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Mealhada recebeu a fase final do 
Campeonato Nacional de Futebol de 

Rua 2008 p.5

Mealhada com novas competências na área da Educação 
O Município da Mealhada foi um dos 92 concelhos que no dia 16 de Setembro, no au-
ditório da Feira Internacional de Lisboa, assinaram o protocolo com o Governo para a 
transferência de competências no domínio da Educação. A partir de dia 1 de Janeiro de 

2009, a Câmara Municipal da Mealhada vai, então, passar a ter novas competências nes-
ta matéria, entre elas a gestão do pessoal não docente, dos edifícios escolares, da Acção 
Social escolar e das Actividades de Enriquecimento Curricular. p.10 e p.11

O Boletim Municipal prossegue com a rubrica dedicada às freguesias 
do concelho da Mealhada. Nesta edição, pode ler as entrevistas ao 
Presidente da Junta de Freguesia de Mealhada, José Felgueiras, e ao 
Presidente da Junta de Freguesia de Pampilhosa, Vítor Matos. p.8 e 9

As freguesias do nosso concelho

A Câmara Municipal da 
Mealhada vai reduzir a taxa 
do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) e a taxa da 
derrama para o ano económico 
de 2009. Para o ano, o IMI 
apresentará uma taxa de 0,7% 
para os prédios urbanos não 
avaliados e de 0,25% para os 
prédios urbanos avaliados, 
enquanto a taxa de derrama irá 
fixar-se em 1%. p.3

A coordenadora nacional da 
Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE) visitou o concelho da 
Mealhada no dia 9 de Outubro. 
Teresa Calçada testemunhou a 
assinatura do Regulamento do 
Grupo de Trabalho Concelhio, 
que oficializa a cooperação 
entre as bibliotecas escolares 
e a Biblioteca Municipal da 
Mealhada. “Chegar a um sítio 
onde o programa da RBE 
funciona bem só merece o meu 
reconhecimento”, afirmou. p.13

A 1ª Convenção de Fitness 
“4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” revelou-se um 
êxito. A iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal 
superou todas as expectativas, 
conseguindo juntar perto de 
150 inscritos. Um dia inteiro 
dedicado a diversas actividades 
de Fitness, que teve o seu ponto 
alto com o Tribal Dance da 
professora Madalena Aparício. 
p.15

Câmara da 
Mealhada reduz 
IMI e derrama 
para 2009 

Teresa Calçada 
visitou o concelho 

Convenção de 
Fitness superou 
expectativas



Dois acontecimentos merecem ser realçados pela sua impor-
tância para a vida da nossa comunidade.

A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, efectuar uma 
redução acentuada dos chamados “impostos municipais” ao 
propor à Assembleia Municipal para 2009, e que esta aprovou 
por maioria, a fixação das taxas do IMI bastante abaixo dos 
limites previstos na lei e devolver aos municípes 1% dos 5% 
a que tem direito de arrecadar da cobrança de IRS efectua-
da pelo Estado. Tudo isto para apoiar mais as famílias neste 
período de crise que se vive. Também as empresas não foram 
esquecidas ao diminuir-se ainda mais a taxa de derrama sobre 
o lucro tributável das empresas. Trata-se de decisões na pers-

pectiva do que já temos vindo a fazer desde 2007, só possíveis 
graças à saúde financeira, de que nos orgulhamos, da Câmara 
Municipal da Mealhada.

Também em 16 de Setembro, em sessão presidida pelo Pri-
meiro-Ministro, fui um dos 92 Presidentes de Câmara que 
aceitaram assinar com a Ministra da Educação o contrato de 
transferência para estes municípios, a partir de 1 de Janeiro 
de 2009, das competências no âmbito da gestão do pessoal 
não docente do pré-escolar público e do 1º, 2º e 3º Ciclos do 
Ensino Básico, manutenção e construção dos edifícios esco-
lares destes níveis de ensino, acção social escolar (incluindo 
refeitórios), transportes escolares e actividades de enriqueci-

mento curricular do 1º ciclo, com a garantia governamental 
da transferência das verbas dos correspondentes encargos. 
Foi, sem dúvida, com emoção que participámos neste acto, 
por estarmos conscientes que esta reivindicação do Poder Lo-
cal, com mais de dezena e meia de anos, era finalmente satis-
feita pelo actual Governo e que a Mealhada se encontra entre 
os primeiros 92 municípios (de um total de 308) que vêem 
concretizado tal desiderato. 

Em nome do sucesso educativo e na defesa da escola pública, 
era-nos exigida esta decisão. Tomámo-la.

Ainda mais perto dos cidadãos
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• No próximo ano económico, a taxa de 
IMI para os prédios urbanos avaliados em 
termos do CIMI vai sofrer uma redução de 
50% em relação ao limite máximo previsto 
por lei, que é de 0,5%. À semelhança do ano 
transacto, em que a taxa sofreu uma redu-
ção de 0,5% para 0,3%, a aposta do Execu-
tivo Municipal continua a ser na redução 
do imposto, que agora passa para 0,25%. 
A taxa de IMI para os prédios urbanos não 
avaliados também sofre este ano uma desci-
da, passando de 0,8% para 0,7%.
A redução justifica-se pela preocupante si-
tuação económica e financeira por que está 
a passar o país e a população do concelho. 
O Executivo socialista considera que é pre-
cisamente nestas situações que deve utili-
zar os instrumentos que tem sob seu con-
trolo, entre eles a taxa de IMI a aplicar, para 
procurar melhorar o nível de vida dos seus 
munícipes, mesmo que isso tenha reflexos 
negativos para as finanças da autarquia. 
“A redução deste imposto vai beneficiar de 
forma directa os orçamentos familiares”, 
defendeu o Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, lembrando que esta medida apenas 
é possível devido à óptima situação finan-
ceira em que se encontra a autarquia. “Esta 
promessa de redução de impostos tem vin-
do a ser cumprida desde 2007”, acrescen-
tou ainda o autarca. 
Com as contas municipais de “boa saúde”, 
a Câmara da Mealhada decidiu ainda redu-
zir a taxa de derrama, que se passa a fixar 

em 1% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (IRC). A medida foi jus-
tificada pela actual conjuntura económica e 
financeira, mas também pela estratégia de 
desenvolvimento económico que a Câmara 
Municipal pretende implementar. Uma re-
dução de 33% em relação ao valor máximo 
permitido na lei, que é de 1,5%.
  

Autarquia devolverá 1% 
do IRS aos residentes

A Câmara Municipal optou também por ter, 
durante o ano económico de 2009, uma 
participação de 4% no IRS dos sujeitos pas-
sivos com domicílio fiscal no concelho, um 
valor abaixo do previsto na lei, que é de 5%. 
A proposta representa uma redução de 20% 
na receita que poderia ser arrecada pela Câ-
mara Municipal da Mealhada, a qual rever-
terá a favor dos contribuintes sujeitos a IRS. 
Isto é, 1% do valor do imposto será devolvi-
do aos contribuintes residentes no concelho 
da Mealhada.
Esta proposta apresentada pelo Executivo 
Socialistas foi aprovada, por unanimidade, 
na reunião de câmara de dia 11 de Setem-
bro, sendo posteriormente aprovadas tam-
bém na Assembleia Municipal, na sessão de 
26 de Setembro.

Câmara da Mealhada 
reduz IMI e derrama 
para 2009

Cine-Teatro da Pampilhosa vai ficar 
concluído no Verão de 2009

Propostas já foram aprovadas

As propostas do Executivo socialista para a redução da taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) e da taxa da derrama para o ano económico de 2009 foram aprovadas, por 
unanimidade, em reunião de Câmara e, por maioria (PS e CDU), na Assembleia Municipal. 
Para o ano, o IMI apresentará uma taxa de 0,7% para os Prédios Urbanos não avaliados 
nos termos do Código do IMI (CIMI) e de 0,25% para os prédios urbanos avaliados em 
termos do CIMI. Já a taxa de derrama irá fixar-se em 1%.

EDITAL

JOSÉ CARLOS CALHOA MORAIS, Vereador com competência delegada da Câmara 
Municipal de Mealhada:

Faz saber e para cumprimento do determinado na alínea d) do nº 1 do artº 70º do Código do 
Procedimento Administrativo irá ser efectuada uma vistoria no próximo dia 10 de Outubro 
de 2008, pelas 10 horas, a um edifício sito na Rua de Baixo, em Silvã  freguesia de Casal 

Comba, propriedade de António Ferreira Soares, Maria da Ascensão Gomes da Cruz Ferreira 
Pedro, Maria Aurora Gomes Soares e Outros Herdeiros. 

Faz saber ainda,  que a referida vistoria seguirá o disposto no nº 2 do  artigo 90º, aprovado 
pelo D.L. nº 555/99 de 16/12, com a nova redacção dada pela Lei nº 60/2007 de 04/09, 
e destina-se a verificar o estado de conservação do imóvel, bem como as condições de 

segurança, de salubridade e arranjo estético. 
E, para constar e devidos efeitos mandei passar o presente Edital, que vai ser afixado na 

Divisão de Gestão Urbanística, Paços do Município, Junta de Freguesia respectiva.  
Divisão de Gestão Urbanística, aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de  dois mil e 

oito. 

