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Os “Deolinda” vão estar na Mealhada no próximo dia 
30 de Maio para um concerto no 

Cine-Teatro Municipal Messias. p.14

Os documentos de Prestação de Contas do ano 2008 apresentam 
as mais elevadas taxas de execução de que há conhecimento na 
Câmara Municipal da Mealhada. A execução orçamental do ano 
2008 foi de 91,35% ao nível das receitas e de 93,71% ao nível das 
despesas. p.3

A Câmara Municipal da 
Mealhada vai presidir ao 
Conselho de Administração 
da nova Fundação Mata do 
Bussaco, cujos estatutos 
foram aprovados no passado 
dia 5 de Março, em reunião 
do Conselhos de Ministros. 
Entretanto, aguarda-se 
agora a publicação do 
diploma legal em Diário da 
República. p.5

A Câmara Municipal da 
Mealhada tem vindo a 
apostar na optimização 
dos seus serviços de Acção 
Social, como forma de 
prestar um melhor apoio 
a todos os cidadãos do 
município e ser mais célere 
na resolução dos problemas 
sociais identificados no 
concelho. Um bom exemplo 
desse empenho é a criação 
do chamado Banco de 
Recursos. p.10 e p.11

Taxas de 
execução 
são as mais 
elevadas de 
sempre

Fundação Mata 
do Bussaco foi 
aprovada em 
Conselho de 
Ministros

Feira de Artesanato 
anima o concelho 
de 6 a 14 de Junho

Câmara optimiza 
os seus serviços de 
Acção Social

O Município da Mealhada foi distinguido com o galardão 
máximo do projecto ECOXXI: a bandeira verde. Um prémio 
conseguido pela autarquia mealhadense, por ter atingido 
entre 50 a 60 por cento dos objectivos que eram pretendi-
dos, em termos educação ambiental e contribuição para o 
desenvolvimento sustentável, para o ano 2008/2009. p.12

O Jardim Municipal da 
Mealhada vai encher-se de 
movimento, de 6 a 14 de 
Junho, para a XI Feira de 
Artesanato e Gastronomia 
do concelho. Artesanato, 
gastronomia regional, “4 
Maravilhas da Mesa da 
Mealhada” e muita, muita 
animação são os ingredientes 
de sucesso deste certame que 
costuma trazer ao recinto mais 
de 15 mil pessoas.  p.16
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Ocorreram muito recentemente dois acontecimentos impor-
tantíssimos que, sem qualquer espécie de dúvida, nos enchem 
de orgulho. Isto porque, partindo de elementos factuais e ten-
do por avaliadores entidades externas à vida política, colocam 
o Município da Mealhada num patamar elevado de qualidade 
de vida e de gestão: 

1 – Atribuição ao Município da Mealhada da BANDEIRA VER-
DE ECOXXI 2008/2009 pela Associação Bandeira Azul da 
Europa – Fundação para a Educação Ambiental, que abrange 
toda a União Europeia, destacando a importância e capacida-
de de envolvimento do município e reconhecimento das suas 
“boas práticas” ambientais, caminhando no sentido de um de-
senvolvimento sustentável.
Para a atribuição deste prémio foram aferidos diversos indica-
dores e parâmetros ao nível do Município da Mealhada, que 

fazem parte dos objectivos da Agenda 21, tais como a utiliza-
ção eficiente de recursos locais, regionais e globais, gestão de 
resíduos etc. Assim, foram ponderadas, entre outras, iniciati-
vas tão importantes como as de Educação Ambiental, conser-
vação da Natureza, ordenamento do território, qualidade da 
água e consumo humano, qualidade do ar, população servida 
por abastecimento público de água, drenagem e tratamento 
de esgotos, recolha de resíduos sólidos urbanos e respectivo 
tratamento, qualidade do ambiente sonoro, agricultura, de-
senvolvimento rural.

2 – Classificação do Município da Mealhada no ranking glo-
bal dos 50 melhores municípios portugueses em termos de 
eficiência financeira, sendo que também se encontra entre os 
20 melhores municípios de média dimensão, rankings estes 
feitos por ordem alfabética no “Anuário Financeiro dos Mu-

nicípios Portugueses 2007”, da autoria dos Professores Dou-
tores João Carvalho (Universidade do Minho), Maria José 
Fernandes (Instituto Politécnico do Cávado e Ave), Pedro 
Camões (Universidade do Minho) e Susana Jorge (Universi-
dade de Coimbra). Uma publicação editada este mês de Abril 
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o apoio do 
Tribunal de Contas, Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e da Universidade 
do Minho.

Dois reconhecimentos do Município da Mealhada aparente-
mente diferentes, mas profundamente complementares, que 
nos enchem de orgulho e nos dizem que vale a pena o esforço 
conjunto de autarcas, funcionários e população.

Também a verdade é mensurável…
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Taxas de execução são as mais elevadas de sempre
Prestação de Contas 2008

Os documentos de Prestação de Contas do ano 2008 apresentam as mais elevadas taxas de execução, quer ao nível das receitas, quer ao nível das despesas, de que há conheci-
mento na Câmara Municipal da Mealhada. A execução orçamental do ano 2008 foi de 91,35% ao nível das receitas e de 93,71% ao nível das despesas. “São as maiores taxas de 
execução de sempre apresentadas pela Câmara Municipal”, afirmou o Presidente do Executivo, Carlos Cabral. Os documentos foram aprovados com os votos a favor do PS e de 
um vereador do PSD e um voto contra de outro vereador do PSD na reunião de câmara de 9 de Abril.

O ministro do Trabalho e da Solidariedade Social esteve na Mealhada, no dia 3 de Abril, para presidir à 
cerimónia de lançamento da primeira pedra do futuro Centro Social da Freguesia de Casal Comba, que 
estará pronto daqui a ano e meio. “Este é um dos mais relevantes equipamentos do distrito de Aveiro”, 
afirmou Vieira da Silva durante a cerimónia, que contou ainda com a presença do Director Regional de 
Aveiro da Segurança Social, Celestino Almeida, do Governador Civil de Aveiro, Filipe Neto Brandão, do 
Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, do Presidente da Junta de Freguesia de Casal Comba, 
Manuel Cardoso e do Presidente da Direcção do Centro Social da Freguesia de Casal Comba, António 
Melado.

