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“O Dia do Pai” levou 250 pessoas ao 
Cine-Teatro Municipal Messias p.14

O Boletim Municipal continua com a rubrica dedicada às freguesias do 
concelho da Mealhada. Nesta edição natalícia, pode ler as entrevistas 
feitas ao Presidente da Junta de Freguesia de Vacariça, José Alves 

Rosa, e ao Presidente da Junta de 
Freguesia de Casal Comba, 

Manuel Lindo Cardoso. 
p.8 e 9

As freguesias do nosso concelho

O Bibliomealhada comemorou 
o seu primeiro aniversário no 
passado dia 5 de Novembro. 
Um ano a percorrer as 
povoações do concelho, 
levando livros, músicas, 
filmes e Internet a todos os 
munícipes, aproximando 
a Biblioteca Municipal da 
Mealhada dos cidadãos, 
promovendo e facilitando o 
acesso à cultura. “O balanço 
deste ano é muito positivo”, 
considera o Presidente 
da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral. p.12 

A antiga destilaria do Instituto 
da Vinha e do Vinho da 
Mealhada abriu as portas, de 28 
de Novembro a 1 de Dezembro, 
à primeira Mostra de Sabores 
e Saberes de Sempre – AMPV 
Bairrada. Um evento que 
dedicou quatro dias à promoção 
e comercialização dos vinhos 
desta região vitivinícola e que 
contou com a presença dos 
produtores de vinho da região, 
câmaras municipais e entidades 
ligadas ao sector. Mais de 
500 visitantes passaram pelo 
certame. p.3

A Câmara Municipal da Mealhada e a Direcção Regional de Educação 
do Centro conseguiram atender aos desejos da comunidade imigrante 
do concelho e desenvolveram um Curso de Português para imigrantes. 
O curso foi apresentado aos 30 imigrantes inscritos no dia 6 de 
Novembro, na Escola Secundária da Mealhada, onde vai decorrer até 
30 de Julho. Entretanto, a adesão foi tanta que foi necessário abrir 
uma nova turma. p.10

Bibliomealhada 
comemorou o 
seu primeiro 
aniversário 

Mealhada 
recebeu mostra 
de vinhos da 
Bairrada

Curso de Português para 
imigrantes revela-se um êxito

O plano de desenvolvimento do projecto “Destino Luso – Saúde, Beleza e Bem-Estar” 
foi apresentado pela Câmara Municipal da Mealhada aos seus parceiros no dia 23 de 
Outubro, numa sessão pública realizada no Cine Teatro Municipal Messias. Um projecto 
que prevê um investimento inicial de 50 milhões de euros, que promete criar 1000 
empregos e que visa colocar a vila do Luso nos roteiros turísticos de excelência a nível 
mundial, nomeadamente na área da Saúde, Beleza e Bem-Estar. p.4 e p.5

Luso mais perto de ser 
destino turístico de 
Saúde, Beleza e Bem-Estar



A recente apresentação do plano de desenvolvimento do pro-
jecto “Destino Luso – Saúde, Beleza e Bem-Estar” suscitou, 
sem dúvida, um conjunto de reacções interessantes e mo-
tivadoras para todos os que pretendem que o projecto se vá 
concretizando desde já, para que atinja o pleno no horizonte 
pré-definido de 15 a 20 anos.

Se é verdade que a maioria das pessoas duvida do que não é 
imediato, não é menos verdade que essas mesmas pessoas estão 
expectantes, sabem que algo irá mudar, apesar de não ser com 
a rapidez 

desejável, apesar de tudo lhes parecer “uma eternidade”.
Alguns, ainda que compreendendo a essência do projecto, por 
razões “estratégicas” e pessoais, têm procurado contestá-lo, 
vaticinando a sua inaplicabilidade e concretização. Outros 
há que têm procurado entendê-lo na sua vertente inovadora 
e ambiciosa, depositando nele alguma esperança.

A verdade é que todos, sem dúvida, nos motivam para este 
desafio extraordinário e tentador… este importante desafio 
para quem tem nas mãos o futuro do Município.

É notório que estamos a afectar recursos, 

diversificando contactos e iniciativas, ultrapassando barrei-
ras… Tudo isto, apesar do período difícil que o País e o Mundo 
atravessam sob o ponto de vista económico e, sobretudo, de 
confiança. O Luso, o Município, a Região e o País a isso nos 
obrigam.

Passo a passo, caminhando, vamos fazendo o caminho, ini-
ciando a construção de um sonho… e “sempre que o Homem 
sonha…”

Em plena época festiva, desejo a todos um FELIZ NATAL e as 
maiores felicidades para o ano de 2009.

Caminhando, vamos fazendo o caminho…
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A Câmara Municipal da Mealhada deseja-lhe Boas Festas
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Editorial



As escolhas do enólogo Dias Cardoso
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• A primeira Mostra de Sabores e 
Saberes de Sempre, organizada 
pela Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho (AMPV) em 
colaboração com a Câmara Munici-
pal, teve como palco o concelho da 
Mealhada. O evento, que procurou, 
sobretudo, promover e comerciali-
zar os vinhos da região vitivinícola 
da Bairrada, passando uma mensa-
gem de incentivo à oferta de vinhos 
pelo Natal, contou com a visita de 
cerca de 500 pessoas, que não só fo-
ram conhecer o espaço e os vinhos, 
como também foram prová-los e 
apreciá-los.

“São importantes para a AMPV 
todas as iniciativas que sirvam 
para a promoção e comercialização 
de vinhos e esta é, obviamente, 
uma delas. A Câmara Municipal da 
Mealhada aceitou o nosso repto e 
decidimos fazer aqui este evento, 
nestas instalações do Instituto da 
Vinha e do Vinho, agora utilizadas 
pela Câmara”, começou por afirmar 
José Arruda, Secretário-Geral da 
AMPV, na abertura oficial da mos-
tra. “O vinho é uma grande opção de 
compra para uma prenda de Natal”, 
acrescentou ainda o responsável.

A mostra contou, ainda, com a pre-
sença dos produtores de vinho da 

A Mostra de Sabores e Saberes de Sempre – AMPV 
Bairrada teve, na sexta-feira, dia 28 de Novembro, 
uma prova de vinhos orientada pelo enólogo Dias 
Cardoso. As suas escolhas foram as seguintes:

Vinho Branco
Encosta de Mouros 2007 (Bairrada)

• Este é um vinho 100% de casta bical, de cor clara, aromas 
naturais, que consegue uma harmonia quase perfeita entre 
o doce e o ácido, com uma certa viscosidade e alguma per-
sistência no aroma. “É um vinho que se pode apresentar em 
qualquer mercado exigente. É um excelente vinho branco”, 
disse Dias Cardoso.

Vinho Tinto
Encosta de Mouros 2003 (Bairrada)

• Este é um vinho de casta baga, em predominância, uma 
casta tardia, cuja maturidade acontece em época de risco. 
Tem uma cor diferente, sem ser azulada, violeta, e um aroma 
associado a frutas vermelhas, como a groselha, as amoras, a 
framboesa, mas não tem, na parte gustativa, o volume que 
encontramos noutras castas. Este vinho, por ser de 2003, já 
tem um equilíbrio interessante, tem uma ligeira viscosidade 
e já não se sente a aspereza. Tem um aroma persistente. “Este 
vinho tem uma qualidade aromática admirável, é um vinho 

excelente”, disse Dias Cardoso.

Espumante
Milheiro Selas 2006 (Bairrada)

• Este é um espumante da casta bical, 
de cor clara, com uma fermenta-
ção natural, que leva a que o 
gás esteja bem distribuído 
pela garrafa, que a bolha não 
seja grosseira e que o gás se 
mantenha por minutos no copo. 
O aroma do vinho branco que lhe 
deu origem ganha uma subtileza es-
pecial. “Este espumante consegue 
uma excelente harmonia entre o 
gás e o aroma do vinho”, disse 
Dias Cardoso.

Mealhada recebeu mostra de 
vinhos da Bairrada

Mostra de Sabores e Saberes de Sempre – AMPV Bairrada

A antiga destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho da Mealhada abriu as 
portas, de 28 de Novembro a 1 de Dezembro, à primeira Mostra de Sabores 
e Saberes de Sempre – AMPV Bairrada. Um evento que dedicou quatro 
dias à promoção e comercialização dos vinhos desta região vitivinícola e 
que contou com a presença dos produtores de vinho da região, câmaras 
municipais, entidades ligadas ao sector e centenas de visitantes. 

Mostra de vinhos da Bairrada 
recebeu mais de 500 pessoas

Bairrada, das Câmaras Municipais 
e de outras entidades afectas ao 
sector. Durante quatros dias, foi pos-
sível provar os vinhos brancos, os 
tintos e os espumantes da Bairrada, 
aprender em provas orientadas por 
especialistas (ver caixa), apreciar as 
“4 Maravilhas da Mesa da Mealha-
da”, assistir a espectáculos musicais 
e participar nas mais diversas activi-
dades de aventura promovidas pela 
Wine Experiences e Capitão Dureza.

