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grande concerto de ano 
novo com orquestra de 
s. Petersburgo
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A Câmara Municipal da Mealhada acaba de adquirir o Cine-Teatro do Luso. A autarquia pretende, de 
futuro, proceder à recuperação do edifício, de forma a poder integrá-lo no seu projecto de dinamização 
cultural e turística da vila do Luso. Com esta aquisição, a autarquia está em vias de concretizar o seu 
objectivo de ver recuperados os três cine-teatros do concelho: Mealhada, Pampilhosa e, agora, Luso. 

A Orquestra da Ópera Estatal de São Pe-
tersburgo vai subir ao palco do Cine-Teatro 
Messias no próximo dia 5 de Janeiro, para 
um inesquecível concerto de Ano Novo. Um 
riquíssimo reportório, marcado pela alegria, 
entusiasmo e esperança, mas também pela 
nostalgia dos tempos passados, que ficará, 
com certeza, na memória de cada um. 

bibliomealhada já circula

Câmara municipal adquiriu Cine-teatro do luso

Um espaço de cultura itinerante percorre o concelho da Mealhada, levando saber, conhecimento, entretenimento e diversão à porta de 
nossas casas. O Bibliomealhada já circula e são muitos os que o visitam. Os mais novos procuram-no, sobretudo, pela internet, enquan-
to os mais velhos vão em busca de uma sessão de cinema antigo ou de uma boa história contada em voz alta. 
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Distribuição Gratuita

editorial
Aproximando-se o período festivo do 

Natal e a entrada no Ano Novo, inde-

pendentemente do profundo respeito 

pelas convicções religiosas de todos os 

munícipes do concelho da Mealhada, 

sejam cristãos, tenham outras crenças 

ou até nenhumas, não se podem esque-

cer os valores essenciais da nossa cultu-

ral predominante.

Estamos num período do ano em que 

os valores da Família e da Paz a todos 

tocam profundamente. Por isso, desejo a 

todos em geral, e a cada um dos mais de 

21 mil membros desta grande comuni-

dade concelhia em particular, um Natal 

muito feliz e um ano de 2008 em que se 

consolide, através da acção individual e 

colectiva, a Harmonia e a Paz que cada 

um, naturalmente, deseja.

Boas Festas!

O Presidente da Câmara Municipal

Carlos Cabral



Mealhada

concelho

boletim municipal 3

mata do buçaco já começou 
a ser recuperada 

Câmara municipal procede 
à iluminação natalícia dos 
espaços públicos

autarquia atribuiu mais de 38 mil euros 
às associações culturais do concelho

associações desportivas do concelho 
recebem um total de 118 mil euros

assembleia municipal

A Câmara Municipal da Mealhada já 
atribuiu uma verba total de 38.480,86€                    
para apoios financeiros às associações 
culturais e recreativas do concelho da 
Mealhada. Um valor mais elevado que o 
do ano passado, em cerca de 4500€.
Após o decurso do período de candi-
daturas, a autarquia apreciou as que 
foram apresentadas pelas associações 
culturais e recreativas do concelho e 
decidiu a atribuição de uma verba total 
de 38.480,86€. Uma proposta do pelou-
ro da Cultura aprovada, por unanimi-
dade, na reunião de câmara de 22 de 

A Câmara Municipal da Mealhada atri-
buiu também uma verba total de 118 
mil euros para apoios financeiros às 
associações desportivas do concelho 
da Mealhada que se candidataram ao 
Programa de Apoio ao Associativismo 

Novembro. 
Ao todo, foram contempladas 34 asso-
ciações culturais e recreativas que vão 
usufruir de um total de 38.480,86€. O 
valor vai ser distribuído pelas diver-
sas colectividades, entre elas, ranchos 
e grupos folclóricos, grupos corais, de 
teatro, filarmónicas, agrupamentos de 
escuteiros e outras associações juvenis, 
bem como outras associações culturais 
e recreativas do concelho, mediante 
critérios de pontuação definidos pelas 
próprias associações e aprovados pela 
Câmara Municipal em 2006. 

Desportivo desenvolvido pela autarquia. 
A proposta do pelouro do Desporto, que 
apresenta uma verba superior à do ano 
passado em cerca de cinco mil euros, foi 
aprovada, por unanimidade, na reunião 
de câmara de 6 de Dezembro. 

Nome da Associação
Grupo Coral Magister - Mealhada
Núcleo Filatélico e Numismático da Mealhada
Rancho Folclórico S. João Casal Comba
Centro Cultural e Recreativo Lameirense
Salão Cultural, Recreativo e Desportivo de Cavaleiros
O Planalto - Ass. Desenvolvimento Rural - Barcouço
Oficina de Teatro do Cértima da Mealhada
Grupo Coral Columba
Centro Recreativo de Barrô
Oficina de Ideias - Pampilhosa
Rancho Infantil e Juvenil Ventosa do Bairro
Ass. Filarmónica Lyra Barcoucense
Sociedade Mangueirense Ass. Cultural
Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira
Centro Social e Cultural da Ferraria
Centro Cultura e Recreio Quinta do Valongo
Casa do Povo da Freguesia da Vacariça

Nome da Associação Desportiva

Clube Desportivo da Pampilhosa
Ass. D. C Pescadores da Pampilhosa
Atlético Clube do Luso
Centro de Bridge da Bairrada
Centro Recreativo de Antes

Grupo Folclórico “As Tricanas” - Luso
Rancho Folclórico e Grupo Etn. Pampilhosa
Filarmónica Pampilhosense
Grupo Regional da Pampilhosa do Botão
Ass. Apicultores do Litoral Centro - Luso
Ass. Defesa do Património Cultural da Vimieira
Grupo Cénico de Santa Cristina
Ass. Recreativa, Desportiva e Cultural da Lameira S. Pedro
Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso
Centro Cultural, Desportivo e Recreativo da Pedrulha
Centro Cultural e Recreativo de Adões
Ass. De Aposentados da Bairrada
Agrupamento de Escuteiros de Barcouço
Agrupamento de Escuteiros de Mealhada
Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba
Agrupamento de Escuteiros de Pampilhosa
Associação de Jovens Cristãos do Luso
TOTAL

Centro R.C.D. de Travasso
Futebol Clube da Pampilhosa
Grupo Desportivo da Mealhada
Hóquei Clube da Mealhada
Luso Ténis Clube
Sport Clube Carqueijo
TOTAL

Lista de subsídios atribuídos:

Lista de subsídios atribuídos:

Total
1.798,83 €

493,11 €
3.825,27 €

249,75 €
231,03 €
305,91 €
699,03 €
586,71 €
231,03 €
348,03 €

1.438,47 €
5.753,43 €

245,07 €
1.152,99 €

249,75 €
231,03 €
231,03 €

Total

2.853,67 €
471,48 €

4.280,50 €
335,00 €

12.324,54 €

1.709,91 €
3.750,39 €
5.519,43 €
1.831,59 €

357,39 €
684,99 €
231,03 €
263,79 €
231,03 €
231,03 €
231,03 €
371,43 €
950,12 €
950,12 €
900,77 €
900,77 €

1.295,57 €
38.480,86 €

2.664,03 €
31.628,15 €
36.063,74 €
18.755,63 €
3.494,71 €
5.128.33 €

117.999,75 €

Câmara municipal adquire 
Cine-teatro do luso
A Câmara Municipal da Mealhada 
acaba de adquirir o Cine-Teatro do 
Luso e o respectivo terreno envol-
vente. O objectivo da autarquia 
passa, agora, por proceder à recu-
peração do edifício, de forma a po-
der integrá-lo no seu projecto de 
dinamização cultural e turística da 
vila termal do Luso. Com esta aqui-
sição, a Câmara Municipal está em 
vias de concretizar o seu objectivo 
de ver recuperados os três cine-
teatros do concelho: Mealhada, 
Pampilhosa e, agora, Luso.