• Os documentos de Prestação de 
Contas do ano 2008 apresentam 
números que provam bem o rigor 
do orçamento aprovado para o ano 
2008 e a capacidade da sua execu-
ção demonstrada pela Câmara Mu-
nicipal da Mealhada. Os documen-
tos revelam as taxas de execução 
mais altas de sempre: 91,35% ao ní-
vel das receitas, sendo que 99,45% 
diz respeito às receitas correntes 
e 60,55% às receitas de capital, e 
93,71% ao nível das despesas, cor-
respondendo 92,10% às despesas 
correntes e 94,96% às despesas de 
capital. “São taxas elevadíssimas, 
que dificilmente são ultrapassáveis 
por outro concelho do país”, refe-
riu Carlos Cabral, acrescentando: 
“Embora haja mais vida para além 
das taxas de execução, a verdade é 
que fomos injustamente criticados 
foram mais baixos”.
Com os documentos de Prestação 
de Contas do ano 2008 conclui-se 
que foram praticamente cumpridas 
todas as propostas constantes no 
Orçamento e Opções do Plano para 
2008 e alicerçadas as estratégias de 

• O ministro Vieira da Silva este-
ve em Casal Comba para lançar a 
primeira pedra daquele que consi-
dera ser “um dos mais relevantes” 
equipamentos sociais do distrito de 
Aveiro. O futuro Centro Social da 
Freguesia de Casal Comba vai con-
jugar as valências de creche, jardim-
de-infância, ATL, centro de dia, lar 
de idosos e serviço de apoio domi-
ciliário à população da freguesia e 
do concelho. Uma obra orçada em 
cerca de 1400 mil euros, comparti-
cipada em 500 mil pelo programa 
PARES e em 400 mil euros pela Câ-
mara Municipal da Mealhada, que 
também disponibilizou o terreno 
para a sua construção.

“Trata-se, em dimensão e em valor, 

desenvolvimento do concelho no 
contexto regional e nacional. “Aqui 
se vê se realmente fazemos orça-
mentos empolados, sem rigor, como 
já nos acusaram”, afirmou o autar-
ca, referindo que os números apre-
sentados “mostram o nosso elevado 
grau de execução”. Ainda assim, 
Carlos Cabral defendeu que “mais 
importantes são as acções e os resul-
tados”, congratulando-se pelo facto 
de que “o que foi apresentado e 
aprovado para 2008 foi realizado”.
As elevadas taxas de execução ob-
tidas, quer a nível das receitas, mas 
sobretudo a nível das despesas, 
“mostram, uma vez mais, o rigor e 
a fiabilidade com que foram elabo-
rados os documentos previsionais”, 
reiterou Carlos Cabral. “Importa 
ainda enfatizar o desempenho al-
cançado ao nível das despesas de 
capital, que registaram um grau de 
execução de 94,96%, não deixando 
dúvidas quanto à efectiva capacida-
de de realização da autarquia e ao 
empenho na concretização de obras 
de investimento durante a gerência 
em análise”, acrescentou o presi-

de um dos equipamentos mais sig-
nificativos do distrito de Aveiro”, 
afirmou o ministro do Trabalho e da 
Solidariedade Social, em declara-
ções ao “Jornal da Mealhada”. “Este 
não é um equipamento para ser 
visto de longe, é para ser utilizado, 
é para ser um ponto de união e co-
esão desta freguesia”, acrescentou 
ainda Vieira da Silva, garantindo 
que “assim que o centro social es-
tiver pronto serão imediatamente 
assinados todos os documentos da 
Segurança Social necessários ao seu 
funcionamento”. “Este equipamen-
to vai melhorar a qualidade de vida 
das famílias e vai criar um número 
significativo de postos de trabalho”, 
acrescentou ainda o ministro.
Já o Presidente da Câmara Munici-

dente. “Tenho muito respeito pelos 
merceeiros e se é esta a gestão de 
que fomos acusados, é um orgulho a 
analogia”, afirmou, respondendo a 
algumas críticas que vieram a públi-
co, acusando o Executivo de Carlos 
Cabral de fazer uma gestão de mer-
cearia na autarquia. 

“Para aqueles que nos acusaram de 
falta de estratégia, de falta de obra 
estruturante, de fazer uma gestão 
de merceeiro, este orçamento de-
monstra o contrário. Fizemos obra 
estruturante, não de ocasião, o que 
foi proposto foi feito quase na totali-
dade, a obra prevista foi aquela que 
foi realizada, aquela que precisamos 
para levar a cabo a estratégia que 
nos acusam de não ter”, salientou, 
por sua vez, a Vice-Presidente da 
autarquia e responsável pelo pelou-
ro financeiro, Filomena Pinheiro. 
“Vamos entrar na fase final detse 
mandato com uma situação econó-
mica invejável e com um concelho 
equipado e dotado das melhores 
condições para abraçar um novo 
paradigma, com elevados padrões 

pal da Mealhada lembrou que esta 
é uma obra “há muito ansiada pela 
população, que lutou muito por 
ela e já há muito a merece”. “É um 
equipamento construído para algo 
inédito: juntar uma creche, jardim-
de-infância, ATL, centro de dia, lar 
de idoso e centro para apoio domi-
ciliário”, prosseguiu Carlos Cabral, 
acrescentando: “Neste espaço, que 
a Câmara adquiriu e disponibilizou, 
será instalado este equipamento, 
mas outros o complementarão”. 

O autarca fez ainda referência ao 
apoio governamental dado ao pro-
jecto, defendendo que “o investi-
mento mostra o interesse na obra, 
mostra que não é uma promessa, é 
uma concretização”. “Este será, tal-

de satisfação e qualidade de vida 
da população”, conclui Filomena 
Pinheiro.

O Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada salientou, ainda, que 
a autarquia apostou em todas as 
áreas de intervenção, reforçando a 
qualidade das respostas a toda a po-
pulação. Da economia à educação, 
passando pela cultura, desporto, 

vez, o maior equipamento social do 
concelho da Mealhada”, concluiu 
o presidente, lembrando que “ape-
sar das dificuldades, a direcção do 
Centro Social da Freguesia de Casal 
Comba arregaçou as mangas e pro-
cura criar condições para um ser-
viço de qualidade que a população 
merece”.
O futuro edifício do Centro Social 
da Freguesia de Casal Comba será 
uma obra social ímpar no concelho 
da Mealhada. O novo equipamento 

acção social e turismo, tudo foi tido 
em conta numa dinâmica de prepa-
ração de todo o concelho para um 
novo nível de desafios e oportunida-
des, garantiu ainda Carlos Cabral, 
reforçando que este Executivo Mu-
nicipal dotou o concelho de capaci-
dade e as pessoas de competências 
necessárias para uma resposta efi-
caz, eficiente e efectiva aos novos 
desafios do futuro.

vai ter cerca de três mil metros qua-
drados de área coberta, distribuídos 
por dois piso e cave, e capacidade 
para albergar 30 crianças em cre-
che, 40 crianças em jardim-de-in-
fância, 30 utentes no lar de idosos, 
40 no centro de dia, bem como pres-
tar um óptimo serviço domiciliário à 
população necessitada. Um equipa-
mento único, singular no concelho 
e mesmo no distrito de Aveiro, cuja 
construção já teve início e deverá fi-
car concluído em meados de 2010.

