento, 
num jogo a que assistiram cerca de 
um milhar de pessoas, que encheram 
as bancadas do Pavilhão Municipal da 
Mealhada.
Foram muitos os que quiseram assistir 
à Final Four da Taça de Portugal de 
Hóquei em Patins, disputada nos dias 17 
e 18 de Junho, no Pavilhão Municipal da 
Mealhada. No dia 17, o pavilhão encheu 
durante o jogo Porto-Benfica, marca-
do por emoções fortes até ao último 
momento, quando o “golo de ouro”, 
marcado já após o prolongamento, 
ditou a passagem do FC Porto à final. No 
mesmo dia, a Juventude de Viana vencia 
o Académico FC por 8-3, assegurando, 
assim, a sua passagem à final disputada 
no dia seguinte.

As equipas que disputaram a Final Four 
da Taça de Portugal de Hóquei em Patins 
(Seniores Masculinos), que decorreu 
nos dias 17 e 18 de Junho, no Pavilhão 
Municipal da Mealhada, foram rece-
bidas pela Vice-Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Filomena 
Pinheiro, que sublinhou a aposta 
camarária na promoção do Desporto, 
manifestando a total disponibilidade da 
autarquia em colocar à disposição os 
equipamentos desportivos do Concelho 
para serem utilizados não só pelo des-

Equipas de Hóquei em Patins
recebidas nos Paços do Munícipio

porto concelhio e regional, mas também 
pelo desporto nacional.
Falando nas recepções às equipas do 
SL Benfica, FC Porto, Académico FC e 
AJ Viana, na manhã do dia 17 de Junho, 
Filomena Pinheiro deu as boas-vindas 
aos atletas, equipa técnica e dirigentes, 
fazendo votos para que “os jogos corram 
ordeiramente”.
“A Câmara Municipal da Mealhada 
dispõe de equipamentos desportivos 
de qualidade, que estão disponíveis 
para serem utilizados pelo desporto 

Nacional”, afirmou a Vice-Presidente, 
enfatizando a “política de promoção do 
desporto que tem vindo a ser desenvol-
vida pela Câmara Municipal, nomeada-
mente junto das camadas mais jovens”. 
“Que estes jogos sirvam de exemplo para 
os futuros atletas”, foram os votos de 
Filomena Pinheiro”.
Por seu turno, o Vereador do Desporto, 
António Jorge Franco, destacou “o facto 
das excelentes infra-estruturas despor-
tivas do Concelho permitirem acolher 
eventos de nível nacional”.

A Selecção Nacional de Hóquei em 
Patins realizou o estágio de preparação 
para o Campeonato da Europa, que teve 
lugar em Monza (Itália), no Pavilhão 
Municipal do Luso, entre 21 de Junho 
e 14 de Julho. Jogadores, dirigentes e 
equipa técnica foram recebidos, no dia 
29 de Junho, pelo Presidente da Câmara 

Selecção de Hóquei em Patins em estágio no Luso

Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, 
nos Paços do Município, numa cerimónia 
que contou também com a presença do 
Presidente da Federação de Patinagem 
de Portugal, Fernando Claro, e do verea-
dor do Desporto, António Jorge Franco.
O Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
deu as boas-vindas à Selecção Nacional, 

desejando-lhe uma excelente estadia 
no Concelho da Mealhada. Para o 
autarca, que sublinhou a excelência do 
trabalho desenvolvido pela Selecção 
Nacional de Hóquei em Patins, “a 
presença desta selecção vem provar 
que o esforço que tem vindo a ser 
desenvolvido pela Câmara Municipal 
da Mealhada, na área do Desporto, não 
é reconhecido intra-muros, mas é reco-
nhecido por quem vem de fora”.
Já o Presidente da Federação de 
Patinagem de Portugal, Fernando 
Claro, afirmou: “A Mealhada é já a 
nossa casa. Aqui conseguimos desen-
volver um trabalho profícuo e rentá-
vel, porque existem todas as condições 
para o realizar com qualidade”.