“Este é um evento para registar. Te-
mos excelentes produtores e vinho 
de grande qualidade no nosso con-
celho. Com este evento, queremos 
que se saiba que o vinho produzido 
aqui, pelos produtores que vimos 
no nosso dia-a-dia, é um vinho de 
grande qualidade”, referiu, por 
sua vez, o Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, acrescentando: “O nosso 
vinho não é caro, é um produto da 
nossa terra e uma boa prenda para 
se dar aos amigos”.

Carlos Cabral fez ainda alusão ao 
espaço do evento, que a autarquia 
recuperou há nove ou dez anos 
atrás, mas só agora foi utilizado. “É 
com redobrada satisfação que vejo 
estas instalações a serem utilizadas, 
depois de terem sido recuperadas 

pela Câmara Municipal da Mealha-
da há anos para iniciativas ligadas 
ao vinho e de estarem tanto tempo 
de portas fechadas”, sublinhou 

Carlos Cabral, acrescentando ainda 
que o espaço vai estar à disposição 
também dos produtores de vinho 
que queiram realizar iniciativas so-

bre esta temática. “Este é o primeiro 
evento de muitos que vão acontecer 
aqui neste espaço”, concluiu o 
autarca.

Primeiro dia da Mostra de Vinhos da Bairrada
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• O objectivo é transformar o Luso 
num destino de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar e, para isso, prevê-se um 
investimento inicial de 50 milhões 
de euros: 25 milhões afectos à ho-
telaria, 8 milhões para infra-estru-
turas económicas e 17 milhões para 
instalação de várias actividades, 
do comércio à animação turística, 
e para a requalificação urbana da 
vila, que já se encontra a decorrer. 
“O que pretendemos é a criação de 
um ‘cluster’ de Beleza e Bem-Estar 
no Luso, que agrupe a indústria, os 
serviços e todos os potenciais desta 
zona. Tenho a certeza que será um 
projecto para agitar e fazer mudar 
a região no sentido do futuro”, afir-
mou o coordenador do projecto, 
Vítor Cardial.

Luso será destino de 
Saúde, Beleza e Bem-Estar

50 milhões de euros de investimento inicial

O plano de desenvolvimento do projecto “Destino Luso – Saúde, Beleza e Bem-Estar” foi apresentado pela Câmara Municipal da Mealhada aos seus parceiros no dia 23 de 
Outubro, numa sessão pública realizada no Cine Teatro Municipal Messias. Um projecto que prevê um investimento inicial de 50 milhões de euros e que visa transformar a vila 
do Luso num destino turístico de excelência, nomeadamente nas áreas da Saúde, Beleza e Bem-Estar.

O “Destino Luso – Saúde, Beleza e 
Bem-estar” prevê, nesta primeira 
fase, a criação de 43 novas empre-
sas e 1000 novos postos de trabalho. 
O projecto, que irá buscar recursos 
financeiros ao Quadro de Referên-
cia Estratégico Nacional (QREN), 
terá uma maior expressão no terre-
no até 2013, precisamente no perí-
odo do QREN. “É importante que o 
projecto dê os primeiros passos de 
uma forma consistente, porque ele 
tem um tempo de execução de mais 
de 20 anos e os passos têm que ser 
bem dados. Nós entendemos que 
devíamos dar esse primeiro passo 
mesmo antes do projecto estar em 
cima da mesa. Demo-lo com o Cen-
tro de Estágios e mais recentemen-
te com as obras de revitalização da 

vila do Luso”, afirmou o Presidente 
da Câmara Municipal da Mealha-
da, Carlos Cabral.
O projecto está divido em 10 obras 
principais: a revitalização das Ter-
mas do Luso; a renovação do Gran-
de Hotel do Luso; a construção de 
um Centro de Investigação Anti-en-
velhecimento; um Centro de Saúde 
e Bem-Estar; a criação do Parque de 
Indústrias de Saúde do Luso (Junto 
à EN 234 / Barrô); a criação de um 
hotel Resort SPA – 5 Estrelas (na 
encosta da Serra do Buçaco); um 
hotel Centro de Estágios; um hotel 
Centro de Congressos; um hotel 
Suite (na Quinta do Luso) e ainda 
a requalificação urbana da vila do 
Luso (já em curso), a criação de um 
núcleo comercial com lojas de mar-

cas diferenciadas e de um conjunto 
de bares e restaurantes que irão fa-
vorecer a animação urbana da vila.
“Este projecto reúne todas as condi-
ções para se afirmar como promo-
tor de acções de empreendedoris-
mo, de referência e sobretudo, pelo 
seu carácter inovador, criativo, 
diversificado e competitivo, assu-
mirá o papel de projecto-âncora no 
plano de desenvolvimento estraté-
gico que se pretende para a região”, 
sublinhou o Presidente da Câmara, 
acrescentando: “Este projecto está 
verdadeiramente a caminhar e, por 
isso, considerámos necessário tra-
zer aqui hoje parceiros e potenciais 
investidores, porque precisamos de 
mais, precisamos de ainda mais in-
vestidores”.

O autarca deu ainda a conhecer 
algumas novidades no âmbito do 
desenvolvimento do projecto. Car-
los Cabral aproveitou a sessão para 
divulgar que o Centro de Estágios 
do Luso poderá vir a acolher um 
Centro de Alto Rendimento para 
as selecções nacionais mais jovens 
e para informar também que a Câ-
mara Municipal da Mealhada já se 
encontra a diligenciar a disponibi-
lização de terrenos no Luso para 
a construção de hotéis, clínicas, 
áreas de bem-estar e um Centro de 
Investigação Anti-Envelhecimento. 
“Este é um projecto que vai deixar 
marcas muito profundas, nos pró-
ximos anos, no nosso município”, 
conclui Carlos Cabral.
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Câmara atribuiu 
subsídios às associações 
do concelho

Associações Culturais, Recreativas e Juvenis

Ao todo são 26 associações culturais e recreativas e cinco associações ju-
venis que apresentaram candidatura e vão agora, por isso, vão usufruir 
de uma fatia desse bolo, que este ano se cifra em 40.169,3€: 34.923,50€ 
para as associações culturais e recreativas e 5.245,80€ para as associações 
juvenis do concelho. “O total é superior ao do ano passado e, este ano, foi 
previamente acordado com  as associações a assinatura de um protocolo, 
porque tem que haver um compromisso, um conjunto de regras a cumprir”, 
afirmou, na reunião do Executivo, o Presidente da Câmara, Carlos Cabral. 

Associação Cultural e Recreativa Valores

Grupo Coral Magister - Mealhada 1.266,00 €

Núcleo Filatélico e Numismático da Mealhada 463,00 €

Rancho Folclórico S. João Casal Comba 3.994,00 €

Centro Cultural e Recreativo Lameirense 276,00 €

O Planalto - Ass. Desenvolvimento Rural - Barcouço 441,00 €

Grupo Coral Columba 342,00 €

Rancho Infantil e Juvenil Ventosa do Bairro 2.102,00 €

Ass. Filarmónica Lyra Barcoucense 6.133,50 €

Sociedade Mangueirense Ass. Cultural 270,50 €

Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira 1.062,50 €

Centro Social e Cultural da Ferraria 270,50 €

Centro Cultura e Recreio Quinta do Valongo 270,50 €

Grupo Folclórico “As Tricanas” - Luso 2.113,00 €

Rancho Folclórico e Grupo Etn. Pampilhosa 4.137,00 €

Filarmónica Pampilhosense 6.133,50 €

Grupo Regional da Pampilhosa do Botão 1.948,00 €

Ass. Apicultores do Litoral Centro - Luso 358,50€

Ass. Defesa do Património Cultural da Vimieira 347,50 €

Grupo Cénico de Santa Cristina 452,00€

Ass. Recre. e Desportivo e Cultural da Lameira S. Pedro 281,50 €

Centro Cultural e Recreativo de Adões 270,50 €

Centro Recreativo e Cultural do Carqueijo 270,50 €

Associação Recreativa e Cultural “Amigos do Pego” 270,50 €

Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso 270,50 €

As Flores de São Romão 875,50 €

Ass. de Aposentados da Bairrada 303,50 €

Associação Juvenil Valores

Agrupamento de Escuteiros de Barcouço 885,40 €

Agrupamento de Escuteiros de Mealhada 1.113,24 €

Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba 1.106,12 €

Agrupamento de Escuteiros de Pampilhosa 1.120,36 €

Associação de Jovens Cristãos do Luso 1.020.68 €

O que já está a ser feito pela Câmara Municipal da Mealhada:

1 – Plano de Pormenor da Zona Industrial de Barrô (que será 100% afecta ao projecto)
2 – Aquisição de terrenos em falta para a construção de um hotel de apoio ao Centro de Estágios do Luso
3 – Instalação de um Centro Nacional de Formação em Atletismo no Centro de Estágios do Luso
4 – Negociação de terrenos para a instalação do Centro de Investigação na Área Anti-Envelhecimento, para clíni-
cas e para os hotéis previstos no projecto
5 – Requalificação Urbana da Vila do Luso

Luso pode receber Centro de Alto Rendimento de Atletismo
A criação de um Centro de Alto Rendimento de Atletismo no Centro de Estágios do Luso foi uma das novidades 
anunciadas pelo Presidente da Câmara Municipal da Mealhada durante a sessão de apresentação do plano de 
desenvolvimento do projecto “Destino Luso – Saúde, Beleza e Bem-Estar”. “Para nós é importante que o Centro 
de Estágios do Luso seja ainda mais dinamizado e passo a anunciar aqui a futura instalação de um Centro de alto 
Rendimento a nível nacional para as camadas jovens do atletismo. Um trabalho que está a ser feito em coordena-
ção com a Federação de Atletismo de Portugal, o Instituto do Desporto e a Secretaria de Estado da Juventude e do 
Desporto”, adiantou Carlos Cabral.