Ministro Vieira da Silva lançou a primeira pedra

Centro Social da Freguesia de Casal Comba

Execução orçamental do ano 2008 foi de 91,35% ao nível 
das receitas e 93,71% ao nível das despesas

Reunião de câmara pública de dia 9 de Abril

Ministro Vieira da Silva em Casal Comba
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todos os portugueses. A vertente 
da Saúde assume especial relevo. 
“Pretendemos promover um estilo 
de vida saudável, onde a Água do 
Luso assuma um papel incontorná-
vel no conhecimento de melhores 
benefícios para a saúde”, afirmou 
o presidente do Conselho de Ad-
ministração da Fundação Luso, em 
declarações aos jornalistas.

Nesse sentido, a Fundação Luso 
apresentou também nesse dia, 17 
de Fevereiro, o primeiro website 
sobre água - o “Centro Conheci-
mento da Água” - que visa desen-
volver e divulgar o conhecimento 
relacionado com a água, com infor-
mação de qualidade e disponível 
a públicos com interesses específi-
cos, como técnicos de saúde, estu-
dantes, professores e jornalistas. 

O Ambiente é outra das vertentes 
da nova instituição, que dá prima-
zia à protecção e valorização da 

• Depois de dez anos de reivindi-
cações e reclamações por parte da 
população da freguesia do Luso, 
a vila termal ganhou no passado 
dia 16 de Março a tão esperada 
valência. A Extensão de Saúde do 
Luso abriu as portas ao público na 
manhã de 16 de Março, para satis-
fação da população e dos autarcas 
que sempre lutaram pela constru-
ção deste equipamento. Uma obra 
que nasce em terrenos disponibi-
lizados pela Câmara Municipal da 
Mealhada, que deu esse, entre ou-
tros apoios, para que a ambição da 
população lusense se tornasse uma 
realidade. 

Fundação Luso iniciou 
actividade em Fevereiro
A Sociedade da Água do Luso (SAL) apresentou, no passado dia 17 de Fevereiro, a Fundação Luso, um projecto pioneiro em Portugal, 
que tem a água como elemento central. Uma ideia da SAL que, em parceria com várias entidades, procura contribuir para o progresso do 
conhecimento e da informação relacionados com a água e a saúde, promovendo a preservação do património hídrico e natural do Luso e o 
desenvolvimento sustentável da região.

Extensão 
de Saúde 
do Luso já 
abriu ao 
público
A Extensão de Saúde do Luso 
abriu as portas ao público no 
dia 16 de Março. A abertura 
desta nova valência de saúde, 
reclamada há mais de uma 
década pela população do 
Luso, contou com a presença 
do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada e com 
diversos responsáveis locais e 
regionais da Saúde. “A Câmara 
Municipal regozija-se com 
esta obra há mais de dez anos 
justamente reivindicada pela 
população desta freguesia. Hoje 
é um dia importante”, afirmou 
Carlos Cabral.

Alberto da Ponte apresentou o projecto no Luso

Fundação Luso 
é composta por:

Conselho de Administração

Presidente 
Alberto da Ponte
Administradores
Pedro Fernandes
Nuno Pinto Magalhães

Conselho Consultivo

Prof. Doutor Galvão Teles 
(S.P. E.O)

Prof. Doutor Carrageta 
(FPC)

Dra. Alexandra Bento 
(APN)

Prof. Carlos Cabral 
(Presidente da Câmara Municipal da Mealhada)

Dr. João Breda 
(Coordenador da Plataforma Contra a Obesi-
dade)

• O projecto, apresentado formal-
mente na vila do Luso no dia 17 de 
Fevereiro, surge da necessidade da 
SAL, de acordo com a sua política 
de responsabilidade social, preten-
der cruzar o seu know-how ao nível 
da gestão, inovação e competências 
ambientais e nutricionais com os 
interesses da região onde estão os 
recursos indispensáveis à sua acti-
vidade económica. Uma ideia que, 
segundo a SAL, assenta em três 
premissas base – a água que bebe-
mos traz grandes benefícios para a 
saúde e bem-estar, a água faz parte 
do nosso património natural e cul-
tural e no Luso nasce a água mine-
ral preferida dos portugueses.

A Água do Luso, uma das “4 Ma-
ravilhas da Mesa da Mealhada”, 
ganhou assim uma instituição que 
tem por base três áreas de actua-
ção – Saúde, Ambiente e Comuni-
dade – e tem como objectivo pri-
mordial proporcionar benefícios a 

origem da nascente da água mine-
ral natural de Luso. Nesta área, a 
Fundação Luso pretende contribuir 
para a investigação e apoiar o de-
senvolvimento de projectos inova-
dores com benefícios para a socie-
dade e o ambiente, como é o caso 
do Prémio Ideias Verdes, uma par-
ceria Expresso/Água de Luso que 
mais uma vez se repete este ano.

A terceira área de actuação é, por 
fim, a Comunidade. Neste campo, a 
Fundação Luso pretende promover 
o desenvolvimento económico da 
região através de actividades que 
protejam e valorizem o seu patri-
mónio natural e cultural, de acordo 
com os princípios da sustentabili-
dade. Como tal, para além do pla-
no de revitalização das Termas do 
Luso, que está em curso, a Funda-
ção Luso apostou ainda na renova-
ção das instalações do Casino e no 
Núcleo Museológico da SAL.

Núcleo Museológico e Salão 
da SAL • A Sociedade da Água 
de Luso (SAL) tem um Núcleo 
Museológico instalado no Ca-
sino. Lá poderá observar parte 
da História da SAL ao longo 
dos seus mais de 150 anos. Este 
núcleo poderá ser visitado de 
2ª a 6ª feira das 10h às 13h e 
das 14h às 17h30. O Casino da 
SAL, a ser gerido pela Fundação 
Luso, tem ainda um espaço para 
reuniões e conferências. 