Cerca de 150 atletas participaram, no 
dia 15 de Junho, no Centro de Estágios 
do Luso, no Torneio Inter Associações, 
uma organização da Associação de 
Atletismo de Aveiro em colaboração 
com a Câmara Municipal da Mealhada, 
que reuniu atletas das selecções distri-
tais de Aveiro, Coimbra, Leiria, Porto e 
da Região Autónoma da Madeira.
O torneio, dirigido ao escalão Seniores, 
mas aberto a atletas Juvenis de elevada 
qualidade, incluiu provas de corrida 
(400 m barreiras; 200 m; 800 m e 3000 
m), concursos (salto com vara; salto 
em comprimento e triplo salto) e lan-
çamento (martelo, disco e dardo), para 
atletas masculinos e atletas femininos. 
Em termos de classificações colectivas, 
nos femininos, ficou posicionada em 
primeiro lugar a Associação de Leiria, 
seguindo-se a do Porto, a da Madeira, 
a de Aveiro e a de Coimbra. Nos mas-
culinos, o primeiro lugar foi para a 
Associação da Madeira, seguindo-se a 
de Aveiro, a de Leiria, a do Porto e a 
de Coimbra. Por fim, no que respeita às 
classificações gerais, o primeiro lugar 
foi para a Associação de Leiria, seguin-
do-se a da Madeira, a de Aveiro, a do 
Porto e a de Coimbra.

Torneio Inter 
Associações juntou
150 atletas no Luso

Equipa de Futsal do 
Benfica estagiou no 
Pavilhão do Luso
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CLAI da Mealhada
com “caso de sucesso”

O Centro Local de Apoio ao 
Imigrante (CLAI) da Mealhada 
foi apontado pelo coordenador 
dos CLAI da Região Norte, Nuno 
Guimarães, como um “caso de 
sucesso”, devido ao atendimento 
prestado a um imigrante que cor-
ria o risco de expulsão do país.
O caso remonta ao passado mês 
de Maio, quando um imigrante 
romeno, de 32 anos, se dirigiu 
ao CLAI da Mealhada para pedir 
ajuda por ter deixado passar o 
prazo de renovação da sua auto-
rização de permanência (AP). 
Residindo na Mealhada desde 
2000, o imigrante tinha tido 4 AP, 
autorizações que são renovadas 
anualmente. Tendo, entretanto, 
entrado em situação de desem-
prego, o imigrante pensou que 
não veria a sua AP renovada e 

só tratou do respectivo processo 
quando voltou a ter contrato de 
trabalho. Só que, entretanto, já 
tinha passado o prazo legal para 
requerer a renovação, pelo que foi 
notificado para abandonar o país.
Recorreu, então, ao CLAI da 
Mealhada, que procedeu a diver-
sas diligências com vista à resolu-
ção do problema. Um dos passos 
dados foi o de solicitar apoio jurí-
dico ao Centro Nacional de Apoio 
ao Imigrante do Porto, com vista 
a que este serviço auxiliasse o 
imigrante a escrever uma exposi-
ção ao Ministro da Administração 
Interna (MAI), visando obter nova 
AP. Foi o que aconteceu, tendo a 
pretensão do imigrante recebido 
resposta favorável do MAI, que 
acolheu os seus argumentos. O 
imigrante dispõe, actualmente, de 

AP, tendo sido evitada a sua expul-
são do país.
O trabalho quer do CLAI da 
Mealhada quer dos serviços jurídi-
cos do CNAI / Porto foi elogiado 
pelo coordenador dos CLAI da 
Região Norte, Nuno Guimarães, 
que classificou o atendimento 
prestado como um “caso de suces-
so”.
O CLAI da Mealhada, que funciona 
desde Outubro de 2004, no gabine-
te de Serviço Social da Câmara 
Municipal da Mealhada, foi o pri-
meiro serviço autárquico do géne-
ro a ser instalado no país.
Quem se dirige ao CLAI, dispõe 
de um atendimento individual, que 
se inicia com a apresentação do 
mediador, a quem é apresentado 
o motivo pelo qual o imigrante 
recorreu a este serviço. Consoante 
o problema apresentado, é pres-
tado ao imigrante o conjunto de 
informações que lhe permitam 
avançar para a resolução do pro-
blema ou são estabelecidos pelo 
mediador os contactos necessários 
com vista ao encaminhamento 
adequado a dar ao problema.
Fomentar a integração sócio-pro-
fissional, promover o respeito pela 
diferença e assegurar a igualdade 
de direitos da população - alvo são 
os grandes objectivos do CLAI, 
que está em permanente liga-
ção com a linha SOS Imigrante 
e com a base de dados do Alto 
Comissariado para a Imigração e 
Minorias Étnicas. 