Investimento

Hotelaria 

Renovação do Hotel do Luso 

Hotel Centro de Estágios 

Hotel Centro de Congressos 

Hotel SPA

Investimento previsto 25.000.000 €

Infra-Estruturas Económicas 

Parque Industrial

Zona de Serviços 

Edificações de Espaços para Clínicas 

Investimento previsto 8.000.000 €

Instalação de Actividades e Requalificação do Luso

Clínicas 

Centro de I&D Anti-Envelhecimento 

Ginásio Fitness

Lojas e Restaurantes 

Requalificação do Luso

Investimento previsto 17.000.000 €

Emprego

350 empregos no sector hoteleiro

140 empregos no sector industrial

350 empregos no sector de serviços de saúde e estética

40 empregos no sector científico

50 empregos no comércio e em serviços de animação

Empresas

10 empresas do sector hoteleiro e de restauração

3 empresas industriais

5 empresas no sector da saúde e estética

25 empresas no sector do comércio e dos serviços de animação

O Executivo Municipal aprovou, na reunião de câmara de 4 de 
Dezembro, por unanimidade, a atribuição de uma verba total 
de 34.923,50€ para apoios financeiros às associações culturais e 
recreativas e outra no valor de 5.245,80€ para as associações juvenis 
do concelho. Um valor que aumenta significativamente em relação 
ao do ano passado e que vai ser pago às colectividades ainda este 
mês de Dezembro.

Projecto prevê um investimento inicial de 50 milhões de 
euros e promete criar 1000 empregos.
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Remodelação

Avenida Navarro no Luso
A empreitada de remodelação da Avenida Navarro, na vila do Luso, está também a avançar a passos largos. 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

Parque Urbano da Mealhada
A empreitada de reconversão dos Viveiros Florestais em Parque Urbano da Mealhada co-
meça a ser, cada vez mais visível, já que a obra deverá ficar concluída no primeiro trimestre 
do próximo ano. A empreitada, 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 infra-estruturas de apoio 
(restaurante, cafetaria etc.).

Construção

2ª Fase da Zona Industrial da Pedrulha
A construção da 2ª fase da Zona Industrial da Pedrulha também vai mostrando avanços 
significativos. Esta obra engloba todo o espaço constituído pelos restantes 27 lotes e con-
siste na execução de infra-estruturas de arruamentos, saneamento básico, distribuição de 
energia, telefones, gás e iluminação pública.
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Construção

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço
Está em curso a empreitada de construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço. A obra inclui a construção de um corpo principal que engloba o recinto desportivo, balneários e instala-
ções 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, pelo que deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2009. 

Construção

Bancada e Balneários do Campo de 
Futebol Municipal da Pampilhosa

A decorrer está também a empreitada de construção 
da bancada lateral e balneários do Campo de Futebol 
Municipal da Pampilhosa. A empreitada, adjudicada à 
firma Joaquim Fernandes Marques & Filho, Lda., por 
um montante de aproximadamente 380 mil euros, 
consiste na construção de uma bancada com uma lota-
ção prevista de lugares sentados de 364 e de balneá-
rios. O prazo de execução da obra é de 270 dias.

Recuperação

Escola Profissional Vas-
concellos Lebre
A empreitada de recuperação do 
edifício da Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, na Mealhada, 
está a decorrer com rapidez. A 
intervenção consiste na reabilita-
ção das fachadas do edifício, dos 
revestimentos interiores, canta-
rias e caixilharias, tem um custo 
aproximado de 102 mil euros e 
um prazo de execução de 180 
dias. A sua conclusão está prevista 
até ao final do mês de Dezembro.

Reabilitação

Cine-Teatro da Pampilhosa 
A empreitada de reabilitação do Cine-Teatro da Pampilhosa tem 
avançado a passos largos. A empreitada – cujo contrato foi assinado, 
em Setembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada, 
pelo Presidente do Grémio de Instrução e Recreio da Pampilhosa 
(proprietário do edifício) e pelos dois sócios-gerentes da firma a 
quem foi adjudicada a obra, a Construcentro – Construções Civis do 
Centro Lda – tem um custo aproximado de 623 mil euros e um prazo 
de execução de 365 dias. Esta obra tem um forte apoio financeiro e 
técnico da Câmara Municipal da Mealhada. 



As freguesias do nosso concelho

Boletim Municipal (BM) – Como 
caracteriza a sua freguesia? 
José Alves Rosa (JAR) – A Fregue-
sia de Vacariça caracteriza-se 
fortemente por predominância 
agrícola, onde também existem 
vários focos de prestadores de 
serviços: pedreiros, carpinteiros, 
etc ...  mas com um denominador 
comum: gente boa.

BM – Que balanço faz deste três 
anos à frente da Junta de Fregue-
sia?
JAR – Com alguma dificuldade 
conseguimos isolar apenas estes 
3 últimos anos. Os trabalhos fei-
tos foram importados de anos de 
mandatos anteriores, já que nos 
mantemos nesta autarquia desde 
1994. Seria errado considerar sa-
tisfação a 100%, mas não é menos 
errado pensar que tenha sido pe-
noso e menos produtivo. Estive-
mos sempre à frente na resolução 
de problemas da Freguesia e das 
pessoas. Algumas vezes, bastan-

tes, esses tiveram solução, outras, 
para nosso desencanto, não tive-
ram.

BM – Como vê as relações da Junta 
de Freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?
JAR – As relações com a Câmara 
Municipal são as normais entre as 
autarquias. Com os autarcas que 
compõem a Câmara, aí sim, são as 
mais cordiais possíveis. E o mérito 
não é só da Freguesia de Vacariça. 
Sou de opinião que nunca o Exe-
cutivo Municipal teve uma equipa 
tão coesa, descentralizando tare-
fas, envolvendo as Freguesias nal-
guns projectos, para benefício de 
todos. Têm nota alta.

BM – Quais são as potencialidades 
da sua freguesia?
JAR – Como referi,  a Freguesia 
tem uma grande componente 
agrícola, sendo excepção positiva 
as duas grandes empresas empre-
gadoras do concelho: A Socieda-

de da Água de Luso na Vacariça 
e a Cinca no Travasso. Nas nove 
povoações que compõem a Fre-
guesia, é harmoniosa a vivência 
das suas gentes, onde quase toda 
a gente se conhece. Não fora o 
PDM ser muito penalizador nas 
freguesias agrícolas, creio que se-
ria uma freguesia com maior índi-
ce de construção e, por via disso, 
baixaria a idade média dos seus 
habitantes.

BM – Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 
mandato e quais as que estão por 
fazer?
JAR  – Neste mandato foram feitas 
obras no recinto da Feira do Tra-
vasso (WC, alminhas, pavimenta-
ção e baixada de luz), onde tam-
bém adquirimos um terreno para 
parqueamento; um pequeno par-
que de jogos, colocação de baloi-
ços e escorregas em Santa Cristi-
na e Quinta do Vale; colocação de 
manilhas na Vacariça e Carreira, 

substituição de placas de toponí-
mia em várias povoações. Foram 
pavimentados os arruamentos no 
Travasso e os moinhos do Logras-
sol  e as zonas envolventes foram 
arranjados, tornando este espaço 
um dos mais bonitos do Conce-
lho. Alterou-se também o forne-
cimento de água na parte alta da 
Quinta do Valongo e foi dado ao 
lugar do Pego um visual fantásti-
co, o mesmo acontecendo com a 
Lameira de S. Geraldo onde tam-
bém ajudámos na alteração da 
entrada principal. Foi mandado 
fazer um projecto para uma char-
ca em Santa Cristina, que já se 
encontra licenciada, aguardando 
a sua entrega para possível finan-
ciamento. Também no Lograssol 
foi adquirida uma habitação que 
irá ser demolida para alargamen-
to de via e construção duma pra-
ceta. Foram feitos alguns prolon-
gamentos de iluminação pública 
e colocados vários candeeiros. 
Naturalmente, algumas obras es-

tiveram a cargo do financiamento 
do Município. Também se com-
prou uma carrinha que se utiliza 
no transporte de alunos de San-
ta Cristina, Quinta do Valongo e 
Pego, para as escolas do Travasso 
e Vacariça. Foram comemorados 
com muita dignidade e alegria, 
os 490 anos da entrega do Foral 
Manuelino à Vacariça-Mealhada. 
Fizemos manutenção e reparação 
de bastantes caminhos agrícolas.

BM - O que é no seu entender prio-
ritário para a sua freguesia?
JAR – Elegemos como prioridade 
a construção da Casa Mortuária 
na Vacariça, cujo projecto se en-
contra em fase de aprovação e 
esperamos iniciá-la no princípio 
do ano. Também era desejável 
a construção do novo posto mé-
dico, para o qual temos terreno, 
mas ainda não teve financiamen-
to.