A Fundação Luso é um projecto pioneiro em Portugal que 
tem a água como elemento central
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Fundação Mata do Bussaco foi 
aprovada em Conselho de Ministros

Gás Natural 
chega este ano 
à zona urbana 
da freguesia da 
Pampilhosa

Governo dá “luz verde”

A Câmara Municipal da Mealhada vai presidir o Conselho de Administração da nova Fundação Mata do Bussaco, cujos estatutos foram aprovados no passado dia 5 de Março, 
em reunião do Conselhos de Ministros. “É um dia memorável. Quero deixar uma palavra especial de agradecimento ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das 
Florestas, Ascenso Simões, e ao Ministro da Agricultura, Jaime Silva”, afirmou, satisfeito, o Presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral.

O concelho da Mealhada vai 
conhecer, ainda durante o 
presente ano, a ampliação 
do serviço de distribuição de 
gás natural à zona urbana da 
Pampilhosa, com a construção 
de 10 km de rede para o 
abastecimento de gás natural a 
parte significativa da população 
e de empresas desta freguesia. 
Um investimento de cerca 
de um milhão de euros, da 
responsabilidade da empresa 
Lusitaniagás, num projecto 
articulado entre esta empresa e a 
Câmara Municipal da Mealhada.

na requalificação da Mata Nacional 
do Bussaco, vê agora uma das suas 
pretensões a serem concretizadas: 
a criação de uma entidade gestora 
para a mata, que Câmara Munici-
pal irá integrar. “Penso que agora 
tudo será mais fácil, pois será ape-
nas uma entidade, a Fundação, a 
gerir a Mata do Bussaco. Até agora 
eram tantos organismos públicos 
a ‘mandar’ na mata, que era difícil 
entender a que porta deveríamos 
bater para pedir socorro”, frisou 
Carlos Cabral.

Um panorama que se torna, agora, 
bem mais fácil, com a Câmara Mu-
nicipal da Mealhada a assumir a 

• Apesar do seu prazo de realiza-
ção estar previsto para o segundo 
e terceiro trimestre do corrente 
ano, espera-se que o abastecimen-
to de gás natural tenha início já em 
Julho próximo, para que os 
munícipes e as instituições 
da freguesia da Pampilhosa 
passem já a dispor de uma 
alternativa energética que 
comporta vantagens am-
bientais, de segurança, eco-
nómicas e de comodidade na 
utilização.
Mal esteja concretizada a 
ampliação da rede, o concelho da 
Mealhada ficará, então, equipado 
com 50 kms de rede de distribui-
ção, 2000 ramais domiciliários e 
2000 locais de consumo, em servi-
ço. Os moradores da zona urbana 
da freguesia da Pampilhosa e do 

Parlamento dos Jovens  O Cine-Teatro Municipal Messias foi palco, 
dia 9 e 10 de Março, de duas sessões distritais do Parlamento dos Jo-
vens. Uma iniciativa da Assembleia da República, que contou com o 
apoio da Câmara Municipal da Mealhada e teve como objectivo promo-
ver a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de 
temas de actualidade

• O Governo aprovou no dia 5 de 
Março, em reunião do Conselho 
de Ministros, os estatutos da nova 
Fundação Mata do Bussaco. A nova 
fundação integrará, assim, na sua 
administração, várias entidades 
públicas, desde a Câmara Muni-
cipal da Mealhada (que presidirá 
essa administração), aos ministé-
rios da Agricultura, das Finanças e 
da Economia, e terá como missão 
garantir a preservação e protecção 
histórica e paisagística dessa im-
portante mata nacional. 

Uma ambição de longa da data do 
município da Mealhada que, após 
mais de 15 anos de avanços e recuos 

presidência do Conselho da Admi-
nistração da nova Fundação Mata 
do Bussaco. “Este município deve 
muito a este homem, ao Secretário 
de Estado Ascenso Simões. Sem 
ele, nada disto seria possível”, in-
sistiu o autarca da Mealhada, em 
declarações aos jornalistas no final 
da reunião de câmara de dia 5 de 
Março, deixando ainda uma pala-
vra de agradecimento ao Ministro 
da Agricultura, Jaime Silva, e ao 
Primeiro-Ministro José Sócrates 
que teve, segundo informou Carlos 
Cabral, “uma intervenção muito di-
recta neste processo”. Entretanto, 
aguarda-se a publicação do diplo-
ma legal em Diário da República.

O Secretário de Estado do Desen-
volvimento Rural e das Florestas, 
Ascenso Simões, também deixou 
uma palavra no dia da aprovação 
dos estatutos da nova fundação em 
Conselho de Ministros, lembrando, 
segundo a agência Lusa, que com 
esta mudança, “ganhará dimensão 
a Mata do Bussaco, os seus viveiros, 
que são exemplares únicos, e todo o 

seu património, designadamente a 
via sacra em terracota, que é única 
na Península Ibérica e que passará 
agora a ter uma atenção especial”. 

“A Mata do Bussaco é histórica, in-
tegra um património paisagístico 
impressionante e tem também um 
património arquitectónico rele-
vante”, afirmou ainda o membro 
do Governo, enaltecendo a impor-
tância da constituição desta Fun-
dação Mata do Bussaco para se 
poder prosseguir, com uma maior 
rapidez, à requalificação daquela 
que é uma das mais importantes 
manchas florestais classificadas de 
Portugal.

Mata Nacional 
do Bussaco vai 
finalmente “ganhar 
dimensão”

Canedo irão ser contactados para 
aderirem a este serviço de abasteci-
mento de gás natural e serão infor-
mados sobre todas as condições de 
adesão e vantagens inerentes a este 

serviço.
A Câmara Municipal da 
Mealhada solicita que os 
munícipes decidam a sua 
adesão a este serviço com 
urgência, uma vez que 
após a reposição dos pa-
vimentos das ruas e pas-
seios não serão permitidos 
novos rasgos que prejudi-

quem os utentes das vias públicas.
Nos anos seguintes, a Lusitaniagás 
tem previsto continuar a desenvol-
ver a sua rede de distribuição, per-
mitindo assim o abastecimento de 
gás natural a um maior número de 
locais do concelho da Mealhada.

Diploma legal da Fundação Mata do Bussaco aguarda 
publicação em Diário da Républica 
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Remodelação

Avenida Navarro no Luso
A empreitada de remodelação da Avenida Navarro, na vila do Luso, está a aproximar-se da 
sua recta final, faltando apenas pequenos detalhes para a sua conclusão. 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.