Foram cerca de 430 as crianças 
abrangidas pelas segunda e ter-
ceira actividades da iniciativa 
“Encontro Inter-Institucional: 
Concelho Mealhada” que decor-
reram nos dias 28 de Junho e 14 
de Julho, no Parque do Lago do 
Luso.
Promover o intercâmbio entre 
os utentes das várias Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) do Concelho, pro-
porcionando momentos de lazer, 
foi o objectivo desta iniciativa, 
promovida pela Rede Social da 
Mealhada, através do Grupo 
Temático dos Equipamentos 
Sociais. A primeira actividade, 
destinada a utentes das valências 
de Lar e de Centro de Dia, decor-

Utentes das IPSS conviveram no Luso

reu a 12 de Maio e reuniu cerca de 
250 idosos.
No dia 28 de Junho, foi a vez das 
crianças que frequentam ATL e, 
no dia 14 de Julho, reuniram-se 
as que frequentam o ensino pré-

escolar em IPSS do Concelho, para 
agradáveis momentos de convívio, 
a prática de jogos diversos e pique-
niques. Ao todo, foram abrangidos 
cerca de 680 utentes de IPSS do 
Concelho da Mealhada.

O Núcleo de Intervenção Escolar e Familiar 
(NIEF) é uma nova estrutura, criada no âmbi-
to do gabinete de Serviço Social da Câmara 
Municipal da Mealhada, que visa apoiar crian-
ças, jovens e respectivas famílias, no contexto 
das políticas de Acção Social que são uma das 
prioridades da autarquia.
Esta estrutura, que integra duas técnicas – uma 
psicóloga e uma docente – que trabalham em 
articulação com os outros técnicos superiores 
do gabinete de Serviço Social, sucede ao projec-
to “Intervir para Prevenir”, que teve uma duração 
de 3 anos, com apoio estatal, e que terminou em 
Março de 2006. A decisão de dar continuidade 
ao trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido 
junto das crianças e jovens e respectivas famí-
lias acompanhadas no âmbito do projecto foi 
tomada pelo Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada que, não obstante as restrições finan-
ceiras, decidiu que os custos inerentes à conti-
nuação desta intervenção, que foi reformulada 
tendo em conta o novo contexto, seriam integral-
mente assumidos pela Câmara Municipal.
Desenvolver competências pessoais e sociais; 
promover o sucesso escolar; desenvolver com-
petências parentais; dinamizar uma base de 
voluntariado jovem e promover hábitos de vida 
saudáveis são os objectivos do NIEF, que tem 
como áreas estratégicas de intervenção o desen-
volvimento de competências; a inserção sócio-
profissional; a educação para a saúde e a criação 
de redes sociais.
O insucesso e o abandono/absentismo esco-
lar; défice de competências pessoais e sociais; 
problemas de comportamento; negligência 
familiar e desemprego/trabalho precário são as 
problemáticas identificadas como prioritárias 
pelos técnicos do NIEF que estão a desenvolver 
um conjunto de acções para as combater e que 
incluem medidas como a prestação de apoio psi-
cológico e apoio psicopedagógico, a criação de 
um gabinete de apoio ao jovem e uma escola de 
pais. Estas acções destinam-se não só às crianças 
e jovens e respectivas famílias, mas também à 
comunidade.