•  Vacariça  •

Esta rubrica, intitulada “As freguesias do nosso concelho” 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 Vacariça, José Alves Rosa, e o Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba, Manuel Lindo Cardoso.
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Boletim Municipal (BM) – Como ca-
racteriza a sua freguesia?
Manuel Lindo Cardoso (MLC) - A 
Freguesia de Casal Comba é uma 
das freguesias mais industrializa-
das do Concelho, sendo parte inte-
grante da mesma a Zona Industrial 
de Viadores e a Zona Industrial 
da Pedrulha. Recentemente, esta 
última foi considerada como um 
dos pólos mais importantes para 
o desenvolvimento da Região 
Centro, face à localização privile-
giada. No entanto, a Freguesia de 
Casal Comba denota ainda muitas 
características de meio rural. Os 
habitantes continuam, em grande 
parte, a desenvolver actividades 
relacionadas com o Sector Primá-
rio, nomeadamente a actividade 
vinícola que continua a ser bastan-
te representativa no seio da nossa 
Freguesia.  

BM - Que balanço faz deste três 
anos à frente da Junta de Fregue-
sia?
MLC - O actual Executivo tem pau-
tado a sua actuação pelo rigor da 
gestão dos recursos financeiros 
e humanos, primando situações 
de natureza estrutural constantes 
do nosso plano de trabalho. Por 
outro lado, o Executivo da Junta 
de Freguesia de Casal Comba dá 
importância capital à intervenção 
da população. De facto, um pouco 
por toda a Freguesia têm surgido 
solicitações de vária natureza, 
ao nível das instituições de ensi-
no, equipamentos desportivos, 
recuperação de espaços públicos 
(fontes, cemitérios, arruamentos, 
caminhos agrícolas….), a que 
temos tentado dar resposta. Ao 
nível da organização interna, te-
mos promovido o recurso a novas 
tecnologias, actualização de nor-
mas de actuação de acordo com as 
orientações do POCAL, tendo im-
plementado a norma de controlo 
interno. A nossa actuação tem-se 
pautado também pelo consenso 
generalizado entre todas as forças 
políticas, quer com as que têm as-
sento na Assembleia de Freguesia, 
quer com outras igualmente re-
presentativas da nossa Freguesia. 
A experiência do actual Executivo 
tem sido enriquecedora, o traba-
lho é difícil, as soluções, por vezes, 
poderão não ser as ideais, mas o 
reconhecimento do povo dá-nos a 
força que precisamos para conti-
nuar a trabalhar. 

BM - Como vê as relações da Junta 
de Freguesia com a Câmara Muni-
cipal da Mealhada?

MLC - Excelentes. Este Executivo 
nada tem a apontar em desabono 
ao Executivo Camarário. Todos 

•  Casal Comba  •

sem excepção têm colaborado com 
a Junta de Freguesia na resolução 
dos problemas que nos vamos de-
parando ao longo deste mandato.

BM - Quais são as potencialidades 
da sua freguesia?
MLC - O facto de possuir duas boas 
Zonas Industriais com elevados ní-
veis de centralidade constitui um 
meio privilegiado de ofertas tra-
balho para os habitantes da nossa 
Freguesia. A Freguesia de Casal 
Comba, à semelhança de outras, 
aposta em processos de crescimen-
to/desenvolvimento orientados de 
forma sustentada, para que todos 
nós tenhamos um futuro melhor, 
contribuindo para a coesão social e 
económica da nossa região. Muito 
já foi feito, mas temos a plena cons-
ciência que também muito have-
rá para fazer, tentando encontrar 
formas cada vez mais equilibradas 
e envolventes no sentido da parti-
cipação dos cidadãos na tomada de 
decisões. 

BM - Quais as obras mais impor-
tantes que foram realizadas neste 
mandato e quais as que estão por 
fazer?
MLC - Todas as obras sem excepção 
são importantes. Foram idealiza-
das a pensar nas pessoas, com o 
objectivo de melhorar a qualidade 
de vida das mesmas. Não gostamos 
de trabalhar com situações defini-
das de modo rígido porque podem 
surgir situações inesperadas que 
têm de ser resolvidas. Embora te-
nhamos o cuidado de ter em conta 
um plano de actividades elaborado 
de acordo com o orçamento defi-
nido, tentamos sempre a solução 
dos problemas, consoante a sua 
natureza e a urgência da sua reso-
lução. Essa é sempre uma opção 
que passa pela tomada de decisões, 
certamente esse processo não será 
óptimo porque nos confrontamos 
de facto com muitas situações para 
resolver. Acrescente-se ainda que 
uma grande parte dos actos de 
intervenção de uma Junta de Fre-
guesia estão dependentes da actu-
ação de diversos parceiros, nome-
adamente a Câmara Municipal, a 
qual tem correspondido de acordo 
com as suas prioridades/ possibi-
lidades. Neste sentido, pensamos 
proceder aos arranjos urbanísticos 
do Largo de Casal Comba (junto à 
Igreja), do Cemitério da Silvã, do 
Poço da Rua na Silvã, Melhoramen-
tos da Chafariz e Fonte do Regato 
em Mala, arranjo urbanístico na 
Zona Central da Pedrulha, arranjo 
do Fontanário da Pedrulha, início 
do arranjo do espaço de lazer na 
Urbanização Quinta da Lomba em 

Casal Comba, cimentação de va-
letas na zona Central da Vimieira, 
colocação de passeio pedonal entre 
a Sede da Junta e o cruzamento 
da Vimieira/Silvã, bem como um 
conjunto de pequenas obras que 
irão beneficiar a nossa população, 
colocação de uma passadeira junto 
à Capela do Carqueijo. Em termos 
desportivos, é nossa intenção cons-
truir um campo polidesportivo na 

Escola Primária de Mala.

BM - O que é no seu entender priori-
tário para a sua freguesia?
MLC- Neste momento, a obra que 
julgamos ser prioritária é os apoios 
que iremos dar à construção do 
novo Centro Social. A obra está 
prestes a ser iniciada e será sem 
dúvida uma mais-valia para a nos-
sa Freguesia, dando assim uma 
maior qualidade de vida aos nos-

sos idosos, às nossas crianças e à 
população em geral. Estão neste 
momento em curso outras obras, 
concretamente a instalação da 
rede de água de alimentação do 
depósito da Vimieira em parceria 
com as Águas de Coimbra. Julga-
mos que a breve prazo o sistema 
de abastecimento da Freguesia 
estará muito melhor.
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Mealhada

Imigrantes mais perto da Língua 
Portuguesa
A Câmara Municipal da Mealhada e a Direcção Regional de Educação do Centro, através da Escola Secundária da Mealhada, conseguiram atender aos desejos da comunidade imigrante do concelho e 
desenvolveram um Curso de Português para imigrantes. O curso foi apresentado aos 30 imigrantes inscritos no passado dia 6 de Novembro, na Escola Secundária da Mealhada, onde vai decorrer até 
30 de Julho.

Primeiro curso de Português para imigrantes teve tanta 
adesão que foi necessária uma nova turma

Aula de apresentação do curso decorreu na Escola Secundária da Mealhada

Procura levou a que se abrisse uma 
nova turma 
O Curso de Português para imigrantes continua a ter um enorme sucesso 
no concelho da Mealhada, ao ponto de já haver um número suficiente de 
interessados para se abrir uma nova turma. Uma vez que continua a haver 
uma grande procura desta formação por parte da comunidade imigrante, 
a Escola Secundária da Mealhada solicitou à Direcção Regional de Educa-
ção do Centro a organização de mais uma turma de 30 formandos e o repto 
foi aceite. Assim sendo, brevemente começarão as aulas do novo grupo de 
formandos.

• Há já algum tempo que os imi-
grantes residentes no concelho da 
Mealhada reclamavam por um cur-
so de português. Um pedido fácil 
de atender, mas não nos moldes em 
que este se processa. “Já há algum 
tempo que nos pediram um curso 
de português e tínhamos volun-
tários para o desenvolver, não tí-
nhamos era como lhes passar uma 
certificação”, explicou, na sessão, a 
Vice-Presidente da Câmara da Me-
alhada, Filomena Pinheiro. “Eles 
precisavam de um documento vá-
lido, que pudessem mostrar para 
conseguirem emprego ou a nacio-
nalidade, e este curso permite-lhes 
ajudar a conseguir isso”, acrescen-
tou.

Com este curso, já é possível conse-
guirem então essa certificação, fi-
cando dispensados do exame para 
a obtenção da nacionalidade. Con-
tudo, para conseguirem o diploma 
e a certificação, têm que cumprir 
algumas exigências. “Para pode-
rem ter o certificado, não podem 

faltar a mais de 10% das horas, 
isto é, o curso tem 200 horas, não 
podem faltar a mais de 20 horas”, 
explicou o Presidente do Conselho 
Executivo da Escola Secundária da 
Mealhada, Fernando Trindade, in-
formando ainda os alunos de que 
“todos os que moram a mais de 
cinco quilómetros da escola, têm 
ainda direito a financiamento no 
transporte”.