Mealhada vai ter o primeiro parque de 
“parkour” do país

Construção

2ª Fase da Zona Industrial da Pedrulha
A construção da 2ª fase da Zona Industrial da Pedrulha também está a chegar ao fim. 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 e terraplanagens. 

O Município da Mealhada vai ter o primeiro parque para a prática de “parkour” que existe no país. O projecto, que foi concebido 
por jovens praticantes da modalidade no concelho, vai nascer na Zona Desportiva da Mealhada, junto ao novo parque radical. Uma 
obra que a autarquia pretende ver concluída ainda este Verão.

O parque de “parkour” vai localizar-se na Zona Desportiva da Mealhada, junto ao novo parque radical, e pretende responder às 
pretensões dos jovens que praticam a modalidade e que cada vez vão sendo mais no concelho da Mealhada. O espaço pretende 
evitar que os praticantes usem a rua e locais potencialmente perigosos para a prática do “parkour”, tendo assim à disposição 
um espaço criado especialmente para o efeito. O primeiro parque de “parkour” do país deverá estar pronto ser utilizado ainda 
este Verão.

Construção

Bancada e Balneários do Campo de Futebol 
Municipal da Pampilhosa
A empreitada de construção da bancada lateral e balneá-
rios do Campo de Futebol Municipal da Pampilhosa está 
também a decorrer a bom ritmo. 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 lotação prevista de 
lugares sentados de 364 e de balneários. O prazo de execu-
ção da obra é de 270 dias.
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Construção

Pavilhão Polidesportivo de Barcouço

A empreitada de construção do Pavilhão Polidesportivo de Barcouço está 
já bastante avançada. A obra inclui a construção 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, pelo que deverá ficar concluída neste primeiro 
semestre de 2009. 

Reabilitação

Cine-Teatro da Pampilhosa 
A empreitada de reabilitação do Cine-Teatro da Pampilhosa tem 
também avançado. A empreitada – cujo contrato foi assinado, 
em Setembro passado, 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 Constru-
centro – Construções Civis do Centro Lda. – tem um custo aproxi-
mado 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 e do Governo.

Pavimentação

Estrada Municipal Casal Comba/Vimieira
A empreitada de pavimentação da Estrada Municipal Casal Comba/Vimieira foi entregue ao consórcio 
Prioridade – Construção de Vias de Comunicação SA e Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos Lda. pelo valor 
aproximado de 248 mil euros e com um prazo de execução de 180 dias.

Beneficiação

Estrada Adões/Quinta Branca/Grada
A empreitada de pavimentação da Estrada Adões/Quinta Branca/
Grada já está a decorrer. A obra foi entregue ao consórcio Priorida-
de – Construção de Vias de Comunicação SA pelo valor aproxima-
do de 250 mil euros e com um prazo de execução de 180 dias.

Construção

Parque Urbano da Mealhada
A empreitada de reconversão dos Viveiros Florestais em Parque Urbano da Mealhada está 
em vias de conclusão. 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 infra-estruturas de apoio 
(restaurante, cafetaria etc.).

Construção

Centro Educativo da Pampilhosa
Está a decorrer a empreitada de construção do Centro Educativo da Pampilhosa. A obra, ad-
judicada à empresa Encobarra – Engenharia SA, pelo valor aproximado de 1.600 mil euros, 
consiste na construção de um moderno equipamento escolar, composto por várias salas de 
aula, biblioteca, balneários, ginásio, campo de jogos, recreio coberto e arranjos exteriores, 
numa área total edificada de 2367 m2. O prazo de execução da empreitada é de 360 dias.

Arranjo

Largo do Cruzeiro em Antes
A empreitada de requalificação do Largo do Cruzeiro, em Antes, 
já está concluída. A obra foi adjudicada à empresa Delfim de Jesus 
Martins e Irmão Lda. pelo valor de 45 mil euros.
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Cine-Teatro Municipal Messias

Encontro com a Educação reuniu 
mais de 250 participantes

Esta ideia foi ainda defendida, 
durante o painel da manhã, pelo 
Presidente do Conselho Nacional 
de Educação, Júlio Pedrosa, que 
foi um pouco mais longe na sua 
exposição, argumentando que esse 
envolvimento entre parceiros res-
ponsáveis se deve fazer a nível lo-
cal. Júlio Pedrosa defendeu não só 
a cooperação entre a Escola, a Co-
munidade e o Poder Local, alegan-
do que as câmaras municipais são 
essenciais nessa “ponte”, mas tam-
bém a junção de várias áreas de ac-
tuação nessa missão. “Deve haver 
um casamento entre a Educação, a 
Acção Social e a Saúde”, afirmou, 
argumentando que “temos de aju-
dar quem mais dificuldade tem em 
chegar lá”. 

“Deve haver um envolvimento dos 
parceiros responsáveis na mudan-
ça de condição de vida das pessoas, 
na Educação, na Saúde, e isso faz-
se localmente”, prosseguiu Júlio 
Pedrosa, que comparou o estado da 
Educação em Portugal com o que 
se passa na restante Europa, con-
cluindo que as situações apontadas 
são muito similares. “Temos que 
trabalhar juntos, trabalhar uns com 
os outros para conseguirmos uma 

O 1º Encontro com a Educação, que 
se realizou no dia 14 de Março, reu-
niu mais de 250 pessoas no Cine-
Teatro Municipal Messias. O dia foi 
dedicado, inteiramente, à Educação, 
com o Secretário de Estado Adjunto 
da Educação, Jorge Pedreira, a dar 
início à iniciativa e um distinto pai-
nel de oradores a debater entusias-
ticamente a temática. A necessida-
de de a escola, a comunidade e o 
poder local cooperarem para o bem 
da Educação foi uma ideia dominan-
te durante o fórum.

• Um dia inteiro dedicado ao tema 
da Educação, com as mais diferen-
tes abordagens da temática, pelos 
mais diversos e conceituados es-
pecialistas. Num momento em que 
o tema marca a agenda política do 
país, o Secretário de Estado Adjun-
to da Educação, Jorge Pedreira, es-
teve na Mealhada para dar início ao 
debate. “Este é um encontro muito 
interessante. Os temas que estão 
aqui em discussão são do maior 
interesse para o desenvolvimento 
da Educação”, referiu o político, 
visivelmente satisfeito por não se 
ter cruzado com nenhuma mani-
festação (ao contrário do que che-
gou a ser noticiado por um canal 
televisivo) e por ter sido recebido 
por todo o público com bastante 
entusiasmo.
 