Criado núcleo
de apoio a crianças, 
jovens e famílias
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Escolas em Movimento
terminaram em festa

O Tiago, de 9 anos, garante que o 
andebol é a sua actividade preferida 
de entre as várias que foi praticando 
durante a festa de encerramento do 
projecto “Escolas em Movimento”, na 
qual participa pelo 4º ano consecuti-
vo. A Mónica, de 10 anos, fica indecisa 
quanto à escolha da actividade favori-
ta, mas o Pedro, de 10 anos, garante 
que é “aquela em que empurra a bola 
com o nariz”.
Estes foram alguns dos cerca de 
1200 alunos de jardins-de-infância e 
escolas do 1º ciclo do ensino básico 
do Concelho da Mealhada que parti-
ciparam na festa de encerramento do 
projecto “Escolas em Movimento”, 
que decorreu no Centro de Estágios 
do Luso, nos dias 8, 9, 12, 16 e 20 de 
Junho.
“Está a correr muito bem”, considerou 
uma docente, para quem o projecto “é 
muito interessante, já que permite às 
crianças, nomeadamente as mais 
carenciadas, fazerem actividades que, 
de outra forma, não estariam ao seu 
alcance”.
As actividades iniciaram-se no dia 8 
de Junho e prolongaram-se até ao dia 
20, visando proporcionar momentos 
divertidos aos alunos que, ao longo 
do ano, foram abrangidos pelo projec-
to, de iniciativa da Câmara Municipal 
pelo 7º ano consecutivo. Este ano, 
optou-se por dividir as crianças em 
grupos mais pequenos e por aumen-
tar o número de dias da festa, o que 

permitiu diminuir o tempo de espera 
entre as várias actividades, tornando 
os dias ainda mais agradáveis para as 
crianças. Nos dias 8 e 9 de Junho, as 
actividades destinaram-se às crianças 
dos jardins-de-infância e, nos dias 12, 
16 e 20 de Junho, foram dirigidas às 
crianças das escolas do 1º ciclo do 
ensino básico. 
Corrida com bolas saltitonas, caminhos 
com andas, barras de equilíbrio, enro-
lamento, corrida de aguadeiros, jogo de 
cangurus, corrida de sacos e bowling 
com o pé foram algumas das várias 
actividades que “tomaram conta” do 
relvado do campo principal do Centro 
de Estágios do Luso que, nesses dias, 
se transformou num autêntico “parque 
de diversões”, onde ecoaram as vozes 
alegres e bem-dispostas das crianças 
abrangidas pelo projecto.
As “Escolas em Movimento” é uma 
iniciativa da Câmara Municipal da 
Mealhada, que arrancou no ano lectivo 
de 1999/2000, com o objectivo de pro-
porcionar a disciplina de Expressão e 
Educação Físico-Motora, integrada nos 
currículos escolares, mas que, como 
não é ministrada pelo Ministério da 
Educação, foi assumida pela autar-
quia, que suporta os custos inerentes 
ao projecto, que disponibiliza, para 
todas as crianças, uma hora semanal 
de Educação Física, nos pavilhões 
municipais, e Natação, nas piscinas 
municipais, bem como o transporte das 
crianças, em autocarros camarários.

Até ao próximo mês de Novembro, os 
interessados em obter o Diploma de 
Competências Básicas em Tecnologias 
da Informação podem frequentar as 
acções de formação gratuitas que 
decorrem no Espaço Internet Mealhada 
Digital.
Desde Abril de 2004, quando tiveram 
lugar as primeiras acções, uma iniciati-
va da Câmara Municipal da Mealhada, 
com o apoio do então POSI – Programa 
Operacional para a Sociedade de 
Informação, até à data, decorreram 27 
acções de formação gratuitas, nas quais 
participaram 216 formandos. Saber 
usar as tecnologias de infor≠mação, 
em particular a Internet, é, nos dias 
de hoje, indispensável para todos os 
cidadãos, seja qual for a sua idade 
ou a sua profissão. Daí a importância 
deste género de iniciativas, que visam 
familiarizar a população nacional com 
estas tecnologias, combatendo a info-
exclusão e fomentando o exercício 
pleno dos seus direitos de cidadania. 
O Diploma de Competências Básicas 
em Tecnologias da Informação é um 
documento que certifica que quem 