Primeiro foi o Cine-Teatro Messias, 
na Mealhada, depois o Cine-Teatro da 
Pampilhosa (propriedade do Grémio 
de Instrução e Recreio da Pampilho-
sa) e, agora, finalmente o do Luso. A 
Câmara Municipal já é proprietária 
do espaço e do terreno envolvente, 
pretendendo de futuro proceder à re-
cuperação do edifício, que há mais de 
duas décadas se encontra encerrado e 
ao abandono, estando, por isso, num 
estado de visível degradação. 
O Cine-Teatro do Luso, que se situa no 

A Câmara Municipal da Mealhada to-
mou conhecimento que já tiveram iní-
cio as obras de requalificação da Mata 
Nacional do Buçaco, sendo o primeiro 
alvo de intervenção a zona das estufas, 
junto ao Palace do Buçaco. A autarquia 

Na sessão extraordinária realizada no 
dia 9 de Novembro de 2007, a Assem-
bleia Municipal da Mealhada:
- apreciou o Relatório de Inspeção que a 
IGAT - Inspecção-Geral da Administra-
ção do Território realizou à Câmara Mu-
nicipal da Mealhada.
- deliberou, por maioria, com uma abs-
tenção, aprovar uma proposta sobre a re-
alização do Carnaval da Mealhada 2008, 

A Câmara Municipal da Mealhada proce-
deu à iluminação de Natal na zona central 
da Mealhada, junto ao Jardim Municipal 
da Mealhada – destacando-se a ilumina-
ção dos Paços do Concelho –, na zona 
central do Luso, junto ao Casino, e na 
zona central da Pampilhosa, junto à esta-
ção ferroviária. 
Esta é, assim, uma forma da Câmara Mu-
nicipal assinalar a quadra natalícia, atra-
vés do embelezamento de alguns espaços 
públicos do Município da Mealhada.

cimo da Avenida Navarro, já foi, desde 
os anos 30, um dos principais pólos de 
dinamização cultural da vila do Luso. 
E é, precisamente, essa a ambição da 
autarquia. A Câmara Municipal tem 
em vista recuperar o espaço e arranjar 
paisagisticamente toda a envolvente, 
para depois torná-lo numa nova cen-
tralidade cultural da vila termal do 
Luso e de todo o Município da Mea-
lhada.

congratula-se, assim, pela novidade, 
mostrando a sua satisfação por, final-
mente, se ter iniciado a requalificação 
da Mata Nacional do Buçaco, uma das 
mais importantes manchas florestais 
classificadas de Portugal.

subscrita pelos Presidentes dos Partidos 
Políticos com assento na mesma Assem-
bleia Municipal, que enviou à ACB.
- deliberou, por unanimidade e em minu-
ta, devolver o Projecto de Regulamento 
do Fundo de Compensação da Unidade 
de Execução da Avenida 25 de Abril à 
Câmara Municipal da Mealhada, por en-
tender que se trata de um assunto da sua 
exclusiva competência.
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Já foi adjudicada a empreitada de 
remodelação da Avenida Navar-
ro, na vila do Luso, por cerca de 
946 mil euros, acrescido de IVA. 
O objectivo desta requalificação 
prende-se, essencialmente, com a 
necessidade de dar uma nova ima-
gem a esta zona central do Luso e 

remodelaÇÃo
avenida navarro no luso

aos seus espaços envolventes, uma 
vez que é o principal ponto de en-
contro de visitantes e turistas que 
ali se deslocam atraídos, sobretu-
do, pela Fonte de S. João e pelas 
Termas. Trata-se, portanto, de uma 
empreitada de valorização paisa-
gística da zona central do Luso, 

que prevê a requalificação da zona 
dos quiosques, dos espaços ver-
des, a reorganização dos circuitos 
viários e pedonais, incluindo o 
alargamento de passeios e repa-
vimentação geral, e novas infra-
estruturas de águas, saneamento, 
pluviais e eléctricas. 

arruamentos mealHada

arranjo urbanÍstiCo na vimieira

muro em barrÔ

arranjo urbanÍstiCo 
na lameira de s. Pedro

melHoramento da rotunda da 
esCola eb 2/3 da mealHada

Está praticamente concluída a emprei-
tada de construção da Passagem 
Superior à Linha da Beira Alta (Ramal 

Terminados estão já os trabalhos de 
reabilitação de arruamentos no Luso, 

ConstruÇÃo
Passagem suPerior na silvÃ

PavimentaÇÃo
arruamentos no luso

da Figueira da Foz) na Silvã. Com a 
construção desta passagem superior, 
em colaboração com a REFER, é encer-

que se incluem na recuperação da zona 
central da vila do Luso. Uma empreita-

rada a passagem de nível sem guarda aí 
existente na estrada Silvã/Mala, aumen-
tando, assim, a segurança no local. 

da que englobou ainda a substituição 
da rede de distribuição de água.
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Já teve início a empreitada de 
construção da 2ª fase da Zona 
Industrial da Pedrulha. Esta obra 
engloba todo o espaço constituí-
do pelos restantes 39 lotes dos 60 

Já foi lançado o concurso público 
para a empreitada de construção 
da bancada lateral e balneários 
do Campo de Futebol Municipal 
da Pampilhosa. O projecto, cujo 
orçamento se cifra em mais de 400 

ConstruÇÃo
2ª fase da zona industrial da PedrulHa

ConCurso PÚbliCo
banCada e balneÁrios do CamPo de futebol muniCiPal da PamPilHosa

totais e consiste na execução de 
infra-estruturas de arruamentos, 
saneamento básico, abastecimen-
to de água, distribuição de ener-
gia, telefones, gás e iluminação 

mil euros, consiste na construção 
de uma bancada com um corpo 
único desenvolvido por três pisos 
acima da cota de soleira, sendo que 
a lotação prevista de lugares senta-
dos será de 364. A área de constru-

pública, abrangendo uma área de 
84 ha. O orçamento do projecto 
é de aproximadamente 1480 mil 
euros e o prazo de execução da 
obra é de 270 dias.

ção total é de 848m2, sendo 500m2 
para o rés-do-chão, 265m2 para o 
1º andar e 83m2 para o 2º andar. 
O prazo de execução da obra é de 
270 dias, prevendo-se uma taxa de 
execução de 100% para 2008.

Está concluída ainda a empreitada de construção de 
muros e vedações no Campo de Futebol Municipal da 
Pampilhosa.