O Vereador com competência delegada

(José Carlos Calhoa Morais)

Obra já começou

• Depois de alguns atrasos provocados pela 
carga burocrática resultante de um recurso 
interposto por um dos candidatos à adju-
dicação da empreitada, o Cine-Teatro da 
Pampilhosa, propriedade do Grémio de Ins-
trução e Recreio da Pampilhosa, começou 
finalmente a ser reabilitado. Trata-se da re-
cuperação de um edifício de enorme valor 
histórico e cultural, tanto a nível concelhio 
como regional, datando a sua construção 
do início do século XX, mais precisamente 
em 1906. 

Ciente da importância do edificado, o Gré-
mio de Instrução e Recreio da Pampilhosa 
atendeu aos anseios da população e, com 
a colaboração da Câmara Municipal, apre-
sentou uma candidatura para a obtenção 
de fundos do Governo e procedeu às neces-
sárias diligências para que o edifício fosse 

intervencionado. Recorde-se ainda que a 
Câmara Municipal vai contribuir com uma 
importante parte do custo da obra, para 
além de todos os serviços prestados no âm-
bito da assessoria técnica. 

O contrato de empreitada foi finalmente 
assinado, dia 5 de Setembro, pelo Presi-
dente do Grémio de Instrução e Recreio 
da Pampilhosa e pelos dois sócios-gerentes 
da Construcentro – Construções Civis do 
Centro Lda., na presença do Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, do Presi-
dente da Junta de Freguesia da Pampilhosa 
e de alguns dirigentes do Grémio de Instru-
ção e Recreio da Pampilhosa. Entretanto, a 
empreitada já foi iniciada, estando prevista 
a sua conclusão no segundo semestre de 
2009.

A empreitada de reabilitação do 
Cine-Teatro da Pampilhosa já 
começou. O contrato foi assinado, 
dia 5 de Setembro, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal da Mealhada, pelo 
Presidente do Grémio de Instrução e 
Recreio da Pampilhosa e pelos dois 
sócios-gerentes da firma a quem foi 
adjudicada a obra, a Construcentro 
– Construções Civis do Centro Lda. A 
empreitada tem um custo aproximado 
de 623 mil euros e um prazo de 
execução de 365 dias. 

Mealhada com
impostos municipais mais baixos em 2009
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Serviço Social da Câmara 
muda de instalações

“Chama da Solidariedade” 
passou pela Mealhada

Câmara promove curso de 
Português para imigrantes

Antiga delegação escolar

O Serviço Social da Câmara 
Municipal da Mealhada 
mudou de instalações, 
encontrando-se agora sediado 
no edifício municipal da 
antiga delegação escolar, na 

Rua Dr. José Cerveira Lebre, 
nº31, na Mealhada. No antigo 
espaço, no Centro Comercial 
Jardim, apenas ficou a 
funcionar a Comissão de 
Protecção de Menores.

• O local mudou, mas o espaço 
funciona, na mesma, com o horá-
rio de atendimento ao público das 
9h às 17h. Com a excepção da Co-
missão de Protecção de Menores, 
todos os serviços de acção social 
da autarquia mudaram para as 

novas instalações na Rua Dr. José 
Cerveira Lebre, como o Centro 
Local de Apoio à Integração do 
Imigrante, a Rede Social, a Habi-
tação Social e a gestão  e acompa-
nhamento de processos do Rendi-
mento Social de Inserção.

• A “Chama da Solidariedade”, que 
foi transportada pelos Bombeiros 
Voluntários da Mealhada, chegou 
bem cedo ao edifício dos Paços do 
Concelho, onde se encontrava uma 
multidão à sua espera, entre insti-
tuições de solidariedade, alunos e 
população do concelho. A “chama” 
foi, depois, entregue ao Presidente 
da Câmara da Mealhada, Carlos 
Cabral, e seguiu, de mão em mão, 
até ser recebida pelos condutores 

das Moto4 que a transportaram até 
ao concelho vizinho de Anadia.
A passagem da “Chama da Soli-
dariedade” pelo concelho da Me-
alhada foi uma iniciativa organi-
zada pelo Jardim de Infância de 
Sant’Ana e contou com o apoio da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
GNR, Bombeiros Voluntários da 
Mealhada e de outras instituições 
de solidariedade do concelho da 
Mealhada. 

• O curso de Português para imigrantes vai decorrer 
no próprio espaço da Escola Secundária da Mealha-
da, em horário pós-laboral, contando com uma carga 
horária de 200 horas. Destina-se a um número má-
ximo de 30 formandos e prevê a atribuição de uma 
bolsa de formação que engloba subsídio de alimen-

tação e subsídio de transporte para todos os forman-
dos residentes a mais de 5 quilómetros da escola. As 
inscrições para o referido curso estão a decorrer nas 
novas instalações do CLAII da Mealhada, na Rua Dr. 
José Cerveira Lebre, nº31, o edifício municipal onde 
funcionou a antiga Delegação Escolar.

A “Chama da Solidariedade”, uma iniciativa da Confederação Nacional 
das Instituições de Solidariedade (CNIS) que representa o empenho 
solidário do povo português, passou, no dia 24 de Setembro, no 
concelho da Mealhada, vinda de Mira. A “chama”, que percorre todo o 
país, seguiu depois para Anadia, Águeda, Albergaria-a-Velha, Oliveira 
de Azeméis, São João da Madeira e Santa Maria da Feira. 

A Câmara Municipal da Mealhada, através do seu Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante 
(CLAII), está a promover um curso de Português para imigrantes, fomentando assim a aprendizagem 
da Língua Portuguesa junto da comunidade imigrante do concelho. O curso, aprovado pela Direcção 
Regional de Educação do Centro, será desenvolvido pela Escola Secundária da Mealhada e tem início 
previsto para dia 3 de Novembro de 2008.

EDITAL N.º 55

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

FAZ SABER QUE: para efeitos do que determinam os artigos 1º 
e 2º da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto, no 1º semestre de 2008 a 

Câmara Municipal procedeu às seguintes transferências:

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA 
28.488,73€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA
30.550,00€

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA
70.000,00€

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

E eu

Chefe de Divisão Financeira o subscrevi

Paços do Município de Mealhada, 05 de Setembro de 2008
O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

AVISO

ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO AO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL

Carlos Alberto da Costa Cabral, presidente da Câmara Municipal 

da Mealhada, faz saber que:

Em cumprimento do disposto no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 310/03, de 10 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro, informa-se que a deliberação de 

Assembleia Municipal que aprova a alteração por adaptação ao 

Plano Director Municipal, foi publicada na 2.ª Série do Diário da 

República, dos dias 7 e 29 de Agosto de 2008.

Paços do Município de Mealhada, 29 de Agosto de 2008

O Presidente de Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

Passagem da “Chama da Solidariedade” pela Mealhada
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A equipa do Porto foi a grande 
vencedora do Campeonato 
Nacional de Futebol de Rua 
2008, cuja fase final decorreu de 
10 a 12 de Outubro, no concelho 
da Mealhada. Os nortenhos 
derrotaram a equipa de Santarém 
na grande final por 6-4 e levaram 
para casa a taça mais cobiçada, 
que lhes foi entregue pelo 
Secretário de Estado da Juventude 
e do Desporto, Laurentino Dias, 
dia 12 de Outubro, na cerimónia de 
encerramento do campeonato.

• O concelho da Mealhada viveu 
três dias de festa dedicada a todos 
os que participaram no grande 
projecto de inclusão social que é o 
Futebol de Rua. O campeonato foi 
ganho pela equipa do Porto, que 
derrotou a equipa de Santarém por 
6-4 na grande final, que, apesar da 
chuva, contou com um entusiásti-
ca assistência. O terceiro lugar foi 
para Faro que derrotou a equipa de 
Bragança por 3-2. Já a formação da 
casa, que representou o distrito de 
Aveiro, ficou em 4º lugar do Grupo 
B. 
No final dos jogos, todas as equipas 
participantes – dos Açores, Aveiro, 
Bragança, Coimbra, Faro, Lisboa, 

Porto, Santarém, Setúbal e Viana 
do Castelo – foram recebidas no 
Salão Nobre da Câmara Munici-
pal da Mealhada para a entrega 
dos prémios. A equipa dos Açores 
também teve direito a taça, pelo 
“fair-play” que demonstrou duran-
te toda a com-
petição. Uma 
distinção que 
também foi 
atribuída à 
equipa de 
Lisboa, que 
igualmente 
mostrou “sa-
ber estar” em 
campo.
“O que acon-
tece em cam-
po é impor-
tante, mas o 
que acontece 
fora do campo 
ainda é mais 
importante”, 
começou por 
dizer o Director Executivo da CAIS, 
Henrique Pinto, agradecendo a 
presença e o empenho do Secre-
tário de Estado da Juventude e do 
Desporto e também do Governo, 
que cedeu o campo e “apostou no 

projecto desde o início”. Henrique 
Pinto agradeceu também a todos 
os jogadores pela sua participação 
e à Câmara Municipal da Mealha-
da por ter “aberto os braços” a esta 
iniciativa.
“Os meus agradecimentos à Câma-

ra Municipal da Mealhada por ter 
aberto os braços a este projecto, 
não pelo futebol, mas pela inclu-
são. O social não vende e quando 
batemos a algumas portas dizem-
nos que não. A Mealhada abriu-

nos a porta. A comida foi óptima, o 
alojamento foi óptimo e as pessoas 
foram óptimas”, insistiu Henrique 
Pinto, concluindo: “Espero sincera-
mente que todos saiam daqui com 
uma auto-estima melhor, porque 
isso é o que importa e é isso que 