Formação em Novas Tecnologias 
é gratuita até Novembro

o possui está habilitado com as com-
petências básicas indispensáveis nas 
sociedades actuais. Em termos de conte-
údos programáticos, as acções, com uma 
duração total de 12 horas, compreendem 
“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 forman-
dos 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 digitar, gravar e 
imprimir um texto; a aceder à Internet 
e a receber ou enviar uma mensagem de 
correio electrónico.
Até Novembro de 2006, as acções de 
formação são gratuitas, podendo os 
interessados em obter o Diploma de 
Competências Básicas em Tecnologias 
de Informação dirigir-se ao Espaço 
Internet Mealhada Digital, localiza-
do junto às Piscinas Municipais da 
Mealhada, para obter mais informações 
e inscrever-se nas acções de formação.

Dia do Ambiente
no Jardim da Pampilhosa
“Recuperar e Exaltar a Cada Instante o 
nosso Concelho, Limpando o Ambiente 
e Renovando as velhas atitudes” foi o 
lema da Câmara Municipal da Mealhada 
no dia 5 de Junho, Dia Mundial do 
Ambiente, assinalado com um conjunto 
de actividades, que tiveram como cená-
rio o Jardim Público da Pampilhosa, 
espaço que é um exemplo da aposta 
camarária na requalificação ambiental.
Embora abertas à população, as acti-
vidades destinaram-se, em particular, 
às crianças em idade escolar, visando 
sensibilizá-las para a necessidade de 
preservar o Ambiente. A campanha 
de sensibilização ambiental apostou 
em duas vertentes: a reciclagem e a 
compostagem, tendo sido instalados 
no local alguns “compostores”, para 
que os mais novos pudessem assistir à 

transformação de resíduos orgânicos em 
composto orgânico, que pode ser usado, 
por exemplo, na agricultura. A recicla-
gem foi outra das áreas de intervenção, 
nomeadamente através da distribui-
ção de material de sensibilização. Em 
paralelo, a Câmara Municipal, através 
da Divisão de Ambiente, procedeu à 
distribuição de “compostores” junto das 
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho, de modo a que, em cada uma 
delas, as crianças possam aprender in 
loco e levar essa mensagem para as suas 
casas.
Numa outra vertente, a Associação 
Desportiva e Cultural dos Pescadores da 
Pampilhosa apresentou uma exposição 
temática, centrada nas espécies piscíco-
las existentes no lago do jardim e na sua 
relação com o ecossistema aí existente.
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada | 

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

Vamos poupar água

II Expo Mealhada teve 50 mil visitantes

Governador Civil
na inauguração

A II Expo Mealhada, que decorreu 
entre 1 e 9 de Julho, na zona despor-
tiva da Mealhada, contou com cerca 
de 50 mil visitantes, registando-se, 
assim, um aumento significativo em 
relação à primeira edição do certa-
me, que recebeu 40 mil pessoas.
Números que não só atestam o 
sucesso da iniciativa, mas que são 
também indicadores de que se trata 
de uma aposta ganha e de que a Expo 
Mealhada veio para ficar. Esta foi, 
pois, como antecipava a organização, 
a edição da consolidação daquela 
que é a mostra das actividades eco-
nómicas do Concelho.
Embora, à partida, houvesse algum 
receio quer quanto às condições 
meteorológicas que se previam para 
aqueles dias quer, sobretudo, pelo 
facto da feira coincidir temporal-
mente com o Mundial da Futebol, 
a adesão dos visitantes, muitos dos 
quais provenientes de concelhos 
limítrofes, não terá sido condiciona-
da por esses factores, sendo determi-
nante para que o balanço da II Expo 
Mealhada seja bastante positivo.
Para este sucesso, vários facto-
res contribuíram. Desde logo, o 
aumento da área de exposição que, 
este ano, mais do que duplicou em 
relação à primeira edição. Ao todo, 
houve mais de uma centena e meia 
de expositores, representativos 
de todos os sectores de activida-