ConstruÇÃo
muros e vedaÇÕes do CamPo de 
futebol muniCiPal da PamPilHosa

arranjo urbanÍstiCo no luso

melHoramento das rotundas 
da zona de viadores

melHoramento da rotunda da vimieira

melHoramento da rotunda do Canedo

melHoramento da rotunda 
da PamPilHosa (rua do lagar)

melHoramento do largo da lameira 
de s. geraldo

A Câmara Municipal da Mealhada 
já procedeu à instalação semafó-
rica na EN1/IC2, no cruzamento 
do Carqueijo/Quintas da Mala. Os 

Estão a decorrer a bom ritmo os trabalhos de construção da 
bancada poente do Estádio Municipal Dr. Américo Couto. 
Esta obra tem um prazo de execução de 270 dias.

semÁforos
Cruzamento CarQueijo/Quintas de mala

ConstruÇÃo
banCada Poente do estÁdio 
muniCiPal da mealHada

semáforos, e todos os trabalhos 
de instalação, foram da exclusiva 
iniciativa da autarquia, que com 
esta medida pretendeu resolver o 

problema da perigosidade daque-
le cruzamento, aumentando assim 
significativamente a segurança no 
local. 
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bibliomealHada

isso”, sublinhou Maria Manuel Marques, 
salientando: “É um excelente exemplo de 
uma boa administração pública”.
A Secretária de Estado da Modernização 
Administrativa fez questão de elogiar 
a autarquia e os seus funcionários por 
terem colocado de pé um projecto desta 
importância, realçando que se “o biblio-
móvel poder levar mais um jovem, mais 
uma pessoa de idade, a usar a inter-
net, só por isso já valeu a pena”. Maria 
Manuel Marques terminou o seu dis-
curso com um repto aos cidadãos do 
concelho: “Não percam a oportunidade. 
Aproveitem esta belíssima iniciativa da 
Câmara da Mealhada e façam dela um 
instrumento para a vossa inclusão na 
sociedade da informação”.

“Esta inauguração é algo que nos comove 
a todos, pela história que está por detrás 
deste projecto. Eu também me lembro 
da biblioteca itinerante da Fundação 
Calouste Gulbenkian e é formidável pas-
sados tantos anos a ideia manter-se, actu-
al e modernizada”, frisou, por sua vez, a    
Secretária de Estado da Modernização 
Administrativa, lembrando a importân-
cia que este projecto vai ter para a pro-
moção da igualdade de oportunidades 
no acesso à cultura. 
“Esta biblioteca itinerante leva conhe-
cimento a todo o concelho, mas leva 
muito mais do que a da Gulbenkian 
levou. Leva também as novas tecnologias 
da informação. Por isso, não é apenas 
uma biblioteca móvel, é muito mais que 

O Bibliomealhada tem ainda outra mis-
são a cumprir: a de promover a leitura 
junto dos munícipes de diferentes faixas 
etárias do concelho. Para tal, já no iní-
cio de 2008, o autocarro vai parar nos 
jardins-de-infância, nas escolas e cen-
tros de dia do concelho, para entregar 
uma mala de viagem com um conjunto 
de livros sobre determinada temática. 

Essa mala permanecerá nesse espaço 
até a Bibliomealhada voltar a lá passar, 
levantar essa mala e deixar outra, com 
livros sobre uma nova temática, e assim 
sucessivamente. 
Esta será a forma da Biblioteca Municipal 
da Mealhada promover a leitura no con-
celho, mediante o protocolo assinado 
com o Plano Nacional de Leitura.   

e uma área de computadores com aces-
so gratuito à internet. 
“Este é um projecto inovador nos tem-
pos de hoje, mas não é inovador na 
ideia. Nós pretendemos, sim, seguir um 
exemplo antigo que nos marcou, que foi 
o da biblioteca itinerante da Fundação 
Calouste Gulbenkian, que nos deixou 
este vício adorável da leitura”, afirmou 
o Presidente da Câmara na cerimónia 
de apresentação do projecto.
Mas o projecto Bibliomealhada é mais 
do que uma biblioteca itinerante. Este 
espaço móvel, para além de promover a 
leitura, possibilita ainda a aprendizagem 
das novas tecnologias da informação, 
disponibilizando computadores com 
acesso gratuito à internet. “Aproveitámos 
uma ideia antiga, modernizámo-la e 
actualizámo-la, enriquecendo-a com a 
oferta de computadores e acesso gratui-
to à internet”, prosseguiu Carlos Cabral, 
deixando uma palavra de agradecimen-
to aos funcionários da autarquia que 
concretizaram o projecto, transforman-
do um simples autocarro num espaço 
inovador de promoção da cultura.

A apresentação pública do projec-
to Bibliomealhada decorreu, dia 5 
de Novembro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho. Uma cerimónia 
presidida pela Secretária de Estado 
da Modernização Administrativa, 
Maria Manuel Leitão Marques, que 
teve como objectivo dar a conhecer 
aos presentes o novo espaço de cul-
tura itinerante criado pela Câmara 
Municipal da Mealhada: um autocar-
ro transformado em biblioteca que vai 
levar livros, CD’s, DVD’s e Internet a 
todas a povoações do concelho.

O projecto apresentado é pioneiro e, 
sem dúvida, inovador. Trata-se de um 
autocarro de 50 lugares, que foi trans-
formado pelos funcionários da autar-
quia num espaço de cultura itinerante, 
que percorre as freguesias do concelho, 
com o intuito de fazer chegar alguns 
serviços da Biblioteca Municipal da 
Mealhada a todos os cidadãos do muni-
cípio. O Bibliomealhada conta com uma 
zona para ler e ouvir música, um peque-
no auditório para se assistir a um filme 

Câmara municipal apresentou 
projecto pioneiro dia 5 de novembro 

bibliomealhada “é excelente 
exemplo de uma boa 
administração pública”

uma mala cheia de livros
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Cultura e entretenimento à porta de nossas casas
bibliomealHada

das amigas, não vem só pelos filmes 
e pelas histórias, vem também pelos 
livros que pode levar para casa. “Tanto 
gosto de levar um livro para ler, como 
de ver um filme, que é para a gente não 
deixar esquecer o que aprendeu”, disse. 
Balbina tinha acabado de ler “Rio do 
Tempo”, de Fernando Ilharco Morgado, 
e preparava-se para levar outro. “Acho 
que agora vou ler mais, porque cada vez 
que venho aqui trago um livro e levo 
outro”, afirmou, em tom alto, orgulhosa 
por praticar a leitura e poder fazê-lo, 
agora, com mais assiduidade.
Entretanto, sentadas ao computador, 
Diana Martins e Vanessa Conceição, 
ambas com 13 anos, nem se apercebiam 
da conversa. O Mundo dos 3 W’s absor-
via-as completamente e não havia espa-
ço para mais nada. A sua opinião era 
ligeiramente diferente da de Manuel, 
Balbina, Beatriz e Madalena. Não per-
diam uma visita ao Bibliomealhada, 
mas não para verem filmes ou ouvirem 
histórias. O que elas procuravam era 
mesmo a internet. “O que eu gosto mais 
é de vir à internet. Como não tenho lá 
em casa, aproveito para vir pesquisar 
para a escola. Mas também venho bus-
car livros”, revelou Diana, enquanto 
Vanessa acenava com a cabeça, em con-
cordância. 
“Venho pesquisar trabalhos para a esco-
la, buscar livros e DVD’s”, afirmou, por 
sua vez Vanessa, admitindo mesmo que, 
com este espaço de cultura itinerante, a 
“tendência é para que leia mais”. Agora, 
a verdade é que o que lhes faz brilhar 