nós queremos”. 
“O Futebol 
de Rua exi-
ge apenas os 
braços aber-
tos e não po-
díamos deixar 
de os abrir. 
A passagem 
pela Mealha-
da vai marcar 
as vossas vi-
das, e as nos-
sas também, 
e esperamos, 
muito since-
ramente, que 
marque por 
representar 
um salto para 

um nível diferente, melhor, muito 
melhor”, afirmou, por sua vez, o 
Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral, dese-
jando ainda boa sorte para todos 
os que forem representar Portugal 

no mundial de Futebol de Rua, que 
este ano se realiza em Melbourne, 
na Austrália.
O Secretário de Estado da Juven-
tude e do Desporto encerrou a ce-
rimónia agradecendo as “palavras 
bonitas” que o Director Executivo 
da CAIS teve para com ele e com o 
Governo. “É verdade que estamos 
neste projecto desde o princípio e 
dedico especial atenção a esta ini-
ciativa. Hoje estou aqui e acreditem 
que ainda não fui a nenhum jogo 
de futebol da Primeira Liga”, disse 
Laurentino Dias, dirigindo-se a to-
dos os jogadores. 
“Todos temos dias melhores e pio-
res, mas todos gostamos de ter dias 
melhores. E se essa for a razão, 
terem dias de que se recordem, já 
valeu a pena”, acrescentou ainda o 
Secretário de Estado, agradecen-
do o empenho da Associação Cais, 
promotora do Futebol de Rua em 
Portugal, e a abertura da Câmara 
Municipal da Mealhada, que rece-
beu este projecto de coração. “Vê-
se que esta malta está feliz por ter 
cá estado estes dias”, afirmou Lau-
rentino Dias, concluindo: “Por nós 
estaremos sempre ao vosso lado”.

Equipa do Porto venceu Futebol de 
Rua 2008

Mealhada foi o palco da final

Entrevista a Gonçalo Santos da CAIS

O Boletim Municipal entrevistou o coordenador do projecto da Associação CAIS, Gonçalo Santos, para saber um 
pouco mais sobre o Campeonato Nacional de Futebol de Rua 2008.

Boletim Municipal (BM) – Como sur-
giu o Futebol de Rua e qual o seu 
propósito?

O Futebol de Rua surgiu com um 
convite feito à CAIS para participar 
no  Homeless World Cup. A partir 
daí, a CAIS desenvolveu o projec-
to em Portugal, com um torneio a 
nível nacional. O principal objecti-
vo é a inclusão de pessoas em situa-
ção de pobreza e exclusão.

BM – É uma aposta que tem sido ga-
nha? Qual tem sido a evolução deste 
projecto conduzido pela CAIS?

75 % da população envolvida no 
torneio apresenta melhorias signi-
ficativas a nível comportamental, 
atitudinal e social. De ano para 
ano, o Futebol de Rua conta com 

cada vez mais participantes, maior 
projecção mediática, reconheci-
mento do público em geral  e me-
lhores resultados a nível de ranking 
mundial.

BM – Este ano, a fase final deste 
campeonato, vai ser na Mealhada. 
Quais foram os critérios da escolha?

Tal como no ano anterior, a CAIS 
fez um desafio às entidades partici-
pantes para a realização da final na 
sua região. A Mealhada aceitou o 
desafio e, como correu tão bem o 
estágio o ano passado, decidiu-se 
realizar na Mealhada.

BM – Já há ideias definidas quanto 
aos jogadores que vão integrar a Se-
lecção Nacional? Qual deve ser o seu 
perfil?

O perfil será sempre enquadrado 
com os propósitos do projecto. Pes-
soas em situação de exclusão que 
necessitem de um incentivo, acom-
panhamento e passar por toda 
esta experiência, de forma a alterar 
atitudes menos positivas, a inércia 
e a desmotivação.

Quais são as expectativas para o 

Mundial de Melbourne?

Como os resultados têm melhora-
do de ano para ano e porque con-
tamos com um seleccionador expe-
riente, as expectativas são sempre 
altas. Todavia, o mais importante é 
fazer cumprir os objectivos do pro-
jecto e não o resultado da competi-
ção em si. 

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto entregou  
os prémios do Futebol de Rua na Mealhada

Gonçalo Santos da Associação CAIS
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Pavimentação

Arruamentos no Travasso
Está concluída a empreitada de reabilitação de pavimentos rodoviários em arruamentos do 
Travasso. A obra, orçada em cerca de 95 mil euros, consistiu no reforço de base e pavimen-
tação de arruamentos interiores da povoação, valetas e drenagens pluviais.

Reabilitação

Arruamentos de Pisão 
A empreitada de reabilitação de pavimentos nos arruamentos de Pisão, em Barcouço, já 
está praticamente finalizada. A obra teve um custo de aproximadamente 60 mil euros.

Revitalização

Centro da Aldeia do Pego
Praticamente concluída está também a empreitada de revitalização do Centro da Aldeia do 
Pego. A obra, que consistiu na pavimentação e ajardinamento do centro desta aldeia, teve 
um custo aproximado de 83 mil euros.

Construção

Rotunda e arruamentos na 
Pampilhosa

A empreitada de construção de uma rotunda 
no Alto de Santo António (Santo Amaro), 
na Pampilhosa, também está finalizada, 
bem como a construção de arruamentos no 
mesmo local. A primeira obra teve um custo 
aproximado de 78 mil euros, enquanto a 
segunda ficou em cerca de 183 mil euros.

Beneficiação

Rua das Padeiras na Mealhada 

A empreitada de beneficiação da Rua das 
Padeiras, da Mealhada, já se encontra 
concluída.

Construção

Parque Urbano da Mealhada
O novo Parque Urbano da Mealhada começa a ganhar forma, com a empreitada de recon-
versão a avançar a passos largos. A obra, adjudicada à empresa Alberto Couto Alves SA, 
pelo valor aproximado de 1.880 mil euros, integra a remodelação dos espaços verdes, novas 
infra-estruturas de água, águas pluviais, saneamento, iluminação, rega e zonas pedonais, 
bem como a criação de zonas desportivas e de lazer e a construção de edifícios de apoio. A 
empreitada deverá ficar concluída no início do próximo ano.

Construção

2ª Fase da Zona Industrial da Pedrulha
A decorrer a bom ritmo está também a construção da 2ª fase da Zona Industrial da Pe-
drulha. Esta obra engloba todo o espaço constituído pelos restantes 27 lotes e consiste na 
execução de infra-estruturas de arruamentos, saneamento básico, distribuição de energia, 
telefones, gás e iluminação pública. 
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Remodelação

Avenida Navarro no Luso
A empreitada de remodelação da Avenida Navarro, na vila do Luso, também tem tido avanços significativos. Trata-se de uma empreitada de valorização paisagística da zona central da vila do 
Luso, segundo o projecto do reputado professor e arquitecto Sidónio Pardal.

Construção

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço
Está em curso a empreitada de construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço. A obra prevê a constru-
ção de um corpo principal que engloba o recinto desportivo, balneários e instalações técnicas, outro corpo 
contíguo para as instalações sanitárias públicas e sala de direcção e um último, isolado, destinado ao bar e às 
bilheteiras. A empreitada tem um prazo de execução de 10 meses.

Aquisição

Casa no Lograssol 
A Câmara Municipal da Mealhada 
adquiriu uma casa no Lograssol, 
freguesia da Vacariça, por um 
valor aproximado de 51 mil euros. 
A habitação será posteriormente 
demolida para que seja possível 
proceder ao alargamento dos 
arruamentos de forma a beneficiar 
a circulação viária.

Beneficiação

Estrada entre Santa Luzia/Barcouço
A empreitada de repavimentação da estrada entre Santa Luzia e Barcouço 
e instalação de redes de águas e saneamento está bastante adiantada. A 
obra, iniciada em Fevereiro, tem um prazo de execução de 180 dias.



As freguesias do nosso concelho

Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia? 
José Felgueiras – Considero a Fre-
guesia da Mealhada como sen-
do essencialmente agrícola com 
pendor para a vinicultura, dada a 
qualidade das vinhas e onde ago-
ra já começam a aparecer engar-
rafadores produtores. Podemos 
também considerá-la como uma 
freguesia de serviços, pois aqui a 
parte industrial não tem qualquer 
expressão.

BM – Que balanço faz destes 3 anos 
à frente da Junta de Freguesia?
JF – É sempre complicado ser juiz 

em causa própria, portanto con-
sidero que serão os habitantes da 
freguesia que poderão responder 
a essa questão. Quanto a nós, es-
tamos contentes com a obra rea-
lizada, pois ela foi sempre virada 
para o sector da higiene, tendo 
sempre em atenção a qualidade 
de vida das pessoas.

BM – Como vê as relações da Junta 
de freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?
JF – Há um facto que tenho que sa-
lientar, que se deve à solidificação 
da democracia. Nas nossas rela-
ções com a Câmara Municipal da 

Mealhada nunca senti qualquer 
animosidade pelo facto de eu ser 
social-democrata e o executivo 
ser na sua maioria socialista. Os 
problemas são discutidos com 
calor até por vezes, mas tendo 
sempre em atenção os superiores 
interesses da nossa freguesia.