de: Agricultura, Comércio, Indústria, 
Serviços, Artesanato e Turismo.
Outro factor determinante foi, indubita-
velmente, o cartaz de espectáculos. Se 
os D’ZRT, na véspera da inauguração 
do certame, abriram com “chave de 
ouro”, o último fim-de-semana foi aque-
le no qual se registou uma maior adesão 
aos concertos, com o de Tony Carreira, 
a encerrar o evento, a atrair cerca de 9 
mil pessoas.
A decisão de deslocar para o Campo 
Municipal Dr. Américo Couto o palco 
principal dos espectáculos, permitindo, 
assim, uma “separação” dos públicos, 
evitando que quem apenas quisesse visi-
tar os expositores tivesse de pagar um 
preço mais alto pelos bilhetes, será para 
manter nas próximas edições da Expo 
Mealhada, organizada pela Associação 
Comercial e Industrial da Mealhada, 
com o apoio da Câmara Municipal.

O Governador Civil de Aveiro, Filipe 
Neto Brandão, defendeu que a Expo 
Mealhada “é uma aposta ganha da 
Associação Comercial e da Câmara 
Municipal” e que se trata de “um cer-
tame que se impõe, pelo acréscimo do 
número de expositores” que, por um 

lado, fazem prever “uma maior aflu-
ência do público” e que, por outro, são 
“a prova da expansão do Concelho da 
Mealhada e um meio de dinamização da 
economia local”.
O Governador Civil de Aveiro fala-
va durante a inauguração da II Expo 
Mealhada, a que presidiu, mostrando-se 
agradado após ter visitado toda a área 
de exposição.
Já Carlos Cabral, o Presidente da 
Câmara Municipal, considerou que 
o certame representa “a consolida-
ção e a demonstração do dinamismo 
do Concelho, da Mealhada, das suas 
empresas e das suas gentes”.
Por seu turno, o Presidente da ACIM, 
Carlos Pinheiro, sustentou que a feira 
“demonstra a vitalidade do tecido 
empresarial do Concelho. As empresas 
sabem que esta é a melhor forma de 
ultrapassar as dificuldades do mercado”.

Avança (finalmente) 
recuperação da Mata 
Nacional do Buçaco
Uma antiga reivindicação da população, 
da Câmara Municipal da Mealhada e de 
várias outras entidades locais e regionais 
foi, finalmente, atendida. Trata-se da 
recuperação da Mata Nacional do Buçaco 
que conta, para já, com uma verba de 1.3 
milhões de euros, a serem aplicados ao 
longo de 3 anos.
O financiamento foi aprovado em 31 
de Maio e será gerido pelos Serviços 
Regionais do Centro da Direcção-Geral 
dos Recursos Florestais, que têm em 
mãos o lançamento dos respectivos con-
cursos. O objectivo é concretizar o pro-
jecto de requalificação da Mata Nacional 
do Buçaco, coordenado pelo Professor 
Doutor Amadeu Soares, do Departamento 
de Biologia da Universidade de Aveiro e 
que inclui, entre outras medidas, a cons-
trução de um Centro de Interpretação 
Ambiental, a recuperação da estufas e de 
algumas das casas existentes no local, a 
instalação de nova sinalética e a criação 
de trilhos para visita da mata.
O anúncio da aprovação do financia-
mento, que inclui verbas comunitárias, 
foi feito pelo Presidente da Câmara 
Municipal durante a reunião pública 
camarária do dia 8 de Junho.
“Foi absolutamente decisiva a interven-
ção do Senhor Primeiro-Ministro nesta 
matéria”, sublinhou Carlos Cabral, que 
foi recebido, em Fevereiro de 2006, 
pelo Primeiro-Ministro, tratando desta 
questão, por cuja resolução a Câmara 
Municipal da Mealhada se vem batendo, 
insistentemente, há longos anos. Para 
o Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, este financiamento “é o pri-
meiro passo para a recuperação da Mata 
Nacional do Buçaco”, cujo modelo de ges-
tão, em seu entender, deveria ser revisto. 
Nesta fase, os Serviços Regionais do 
Centro da Direcção-Geral dos Recursos 
Florestais, que tanto se têm empenhado 
neste processo, estão a trabalhar no lan-
çamento dos concursos para a concreti-
zação do projecto de requalificação.