não é preciso transporte, eu saio dali e 
entro logo aqui”. “Acho que isto é ale-
gre”, sublinhou, por sua vez, Beatriz.
Madalena não sabe ler, apenas apren-
deu a escrever o seu nome quando 
era mais nova, mas o mesmo já não 
acontece com Balbina que, ao contrário 

os olhos é realmente aquele ecrã que 
as transporta para outro mundo, aquele 
que não têm em casa e, como tal, tem 
sido responsável por todas as visitas 
– e já foram muitas – que a Diana e a 
Vanessa fizeram ao Bibliomealhada.
Para Manuel, Balbina, Beatriz e 
Madalena esta foi a terceira vez que 
visitam o espaço, mas desde a primeira 
que os quatro sabiam a importância 
que aquele autocarro, transformado em 
biblioteca, teria para eles. Agora, já não 
teriam que esperar pelo transporte para 
conseguirem passar um dia diferente 
na Biblioteca Municipal da Mealhada. 
Agora, era a própria biblioteca, com 
livros, CD’s, DVD’s, internet e mesmo 
cinema, que ia ao seu encontro, para 
lhes proporcionar um dia diferente. 
“Estamos muito contentes”, resumiu 
Beatriz, falando em nome dos quatro.

diferente. É uma forma de espairecerem, 
de saírem um pouco do lar, de terem um 
dia ocupado com outras actividades, um 
dia dedicado à cultura. 
Ver filmes e ouvir histórias são as suas 
actividades de eleição. “Vou-lhe ser fran-
co, ler não leio muito porque vejo mal, 
mas ver filmes… Oh, ver filmes, sim!”, 
admitiu Manuel, elogiando, com toda 
a determinação, o projecto da Câmara 
Municipal da Mealhada: “O autocarro 
foi uma boa ideia. É tudo lindo aqui. E 

Manuel, Balbina, Beatriz e Madalena 
convivem juntos no lar da Associação 
Cultural e Recreativa de Antes e costu-
mam visitar o Bibliomealhada, na com-
panhia de uma das animadoras do lar. 
Visitar aquele espaço de cultura itine-
rante é, para eles, sinónimo de um dia 

Um autocarro, transformado em 
biblioteca e espaço internet, percor-
re o concelho da Mealhada, levando 
saber, conhecimento, entretenimen-
to e diversão à porta de nossas casas. 
O Bibliomealhada, assim se chama 
àquele espaço de cultura itinerante, 
já circula e a alegria está estampada 
no rosto de quem o visita. Os mais 
novos procuram-no, sobretudo, pela 
internet, enquanto os mais velhos 
vão em busca de uma sessão de cine-
ma antigo ou de uma boa história 
contada em voz alta.

Ainda não eram 15 horas e o autocarro, 
parado no largo principal de Antes, 
já tinha vários lugares ocupados. Os 
mais novos deliciavam-se a viajar na 
internet, enquanto os de mais idade 
assistiam atentos, no pequeno auditó-
rio do Bibliomealhada, ao filme “Fado”. 
Manuel Oliveira, de 80 anos, natural da 
freguesia de Ventosa do Bairro, era um 
deles. “Gosto de ver filmes, ainda mais 
desta jovem que canta tão bem”, con-
fessou, desviando, por segundos, o seu 
olhar da tela de projecção.
Falava de Amália, a nossa Amália 
Rodrigues, a protagonista do filme que 
prendia a atenção não só de Manuel, 
mas também de Balbina Morais, 71 
anos, Beatriz Oliveira, 80 anos, e 
Madalena Salgado, de 82 anos. Os 
olhos estavam postos na tela, que exi-
bia imagens da fadista no seu tempo 
de juventude. As expressões eram de 
emoção. “Adoro a Amália!”, exclamou 
Beatriz, sublinhando: “Ainda não se 
ouviu outra assim em Portugal”.



Mealhada

cultura

boletim municipal8
Cine-teatro messias recebeu 
“Às escuras, o amor” 
O espectáculo de teatro e promoção 
da leitura “Às escuras, o Amor”, da 
autoria da ANDANTE Associação 
Artística, subiu ao palco do Cine-
Teatro Municipal Messias no pas-
sado dia 7 de Novembro. Os alunos 
da Escola Secundária da Mealhada 
e da Escola Profissional Vascon-
cellos Lebre estiveram presentes e, 
no final, os elogios foram imensos. 
“Achei interessante. Gostei muito 
da participação da actriz, dos seus 
gestos, e a música estava adequa-
da”, resumiu Neusa Margarida, da 
Escola Secundária da Mealhada. 

Seduzir o público para a leitura, espe-
cialmente os alunos do ensino secun-
dário, procurando dar uma maior leve-
za aos textos de autores portugueses 
que obrigatoriamente se lêem nas au-
las, foi um dos objectivos do espectá-
culo “Às escuras, o Amor”, que passou 
pela Mealhada graças ao Programa de 
Itinerâncias de Promoção da Leitura, 
celebrado entre a Câmara Municipal 
de Mealhada/Biblioteca Municipal e 
o Ministério da Cultura/Direcção Ge-
ral do Livro e das Bibliotecas. Para tal, 
nada melhor do que combinar a mú-
sica com a leitura de alguns excertos 
dos maiores autores de Língua Portu-
guesa e a interpretação expressiva da 
actriz Cristina Paiva.
Os ingredientes fizeram sucesso e o 
público deliciou-se a ouvir Cristina 
Paiva falar de amor, estivesse a actriz 
a citar Fernando Pessoa, Antero de 
Quental, Luís de Camões ou mesmo 

A peça de teatro “Felizmente não é 
Natal!” esteve em cena, dia 1 de De-
zembro, na Mealhada. Mais de 300 
pessoas deslocaram-se ao Cine-Te-
atro Municipal Messias para verem 
duas grandes senhoras do Teatro e 
da Televisão Portuguesa, Lourdes 
Norberto e Manuela Maria, protago-
nizarem a história do catalão Carles 
Alberola. A peça, encenada por Cel-
so Cleto, contou ainda com a inter-
pretação de Paula Lobo Antunes e 
Álvaro Faria.