Não sei se cabe na vossa pergunta 
este meu desabafo. Independen-
temente da situação atrás referida 
não deixa de ser complicado, não 
pelo relacionamento, mas porque 
por vezes há situações em que há 
uma zona cinzenta, pelo facto de 
sermos a Junta de Freguesia da 

sede do concelho. Às vezes inter-

rogo-me: será que se justifica a 

sua existência?

BM – Quais as potencialidades da 

sua freguesia?

JF – A sua localização geográfica já 

é por si uma potencialidade turís-

tica invejável, a sua gastronomia 

onde se salientam as 4 Maravilhas 

da Mesa da Mealhada – Água, 

Pão, Vinho e Leitão são disse um 

bom exemplo.

BM – Quais as obras mais impor-

tantes que foram realizadas neste 

mandato e quais as que estão por 

fazer?

JF – Dizer quais as obras mais im-

portantes depende do conceito 

de importância. Será que manter 

a freguesia limpa não é impor-

tante? Colaborar com a Câmara 

Municipal da Mealhada, dando 

informações de situações anó-

malas para as quais não temos 

capacidade de fazer não será 

importante? Arranjar um quar-

to para uma pessoa carenciada é 

importante? Comprar um tractor 

para uma maior eficiência dos 

trabalhadores é importante? Por 

vezes vamos continuar a trilhar o 

mesmo caminho com diálogo per-

manentemente com a população, 

no sentido de satisfazer as suas 

necessidades dentro das nossas 

possibilidades.

BM - O que é, no seu entender, 

prioritário para a sua freguesia?

JF – Continuar a promovê-la por 

todos os meios e tentar colocar 

o “Velho Fontenário” no Jardim 

Municipal da Mealhada, imple-

mentar um viveiro de aves orna-

mentais no Choupal e mais o que 

a tesouraria permitir e a popula-

ção nos sugerir.

•  Mealhada  •

Esta rubrica pretende fornecer informação ao munícipe sobre as potencialidades de cada freguesia e fazer um balanço do mandato de cada Junta de Freguesia, veiculando 
as opiniões que os Presidentes têm sobre a sua freguesia. Nesta edição, o Boletim Municipal entrevistou o Presidente da Junta de Freguesia da Mealhada, José Felgueiras, 
e o Presidente da Junta de Freguesia da Pampilhosa, Vítor Matos.

8 • MEALHADA • BOLETIM MUNICIPAL

ESPECIAL



Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia?
Vítor Matos (VM) - Com uma loca-
lização privilegiada, na medida 
em que é servida por bons acessos 
a todos os meios, rodo e ferrovi-
ários, tendo como pano de fundo 
a verdejante serra do Buçaco, a 
Freguesia de Pampilhosa carac-
teriza-se por ser um espaço onde 
dá gosto viver. Nos nossos dias, 
com bons acessos aos principais 
centros, tornou-se um mercado 
fornecedor de serviços nas cida-
des limítrofes. A nova industria, 
essencialmente, a Zona Industrial 
do Canedo e Somepal, já vêm 
sendo bons empregadores. É uma 
freguesia que continua em franca 
expansão, com boa qualidade de 
vida, segura, ordenada do pon-
to de vista urbanístico, com uma 
vivência nocturna q.b. e que vem 
sendo bastante procurada, espe-
cialmente em termos habitacio-
nais.

BM - Que balanço faz destes 3 anos 
à frente da Junta de Freguesia?
VM - Esta Junta de Freguesia 
sempre se caracterizou pelo seu 

espírito de iniciativa e pelo seu 
relacionamento próximo com os 
munícipes e as colectividades, 
procurando resolver os proble-
mas com que se vai deparando. 
Temos optado, nomeadamente, 
pela criação espaços verdes, lim-
pezas e obras diversas. Temo-nos 
esforçado para que a freguesia 
cresça em todas as vertentes, es-
pecialmente nas infra-estruturas, 
para garantir o desenvolvimento 
económico, espaços de lazer, se-
gurança e cultura.

BM - Como vê as relações da Junta 
de Freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?
VM - A Câmara Municipal fez-nos 
sempre sentir, através do diálogo 

articulado que promove quer com 
esta autarquia, quer entre autar-
quias vizinhas, um ambiente de 
abertura e aceitação a todos os 
nossos empreendimentos. Feliz-
mente que tem tido essa abertura 
e tem, sobretudo, acreditado na 
capacidade dos autarcas que es-
tão à frente das Juntas de Fregue-
sia, envolvendo-os nos problemas 
do concelho, reunindo com fre-
quência. As Juntas de Freguesia 
têm demonstrado interesse e par-
ticipado. Pela nossa parte diremos 
em voz alta que o relacionamento 
é excelente!

BM - Quais são as potencialidades 
da sua freguesia?
VM - Felizmente, neste momento 
temos as necessidades mais bási-
cas garantidas e as expectativas 
são promissoras na promoção 
dos projectos que temos para o 
futuro, já que registamos facili-
dades de expansão a nível urbano 
e boas acessibilidades tanto em 
termos rodoviários como ferrovi-
ários. Estamos integrados da re-
gião vitivinícola da Bairrada, te-
mos o cultivo da vinha e também 
o leitão assado. Em termos de 
empregabilidade, temos a Zona 
Industrial do Canedo e indústria 
pesada e algum comércio, sen-
do que o projecto da plataforma 
rodo-ferroviária terá também um 
peso na promoção do progresso 
da terra.
Estamos dotados de todos os ser-
viços elementares como escolas, 
posto médico, casas mortuárias, 
C+S, pavilhão desportivo, mu-
seus, biblioteca, Jardim Munici-
pal com futuro campo de jogos, 
lar de idosos, creches etc., e num 
futuro próximo contamos com a 
recuperação do edifício do cine-
teatro e a construção de um mo-
derno pólo escolar.
As colectividades são a nossa 
grande fonte de riqueza cultural, 
social e desportiva. Os eventos 
realizam-se cada vez mais, o des-
porto, as feiras, os festivais folcló-
ricos, as revistas à portuguesa, 
exposições temáticas, o reviver de 
tradições, lançamento de livros, 
o futebol para todos, etc, contri-
buem para a evolução da fregue-
sia. Também o projectado campo 
de golfe como os acessos à futura 
IP constituirá uma grande mais-
valia.
São estas as grandes potenciali-
dades que fazem da nossa fregue-
sia uma atracção constante para 
quem nos visita e para os muitos 
que nos tem escolhido para viver.

BM - Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 

mandato e quais as que estão por 
fazer?
VM - O Jardim Municipal e o edi-
fício adjacente foram para nós as 
obras mais marcantes. Também o 
arranjo do Largo do Garoto veio 
dar mais beleza à vila. A nova 
sede da Junta de Freguesia está 
em curso; as rotundas do Lagar, 
da estrada de Santa Luzia e do 
Canedo, deram mais estética e se-
gurança; a nova rua de acesso ao 
Bairro do Alto de Santo António; 
o arranjo da estrada do Luso; o 
cimentar das valetas; a constru-
ção da churrasqueira no parque 
de merendas no Canedo, a Fonte 
do Canedo com grande aproveita-
mento; colocação de bancos e be-
bedouros com água potável; colo-
cação de mós e ajardinamento na 

rotunda da Rua do Lagar; Jardim 
do Largo do Freixo; tapete em to-
das as estradas; iluminação públi-
ca; toponímia; limpeza dos Lagos 
do Canedo; arranjo de caminhos 
agrícolas; as obras do estádio Mu-
nicipal de Pampilhosa em curso, e 
outros.
Para fazer há sempre muita coisa, 
algumas ainda para este ano tais 
como Largo do Freixo e arranjo 
do espaço envolvente, arranjo da 
azinhaga das poças, estaciona-
mento em frente do quartel dos 
Bombeiros, acesso ao antigo Bair-
ro da CP e pintar e avivar traços e 
passadeiras.

BM - O que é no seu entender prio-
ritário para a sua freguesia?
VM - O Mercado Municipal, o Par-

que de Estacionamento no centro 
da vila e os sanitários também no 
centro da vila. Estas são algumas 
das obras prioritárias, que iriam 
dar um enorme contributo ao de-
senvolvimento local, especialmen-
te ao comércio. Afigurasse-nos 
também pensar no complemento 
da rede de núcleos museológicos, 
existentes na freguesia. Parece-
nos, assim, de muito interesse 
apostar na componente museoló-
gica ligada ao Caminho-de-ferro e 
ao barro. Seria pois, uma manei-
ra de perpetuar quem deu vida e 
expansão à freguesia e aldeias 
limítrofes. Outras prioridades a 
curto prazo são parques infantis 
com as necessárias condições de 
segurança. 

•  Pampilhosa  •
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• O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, foi um dos 92 autarcas que assinaram o contrato de 
transferência de competências para as autarquias na área da 
Educação, numa cerimónia que decorreu dia 16 de Setembro 
no auditório da FIL e que contou com a presença do Primeiro-
Ministro, José Sócrates, e da Ministra da Educação, Maria de 
Lurdes Rodrigues. 

“Foi a consumação de uma ambição dos municípios que, no 
nosso caso, tem cerca de 18 anos. A participação das autar-
quias na gestão de alguns aspectos funcionais da Educação 
era, sem dúvida, uma ambição de anos, porque as autarquias 
estão mais próximas das escolas e são, por isso, capazes de re-
solver os problemas com mais eficácia e celeridade”, afirmou 
Carlos Cabral, mostrando a sua satisfação por esta medida do 
Governo socialista.