O sucesso do curso de Português 
está, contudo, segundo Fernando 
Trindade, nas mãos dos pupilos. 
“Era muito importante para nós 
que o curso funcionasse muito 
bem. E isso vai depender de vocês. 
É preciso terem boa assiduidade, 
estarem presentes e aprenderem 
mesmo. Espero que correspondam 
comparecendo às aulas”, afirmou, 
insistindo que só terminará o curso 
quem comparecer a 90% das aulas. 
“Espero ainda que quando termi-
narem o curso falem português tão 
bem como eu, fora a pronúncia cla-
ro”, concluiu.

O técnico de Serviço Social da Câ-
mara Municipal da Mealhada, co-
nhecido entre os formandos, tam-
bém lhes quis deixar uma palavra 
de incentivo. “Não vai ser fácil es-
tudar a esta hora da noite depois de 
um dia de trabalho. Mas penso que, 
com algum sacrifício, conseguimos 
este objectivo. No fim, vai ser muito 
compensador, vão falar e escrever 
muito melhor o português”, afir-
mou João António, lembrando que 
este curso “é uma oportunidade 
única” nas suas vidas.

Uma oportunidade única, já que só 
12 escolas da Região Centro desen-
volvem estes cursos. E essa oportu-
nidade é, por isso, reconhecida. “É 
uma oportunidade para todos os 
estrangeiros, vai ser uma grande 
ajuda para todos nós”, defendeu a 
moldava Aliona Pislaru, que já há 6 
anos se encontra a residir no con-
celho da Mealhada. A formanda, 
professora de Informática e Ma-
temática no seu país e empregada 
de limpeza em Portugal, até já fala 

e escreve correctamente o portu-
guês. “Aprendi a falar a conviver 
com os portugueses e escrevo por-
que o moldavo é erudito do latim. 
O alfabeto é quase igual, só tem 
mais três letras”, explica Aliona 
Pislaru, argumentando que ainda 
quer aprender mais. “Quero apren-
der ainda mais e estou muito moti-
vada, é um curso importante para 
nós”, defendeu.

“Muito importante”, é também as-

sim que a Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal da Mealhada define o 
curso, uma vez que, para Filomena 
Pinheiro, “temos uma comunida-
de alargada, que escolheu o nosso 
município para viver e nós temos a 
obrigação de os integrar”. “O que 
nós queremos é intensificar ain-
da mais as relações, os laços entre 
as comunidades, porque eles têm 
muito a aprender connosco, mas 
nós também temos muito, muito a 
aprender com eles”, concluiu.
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Futebol de Rua

Selecção Nacional 
em estágio na Mealhada

Selecção Portuguesa ficou em 11º lugar no Homeless World 
Cup que decorreu em Melbourne, na Austrália.

• A Selecção Nacional foi ainda recebida oficialmente, no dia 27 de Dezembro, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal da Mealhada. Um dia antes de partir para Melbourne, onde disputou o título mundial de 1 a 7 de 
Dezembro, a equipa das quinas de Futebol de Rua ouviu os votos de sucesso do Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, e deixou um obrigado à autarquia e a todos os munícipes pelo apoio durante o estágio, mostrando-se 
confiante num bom desempenho por terras australianas.

“Quero agradecer a vossa vinda aqui à Câmara. Vão partir já amanhã para Melbourne e desejo-vos, sobretudo, 
que ganhem, não em resultado, mas que sejam campeões do ‘fair-play’ e da amizade. Em Português só existe 
uma palavra para isso: educação. E, nesse campo, vocês vão ganhar”, disse o Presidente da Câmara, reforçan-
do: “Quanto aos resultados, tudo o que for até 6-2 é uma grande vitória”. Carlos Cabral fez ainda questão de 
mostrar o orgulho que sente pela equipa e terminou o seu discurso com um convite: “No regresso, passem pela 
Mealhada que cá estamos para vos receber”.

Mas os agradecimentos não se ficaram por aí. Depois de Gonçalo Santos, coordenador deste projecto da CAIS, 
ter agradecido a boa recepção que tiveram no concelho, foi a vez de Humberto Sousa, o jogador mais velho 
da selecção e único açoriano, falar em nome de toda a equipa: “Quero agradecer pelo nosso bem-estar. Para 
além daquilo que pensamos trazer, que são boas amizades, também queremos a vitória”, afirmou o jogador, 
juntando-se de imediato ao resto da equipa para o famoso “grito da sorte”, que os vai acompanhar na estadia 
em Melbourne.

A Selecção Nacional de Futebol 
de Rua esteve em estágio no 
concelho da Mealhada de 21 a 
28 de Novembro. A equipa das 
quinas, composta por 8 jogadores 
representativos das diferentes 
regiões do país, esteve a treinar 
sob orientação do seleccionador 
João Barnabé, para a competição 
Homeless World Cup 2008, que 
decorreu de 1 a 7 de Dezembro, 
em Melbourne, na Austrália a 
Selecção Portuguesa ficou em 11º 
lugar na prova mundial.

• Oito jogadores, com idades entre 
os 18 e os 44 anos, oriundos dos 
distritos de Aveiro, Bragança, 
Coimbra, Faro, Santarém, Setúbal 
e ainda das regiões dos Açores 
e da Madeira, estiveram no 
concelho da Mealhada, de 21 a 
28 de Novembro, em estágio 
de preparação para o Mundial 
de Melbourne. A equipa das 
quinas esteve sob orientação 
do seleccionador João Barnabé, 
contou com o apoio de Gonçalo 
Santos, da Associação CAIS, da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
da Sociedade da Água de Luso e 
de todos os que a receberam.

O Humberto, o Nuno Rodrigues, o 
Vítor, o Fábio, o Arlinton, o Luís, o 
Nuno Mendes e o Filipe deram o seu 
melhor, sobretudo no ponto mais 
importante: a vontade de mudar de 
vida. “Os jogadores presentes foram 
escolhidos pelo esforço que fizeram 
para mudarem as suas vidas. Esse 
esforço foi reconhecido e é isso que 
os leva a estarem aqui”, explicou 
Gonçalo Santos, na conferência de 
imprensa de 25 de Novembro. “En-
quanto fizer sentido para quem par-
ticipa, vamos continuar com este 
projecto”, acrescentou.

“O que transmitimos não é só fute-
bol, são valores”, adiantou, por sua 
vez, o seleccionador nacional, agra-
decendo “o carinho e o afecto” com 
que foram recebidos na Mealhada. 
“Este é um exemplo a seguir por ou-
tras autarquias”, frisou João Barnabé, 
defendendo que a postura da Câma-
ra da Mealhada se enquadra com o 
propósito do Futebol de Rua. “Tudo 
isto é uma missão social”, afirmou, 
referindo que a equipa que lidera é 
já uma vencedora. “A vitória já é nos-
sa antes de jogarmos. É nossa pela 
atitude, pelo comportamento, pela 
nossa vontade de vencer na vida”, 

disse, na conferência, dirigindo-se 
aos jogadores.
Os agradecimentos estenderam-se, 
seguidamente, à CAIS e a Selecção 
Nacional. Tanto o Presidente da Câ-
mara Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, como o Vereador do Despor-
to, António Jorge Franco, e a repre-

sentante da Sociedade da Água de 
Luso, Noémia Calado, agradeceram 
à CAIS a escolha da Mealhada para 
a realização do estágio da Selecção 
Nacional e ao seleccionador e joga-
dores pelas suas presenças. “Há dois 
sítios onde gosto muito de ver fute-

bol: em casa, na televisão, e aqui, 
neste jardim da Mealhada”, afir-
mou Carlos Cabral, elogiando o fu-
tebol desta Selecção Nacional. “O 
vosso futebol é diferente, é o mais 
interessante e o que mais gosto”, 
acrescentou.
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Bibliomealhada 
comemorou o 1º aniversário

Bibliomealhada já conquistou mais 
de 500 utentes

5 de Novembro

• Um espaço de cultura itinerante 
criado pela Câmara Municipal da 
Mealhada que, neste seu primeiro 
ano de estrada, tem feito a delí-
cia dos munícipes, conquistando 
já mais de 500 utentes inscritos. 
Trata-se de um autocarro de 50 
lugares, que foi transformado pelos 
funcionários da autarquia numa 
biblioteca itinerante, que percorre 
as freguesias do concelho, com o in-
tuito de fazer chegar os serviços da 
Biblioteca Municipal da Mealhada 
a todos os cidadãos.

O Bibliomealhada leva livros, músi-
cas, filmes e Internet a todas a po-
voações do concelho. O autocarro 
conta com uma zona para ler e ouvir 
música, um pequeno auditório 
para se assistir a um filme e uma 
área de computadores com acesso 
gratuito à Internet. “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, no ano pas-
sado, na cerimónia de apresentação 
do projecto.

Bibliomealhada já tem mais de 500 utentes Uma mala cheia de livros

Um ano depois de ter começado a circular pelas estradas do concelho, o Bibliomealhada 
tem já um saldo “muito positivo”. “Há cada vez mais utentes do Bibliomealhada. Neste 
momento temos mais de 500 utentes contabilizados pelo cartão, fora os outros que vêm 
e não fazem requisições, vêm apenas pelas actividades”, divulga a directora da Biblioteca 
Municipal da Mealhada, Manuela Soares. “Em proporção com os leitores da biblioteca, que 
já está aberta há quatro anos e tem 2718 utentes, é muito bom”, reforça.