Um problema sério dos dias de hoje, a 
velhice passada num lar, apresentado 
com uma extrema carga emocional e 
leves pinceladas de humor. Apesar de a 
peça ser rotulada de comédia, a verdade 
é que a temática não deixa muito espaço 
para risos. 
A história retrata a vida de duas viúvas, 
com personalidades distintas, que se en-
contram abandonadas há anos num lar 
de idosos. Lourdes Norberto é Fernan-
da, a viúva irónica e mordaz, revoltada 
interiormente, que bebe e fuma sem 
regras, ignorando os conselhos do mé-
dico, enquanto Manuela Maria é Leonor, 
quase antagónica, a ansiosa e fantasista, 

Chico Buarque ou Carlos Tê, cujo poe-
ma “Primeiro Beijo” fez sucesso na voz 
de Rui Veloso. A sonoridade esteve 
sempre presente, mas foi a música “I 
Will Survive”, de Gloria Gaynor, cuja 
letra foi adaptada para o português por 
Ana Saragoça, que reuniu mais aplau-
sos junto dos jovens que assistiram à 
peça. 
Num espectáculo cheio de criativida-
de, que contou em palco apenas com a 
actriz e um DJ, a companhia de teatro 
ANDANTE conseguiu captar a aten-
ção dos presentes, abordando, de uma 
forma original, a temática do Amor e, 
sobretudo, dando uma verdadeira li-
ção de Literatura Portuguesa aos cer-
ca de 150 alunos que assistiram à peça. 
No final, o balanço positivo. “Foi muito 
bom. Gostei da maneira como o tema 
foi abordado”, afirmou Sérgio Cruz, 
da Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre. “Enquanto lemos um poema e, 
por vezes, é aborrecido, aqui foi mui-
to expressivo. Fez-nos estar atentos”, 
concluiu, por sua vez, Diana Dias, da 
Escola Secundária da Mealhada.

aquela que constrói o seu próprio mun-
do, inventando sucessivas visitas do filho, 
que há muito tempo não a visita. Ambas 
têm, contudo, algo em comum: a solidão. 
Um sentimento que as faz criar mundos 
imaginários, em que são amadas pelos fa-
miliares próximos e onde não há espaço 
para o isolamento.
A vida das duas viúvas é, contudo, ape-
nas pautada pelas fantasias de cada uma, 
pelas visitas ocasionais da enfermeira Sa-
lomé, interpretada por Paula Lobo Antu-
nes, e pelas visitas imaginárias do filho de 
Leonor, Alberto, interpretado por Álvaro 
Faria. Uma história que fala da solidão 
que os mais velhos passam quando se 
encontram em lares, longe da família, so-
bretudo em momentos que sempre foram 
de união, como o Natal. Um espectáculo 
que retrata, de uma forma inteligente e 
mordaz, a velhice nos dias de hoje.

lourdes norberto e manuela maria 
no Cine-teatro messias

biblioteca municipal assinala dia Contra o racismo

… dia de são martinho

… e dia do mar

actividades da biblioteca

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
vai receber, nos próximos dias 12 e 
19 de Janeiro, a acção de formação 
“O Fascínio das palavras: os contos de 
Sophia para a Juventude”, dinamizada 
por Marta Martins, da Escola Superior de 
Educação de Paula Frassinetti, do Porto. 
Esta acção, integrada no Programa de 
Promoção da Leitura da Direcção Geral 
do Livro e das Bibliotecas, destina-se a 
animadores sócio-culturais, bibliotecá-
rios, professores do último ano do 1º, 2º 

e 3º ciclo e técnicos de biblioteca.
Em análise estão as obras “Contos 
Exemplares” e “Histórias da Terra e 
do Mar”, de Sophia de Mello Breyner 
Andresen. Em cima da mesa estão temas 
como o conceito de literatura juvenil, as 
características da literatura destinada a 
um público preferencial, as convergên-
cias e divergências entre literatura juve-
nil e literatura para adultos, a caracteri-
zação de personagens e, entre outros, os 
processos de sedução do leitor juvenil. 

biblioteca municipal recebe acção de formação

A Biblioteca Municipal da Mealhada 
assinalou, a 9 de Novembro, o Dia Contra 
o Racismo. Para o efeito, a Biblioteca 
Municipal testou o conhecimento dos 
mais novos sobre as mais diversas raças, 
realizando o jogo “Aprende a respeitar 
as diferenças”.

O Dia de São Martinho foi assinalado 
com um magusto no jardim da Biblioteca 
Municipal. A ideia passou por conjugar 
o prazer da leitura com a satisfação de 
saborear umas castanhas assadas.

A Biblioteca Municipal assinalou tam-
bém, a 16 de Novembro, o Dia do Mar. 
A proposta feita aos mais novos passou 

pela construção de um animal marinho, 
que depois foi personagem de uma histó-
ria criada em grupo.

A iniciativa Hora do Conto decorreu dia 
28 de Novembro na Biblioteca Municipal 
e teve contornos diferentes do habitual. 
Com o título “Vai-te embora ó medo!”, esta 
iniciativa não passou apenas pela leitura 
dessa história infantil, mas também por 
uma incursão ao Mundo da magia, com 
direito a bruxas e a uma passagem pela 
“porta mágica”.
O tema era o medo, o objectivo era que as 
crianças conseguissem falar dos seus mais 
temerosos receios e se libertassem desses. 
E assim foi. As cerca de duas dezenas de 

crianças do jardim-de-infância de Santana 
conheceram uma bruxa que os esperava 
amigavelmente à entrada da biblioteca, 
passaram pela “porta mágica” para outra 
dimensão, onde tudo é possível, onde não 
há medos nem receios, e ouviram atenta-
mente as histórias do livro infantil “Vai-
te embora ó medo!”. Momentos mágicos, 
proporcionados pela equipa que trabalha 
na Biblioteca Municipal, que permitiram 
às cerca de vinte crianças combater os seus 
receios e desfrutar de umas boas horas de 
muita fantasia e imaginação.

Crianças viveram momentos mágicos
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Câmara municipal entrega briquetes 
e oleões nas escolas do concelho 

A Câmara da Mealhada 
aderiu ao Projecto Pro-
Natura, que está a ser de-
senvolvido pela ANEFA 
- Associação Nacional de 
Empresas Florestais, Agrí-
colas e do Ambiente. A 
iniciativa tem como objec-
tivo apoiar, através de ac-
ções de responsabilização 
social nas empresas e ins-
tituições, a reflorestação 
e arborização de espaços 
públicos. 
Chama-se Projecto ProNa-

tura, tem por base uma parceria entre três 
entidades (Entidade promotora: ANEFA; 
Parceiros: empresas que oferecem as plan-
tas; Receptores: Câmaras Municipais, Juntas 
de Freguesia, etc.), e procura contribuir para 
a valorização ambiental de áreas públicas de-
gradadas.
A acção passa pela oferta de árvores, bem 
como pela plantação das mesmas por parte 
da entidade promotora. As plantas são ofe-

Os pedidos à ANEFA têm que ser enviados 
até ao final de 2007, sendo para isso neces-
sário que as Juntas de Freguesias apresen-
tem as suas candidaturas junto da Câmara 
Municipal da Mealhada. No pedido deve 
constar o número de plantas pretendidas, 
a sua espécie, o objectivo a que se desti-
nam, o mapa de localização da instalação 
das plantas e o contacto do responsável 
pelo pedido.

oficinas de educação ambiental 
já começaram 
 As Oficinas de Educação Ambiental 
para o ano lectivo 2007/08 começa-
ram, dia 15 de Dezembro, com a ini-
ciativa “Técnica do Guardanapo”. 
Este foi o primeiro de oito “ate-
liers” de desenvolvimento de capa-
cidades manuais que constituem a 
segunda edição deste projecto da 
Câmara Municipal da Mealhada. 
Um projecto que visa criar uma 
consciência ambiental e sensibili-
zar a população do concelho para 
os problemas ambientais que a 
rodeiam.