A Câmara da Mealhada assume, assim, novas responsabilida-
des na área da Educação, ficando a seu cargo com a gestão do 
pessoal não docente, com a conservação e manutenção dos 
edifícios escolares, com a Acção Social escolar até ao 9º ano 
dês escolaridade e com a gestão das Actividades de Enriqueci-
mento Curricular. Novas competências que entram em vigor a 
1 de Janeiro de 2009 e que significam, na prática, que a autar-
quia fica responsável pela gestão dos jardins-de-infância e de 

todas as escolas do Ensino Básico do concelho, passando para 
o seu quadro de pessoal cerca de 100 funcionários que, actu-
almente, estão afectos ao Ministério da Educação, prestando 
serviços na rede pública. 

Uma medida de descentralização que tem por base um prin-
cípio de proximidade entre o poder central, local e as escolas, 
que permite uma resolução mais célere dos problemas que 
ocorrem nos estabelecimentos de ensino pré-escolar e básico 
dos concelhos. “Este Governo veio, em boa hora, ao encontro 
dessa perspectiva de maior proximidade, que consideramos 
ser absolutamente necessária ao país”, acrescentou Carlos 
Cabral, concluindo: “Este é um contributo decisivo para a me-
lhoria dos índices de abandono e exclusão escolar e, simulta-
neamente, uma garantia do sucesso educativo das crianças e 
jovens abrangidos pelo Ensino Básico”.

Sócrates diz que esta é “uma das 
maiores operações de descentralização 
desde o 25 de Abril”

José Sócrates e Maria de Lurdes Rodrigues falaram, no au-
ditório da FIL, para mais de três centenas de pessoas, entre 
autarcas e intervenientes directos na Educação. “A confiança 

cresceu entre o Governo e as autarquias. Os 92 autarcas que 
hoje estão aqui mostram vontade e capacidade de desenvolve-
rem novas competências na gestão escolar”, afirmou Maria de 
Lurdes Rodrigues, informando que 10 autarcas não puderam 
estar presentes, mas que vão também assinar o contrato. “Este 
é um processo de partilha de responsabilidades para uma 
melhor resolução dos problemas das escolas, por um país me-
lhor”, sintetizou a ministra.

Já o Primeiro-Ministro apelidou esta medida de transferência 
de competências como “uma das maiores operações de des-
centralização desde o 25 de Abril”, acrescentando que “esta é 
a oportunidade das Câmaras Municipais darem um passo em 
frente, contribuindo para a melhoria da Educação no país”. 
José Sócrates assegurou ainda que “esta reforma já foi testada 
em outros países desenvolvidos e com bons resultados”, de-
fendendo que “o risco era manter o sistema actual”. 

“O dever do Estado é garantir a todos uma boa Educação e 
para tal precisamos do apoio dos eleitos. Governos e autar-
quias assumem agora a responsabilidade de uma concertação 
estratégica na prioridade nacional que é a Educação”, con-
cluiu José Sócrates, garantindo ainda que a negociação que 
levou a esta transferência de competências para as autarquias 
foi “exigente” e “transparente”.

Em Janeiro de 2009

Município da Mealhada com novas 
competências na área da Educação 
O Município da Mealhada foi um dos 92 municípios que aceitaram oficialmente, dia 16 de Setembro, no auditório da Feira Internacional de Lisboa (FIL), a transferência de competências para as 
autarquias no domínio da Educação. A Câmara Municipal da Mealhada vai, então, passar a ter, a partir de 1 de Janeiro de 2009, novas competências nesta matéria, entre elas a gestão do pessoal não 
docente, dos edifícios escolares, da Acção Social escolar e das Actividades de Enriquecimento Curricular.

Municipio da Mealhada foi dos primeiros 92 a oficializar a transferência de 
competências na área da Educação.

Cerimónia decorreu no auditório da FIL
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As escolas transferidas em números

 Rede Educativa do Concelho

Educação Pré-escolar 16

1º CEB 19

2º e 3º CEB 3

Agrupamento de Escolas

Agrupamento de Escolas de Mealhada 

Educação Pré-Escolar 16

1º CEB 9

2º e 3º CEB 1

Agrupamento de Escolas de Pampilhosa

Educação Pré-escolar 6

1º CEB 10

2º e 3º CEB 1

Transferência de competências para o município
O Governo procedeu a uma 
efectiva descentralização de 
competências para os municípios 
em matéria de Educação, com o 
objectivo de obter avanços claros 
e sustentados na organização e na 
gestão dos recursos educativos, 
na qualidade das aprendizagens 
e na oferta de oportunidades de 
melhoria dos níveis de formação 
dos cidadãos.

A partir do corrente ano lectivo, 
mais precisamente de 1 de 
Janeiro de 2009, as competências 
a transferir para o Município 
da Mealhada, em matéria de 
Educação, abrangem as seguintes 

áreas:

Gestão do pessoal não docente: O 
pessoal não docente das escolas bá-
sicas (pré-escolar e 1º, 2º e 3º ciclos) 
vai ser transferido para o município, 
que vai passar a exercer competên-
cias em matéria de recrutamento, 
afectação e colocação de pessoal, 
gestão de carreiras e remunerações, 
bem como poder disciplinar, sem 
prejuízo do poder hierárquico da di-
recção das escolas.

Acção social escolar: São transferi-
das as atribuições ao nível da imple-
mentação de medidas de apoio so-
cioeducativo, gestão de refeitórios, 

fornecimento de refeições escola-
res, seguros escolares e leite escolar 
aos alunos do ensino pré-escolar e 
dos 2.º e 3.º ciclos.

Construção, manutenção e apetre-
chamento de estabelecimentos de 
ensino: As atribuições de constru-
ção, manutenção e apetrechamento 
das escolas básicas são transferidas 
para o município.

Transportes escolares: As atribui-
ções em matéria de organização e 
de funcionamento dos transportes 
escolares do 3.º ciclo são também 
transferidas.

Educação pré-escolar da rede pú-
blica: As atribuições em matéria de 
educação pré-escolar da rede pú-
blica transferidas para o município 
abrangem a gestão do pessoal não 
docente, a componente de apoio à 
família, nomeadamente o forneci-
mento de refeições e o apoio ao pro-
longamento de horário, a aquisição 
de material didáctico e pedagógico.

Actividades de enriquecimento 
curricular: As atribuições em maté-
ria de actividades de enriquecimen-
to curricular do 1.º ciclo, designada-
mente o ensino do Inglês, o ensino 
de outras línguas estrangeiras, a 
actividade física e desportiva, o en-

sino da Música e outras expressões 

artísticas e actividades organizadas 

neste âmbito, são transferidas para 

o município. A tutela pedagógica, 

orientações programáticas e defi-

nição do perfil de formação e habi-

litações dos professores continuam 

a ser da competência do Ministério 

da Educação.

Esta transferência das competên-

cias é acompanhada da transferên-

cia das verbas adequadas por parte 

do Governo.

Fonte: Portal do Governo

Educação

Ministra da Educação falou na cerimónia Primeiro Ministro encerrou os discursos
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A Câmara Municipal da Mealhada re-
cebeu, dia 12 de Setembro, no Cine-
Teatro Messias, os intervenientes 
directos na actividade educativa do 
concelho. Centenas de pessoas es-
tiveram presentes no encontro que 
serviu, sobretudo, para promover o 
convívio e apresentar o projecto edu-
cativo a desenvolver no Município da 
Mealhada. A saída dos alunos para 

escolas fora do concelho, o abando-
no escolar e o sistema de avaliação 
dos professores foram outros temas 
abordados na recepção municipal. 
• A recepção municipal aos repre-
sentantes da comunidade educati-
va do concelho da Mealhada contou 
com mais de 350 participantes. O 
encontro, que juntou os represen-
tantes da autarquia, dos dois Agru-

pamentos de Escolas do concelho, 
da Escola Scundária da Mealhada e 
da Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre, das IPSS’s, das Associações 
de Pais e todos os profissionais de 
Educação, serviu para o convívio, 
mas também para uma abordagem 
do plano a desenvolver neste ano 
lectivo para a concretização da po-
lítica de Educação que se pretende 

para o Município da Mealhada.
“O objectivo passa por conseguir-
mos ter um projecto educativo do 
município, um projecto conjunto 
e, por isso, apelo a todos para que 
estejam em sintonia, para que tra-
balhem em parceria, pois só assim 
será possível”, afirmou a Vice-Presi-
dente da Câmara, responsável pelo 
pelouro da Educação, Filomena 
Pinheiro. “Temos que estar ligados 
num projecto que melhore sem-
pre, e cada vez mais, a Educação 
no nosso município. E, para isso, é 
necessário que haja empenhamento 
de todos nós na procura da qualida-
de”, sublinhou, por sua vez, o Pre-
sidente da Câmara, Carlos Cabral, 
concluindo: “Temos que melhorar 
a qualidade do ensino, das escolas 
e dos princípios que transmitimos 
aos alunos. E isso faz-se em conjun-
to. Estamos inteiramente convosco, 
mas também precisamos de vós”.