Manuela Soares revela ainda que o que é mais procurado no Bibliomealhada são os livros 
infantis (igualmente lidos por pessoas mais velhas), os livros sobre espaços coloniais, os 
filmes do cinema clássico português e alguns concertos, como os de Toni Carreira e Amália 
Rodrigues. “Os livros sobre Angola, Guiné, Cabo Verde, sobre os espaços coloniais, têm 
tido uma enorme saída e os livros infantis também vão todos, muito mais do que os outros. 
Aliás, quando vamos às compras, 90% dos livros são infantis”, conta Manuela Soares.

O Bibliomealhada vai, hoje em dia, levar livros, filmes, música e internet a 25 lugares do 
concelho. As comunidades de Barcouço, Casal Comba e Antes são, segundo a directora da 
Biblioteca Municipal, “as mais participativas”. “Lá o leque de filmes do cinema clássico por-
tuguês já esgotou”, revela. Mas há outras mais-valias no autocarro da Cultura: “A Internet, 
claro, e o facto de levarmos jornais também é importante, porque para quem compra todos 
os dias, é um orçamento muito pesado”. 

O Bibliomealhada tem um dia destinado à en-
trega de malas cheias de livros pelos jardins-
de-infância e escolas do concelho. Uma ideia 
que funcionou desde o início e que, pela sua 
aceitação, obrigou já a um reforço do número 
de malas. “Começámos com 20 malas, passá-
mos para as 40 e já estamos nas 60”, infor-
ma a Directora da Biblioteca Municipal da 
Mealhada, Manuela Soares, acrescentando: 
“Procuramos levar as novidades e os livros 
do Plano Nacional de Leitura, para estarem 
sempre actualizados”.

O Bibliomealhada comemorou o seu primeiro aniversário no dia 5 de Novembro. Um ano a percorrer as povoações do concelho, levando livros, músicas, filmes e Internet a todos 
os munícipes, aproximando a Biblioteca Municipal da Mealhada dos cidadãos, promovendo e facilitando o acesso à cultura. “O balanço deste ano é muito positivo. Os objectivos 
foram mais do que cumpridos”, considera o Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral.

O Bibliomealhada está, contudo, 
adaptado aos novos tempos, tendo 
por isso uma função mais alargada 
do que a das carrinhas da Calouste 
Gulbenkian. É que, para além de 
promover a leitura, o biblio-
móvel possibilita ainda a 
aprendizagem das novas 
tecnologias da informação, 
disponibilizando compu-
tadores com acesso 
à Internet. “Apro-
veitá mos uma 
i d e i a  a n t i g a , 
modernizámo-
la e actualizá-
mo-la, enrique-
c e n d o - a  c o m 
a oferta de com-
putadores e acesso 
gratuito à Internet”, 
disse Carlos Cabral.

Um ano depois da 
apresentação deste 
projecto inovador, 
o balanço é “mui-
to positivo”. “Os 
objectivos foram 
mais do que cum-
pridos. ‘Quando 

Maomé não vai à montanha, a mon-
tanha vai a Maomé’, foi este o lema 
que seguimos e já vimos que resul-
ta. Neste caso, os livros, os 

CD’s, os DVD’s, a Internet vão às 
pessoas, às suas terras, às escolas. 
É um projecto que facilita o acesso 

dos munícipes aos 

serviços da Biblioteca Municipal 
e, no fundo, à cultura e, seja dito, 
tem tido muita aceitação por isso”, 
defende Carlos Cabral.
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O autocarro que mudou as nossas vidas
Bibliomealhada

• A vida de Deolinda Lopes, de 73 
anos, ganhou uma nova luz com 
o Bibliomealhada. Se, até então, 
Deolinda apenas sonhava com os 
livros, desde dia 5 de Novembro 
do ano passado que passou a po-
der contar com eles. Nunca falhou 
nenhuma passagem do autocarro 
pela freguesia de Antes, onde reside, 
e espera nunca falhar. “Tenho cá 
vindo sempre, tenho posto a leitura 

Há um ano a circular pelas estradas do concelho da Mealhada, com paragem marcada nas mais diversas povoações, o Bibliomealhada tem tido um papel importante na vida de 
muitos dos seus utentes. As crianças ficam fascinadas com o autocarro da Cultura, os mais velhos anseiam pela sua chegada, pois ela significa menos tempo de isolamento e 
solidão. Ler um livro, ver um filme, ouvir música ou viajar pela internet passou a entrar na rotina de quem apenas sonhava em o fazer.

em dia. Há perto de 40 anos que não 
lia um romance, apenas as revistas”, 
conta a mais assídua utente do Bi-
bliomealhada.

Deolinda tem apenas a 3ª classe, 
mas cultiva uma grande paixão 
pela leitura. Há quatro décadas que 
não pegava num romance, porque 
é complicado o transporte até à 
Biblioteca Municipal da Mealhada, 

mas a vontade, essa sempre perma-
neceu. Uma razão que fez com que 
o dia 5 de Novembro de 2007 fosse 
tão importante para si. “Mudou 
a minha vida, porque sentia-me 
sempre muito sozinha e assim, a ler, 
esqueço o passado”, confidencia De-
olinda, enquanto agarra, com força, 
os livros que acabou de levantar na 
biblioteca itinerante.
No topo dos livros que carrega na 

mão está “O Homem do País Azul”, 
de Manuel Alegre, mas é o romance 
“Mário”, de Silva Gaio, a sua obra de 
eleição. “Um dos primeiros roman-
ces que li foi ‘Mário’, de Silva Gaio. 
Li lá em Angola e agora voltei a lê-lo 
aqui, é dos meus preferidos”, revela, 
tecendo os maiores elogios também 
a Miguel Sousa Tavares. “Já li o 
‘Equador’, já li ‘O Rio das Flores’. São 
livros que nos entusiasmam”, adian-
ta Deolinda, revelando preferir 
muito mais a leitura que o cinema: 
“Filmes, por enquanto, não”. 

A opinião não é partilhada pela dú-
zia de crianças do ATL do Jardim de 
Infância de Antes que, silenciosas, 
assistem ao filme “O Grilo Feliz”. 
Têm entre três e seis anos e costu-
mam visitar o Bibliomealhada, de 
15 em 15 dias, com a monitora Carla 
Gaudêncio. E porque gostam tanto 
de vir? “Porque tem filmes”, res-
ponde Anais Marta, de quatro anos. 
“Eu gosto de ver o Super-Homem”, 
apressa-se a contar David Simões, 
de cinco anos. “O Bob, o Constru-
tor”, grita a maioria.

Há filmes para todos os gostos, mas 
também há livros, música e compu-
tadores e agora está tudo sempre 
à mão. “A nível de acesso para as 
crianças torna-se muito mais fácil. 
Não é preciso andarmos com carri-
nhas, com transportes, para irmos 
à biblioteca. 

Podemos vir a pé e eles gostam”, 
afirma Carla Gaudêncio. “Quando 
vêem o autocarro ficam todos con-
tentes, pedem logo para irmos lá”, 
revela ainda a monitora, conside-
rando que o bibliomóvel mudou as 
suas rotinas.

As quarta-feiras do Miguel Ângelo, 
de 12 anos, e do Amadeu Sena, de 
14 anos, também sofreram boas 
mudanças com a passagem do 
Bibliomealhada pela freguesia de 
Antes. “Desde o ano passado que 
venho cá sempre”, conta, orgulhoso, 
o Miguel, que frequenta o autocarro 
da Cultura para “vir buscar livros, 
filmes, jogar computador e ir à 
internet”. “Eu venho jogar compu-
tador”, diz o Amadeu, sem tirar os 
olhos do ecrã. 

Cada um com a sua idade, com os 
seus gostos e preferências, mas to-
dos no mesmo sítio, à mesma hora, 
nos mesmos dias. Conhecem-se uns 
aos outros e têm elos de ligação: 
o autocarro da Cultura, o senhor 
Almeida, que o conduz, e o João, a 
Salomé ou outro qualquer colabo-
rador da Biblioteca Municipal da 
Mealhada. “Adeus”, despedem-se o 
Miguel Ângelo e o Amadeu. “Então 
até de hoje a 15 dias. Vamos ver se 
consigo ler isto tudo”, despede-se 
também Deolinda Lopes, enquanto 
desce as escadas com a ajuda do 
senhor Almeida.
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Breves da Biblioteca
A Biblioteca Municipal da Mealhada regressou, no mês de Novembro, à rubri-
ca “Fitas dos Nossos Tempos”, depois de ter recebido muitas solicitações por 
parte dos Lares e Centros de Dia para voltarem ao espaço da biblioteca para 
a realização de sessões de cinema. Uma vez que neste mês se celebrou o Dia 
Nacional da Língua Gestual, a biblioteca decidiu apostar em filmes de cinema 
mudo.

O espectáculo “Chama-me Fado” subiu ao palco do Cine-Teatro Municipal Messias no passado dia 8 
de Novembro. Mais de 150 pessoas assistiram à interpretação do Fado feita por quatro bailarinas e 
cinco músicos, com tudo o que esse traz de alma lusa, de sentimento, de sensibilidade. “Chama-me 
Fado” mostrou a forma de amar e sofrer do povo português.