São oito oficinas que já foram defini-
das pelo pelouro do Ambiente, tendo 
em conta algumas sugestões apresen-
tadas nos inquéritos de opinião sobre 
a edição do ano passado. Uma edição 
de sucesso, com as inscrições a ultra-
passarem sempre o limite previsto, 
que a Câmara Municipal da Mealhada 
quis repetir neste ano lectivo e que, 
a avaliar pelo número de inscrições 
neste primeiro “atelier”, vai confir-
mar o êxito do ano transacto.
As actividades lúdico-pedagógicas 
começaram a 15 de Dezembro com a 
iniciativa “Técnica do Guardanapo”, 
seguindo-se agora a oficina “Trapos e 
Farrapos” (prevista para 26 de Janeiro, 
em Antes), “Fantoches” (marcada 

A Câmara Municipal da Mealhada 
distribuiu briquetes e oleões pelos 
jardins-de-infância e pelas esco-
las do 1ºciclo do Ensino Básico do 
concelho. Desta forma, a autar-
quia prossegue com a sua política 
de promoção do desenvolvimento 
sustentável do município, através 
da concretização de um conjunto 
de acções que visam a promoção 
da Educação Ambiental junto da 
comunidade escolar e local. 

A Câmara Municipal apostou, já desde 
o ano passado, na produção e utilização 
de briquetes - uma pasta compacta, com 
grande poder calorífico, que substitui a 
tradicional lenha – como combustível de 
baixo impacto ambiental a ser utilizado 
nos sistemas de aquecimento das esco-
las concelhias. Na altura, a autarquia 
adquiriu equipamentos especiais para 
a transformação de lascas de madei-
ra, ramagens, vides e outros resíduos 
vegetais em estilha, que depois é con-
vertida em briquete. A aquisição dos 
equipamentos foi um sucesso e já no 
ano lectivo passado os briquetes foram 
utilizados para o aquecimento das esco-
las do concelho.
Um ano depois, a Câmara Municipal 
procede novamente à distribuição de 
briquetes pelos jardins-de-infância e 
escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, 

para 23 de Fevereiro, em Barcouço), 
“Trabalhos em madeira” (agenda-
da para 29 de Março, na Mealhada), 
“Culinária” (prevista para 19 de Abril, 
na Vacariça), “Musicalândia” (marca-
da para 31 de Maio, em Casal Comba), 
“Papel Reciclado” (marcada para 
28 de Junho, em Ventosa do Bairro) 
e, por último, a oficina “Expressão 
Dramática” (agendada para 26 de 
Julho, no Luso).
À semelhança do ano passado, as 
Oficinas de Educação Ambiental vão 
decorrer em cada uma das freguesias 
do concelho, aos sábados, e dirigem-
se, na sua maioria, às crianças e jovens 
do concelho, sendo que muitas abran-
gem ainda a população adulta. 

para que esses possam ser utilizados nos 
sistemas de aquecimento dos estabele-
cimentos de ensino e, assim, promover 
a melhoria da qualidade ambiental do 
meio escolar.
A par com os briquetes, a autarquia 
distribuiu também oleões pelas esco-
las. A ideia passa por sensibilizar os 
mais novos, e através deles os pais e 
a comunidade, para a necessidade de 
reaproveitar, para a produção de biodie-
sel, os óleos alimentares que utilizamos 
diariamente nas nossas cozinhas, óleos 
esses que são indevidamente despeja-
dos na rede de esgotos, danificando as 
estações de tratamento e prejudicando 
gravemente o meio ambiente.
Acções levadas a cabo pela autarquia 
que, nas palavras da Vice-presidente 
Filomena Pinheiro, têm como fim “sen-
sibilizar a população escolar para a 
necessidade da reutilização de materiais 
como forma de preservarmos o meio 
ambiente”.

Câmara municipal promove reflorestação 
através do Projecto natura

recidas pelas empresas 
ou entidades parceiras à 
ANEFA que, depois, as dis-
tribui mediante os pedidos 
das entidades receptoras. 
Como contrapartida, cada 
entidade receptora terá de 
autorizar a colocação de 
placas informativas com 
a indicação do número de 
plantas recebidas, logótipo 
do parceiro da oferta, da 
ANEFA e ProNatura, em 
local com visibilidade du-
rante dois anos.
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Câmara municipal promoveu colóquios 
sobre igualdade de oportunidades

A Câmara Muni-
cipal da Mealhada 
aderiu, no pas-
sado dia 17 de 
Setembro, à 
acção de mobi-
lização nacional 
contra a pobreza, 
que se realizou a 
propósito do Dia Mundial para a Erradicação da 
Pobreza. O evento, denominado “Levanta-te” e 
organizado em Portugal pela Campanha Pobreza 
Zero foi assinalado nas escolas do concelho da 
Mealhada, na Actividade de Enriquecimento 
Curricular de Educação Ambiental e Cidadania.

O programa realizado pela autarquia, no âmbito da 
Acção Social e Educação para a Cidadania, incluiu 
diferentes iniciativas. Entre elas, a elaboração de 
cartazes alusivos à campanha “Levanta-te”, a criação 
de brindes sobre o tema Pobreza Zero, a leitura do 
manifesto e o Momento “Levanta-te”, que aconteceu 
pelas 16h do dia 17 de Outubro, e em que todos os 
participantes se levantaram e ergueram as mãos 
numa acção simbólica em prol da erradicação da 
pobreza.

mealhada aderiu à acção 
“levanta-te” para a erradi-
cação da Pobreza

O auditório da Biblioteca 
Municipal da Mealhada tem 
sido palco de vários colóquios 
promovidos pela autarquia no 
âmbito do Ano Europeu da 
Igualdade de Oportunidades 
para Todos. Deficiência, 
Imigração e Terceira Idade 
foram os temas que estiveram 
em cima da mesa nas três ses-
sões que decorreram no último 
trimestre deste ano.

Deficiência
O primeiro colóquio realizou-se a 
30 de Outubro, teve como tema 
“Deficiências: direito à inclusão – 
acção em movimento” e contou 
com a colaboração da Associação 
Portuguesa de Deficientes de 
Coimbra. O objectivo principal 
desta iniciativa passou por sensibi-
lizar os presentes para a problemá-
tica da inclusão social dos deficien-
tes, tendo por isso sido abordados 
temas como os direitos e os deveres 
dos cidadãos com deficiência, a 
exclusão e a inclusão social e labo-
ral, as barreiras arquitectónicas e, 
por fim, estratégias de combate às 
inacessibilidades sentidas por esta 
população.
O representante da direcção nacio-
nal da Associação Portuguesa de 
Deficientes foi o primeiro convi-
dado a discursar. José Guerra, ele 

próprio invisual, abordou a temá-
tica dos direitos dos deficientes e 
das políticas e programas para a 
inclusão social desta camada da 
população. “Não são só as pessoas 
com deficiência que se têm que 
adaptar, é também a sociedade que 
se tem que adaptar a elas”, defen-
deu o responsável.
O vereador da autarquia respon-
sável pelas Obras Públicas foi o 
segundo orador. António Jorge 
Franco apresentou um trabalho 
sobre as barreiras arquitecónicas 
e as dificuldades que estas criam 
aos cidadãos com deficiência e 
adiantou algumas medidas obriga-
tórias para combater esses obstá-
culos. “Passa pela eliminação das 
barreiras existentes quer no espaço 
público, quer no edificado, pela 
organização dos espaços, pela ges-
tão integrada de conceitos de cir-
culação e alargamento de passeios”, 
defendeu, mostrando alguns dos 
exemplos positivos e negativos do 
concelho da Mealhada.