Êxodo dos alunos e abandono 
escolar

A saída dos alunos para escolas fora 
do concelho e o abandono escolar 
foram assuntos que também esti-
veram na ordem do dia. “Estamos 
com menos 40 alunos relativamen-
te ao ano passado”, referiu o Pre-
sidente do Conselho Executivo da 

Escola Secundária da Mealhada, 
Fernando Trindade. “As pessoas 
estão cá e saem”, disse, lembrando 
que “Coimbra é um centro grande, 
que atrai os alunos e os pais têm 
um papel fulcral nestas decisões”. 
“Tem que haver mais comunicação 
entre as escolas. Se trabalharmos 
umas para as outras, trabalhamos 
para um concelho melhor”, sugeriu, 
como uma das soluções prementes, 
o professor. 
Uma preocupação partilhada tam-
bém pelo Presidente da Câmara, 
que atribuiu grande parte das res-
ponsabilidades desse “êxodo” pela 
preferência das escolas particulares 
e detrimento das públicas. “Defendo 
a existência do ensino privado, mas 
não a sua supremacia. Tem passado 
a ideia, errada, de que esse ensino é 
melhor do que o público”, afirmou. 
Em contrapartida, Carlos Cabral fez 
questão de salientar “o que há de 
positivo” no concelho. “A taxa de 
abandono escolar do nosso conce-
lho é inferior à média europeia. Isto 
só prova que estamos muito melhor 
de que outros concelhos nacionais e 
europeus”, argumentou o autarca.

O encontro terminou com um almo-
ço convívio na Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre.

A primeira reunião geral de profes-
sores das Actividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC) decorreu, 
dia 18 de Setembro, na Biblioteca 
Municipal da Mealhada. A reunião, 
conduzida pela Vice-presidente da 
Câmara, Filomena Pinheiro, serviu 
para dar as boas-vindas aos docen-
tes, apresentar o projecto das AEC e 
analisar os objectivos para este ano 
lectivo. Na reunião estiveram pre-
sentes cerca de 40 professores das 
AEC do concelho, contratados pela 
Câmara Municipal da Mealhada.

Dar as boas-vindas aos professores 
das AEC, apresentar o projecto e os 
objectivos das AEC e explicar a sua 
importância para a Câmara Munici-
pal, referindo a articulação desses 
docentes com a autarquia, foram 
os grandes objectivos desta reunião 
geral, que contou com a presença 
dos cerca de 40 docentes das AEC, 
distribuídos pelas disciplinas de 
Educação Ambiental e Cidadania, 
Educação e Expressão Física e Mo-

tora, Inglês e Música.
Filomena Pinheiro falou da impor-
tância destas actividades para a for-
mação dos alunos e das expectativas 
que a autarquia deposita no projec-
to. “Desde cedo que apostámos nas 
AEC, por defendermos que são es-
senciais para a educação das nossas 
crianças e jovens. Por isso mesmo, 
para além das actividades propostas 
pelo Ministério da Educação, im-
plementámos a actividade de Edu-
cação Ambiental e Cidadania, que é 
totalmente desenvolvida e custeada 
pela autarquia e tem já dado frutos 
no concelho, sensibilizando os mais 
novos para a protecção do ambien-
te através de iniciativas dinâmicas 
que vamos promovendo ao longo 
do ano lectivo”, afirmou, à saída da 
reunião, dando como exemplo as 
Actividades Escolares de Educação 
Ambiental e as Oficinas de Educa-
ção Ambiental.

A Vice-Presidente da Câmara defen-
deu ainda a importância das activi-

dades promovidas pelo Governo, 
de Educação e Expressão Física e 
Motora, Inglês e Música, recordan-
do que desde o início a autarquia 
foi parceira do Ministério da Edu-
cação neste projecto. Como tal, Fi-
lomena Pinheiro destacou o esforço 
que a Câmara Municipal tem vindo 
a fazer para a promoção destas ac-
tividades, dando como exemplo a 
contratação de professores com for-
mação específica na área da Música, 
a compra de livros de Inglês para os 
alunos e aposta no melhoramento 
dos equipamentos desportivos, que 
garantem óptimas condições para a 
prática do desporto escolar.

“O nosso caminho tem sido nesse 
sentido e é por aí que queremos 
continuar a apostar”, sublinhou a 
Vice-Presidente da Câmara, argu-
mentando que, para essa aposta ser 
ganha, é essencial o empenho dos 
docentes. “Queremos professores 
presentes, participativos, interve-
nientes, que defendam uma estreita 

articulação com os professores titu-
lares e que procurem a dinamização 
destas actividades, em prol de uma 
melhor formação dos nossos alu-
nos”, concluiu.

As AEC constituem, desde o início, 
uma aposta da Câmara Municipal 
da Mealhada. Prova disso é que os 
professores das AEC encontram-se 
já com contratos com a autarquia 

que, durante os meses de Verão, 
abriu concursos públicos para a 
colocação desses docentes. Uma 
medida que o Executivo Municipal 
fez questão de tomar com a devida 
antecedência, rejeitando tanto o 
pagamento por recibos verdes aos 
professores das AEC, como a con-
tratação de empresas prestadoras 
de serviços nessa área.

Cerimónia decorreu no Cine-Teatro Municipal Messias

Câmara deu as boas-vindas ao 
ano lectivo 2008/09

Câmara reuniu com professores das AEC

Mais de 350 pessoas estiveram presentes na cerimónia

Reunião decorreu na Biblioteca Municipal da Mealhada
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Rede de Bibliotecas Escolares

Teresa Calçada visitou o concelho
A coordenadora nacional da Rede 
de Bibliotecas Escolares (RBE) e 
comissária adjunta do Plano Na-
cional de Leitura visitou o concelho 
da Mealhada no dia 9 de Outubro. 
Teresa Calçada conheceu algumas 
escolas que estão integradas na 
RBE e testemunhou a assinatura do 
Regulamento do Grupo de Trabalho 
Concelhio, que oficializa a coope-
ração entre as bibliotecas esco-
lares e a Biblioteca Municipal da 
Mealhada. “Chegar a um sítio onde 
o programa da RBE funciona bem 
só merece o meu reconhecimento”, 
afirmou Teresa Calçada.

• A coordenadora nacional da 
RBE, Teresa Calçada, e a coorde-
nadora inter-concelhia da RBE, 
Helena Duque, estiveram hoje 
no concelho da Mealhada e visi-
taram algumas das escolas que já 
estão integradas na RBE, como 
a EB1 de Barcouço, a EB 2/3 da 
Pampilhosa, a EB 2/3 da Mea-
lhada e a Escola Secundária da 
Mealhada. A visita estendeu-se 
ainda a algumas bibliotecas es-
colares, à biblioteca municipal e 
ao Bibliomealhada, que recebeu 
os maiores elogios de Teresa Cal-
çada. “Este projecto é maravilho-
so, ainda para mais quando foi 
concebido por funcionários da 
autarquia”, salientou a coorde-
nadora nacional da RBE. 
Teresa Calçada ficou muito sa-
tisfeita com o que viu: elogiou as 
escolas, as bibliotecas escolares, 
a biblioteca municipal e, sobre-
tudo, o trabalho de cooperação 
que está a ser desenvolvido no 
âmbito da RBE. “É com muita 
satisfação que verifico que se tra-
balha com um catálogo colectivo, 

que uma escola tem também uma 
mala com livros da biblioteca pú-
blica, deste projecto caseiro do 
bibliomóvel, que se trabalha bem 
em rede”, sublinhou a coordena-
dora nacional, acrescentando: “É 
um gosto para mim vir a um con-
celho destes, onde está a ser tão 
bem executada uma estratégia 
desenvolvida por nós”. 

“Os vossos sucessos são os nossos 
sucessos”, acrescentou ainda a 
responsável, já no final da visita, 
antes de testemunhar a assinatu-
ra do Regulamento do Grupo de 
Trabalho Concelhio da Rede de 
Bibliotecas da Mealhada (RBM). 
“Obrigada às escolas, obrigada à 
autarquia por este investimento 
na leitura, na cultura, na Edu-
cação”, afirmou Teresa Calçada, 
concluindo: “Chegar a um sítio 
onde o programa RBE funciona 
bem só merece o meu reconheci-
mento”.

“Há uma grande preocupação da 
autarquia com estas questões, 
com a escola, com a Educação”, 
afirmou, por sua vez, o Presi-
dente da Câmara Municipal da 
Mealhada, lembrando, contudo, 
que “o maior investimento que 
o Município da Mealhada faz é 
considerado despesa corrente”. 
“O investimento na Educação, 
na Cultura, na leitura é despesa 
corrente”, frisou o autarca, de-
fendendo que deveria haver uma 
despesa classificada para este 
investimento, que é prioridade 
da autarquia. “Fomos os primei-
ros a negociar a transferência de 
competências para as autarquias 
na área da Educação, fomos dos 

primeiros 90 a assinar os acordos 
com o Governo e, neste projecto 
da RBE, temos dado sempre o 
nosso apoio e vamos dar sempre 
o nosso apoio”, concluiu Carlos 
Cabral, reiterando que Educação 
é uma das prioridades deste Exe-
cutivo Municipal.

Grupo de trabalho da 
Rede de Bibliotecas 
da Mealhada assinou 
regulamento

A sessão terminou com a assina-
tura do Regulamento do Grupo 
de Trabalho Concelhio da RBM. 
Um grupo de trabalho que visa 
assegurar a continuidade e o bom 
funcionamento do projecto RBM, 
regulando as parcerias previstas 
para a consolidação das dinâ-
micas de trabalho colaborativo 
ao nível da organização, gestão 
e disponibilização de recursos 
documentais, bem como da pro-
moção de dinâmicas na área das 
literacias.