“Iniciativas como esta são extre-
mamente positivas”, reforçou o 
governante, que centralizou o seu 
discurso no programa de investi-
mento para os centros escolares, 
na recente transferência de com-
petências para as autarquias em 
matéria de Educação, em que a 
Mealhada esteve na primeira linha, 
defendendo a importância de se 
descentralizar competências nesta 
área. “Várias autarquias, entre elas 
a Mealhada, aceitaram o repto que 
o Governo lhes lançou e colocaram 
a Escola no centro das suas acções. 
Mas há muito mais para fazer. As 
escolas têm que estar inseridas na 
comunidade e isso faz-se também 
através do órgão autárquico local”, 
afirmou Jorge Pedreira, concluin-
do: “A Escola tem que ser um pólo, 
uma rede e nós temos que trabalhar 
em conjunto por uma melhor Edu-
cação”.

melhor Educação para todas as 
nossas crianças, jovens e adultos”, 
concluiu o professor universitário, 
em jeito de apelo, encerrando as-
sim o painel da manhã, que foi de-
dicada à Educação e às Autarquias 
e contou ainda com as intervenções 
da Vice-Presidente da Câmara da 
Mealhada, Filomena Pinheiro, e da 
Presidente da Câmara do Montijo, 
Maria Amélia Antunes.

A tarde teve direito a temas mais 
pragmáticos, a exposições mais 
práticas e ao relato de experiên-
cias. O segundo painel, que se cen-
trou na escola e na família, contou 
com as intervenções de uma mãe, 
encarregada de educação, Ana 
Paula Pais, e de duas professoras 
universitárias de psicologia, Or-
landa Cruz e Isabel Pinto, mas foi 
o terceiro painel que mais interven-
ções suscitou por parte de plateia, 
que aplaudiu efusivamente a expo-
sição sincera da aluna do 12º ano 

da Escola Secundária da Mealha-
da, Sara Felício, e o discurso trans-
parente do professor universitário 
Eduardo Sá. 

A Sara reclamou que tem excesso 
de trabalho na escola, com aulas, 
trabalhos finais, preparação para 
exames, trabalhos para casa, e o 
psicólogo Eduardo Sá deu-lhe ra-
zão. “As crianças são jovens tecno-
cratas que não podem ter recreio, 
brincadeiras. Os alunos não preci-
sam de tantas horas de substitui-
ção, precisam sim de brincar para 
crescerem”, defendeu Eduardo Sá, 
reforçando: “As crianças andam 
atoladas em trabalho e muitas che-
gam à escola às 8h da manhã e só 

vão de lá tirá-las às 20h”. “As crian-
ças trabalham demais, devem é 
brincar todos os dias, é obrigatório 
que brinquem todos os dias. Afinal, 
a crianças também têm o direito a 
ter semanas de 40 horas”, insistiu.

Eduardo Sá defendeu ainda que os 
pais não podem pressionar tanto 
os filhos para tirarem boas notas, 
argumentando que “os jovens não 
deveriam poder entrar para a uni-
versidade sem terem tirado pelo 
menos uma negativa”. “Errar é 
aprender”, argumentou e “eu sou 
contra a disciplina e a favor da 
Educação”. Eduardo Sá defendeu 
ainda que “a função da escola é 
educar”, que “a educação infantil 
devia ser obrigatoriamente gra-
tuita” e que o “Magalhães é uma 
revolução fantástica”, declarações 
que foram recebidas com imensos 
aplausos por parte das mais de 250 
pessoas que preenchiam os lugares 
do cine-teatro da Mealhada. 

O fórum sobre a Educação termi-
nou com a intervenção do Presi-
dente da Câmara Municipal da Me-
alhada, Carlos Cabral. “Os alunos 
são a razão deste encontro. As Sa-
ras deste concelho são a razão des-
te encontro”, afirmou o autarca, 
agradecendo a presença de todos 
os oradores e de todos aqueles que 
se deslocaram ao Cine-Teatro Mu-
nicipal Messias para assistirem e 
participarem nesta iniciativa. “A to-
dos os que intervêm na Educação, 
apareçam, que estamos de portas 
abertas e esperemos, mesmo, que 
as autarquias sejam cada vez mais 
solicitadas a intervir na Educação”, 
concluiu Carlos Cabral.

Crianças de hoje são 
sobrecarregadas 
com trabalho escolar

Eduardo Sá

Secretário de Estado Adjunto, Jorge Pedreira, esteve na 
Mealhada para participar no 1º Encontro com a Educação

A aluna Sara Felício e o psicólogo Eduardo Sá no 1º Encontro com a Educação
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Educação no concelho da Mealhada
O concelho da Mealhada tem uma área de aproximadamente 112km2 e mais de 22 mil habitantes. O concelho está dividido em oito freguesias: 
Antes, Barcouço, Casal Comba, Luso, Mealhada, Pampilhosa, Vacariça e Ventosa do Bairro.

1 Rede Educativa 

Educação Pré-Escolar da rede pública: 16

Educação Pré-Escolar na rede privada: 5

1º Ciclo do Ensino Básico: 18

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico: 2

Ensino Secundário: 1

Ensino Profissional: 1

2 Número de alunos

Agrupamento de Escolas da Mealhada

Jardim de Infância – 141

1º Ciclo do Ensino Básico – 517

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico – 400

Total: 1058 alunos

Agrupamento de Escolas da Pampilhosa

Jardim de Infância – 115

1º Ciclo do Ensino Básico – 287

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico – 272

Total: 674 alunos

Escola Secundária da Mealhada

3º Ciclo do Ensino Básico – 157

Ensino Secundário – 189

CEF – 41

Total: 387 alunos

Escola Profissiona l da Mealhada

Nível 3 – 216

Nível 2 – 14

EFAS – 44

Total: 274 alunos

Total de alunos no concelho: 2119

3 Competências 

Jardins de Infância da Rede Pública

Componente de Apoio à Família

Educação Física “Crescer a Brincar”

Educação Ambiental

Biblioteca/Bibliomealhada

Acção Social

Saúde

1º Ciclo do Ensino Básico

Actividades de Enriquecimento Curricular

Refeições

Biblioteca/Bibliomealhada

Acção Social

Saúde

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico

Transporte de Alunos

Educação Ambiental

Participação activa no PAA

Acção Social

Saúde

Ensino Profissional

Transporte de Alunos

Educação Ambiental

Acção Social

Saúde

4 Gabinete de Apoio à Educação e Ambien-
te

Este é um serviço da Câmara Municipal da 
Mealhada, que tem como principal função 
fazer a ponte entre a escola e os vários in-
tervenientes do desenvolvimento da Edu-
cação no Município da Mealhada. É ainda 
responsável pela coordenação das Activi-
dades de Enriquecimento Curricular, por 
candidaturas a programas do Instituto Por-
tuguês da Juventude, pela implementação 
do programa Eco-Escolas, pela implemen-
tação de Oficinas nas áreas do Ambiente, 
Inglês e Música, pela organização de even-
tos nas áreas da Educação e Ambiente, pelo 
apoio psicológico aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e pela assessoria aos pelou-
ros da Educação e do Ambiente da Câmara 
Municipal da Mealhada.