O último palestrante foi um repre-
sentante da empresa Deficiprodut, 
que tem a particularidade de só 
empregar pessoas com deficiência. 
“Têm feito um excelente trabalho. 
Esta empresa começou com apenas 
duas pessoas e agora já vão em 
cem”, afirmou, dando a conhecer 
um pouco mais da empresa, das 
suas políticas e da ajuda que esta 
tem dado a dezenas de pessoas que 
por serem portadoras de deficiên-
cia têm ainda mais dificulkdades 
em arranjar emprego nos dias de 
hoje.

Imigração
Alertar para a necessidade de pre-
venção de situações de discrimi-
nação e exploração, promover a 
integração plena da comunidade 
imigrante e sensibilizar para o 
contributo dos imigrantes para o 
desenvolvimento do país foram os 
objectivos do colóquio “Imigração: 

por uma sociedade justa e diversa”, 
que decorreu a 23 de Novembro, e 
foi organizado pela autarquia e pelo 
Centro Local de Apoio à Integração 
de Imigrantes (CLAII) do concelho.
O colóquio teve início com a 
intervenção do representante da 
Delegação Regional dos Serviços 
de Estrangeiros e Fronteiras. Luís 
Leal centrou o seu discurso na 
Nova Lei da Imigração, expondo os 
seus aspectos e defendendo que a 
nova legislação “facilita e melhora 
a vida dos imigrantes”, enquanto 
Alberto Teixeira, representante da 
Autoridade para as Condições de 
Trabalho do Centro Local do Baixo 
Vouga, optou por falar desta nova 
entidade que substitui a Inspecção-
Geral do Trabalho. 
O Presidente da Associação 
Comercial e Industrial da Mealhada 
(ACIM) foi o último orador a 
intervir. Carlos Pinheiro apresen-
tou dados relativos aos imigrantes 
estabelecidos no concelho, falou na 
importância da contribuição destes 
para o desenvolvimento do municí-
pio e referiu ainda a elevada taxa de 
inserção profissional dos imigran-
tes promovida pela ACIM. 
O colóquio terminou depois de um 
espaço de debate que se centrou no 
problema das barreiras linguísticas, 
apresentado por alguns imigrantes 
presentes. No final, Alberto Teixeira 
deixou a promessa de promover, no 

concelho da Mealhada, um Curso 
de Português para estrangeiros.

Terceira Idade
 “Abandono, solidão e maus tra-
tos na Terceira Idade” foi o tema 
abordado dia 7 de Dezembro. Uma 
sessão que procurou sensibilizar 
para a existência de discrimina-
ção na Terceira Idade, perceber 
o impacto psicológico dos maus 
tratos, abandono e solidão nesta 
fase da vida, analisar a importância 
das instituições na vida do idoso e 
promover uma maior mobilização 
no acompanhamento do idoso.
O colóquio contou com a presen-
ça da assistente social Mónica 
Teixeira, especialista em Geriatria 
e Gerontologia, que abordou a 
temática da institucionalização, 
encarada como “solidão acompa-
nhada”, dos problemas que levam 
a recorrer a ela, da adaptação do 
idoso e dos perigos dessa ser a 
única alternativa. A palestrante 
conclui o seu discurso defendendo 
ser importante humanizar as ins-
tituições, adaptando-as às neces-
sidades e direitos do ser humano. 
O discurso foi enriquecido com 
o testemunho real de uma uten-
te do Centro Social, Recreativo e 
Cultural da Pedralva.
Já Rita Costa, representante da Santa 
Casa da Misericórdia de Mealhada, 
começou por apresentar a respec-
tiva instituição, as principais acti-
vidades de apoio à Terceira Idade, 
e prosseguiu com uma abordagem 

sobre o percurso do idoso na insti-
tuição. O testemunho de um utente 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Mealhada, que relatou o seu quoti-
diano na instituição, complementou 
a apresentação.
Carminda Braga Gomes, psi-
cóloga especializada em Psico-
gerontologia, encerrou os discur-
sos, abordando a temática dos maus 
tratos e negligência na Terceira 
Idade, nomeadamente os tipos de 
abuso e abusadores, os diferentes 
contextos de abuso, os seus níveis 
de visibilidade, a negligência, os 
factores de risco e de manutenção 
e, por fim, o medo e os indicadores 
de abuso. A psicóloga terminou a 
sua apresentação com indicações 
do que se deve fazer na presença 
de sinais da abuso ou negligência 
no idoso.
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Câmara da mealhada e federação 
de andebol de Portugal assinaram 
protocolo de colaboração

mealhada tem dois novos 
campos de ténis

A Câmara Municipal da Mealhada 
assinou, dia 13 de Novembro, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
um protocolo de colaboração com a 
Federação de Andebol de Portugal, 
para a realização de um Plano de 
Desenvolvimento do Andebol no 
concelho da Mealhada. Um plano 
que será integrado no Programa de 
Actividades  de  Enriquecimento 
Curricular promovido pela autar-
quia, mais concretamente na 
Actividade Física Desportiva.

Promover o desenvolvimento do ande-
bol no Município da Mealhada e sobre-
tudo a prática desta modalidade junto da 
população escolar do 1º ciclo do Ensino 
Básico do concelho são os principais 
objectivos do protocolo de colaboração 
que foi assinado pelo Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, e pelo Presidente da Federação 
de Andebol de Portugal, Luís Costa. 
No documento que formaliza o acordo 
entre as duas instituições, a autarquia 
compromete-se a disponibilizar ins-
talações, transportes e enquadramen-
to técnico para a criação de Escolas 
de Andebol e para a organização de 
encontros periódicos entre as escolas, 
bem como fica incumbida de inscrever 
todos os participantes neste projecto 
da Federação de Andebol de Portugal. 
Esta, por sua vez, garante gratuitamen-
te o seguro desportivo a todos os par-
ticipantes no projecto, o apoio na cria-
ção de condições para a estruturação 
das Escolas de Andebol, a ajuda aos 
docentes de Educação Física que inte-
grem o Programa de Enriquecimento 
Curricular e a realização de reuniões e 
colóquios sobre a temática no âmbito 
escolar.
A Federação de Andebol de Portugal 
compromete-se ainda a realizar acções 

O Município da Mealhada já tem 
mais dois campos de ténis, de piso 
rápido, situados na Zona Desportiva 
da Mealhada. Para apresentar a 
nova infra-estrutura desportiva, a 
Câmara Municipal organizou, dias 
8 e 9 de Dezembro, com o apoio 
do Luso Ténis Clube, um torneio 
social de ténis, que contou com 18 
participantes. Os grandes vencedo-
res do torneio foram Tiago Aguiar, 
nos masculinos, e Filipa Pedrosa, 
nos femininos.