O grupo de trabalho é compos-
to por representantes dos dois 
agrupamentos de escolas do con-
celho, pelo Director Pedagógi-
co da Escola Profissional, pelos 
coordenadores das bibliotecas 
escolares dos agrupamentos, 
pelo representante da Câmara 
Municipal da Mealhada na área 
da Educação, pela responsável 
da Biblioteca Municipal da Me-
alhada e pelo Coordenador do 
Serviço de Apoio às Bibliotecas 
Escolares (SABE).

Despacho n.º 23 /2008
Considerando que por Despacho de 16 de Março de 2006 (n.º 08/2006) designei, para exercer as funções de Vereador a meio tempo, o Senhor Vereador José Carlos Calhoa Morais, com efeitos a partir da referida data.

Considerando que a Câmara Municipal de Mealhada deliberou em reunião ordinária, de 21 de Agosto de 2008, aprovar a Proposta n.º 04/2008, de 7 de Agosto de 2008, a delegar no Presidente da Câmara as competências previstas no artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro, que estabelece os procedimentos e define as competências para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis.

Determino, ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 36.º do Código de Procedimento Administrativo e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, SUBDELEGAR no Senhor Vereador, as competências que me 

foram delegadas pela Câmara Municipal de Mealhada e que se encontram previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 389/2007, de 30 de Novembro. 

O presente Despacho deve ser publicado no Boletim Municipal, em cumprimento do previsto no n.º 2 do art.º 37.º do Código do Procedimento Administrativo e produz efeitos a partir de 1 de Setembro do corrente ano.

Deste Despacho deve ser dado conhecimento à Câmara Municipal e a todos os serviços municipais. 

Mealhada, 29 de Agosto de 2008.

O Presidente da Câmara,
Carlos Alberto da Costa Cabral

Coordenadora nacional da RBE teceu os maiores elogios às 
bibliotecas escolares e à Biblioteca Municipal da Mealhada
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Breves da Biblioteca
A Biblioteca Municipal da Mealhada desenvolve, todos os meses, diversas ini-
ciativas destinadas aos utentes de todas as idades. No mês de Outubro houve, 
contudo, uma estreia: a iniciativa “Um mês, vários autores…”, que consiste 
em dar destaque, durante um mês, a autores nascidos nesse mesmo mês. José 
Cardoso Pires e António Ramos Rosa foram as escolhas de Outubro.

“Chama-me Fado” no Cine-
Teatro Municipal Messias
O espectáculo “Chama-me Fado”, da Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, vai 
subir ao palco do Cine-Teatro Municipal Messias no próximo dia 8 de Novembro pelas 21h30. 
Quatro bailarinas e cinco músicos vão interpretar o Fado, com tudo o que ele traz de alma lusa, 
de sentimento, de 
sensibilidade. “Chama-
me Fado” é, assim, 
uma interpretação da 
forma de amar e sofrer 
do povo português, do 
modo de vida que lhe 
é tão característico e 
que, muitas vezes, só ele 
entende. 

• Um espectáculo que 
combina a música – tocada 
ao vivo pelo acordeão, 
contrabaixo, percussão, 
guitarra e voz dos Maria 
Lua – com a dança 
coreográfica de quatro 
bailarinas da Companhia de 
Dança Contemporânea de 
Sintra, numa interpretação 
única do Fado e de toda a 
carga conotativa que esse 
transporta. A alegria, o 
amor, a tristeza, o choro, 
a saudade típica do povo 
português, tão presente 
nesse género musical que é 
o Fado, é agora interpretada 
não só enquanto música, 
mas sim enquanto 
sentimento, enquanto forma 
de estar na vida.

A produtora deixa mesmo 
antever, na sinopse do 
espectáculo, um pouco da 
magia que o público vai 
sentir. “Vamos falar do Fado 
Corrido, aquele que vai atrás 
de quem dança e de quem 
canta, falamos do Fado Menor quando a guitarra, o acordeão e o contrabaixo choram baixinho; vamos falar 
da nossa saudade, da alma de quem tem tanto para dar. O Fado à Desgarrada, tão típico de quem dialoga 
e discute acesa e vibrantemente o ciúme. Vamos falar daquilo que nos faz gente. E se fechar os olhos por 
segundos, vai encontrar-se a si viajando connosco (…) Temos a certeza que no final também se vai chamar 
Fado”.

As reservas para o espectáculo “Chama-me Fado”, que vai estar no concelho da Mealhada, no Cine-Teatro 
Municipal Messias, no sábado, dia 8 de Novembro, às 21h30m, podem ser efectuadas através do telefone 
231 209 870. Os ingressos podem ainda ser adquiridos, e levantados, na bilheteira do próprio Cine-Teatro 
Municipal Messias, das 20h às 22h de quinta a segunda-feira, ou das 15h às 18h de domingo. 

Louisa Gomes foi a grande vencedora do concurso de fotografia subordinado ao tema “Férias”, que a 

Biblioteca Municipal da Mealhada promoveu durante o mês de Agosto. O segundo lugar foi para Ana Flor 

Marques e o terceiro para Inês Guilherme. As três vencedoras receberam sacos de pano do Bibliomealhada 

com livros, blocos de notas, conjuntos de lápis de cor, lápis de carvão e iô-iôs.

O médico José Andrade Branquinho de Carvalho anunciou, no passado dia 4 de Outubro, no Cine-Teatro 

Municipal Messias, que vai doar o seu espólio de fotografias antigas do concelho da Mealhada ao Arquivo 

Municipal da Mealhada, para que este importante legado possa ser preservado para sempre, através da 

digitalização destas obras de arte alusivas ao município.

Louisa Gomes venceu concurso de fotografia

Espólio de fotografias antigas do concelho doado ao Arquivo 
Municipal

8 de Setembro

Dia Internacional da Alfabetização
Um dia dedicado à alfabetização, em que os mais novos aproveitaram ao 
máximo as palavras, através de leituras e jogos diversos. Uma das missões 
que tiveram foi a de desenhar e pintar uma letra do abecedário: a primeira 
do seu nome próprio.

1 de Outubro

Dia Mundial dos Idosos e Dia Mundial da 
Música 
“Se recordar é viver, então recorde e viverá” foi o mote para as celebrações 
conjuntas do Dia dos Idosos e do Dia da Música. A ideia passou por promo-
ver, junto dos idosos que visitaram o espaço da biblioteca, uma viagem pelo 
mundo dos instrumentos musicais de outros tempos que ainda hoje tocam 
para nós.

  
16 de Outubro

Dia Mundial da Alimentação
Um dia em cheio na biblioteca, em que a alimentação esteve em destaque. 
E houve tempo para tudo: para histórias sobre os alimentos, para se conhe-
cerem os bons e os maus hábitos alimentares e para se experimentarem os 
mais diversos sabores com o jogo “Prova e Descobre”. 

Dança e Música no dia 8 de Novembro no 
Cine-Teatro Municipal Messias
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• O tema do dia foi o Fitness, as 
aulas foram para todos os gostos. 

Balance, Jazz Dance, Ritmos La-
tinos e Africanos, GAP, Hip-Hop, 

Aero Dance, Dance Fusion e Tribal 
Dance foram algumas das sessões 

propostas na 1ª Convenção de Fit-
ness “4 Maravilhas da Mesa da Me-
alhada”, que decorreu no dia 11 de 
Outubro, no Pavilhão Municipal do 
Luso. Um dia inteiro dedicado ao 
Fitness, para todos os que se pre-
ocupam com a boa forma ou que, 
simplesmente, pretenderam aliviar 
o stress. As actividades começaram 
logo pelas 10h, com o Balance da 
Sandra Sousa, mas o ponto alto do 
dia aconteceu às 15h com a sessão 
de Tribal Dance, da professora Ma-
dalena Aparício. A aula, que juntou 
o maior número de alunos, foi exi-
gente, mas compensadora. Madale-
na Aparício não parou um segundo 
e exigiu o mesmo ritmo das deze-
nas de alunos que se encontravam 
no recinto. A segunda melhor aula 

aconteceu já ao final do dia, com o 
Dance Fusion de Rogério Franco. 
A 1ª Convenção de Fitness “4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada” 
cumpriu, da melhor forma, os 
seus objectivos: para além de ter 
conseguido uma simpática ade-
são, o evento teve nota positiva na 
promoção do papel do Fitness no 
quotidiano de todos os que se pre-
ocupam com a boa forma, a saúde, 
a beleza e o bem-estar. A Câmara 
Municipal da Mealhada conseguiu, 
assim, alcançar o pretendido com a 
organização do evento: incentivar 
o incremento da prática desportiva 
no dia-a-dia dos cidadãos, em prol 
de uma vida mais saudável. 

Tiago Aguiar foi o grande vencedor do I Torneio de 
Ténis “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, promovido 
pela Câmara Municipal, que decorreu nos dias 6, 13 
e 14 de Setembro, nos Campos de Ténis Municipais 
da Mealhada. Tiago Aguiar venceu Luís Oliveira já no 
terceiro set, pelos parciais de 4/6, 7/5 (tie-break) e 6/1, 
na grande final da primeira edição deste torneio, que 
contou com a participação de 20 atletas.