A dança ficou a cargo de quatro bailarinas da Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, a música foi 
tocada ao vivo, pelo acordeão, contrabaixo, percussão, guitarra e voz dos Maria Lua. “Chama-me Fado”, 
um espectáculo da produtora Ai! A Dança Atelier, misturou, assim, os ritmos corporais com os sonoros, 
procurando, de “uma forma singular e profunda” retratar o Fado e o modo de ser do povo português. 

Uma interpretação única do Fado e de toda a carga conotativa que esse transporta: da alegria, do amor, da 
tristeza, do choro e da saudade típica do povo português, tão presente nesse género musical que é o Fado. 
Uma interpretação não só enquanto música, mas sim enquanto sentimento, enquanto forma de estar na 
vida. Um espectáculo singular, que tem apaixonado o público em várias salas por todo o país e que marcou 
também a diferença no concelho da Mealhada.

Dança e música, num retrato do 
povo português

 “O Dia do Pai” subiu ao palco do 
Cine-Teatro Messias

11 de Novembro

Dia de S. Martinho
Para celebrar este dia, a Biblioteca 
Municipal preparou o “Atelier de S. 
Martinho”, cujo objectivo foi mostrar 
a imensidão de coisas bonitas que se 
podem fazer com as castanhas.

15 de Novembro

Dia Nacional da Língua Gestual 
“Viver num mundo sem sons” foi a proposta da biblioteca para assinalar 
esta importante dada. A actividade procurou dar a conhecer as dificulda-
des sentidas por quem não consegue falar, através da experimentação de 
momentos semelhantes aos dessas pessoas.

21 de Novembro

Dia Mundial da Televisão
“Televisão – da Invenção à Era Digital”, foi o tema de uma semana dedica-
da à “caixinha” que leva o Mundo, todos os dias, às nossas casas. De 21 a 
28 de Novembro, estimulou-se a criatividade e aprendeu-se muito sobre a 
televisão. 

De 3 a 30 de Dezembro

Oficinas de Natal
“Natal Ecológico”, que consistiu na criação de enfeites originais para a 
decoração de Natal, com materiais simples do dia-a-dia, “Christmas Tres”, 
que consistiu na construção de uma árvore de Natal com mensagens em 
Inglês e “Crib construction”, que consistiu na elaboração de um presépio, 
foram algumas das iniciativas que decorreram na primeira quinzena de 
Dezembro.

10 de Dezembro

Dia Internacional dos Direitos Humanos
A iniciativa “Todos temos Direitos, todos somos livres” , pretendeu relem-
brar, nos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a impor-
tância do usufruto desse direitos em todo o Mundo. O dia foi integralmente 
dedicado à temática e as actividades passaram por um jogo de Pictionary 
adaptado ao tema dos Direitos Humanos e ao visionamento de um filme so-
bre a temática, seguido de um debate, entre professores e alunos, baseado 
em algumas questões que se destacaram nesse filme.

“Chama-me Fado”

Comédia

O Cine-Teatro Municipal Messias recebeu no sábado, dia 6 de Dezembro, pelas 21h30m, a peça de 
teatro “O Dia do Pai”, uma adaptação portuguesa da comédia espanhola assinada por Ana Graciani 
e Gabriel Olivares. Mais de 250 pessoas assistiram à peça que conta a história de três homens 
“convocados” para possíveis pais, é encenada por Almeno Gonçalves, produzida pela Sola do Sapato, 
e conta com interpretações de Almeno Gonçalves, André Nunes, Fernando Ferrão e Pedro Teixeira.

Três homens completamente diferentes uns dos outros são chamados a comparecer numa clínica de 
reprodução assistida. Nenhum conhece o motivo da intimação, mas todos suspeitam tratar-se de um teste 
de paternidade. É então que, já na clínica, os três homens acabam por perceber, com a ajuda do funcionário, 
que todos tiveram uma relação com a mesma mulher que agora, decidida a ser mãe solteira, lhes preparou 
um teste de paternidade, elegendo-os como possíveis pais para o seu bebé.

A mulher quer que os três decidam qual será o dador que irá realizar o seu sonho. Já os três homens, com 
diferentes personalidades, profissões e valores, começam a disputa pela paternidade. A situação 
origina uma hilariante discussão sobre a paternidade, 
uma verdadeira e caricata luta de espermatozóides 
à conquista de um óvulo! Em suma, os três homens 
debatem-se para atingir o mesmo fim e, durante 
a trama, vai-se esclarecendo o cerne da questão: 
afinal porque querem estes homens ser pais?

Uma comédia hilariante, que conta com 
um brilhante elenco, composto por Almeno 
Gonçalves, André Nunes, Fernando Ferrão 
e Pedro Teixeira. Nunes, Fernando Ferrão e 
Pedro Teixeira. 
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O Jardim Público da Pampilhosa 
ganhou um novo espaço arborizado 
desde dia 8 de Novembro passado. 
A iniciativa, promovida pela ANEFA 
– Associação Nacional de Empresas 
Florestais, Agrícolas e do Ambien-
te, em parceria com a Citi Portugal, 
contou com a colaboração de cerca 
de 100 voluntários da Citi, que 
fizeram uma plantação simbólica 
de várias centenas de árvores – das 
2500 que a empresa ofereceu ao 
concelho – na parte norte deste 
espaço verde do município.

• Pinheiros mansos, cedros, me-
dronheiros, carvalhos e outras es-
pécies foram plantadas, no sábado, 
dia 8 de Novembro, por uma equi-
pa de voluntários da Citi Portugal, 
na zona norte do Jardim Público 
da Pampilhosa. Uma iniciativa que 
decorreu no âmbito do Projecto 
ProNatura, da ANEFA, e que con-

tou com a parceria da Citi Portugal, 
responsável não só pela doação e 
plantação das cerca de 1000 árvo-
res nesse espaço municipal, mas 
também pela doação de outras 
1500 ao concelho da Mealhada. 

“É nosso dever dar alguma coisa 
para as comunidades com quem 
trabalhamos. Desta vez, é a vez 
da Mealhada e vamos plantar aqui 
1000 árvores”, afirmou o responsá-
vel da Citi Portugal, Brendan Car-
ney, minutos antes da assinatura 
do protocolo com a Câmara Muni-
cipal, que estabelece a doação de 
árvores ao concelho por parte da 
ANEFA e da Citi e a responsabili-
dade do concelho as preservar e 
proteger. “Queremos agradecer à 
Citi pelas árvores, aos voluntários 
por as irem plantar e à ANEFA por 
ter escolhido o nosso município”, 
sintetizou, por sua vez, a Vice-Pre-

sidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Filomena Pinheiro.

A plantação simbólica das cerca de 
1000 árvores no Jardim Público da 
Pampilhosa foi também uma forma 
da Citi celebrar, mais um ano, o Dia 
Global do Voluntariado. O local es-
colhido para a iniciativa acabou por 
ser, nesta terceira edição, o conce-
lho da Mealhada, que apresentou 
uma boa candidatura, sobretudo 
com a escolha de um espaço com 
condições para acolher os voluntá-
rios e os seus familiares. “A escolha 
prendeu-se com as condições que o 
concelho nos apresentou: este es-
paço dá perfeitamente para acolher 
os voluntários e as crianças que os 
acompanham, sem que haja perigo 
para essas”, explicou Cristina Tor-
res, da ANEFA.

O Vereador do Ambiente da Câma-

ra Municipal da Mealhada mos-
trou-se bastante satisfeito por o seu 
concelho ter sido eleito para esta 
acção ambiental. “É um projecto 
extremamente importante para o 
nosso concelho no que diz respeito 
à área ambiental. A plantação de 
árvores é sempre uma boa inicia-
tiva, sobretudo quando é para me-
lhorar espaços que já tenham esta-
do degradados”, afirmou António 
Jorge Franco.

Questionado sobre a escolha do 
Jardim Público da Pampilhosa para 
a iniciativa da Citi, António Jorge 
Franco explicou que “foi devido às 
condições que poderia proporcio-
nar aos voluntários da empresa”, 
mas lembrou que ainda faltam ou-
tras 1500 árvores e que há muitos 
espaços a necessitarem de melho-
rias, nomeadamente, no Canedo, 
em Antes e na Mealhada. “As ou-

tras árvores ainda não chegaram, 
mas quando chegarem oportuna-
mente vão saber o seu destino”, 
disse o vereador aos jornalistas, 
não querendo levantar qualquer 
“ponta do véu”.

Satisfeito ficou também o Presi-
dente da Junta de Freguesia da 
Pampilhosa pela escolha do local. 
“Este é um espaço que já está muito 
bonito, mas agora ainda vai ficar 
mais: vai ficar aqui um espaço de 
lazer que dignifica a Pampilhosa”, 
afirmou Vítor Matos, prosseguin-
do: “Este é um espaço em evolução 
e queremos continuar a trabalhar 
aqui para ir melhorando cada vez 
mais as suas condições, para ir me-
lhorando cada vez mais esta zona 
de lazer”.