Actividades de Enriquecimento Curricular

Educação Ambiental e Cidadania (total-
mente financiada, organizada e orientada 
pela autarquia)

Expressão e Educação Fisico-Motora

Música

Inglês

5 Equipamento Municipais à disposição no 
concelho

Equipamentos Culturais

Cine-Teatro Municipal Messias

Biblioteca Municipal da Mealhada

Arquivo Municipal da Mealhada

Espaço Internet da Mealhada

Espaço Internet do Luso

Bibliomealhada

Equipamentos Desportivos

Piscinas Municipais de Mealhada

Piscina Municipal do Luso

Pavilhões Gimnodesportivos (Mealhada, 
Luso, Pampilhosa, Casal Comba e Barcou-
ço em construção)

Centro de Estágios do Luso

Campo de Ténis da Mealhada

Campos de Ténis do Luso

Campos de Futebol (Mealhada, Pampilho-
sa, Luso e Barcouço)

Espaços ambientais

Jardim Público da Pampilhosa

Parque do Lago do Luso

Parque Natural dos Moinhos do Lograssol

Parque Urbano da Mealhada (em constru-
ção)

Espaços verdes e parques em todas as fre-
guesias

Oficinas de Inglês É um dos mais recen-
tes projectos da Câmara Municipal da 
Mealhada. Trata-se de um conjunto de 
actividades lúdico-pedagógicas, desta vez 
na área do Inglês, que são dinamizadas 
aos sábados de manhã pelos professores 
das Actividades de Enriquecimento Cur-
ricular. “Easter Egg Hunt” foi o nome da 
iniciativa que mostramos na imagem, que 
decorreu no dia 21 de Março, no Jardim 
Público da Pampilhosa e juntou cerca de 
100 crianças das escolas do 1º ciclo do 
Ensino Básico numa “caça” aos ovos da 
Páscoa escondidos no jardim. A próxima 
actividade intitula-se “May day” e está 
marcada para dia 2 de Maio no Parque 
Natural Roda Moinas, no Carqueijo.



Banco de Recursos: uma resposta mais célere para os problemas sociais do concelho

A Câmara Municipal da Mealhada tem vindo a apostar na optimização dos seus serviços de Acção Social, como forma de prestar um melhor apoio a todos os cidadãos do município 
e ser mais célere na resolução dos problemas sociais identificados no concelho. Um bom exemplo desse empenho da autarquia é a criação do chamado Banco de Recursos.

Gabinete de Inserção Profissional abre em Maio
Combate ao desemprego

• A situação de instabilidade eco-
nómica e financeira e de vulnera-
bilidade do mercado de trabalho 
que tem afectado todo o país, não 
passou à margem do concelho da 
Mealhada. Apesar de, na região, o 
município ter uma das mais baixas 
taças de desemprego, a Câmara 
Municipal considerou que, ainda 
assim, deviam ser tomadas medi-
das de combate a esse flagelo e de-
cidiu criar o Gabinete de Inserção 
Profissional. Este é mais um serviço 
de Acção Social, agora direcciona-
do aos munícipes que se encontrem 
no desemprego.

A Câmara Municipal da Mealhada 
está também a criar um Gabinete 
de Inserção Profissional destinado 
a apoiar jovens e adultos desempre-
gados na sua inserção ou reinserção 
no mercado de trabalho. Um serviço 
que pretende combater o desempre-
go e que, face à excelente articula-
ção dos parceiros da Rede Social e 
à estreita relação que existe entre 
a autarquia, o Centro de Emprego 
e a Segurança Social, permitirá um 
acompanhamento mais próximo e 
eficaz dos desempregados e das fa-
mílias carenciadas do concelho.

• A Câmara Municipal da Mea-
lhada pretende agilizar os seus 
serviços de Acção Social criando, 
para tal, um Banco de Recursos. 
Este projecto, que promove e ar-
ticula várias valências a partir 
do Gabinete de Acção Social da 
autarquia, pretende centralizar 
num só local todos os serviços 
prestados pelo Gabinete de Ac-
ção Social da Câmara Municipal, 
para que os munícipes possam 
encontrar assim, num mesmo 
espaço, respostas para os seus 
problemas sociais. 

O Banco de Recursos irá funcio-
nar nos serviços de Acção Social 
da autarquia (na rua Dr. Cerveira 
Lebre) e pretende centralizar num 
único local os serviços prestados 
pelo Gabinete de Acção Social da 
Câmara Municipal. Trata-se, por-
tanto, de um projecto que articula 
as várias valência sociais a partir do 
Gabinete de Acção Social da autar-
quia, mas que conta também com o 
envolvimento e a participação das 
entidades parceiras da Rede Social 
da Mealhada. A ideia é ter à dis-
posição dos munícipes um espaço 
onde esses possam encontrar todas 
as respostas para os seus proble-

mas sociais.

O objectivo principal deste projecto 

é, pois, disponibilizar aos cidadãos 
os recursos materiais e humanos 
necessários para responder com 
eficácia aos problemas sociais 
diagnosticados no concelho, apos-
tando, para tal, numa centraliza-
ção dos serviços sociais prestados 
pela Câmara Municipal. Desde o 
Rendimento Social de Inserção à 
Acção Social Escolar, Centro Local 
de Apoio à Integração do Imigran-
te, do Registo de Cidadãos Comu-
nitários à Rede Social e Habitação 
Social, são já vários os serviços 
prestados pela autarquia. Todavia, 
a Câmara Municipal quer melhorar 
ainda mais a sua prestação nesta 
área e está a implementar mais res-
postas sociais.

A ideia é reforçar as valências dis-
ponibilizadas pelo Gabinete de Ac-
ção Social da Câmara Municipal da 
Mealhada, alargando o seu leque 
de respostas às necessidades so-

ciais existentes no concelho. Desta 
forma, o serviço de Acção Social 
da autarquia está já a implementar 
novas respostas sociais, tais como 
a Bolsa de Voluntariado, a TeleAs-
sistência, a Loja Social e o Apoio 
Sénior.