O ténis é uma das modalidades cada 
vez mais praticadas no concelho da 
Mealhada e até então, os adeptos 
desse desporto apenas dispunham 
dos courts de piso sintético existentes 
no Luso. Determinada em prosseguir 
com a sua política de desenvolvimento 
desportivo no concelho, a autarquia 
decidiu, por isso, construir dois novos 
campos de ténis. “Sentimos que havia 
necessidade de existir mais um espa-
ço dedicado a esta modalidade e foi 
também uma forma de reabilitarmos 
toda esta área”, afirmou o Vereador 
do Desporto, António Jorge Franco, 
defendendo que este novo equipamen-

de formação para os agentes desporti-
vos do concelho da Mealhada, a reali-
zar estágios, e a ponderar a realização 
de jogos das Selecções Nacionais no 
Município da Mealhada e atribuir a 
designação de Câmara Municipal da 
Mealhada a uma prova regional regu-
lar.

“O investimento que temos feito é 
extraordinariamente rentável”

“A assinatura deste protocolo é para 
nós um momento que tem um signifi-
cado especial”, começou por afirmar 
Luís Santos, no discurso que proferiu 
na cerimónia de assinatura, elogiando a 
autarquia pela “sua visão do Desporto” 
e pelo contributo que tem dado para 
o desenvolvimento da modalidade no 
concelho. O presidente da Federação de 
Andebol de Portugal agradeceu, ainda, 
a “oportunidade”, lembrando que a 
“federação sabe o que este documento 
encena” e, por isso mesmo, é certo que 
esta será uma parceria activa.
Já o Presidente da Câmara retribuiu 
os agradecimentos, sublinhando que 
este protocolo se insere “numa linha 
de dinamização verdadeiramente des-
portiva que a Câmara Municipal tem 
levado a cabo”, nomeadamente junto 
dos jardins-de-infância e das escolas 
do 1ºciclo do Ensino Básico, referiu, 
através, entre outras, das Actividades de 
Enriquecimento Curricular. “O Ensino 
não é um parente pobre neste conce-
lho e o investimento que temos feito é 
extraordinariamente rentável”, referiu 
Carlos Cabral, frisando que “também 
este protocolo, que vem ao encontro 
desse investimento, terá a sua renta-
bilidade garantida”. “Contem com a 
Câmara da Mealhada para o incremento 
do Andebol. E comecemos pelos mais 
novos, que eles precisam”, concluiu.

to vai impulsionar ainda mais a prática 
da modalidade.
Os novos campos de ténis ficam situ-
ados em plena Zona Desportiva da 
Mealhada, mesmo ao lado das Piscinas 
Municipais. “A localização foi pensa-
da para aqui também por facilitar a 
gestão. Como está aqui ao lado das 
Piscinas Municipais, não precisamos 
de ter aqui uma pessoa, a infra-estru-
tura de apoio já está criada”, explicou 
António Jorge Franco, reforçando que 
os interessados na utilização dos novos 
campos de ténis deverão dirigir-se às 
Piscinas Municipais da Mealhada para 
efectuarem a marcação. A utilização 
de qualquer um dos courts será, nestes 
primeiros dias, gratuita.
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| Antes | Barcouço | Casal Comba | Luso | Mealhada |  

| Pampilhosa | Vacariça | Ventosa do Bairro |

vamos poupar água

autarquia entrega 
material didáctico às 
escolas do 1º ciclo 

grande concerto de ano novo 
com a orquestra de são Petersburgo

Cine-teatro apresenta exposição “À descoberta do 
Óscar ii – o fascínio da imagem” 

A Orquestra da Ópera Estatal de 

São Petersburgo, da Rússia, vai 

subir ao palco do Cine-Teatro 

Municipal Messias no próxi-

mo dia 5 de Janeiro, sábado, às 

21h30m, para um memorável con-

certo de Ano Novo, sob a direc-

ção musical do maestro alemão 

Wiktor Bockman. Um riquíssimo 

reportório, na melhor tradição 

de celebração musical do Ano 

Novo, marcado pela alegria, en-

tusiasmo e esperança, mas tam-

bém pela nostalgia dos tempos 

passados.

Um espectáculo ímpar que vai, en-

tão, decorrer no Cine-Teatro Mes-

sias, para assinalar o início de 2008. 

As reservas para o concerto podem 

ser efectuadas através do telefone 

231 209 870. Os bilhetes, que já estão 

à venda ao preço de 15€, podem ser 

ainda adquiridos, e levantados, na 

bilheteira do Cine-Teatro, das 20h 

às 22h, de segunda a quinta-feira, ou 

das 15h às 18h de domingo.

Está patente no Cine-Teatro Messias, de 
1 de Dezembro de 2007 a 31 de Janeiro de 
2008, a mostra “À Descoberta do Óscar II 
– O Fascínio da Imagem”. Uma exposição 
que retrata a história do cinema, expli-
cando como decorreu a longa caminhada 
até ao dia em que se “fez luz” no Grand 
Café Boulevard des Capucines, em Paris. 
Falamos de 28 de Dezembro de 1895, dia 
em que os irmãos Lumière fizeram a 
primeira apresentação pública dos seus 
filmes. A mostra é organizada pela Junta 
de Turismo do Luso-Buçaco, em parceria 
com o Museu da Imagem em Movimento 
e o Cineclube de Avanca, e conta ainda 
com o apoio da Câmara Municipal da 
Mealhada.

A Câmara da Mealhada entregou, 
no início de Novembro, material 
didáctico às escolas do 1º ciclo do 
Ensino Básico do concelho. A au-
tarquia prossegue, assim, com a 
sua política de empenho na área 
educativa, procurando contribuir 
para a melhoria das condições de 
ensino em cada escola concelhia. 

Ábacos, cuisenaires, tangrams, ge-
oplanos, medidas graduadas para 
líquidos, blocos lógicos, níveis, decí-
metros cúbicos, medidas de volume, 
balanças decimais, metros articula-
dos, sólidos geométricos, conjuntos 
para quadros, globos e mapas da Eu-
ropa e do Mundo foram alguns dos 
modernos materiais que a Câmara 
Municipal entregou nas escolas do 1º 
ciclo do Ensino Básico do concelho. 
Com esta medida, a autarquia pre-
tende, assim, contribuir para melho-
ria da qualidade do ensino através 
do fornecimento de materiais edu-
cativos às escolas, bem como, neste 
caso concreto, estimular a aprendi-
zagem da Matemática com material 
moderno e atractivo.
A autarquia está, assim, decidida 
em continuar a apostar fortemente 
na área da Educação, quer através 
do investimento nos equipamentos 
escolares, quer através do desenvol-
vimento de acções de apoio ao ensi-
no, procurando criar condições para 
promover o interesse e o respeito 
dos alunos pela escola e contribuir 
ainda para o aumento das competên-
cias do saber estar e do saber fazer.