As novas Oficinas de Educação 
Ambiental, para o ano lectivo de 
2008/09, começaram no dia 29 de 
Novembro, no Jardim Público da 
Pampilhosa, com o atelier “Eco-
Arte”. Seguem-se as restantes sete 
oficinas que, nesta terceira edição, 
vão ser todas monitorizadas 
pelos professores da actividade 
de Enriquecimento Curricular 
“Educação Ambiental e Cidadania”.

• As Oficinas de Educação Am-
biental estão de volta. Esta é já a 
terceira edição de um projecto da 
autarquia que tem provado o seu 
sucesso de ano para ano, conse-
guindo o número máximo de ins-
critos na maioria dos ateliers. Este 

Plantação de cerca de 1000 árvores

Ano lectivo 2008/2009

Jardim Público da Pampilhosa ganhou novo 
espaço arborizado

Oficinas de Educação 
Ambiental já começaram

ano, as oficinas sofrem, sim, uma 
mudança de monitores, ficando 
todas elas a cargo dos professores 
da actividade de Enriquecimento 
Curricular “Educação Ambiental e 
Cidadania”.

São igualmente oito actividades 
lúdico-pedagógicas, de desenvol-
vimento das capacidades manuais, 
que se realizam durante o ano lec-
tivo 2008/09. As oficinas começa-
ram no dia 29 de Novembro, com 
a “Eco-Arte” (Pampilhosa), estan-
do já programadas as outras sete: 
“Mãos na Massa” (13 de Dezembro, 
na Vacariça), “Mascara-te!” (31 de 
Janeiro, no Luso), “Eco-Música” 
(28 de Fevereiro, em Barcouço), 
“Orelhudos e Companhia” (28 de 

Março, na Antes), “Planeta Alerta” 
(25 de Abril, em Ventosa do Bair-
ro), “Origami” (30 de Maio, na 
Mealhada) e, por último, “Recicla-
me!” (27 de Junho, em Casal Com-
ba).

À semelhança dos anos transactos, 
as oficinas decorrem na sede de 
cada uma das oito freguesias do 
concelho, aos sábados, e dirigem-
se, na sua maioria, às crianças com 
mais de seis anos, jovens e adultos 
do município. Começou, assim, 
mais uma edição deste projecto da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
que visa criar consciência ambien-
tal e sensibilizar a população do 
concelho para os problemas am-
bientais que a rodeiam.
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O Município da Mealhada é um 
dos cinco concelhos portugueses 
que vão ser pioneiros no desen-
volvimento do Projecto Obesidade 
Zero, promovido pela Universidade 
Atlântico e pela Plataforma Contra 
a Obesidade e financiado pelo Mi-
nistério da Saúde. O projecto, que 
foi apresentado dia 27 de Novem-
bro na Escola Profissional Vascon-
cellos Lebre, na Mealhada, procura 
desenvolver nas famílias com 
crianças obesas ou com problemas 
de peso um programa de cozinha 
saudável para toda a família e 
um programa de aconselhamento 
alimentar.

• O projecto foi apresentado pelo 
nutricionista João Breda e pelo 
especialista espanhol Enrique Gar-
cia. “O que se pretende é atenuar a 
epidemia da obesidade e inverter 
a tendência. Se fizermos tudo cer-
tinho, em 2015 já teremos resulta-
dos”, garantiu João Breda. O objec-
tivo da sessão foi, essencialmente, 
dar a conhecer o programa à comu-
nidade, procurando envolver as es-
colas, as IPSS’s, o Centro de Saúde 
e o Hospital da Misericórdia, que 
deu mesmo a conhecer a sua inten-
ção de se associar aos demais nesta 
iniciativa. 

O Projecto Obesidade Zero preten-
de, então, desenvolver, junto das 
famílias com crianças obesas ou 
com problemas de peso, um pro-
grama de cozinha saudável para a 
família – que inclui cursos de cozi-
nha para as famílias e mini-cursos 

O concelho da Mealhada vai receber, entre 7 e 10 de Outubro de 2009, a Taça da Europa de Patinagem Artística da 
época de 2008/2009. Um evento que vai trazer ao concelho os melhores patinadores artísticos da Europa e alguns 
dos melhores do Mundo - entre os quais participantes nos Jogos Olímpicos de Pequim – e que só foi possível devido 
às boas relações entre a Câmara Municipal da Mealhada e a Federação de Patinagem de Portugal. 

• Foram as boas relações entre a Câmara Municipal da Mealhada e a Federação de Patinagem de Portugal – cuja 
parceria se tem traduzido em eventos de sucesso – e as excelentes condições logísticas do concelho – entre equi-
pamentos desportivos de qualidade superior, várias unidades hoteleiras e boas acessibilidades – que garantiram 
ao Município da Mealhada a realização desta importante prova europeia de patinagem. Uma aposta ganha pelo 
município, que vai receber, em Outubro de 2009, na vila do Luso, a Taça da Europa de Patinagem artística 2009.

O evento europeu vai trazer, assim, à vila do Luso, os melhores da Europa e alguns do Mundo da patinagem ar-
tística, bem como alguns medalhados nos Jogos Olímpicos de Pequim. A aposta passa também por um reforço da 
preparação da equipa portuguesa que vai estar, em Outubro de 2009, no Luso. Pretende-se que a equipa lusa con-
siga ainda melhores resultados dos que os obtidos este ano, em Trieste, na Itália, que por si só já foram razoáveis: 
uma medalha de prata e duas de bronze.

Mealhada integra nova Entidade 
Regional de Turismo do Centro

• O concelho da Mealhada foi um dos 55 municípios que passaram a inte-
grar a nova Entidade Regional de Turismo do Centro – Turismo Centro de 
Portugal (TCP), desde a tomada de posse dos seus órgãos, a 3 de Novem-
bro. Este organismo é presidido por Pedro Machado e tem sede em Aveiro. 

Câmara Municipal promove 
curso de Informática

Apresentação decorreu na Escola Profissional 

Mealhada vai desenvolver 
projecto Obesidade Zero

Mealhada vai receber Taça da 
Europa de Patinagem Artística

“Portugal é o segundo país que mais 
consume sopa no Mundo”

“É o terceiro maior consumidor de peixe do 
Mundo”

“Passamos, em média, 15 anos da nossa vida 
a comer”

Curiosidades

João Breda

 • A Câmara Municipal da Mealhada está a promover um curso básico de 
Informática direccionado a toda a população. O curso, intitulado “Iniciali-
zação à Informática”, está a ser desenvolvido no Espaço Internet da Mea-
lhada e do Luso durante os meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, em 
horário pós-laboral, e conta com o apoio da Delegação da Cruz Vermelha 
do Concelho da Mealhada.

para as crianças – e um programa 
de aconselhamento alimentar, de 
forma a combater este problema 
de saúde que, cada vez mais, ganha 
expressão em Portugal. “Segundo 
um estudo que realizámos, este 
ano, com a ajuda da Galp Energia, 
com 800 entrevistas representati-
vas das diferentes regiões do país, 
54% da população portuguesa tem 
excesso de peso”, revelou João Bre-
da.

Números preocupantes, que levam 
a que o Projecto Obesidade Zero 
ganhe ainda mais importância 
perante esta doença, que, ao con-
trário do que se passava há alguns 
anos atrás, começa a ser caracte-
rística dos grupos sociais mais des-
favorecidos. “As empresas de fast 
food estão a crescer, porque as fa-
mílias com menos dinheiro comem 
uma refeição por 20 euros”, explica 
João Breda. Este projecto pretende, 
por isso, acabar com essa tendência 
para a má alimentação, procuran-
do desenvolver as competências 
das famílias em matéria de cozinha 
saudável e de conhecimentos e ca-
pacidades na área da nutrição.

Esta acção vai ter a duração de um 
ano e será articulada entre os cin-
co centros de saúde e as respecti-
vas autarquias, que terão a missão 
de acompanhar e encaminhar os 
utentes envolvidos. O projecto, 
que procura abranger, sobretudo, 
os grupos sociais mais desfavore-
cidos, deverá ter o seu retorno já 
em 2015. O concelho da Mealhada, 

que representa a Região Centro, 
será, portanto, um dos concelhos 
que verá melhorias a médio prazo. 
“O programa Thao em Espanha tem 
tido um resultado extraordinário e 
já começámos a ver resultados. O 
programa é seguido pelas rádios, 
pelas televisões”, revelou o espe-
cialista Enrique Garcia, responsá-
vel por um projecto semelhante no 
país vizinho. 

As expectativas são, por isso, altas, 
no concelho da Mealhada. A Vic-

Presidente da Câmara, Filomena 
Pinheiro, e o Presidente da Câma-
ra Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, que estiveram presentes 
na sessão, abordaram a importân-
cia do projecto para contrariar a 
doença da Obesidade, que a cada 
dia ganha uma maior dimensão, 
e agradeceram a oportunidade do 
concelho poder ser pioneiro numa 
iniciativa como esta. “O nosso 
agradecimento por terem trazido 
para a Mealhada um projecto desta 
importância. É preciso termos uma 

acção muito mais marcada nesta 
área e este projecto vai ser impres-
cindível para essa nossa actuação”, 
afirmou Carlos Cabral.