• O tenista Tiago Aguiar foi o grande vencedor da pri-
meira edição do Torneio de Ténis “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”. Tiago Aguiar precisou de três sets 
para vencer, na tarde do dia 14 de Setembro, o adversá-
rio Luis Oliveira, pelos parciais de 4/6, 7/5 (tie-break) 
e 6/1. No final da partida, o campeão e vice-campeão 
receberam os prémios pelas suas prestações nesta com-
petição de ténis, que conseguiu juntar, na sua primeira 
edição, 20 participantes das mais diversas idades. 

O I Torneio de Ténis “4 Maravilhas da Mesa da Mea-
lhada” foi aberto a todos os escalões e foi disputado em 
duas fases: na primeira fase, de grupos, ficaram apura-
dos os dois primeiros classificados de cada grupo, que 
passaram, então, à segunda fase, que foi eliminatória. 
Os dois melhores jogadores do torneio, Tiago Aguiar e 
Luís Oliveira encontraram-se na final, numa partida re-
nhida, que acabou por ser ganha pelo jovem do Luso.
Todos os participantes neste torneio provaram, no dia 
13 de Setembro, ao final da tarde, as “4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada”, num lanche convívio que decor-
reu nos Campos de Ténis Municipais da Mealhada, 
situados na Zona Desportiva da Mealhada. A primeira 
edição do Torneio de Ténis “4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” revelou-se, assim, um sucesso, sendo já cer-
to que esta competição vai marcar a agenda, todos os 
anos, em Setembro, no concelho da Mealhada.

Dia do Coração 
celebrado com 
várias iniciativas

• O Dia do Coração foi assinalado 
com várias iniciativas desportivas 
e com a abertura ao público, gra-
tuitamente, de todas as instalações 
desportivas municipais, entre as 9h 
às 13h. As Piscinas Municipais da 
Mealhada foram as preferidas do 
público, com mais de 160 pessoas a 
deslocarem-se a esse espaço para a 
prática das várias actividades pro-
postas, entre elas hidroginástica, 
pólo aquático e natação. As aulas 
de “Dance Fusion” também mo-
vimentaram dezenas de pessoas, 
conseguindo uma maior adesão do 
que, por exemplo, a caminhada ou 
o passeio de bicicleta. O balanço do 
dia foi, assim, muito positivo, com 
mais de duas centenas de pessoas 
a aderirem às iniciativas propostas 
pela Câmara Municipal da Mea-

lhada para a celebração do Dia do 
Coração.

Luso recebe jogos 
de campeonatos 
nacionais de 
futebol

• O Centro de Estágios do Luso foi 
palco de dois jogos do Campeonato 
Nacional de Juvenis de Futebol, o 
primeiro no dia 5 de Outubro entre 
as equipas da Académica e do Naval 
e o segundo no dia 19 de Outubro 
entres a equipa da Académica e de 
Vilar Formoso. Outros dois jogos, 
agora do Campeonato Nacional de 
Iniciados de Futebol, decorreram 
no mesmo local nos dias 12 e 26 de 
Outubro, entre as equipas da Aca-
démica e do Entroncamento e entre 
as equipas da Académica e da União 
de Coimbra, respectivamente.

Convenção de Fitness superou 
todas as expectativas 

Luso

Tiago Aguiar vence I Torneio de Ténis 
“4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”

A 1ª Convenção de Fitness “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, que decorreu dia 11 de Outubro, no Pavilhão Municipal do Luso, revelou-se um sucesso. A iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal superou todas as expectativas, conseguindo juntar perto de 150 inscritos. Um dia inteiro dedicado a diversas actividades de Fitness, que teve o seu ponto alto pelas 15h, com o Tribal 
Dance da professora Madalena Aparício, considerada a melhor na modalidade a nível nacional

Tiago Aguiar foi o grande vencedor do I Torneio de Ténis
“4 Maravilhas da Mesa da Mealhada



ÚLTIMA
16BOLETIM MUNICIPAL • MEALHADA •

O Município da Mealhada aderiu, 
pelo sexto ano consecutivo, à 
Semana Europeia da Mobilidade, 
encerrando ao trânsito diurno 
algumas artérias do centro 
da cidade e promovendo a 
dinamização dos espaços 
exteriores, com futebol de rua, 
jogos didácticos e actividades de 
Educação Ambiental entre os dias 
16 e 22 de Setembro. O ponto alto 
da semana foi a demonstração de 
meios da GNR, uma iniciativa que 
reuniu centenas de crianças junto 
ao edifício da Câmara Municipal da 
Mealhada.

• A Semana Europeia da Mobilida-
de comemorou-se, mais uma vez, 
no concelho da Mealhada, de 16 a 
22 de Setembro. A Câmara Muni-
cipal da Mealhada voltou, assim, 
a incentivar os munícipes a saírem 
à rua e a aproveitarem os espaços 
exteriores, promovendo iniciativas 
lúdicas ao ar livre e sugerindo pas-
seios a pé, de bicicleta, de skate, de 
patins ou de outros veículos alter-
nativos não poluentes.

Uma sugestão que encaixou em ple-
no no tema escolhido para este ano, 
“Ar Puro para Todos”. Um tema que 
foi eleito devido à crescente preo-
cupação dos europeus com a qua-
lidade do ar que respiram, com os 
efeitos nocivos da poluição atmos-
férica resultante da actividade hu-
mana e, consequentemente, com a 
necessidade de se implementarem 

acções concretas, no nosso dia-a-
dia, para a redução das emissões 
de poluentes. 

Com o intuito de sensibilizar os 
munícipes para essa necessidade, 
a autarquia encerrou ao tráfego au-
tomóvel diurno, de dia 16 a 22 de 
Setembro, a Rua Dr. José Cerveira 
Lebre e a Rua Costa Simões, que 
foram palco de várias iniciativas 
dinâmicas, que visaram fomentar 
convívio entre a população. A au-
tarquia convidou ainda todos os co-
merciantes da Rua Costa Simões a 
ocuparem, com uma esplanada ou 
mostra de produtos, os espaços di-
namizados com actividades lúdico-
pedagógicas, jogos de rua, futebol 
de rua e oficinas de Educação Am-
biental, entre outras.

Um dos pontos altos aconteceu no 
dia 18 de Setembro, com uma De-
monstração de Meios da GNR junto 
ao edifício da Câmara Municipal 
da Mealhada. A iniciativa teve um 
enorme sucesso junto das crianças 
que visitaram o espaço e se delicia-
ram com os carros, as motos e os 
jipes da GNR, com os cavalos, e as 
lições que estes profissionais da se-
gurança lhes tinham para ensinar. 
A Semana Europeia da Mobilidade 
2008 terminou, como habitual-
mente, no dia 22 de Setembro, o 
Dia Europeu Sem Carros.

Mealhada aderiu à Semana 
Europeia da Mobilidade

Marca gastronómica  • A padaria “A Madrugadora” colocou a bandeira 
das “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” no exterior do estabeleci-
mento comercial e, segundo a proprietária, já teve os seus frutos. “A 
bandeira que tenho lá fora chama muito a atenção, até já me ligaram 
de Anadia a saber se era esta a padaria que tinha ganho as 4 Maravi-
lhas. Vieram logo cá e pediram 150 pães (…)”, afirmou Mercês Borges, 
em entrevista publicada na última edição do Boletim Municipal. 

3ª Gala do Desporto 
vai ter lugar dia 26 
de Janeiro

• A 3ª Gala do Desporto da Mealha-
da pretende, à semelhança das edi-
ções anteriores, premiar aqueles 
que ao longo da vida, e sobretudo 
no ano em curso, se destacaram em 
prol do crescimento do desporto 
no concelho. Sejam atletas, trei-
nadores, clubes, dirigentes, enti-
dades ou mesmo personalidades, 
o importante é terem contribuído, 
de forma significativa, para a evo-
lução do desporto no município da 
Mealhada. 

As categorias de prémios são as 

mesmas 10 do ano passado: Asso-
ciação Desportiva do Ano, Equipa 
do Ano, Dirigente do Ano, Atleta 
do Ano, Treinador do Ano, Revela-
ção do Ano, Alto Prestígio, Mérito 
Desportivo, Personalidade Despor-
tiva do Ano e Prémio Incentivo. O 
júri sofreu alterações, sendo este 
ano composto, na sua totalidade, 
por novos elementos ligados à prá-
tica desportiva e ao concelho.

As candidaturas, essas já estão a 
decorrer. Portanto, se acha que 
alguma personalidade ou entida-

de deve ser nomeada para uma 
destas 10 categorias, pode propor 
essa nomeação até ao dia 28 de 
Novembro, data em que termina a 
fase de candidaturas e propostas 
de nomeação. Para fazê-lo, terá de 
preencher a ficha de candidatura 
que se encontra no site da autar-
quia, “http://www.cm-mealhada.
pt” www.cm-mealhada.pt, e enviá-
la posteriormente para o e-mail 
“mailto:desporto@cm-mealhada.
pt” desporto@cm-mealhada.pt até 
ao dia 28 de Novembro. 

Cine-Teatro Municipal Messias

A Câmara Municipal da Mealhada vai realizar a 3ª Gala do Desporto do concelho no dia 26 de Janeiro de 2009, no 
Cine-Teatro Messias. A cerimónia que visa premiar todos aqueles que tiveram um papel preponderante para o 
desenvolvimento do desporto no município vai contar, novamente, com 10 categorias de prémios e já tem abertas 
as candidaturas. Como tal, se quer candidatar-se ou indicar um candidato, poderá fazê-lo até ao próximo dia 28 de 
Novembro.