A Bolsa de Voluntariado é um 
projecto da Câmara Municipal da 
Mealhada que visa, através da ob-
tenção de mais recursos humanos, 
melhorar as respostas às necessida-
des sociais existentes no concelho. 
Destina-se a pessoas que queiram 
partilhar a sua experiência profis-
sional e disponibilidade de tempo, 
prestando serviços de carácter cívi-
co de acompanhamento ou outras 
actividades em IPSS e outras enti-
dades sociais do município.

A Teleassistência é um projecto da 
Cruz Vermelha Portuguesa, em que 
a Câmara Municipal é parceira, que 
proporciona uma resposta ime-

diata em situações de urgência/
emergência ou derivadas destas, 
bem como o apoio na solidão a to-
dos os munícipes interessados que 
se encontrem em situação de vul-
nerabilidade ou dependência por 
idade, doença, incapacidade ou 
isolamento. A assistência funciona 
por intermédio de um aparelho que 
faz a comunicação com o call cen-
ter da Cruz Vermelha, que imedia-
tamente estabelece contacto com o 
utente.

A Loja Social é também um projecto 
da Câmara Municipal das Mealha-
da que tem como objectivo ajudar 
a suprir as necessidades imediatas 
das famílias carenciadas, através 
da recolha dos mais diversos ma-
teriais usados, doados por particu-
lares ou empresas. Roupa, calçado, 
livros, brinquedos, móveis, electro-
domésticos e muito mais materiais 
que já não fazem falta a alguns vão 
fazer toda a diferença para algu-
mas famílias do concelho.

O Apoio Sénior pretende responder 
às dificuldades de carácter econó-
mico-social que acompanham o 
envelhecimento e que se traduzem 
numa saúde mais frágil, procuran-
do garantir condições de vida dig-
nas a esta população. Destina-se a 
pessoas com mais de 65 anos, que 
pretendam obter ajuda por exem-
plo para as pequenas reparações 
domésticas, como desempenar 
uma porta ou uma janela, reparar 
uma torneira que pinga etc.

Novos serviços em 
funcionamento

Bolsa de 
Voluntariado

Teleassistência

Loja Social

Apoio Sénior

Outras valências virão, que se en-
contram, para já, em fase de estu-
do, que se prendem com a Habita-
ção Social e a criação de uma Loja 
de Conveniência. Quem esteja inte-
ressado em obter mais informações 
sobre estes novos serviços de Acção 
Social pode sempre deslocar-se ao 
Gabinete de Acção Social da Câma-
ra Municipal da Mealhada ou ligar 
para o telefone 231 281 204 (de 2ª 
a 6ª feiras das 9h às 12h30 e das 
13h30 às 17h).

“O facto de sabermos que existem 
pessoas, famílias, a sofrer com o 
tormento de não terem emprego, 
de não terem rendimentos, de che-
garem ao fim do mês e não conse-
guirem cumprir os compromissos 
financeiros assumidos, é para nós 
um motivo de grande preocupa-
ção”, defende o Vereador com o pe-
louro da Acção Social, José Calhoa, 
explicando, assim, o que levou a 
autarquia a apostar na criação des-
te novo gabinete. “Estamos decidi-
dos a fazer o que estiver ao nosso 
alcance para que todos consigamos 
que no concelho a crise se sinta de 

uma forma mais superficial, me-
nos dolorosa”, acrescentou a Vice-
Presidente da Câmara Municipal, 
Filomena Pinheiro.

O novo Gabinete de Inserção Profis-
sional pretende, assim, proporcio-
nar aos jovens e adultos do conce-
lho da Mealhada que se encontram 
numa situação de desemprego, um 
acompanhamento mais próximo 
e eficaz, com vista à sua inserção 
ou reinserção no mercado de tra-
balho. Logo que o gabinete esteja a 
funcionar, a autarquia tem ainda a 
pretensão de aderir às novas inicia-

tivas de emprego, nomeadamente 
aos contratos Emprego-Inserção 
e Emprego-Inserção +, que pre-
tendem promover a melhoria das 
competências sócio-profissionais 
dos desempregados e proporcionar 
uma aproximação ao mercado de 
trabalho, mantendo-os em contac-
to com outros trabalhadores e ou-
tras actividades.

Este será um serviço coordenado 
pelo Gabinete de Acção Social da 
Câmara da Mealhada e que deverá 
entrar em funcionamento ainda no 
mês de Maio.

Câmara da Mealhada optimiza os 
seus serviços de Acção Social
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Gabinete de Apoio ao Emigrante é mais 
uma aposta da autarquia
Outra aposta da Câmara Municipal da Mealhada passa pela criação de um Gabinete de Apoio ao Emigrante. Mais uma nova valência na 
área da Acção Social, que se destina a informar os emigrantes sobre os seus direitos e apoiá-los na obtenção dos mesmos. O novo gabi-
nete é dirigido a todos os emigrantes e ex-emigrantes do concelho, residentes ou não em Portugal, e a alguns dos seus descendentes que 
se encontrem em situações especiais.

O Gabinete de Apoio ao Jovem (GAJ) já tem equipa, já tem sede e está, por isso, prestes a abrir as portas à população jovem do concelho da 
Mealhada. O GAJ vai funcionar nas Piscinas Municipais da Mealhada, de acordo com o horário desse espaço, e tem já um dia previsto para 
o acompanhamento clínico: as quartas-feiras. As sessões de esclarecimento sobre esta valência já se encontram a decorrer, bastando para 
isso que sejam solicitadas. A primeira realizou-se no passado dia 2 de Março na Escola Profissional Vasconcellos Lebre.

• Prestar um serviço personalizado 
de fácil acesso à informação, no-
meadamente sobre os direitos dos 
emigrantes, contribuir para a reso-
lução dos problemas apresentados 
por todos os emigrantes e fomentar 
a interligação entre o município da 
Mealhada e as comunidades de emi-
grantes do concelho são os objecti-
vos principais da criação desta nova 
valência social. O Gabinete de Apoio 
ao Emigrante será criado através de 

• O GAJ é um espaço vocacionado 
para combater os problemas dos jo-
vens – problemas de diversas áreas 
de intervenção como a alimentação, 
os comportamentos sociais, as de-
pendências, a higiene, os problemas 
psicológicos e a sexualidade – onde 
todos podem recorrer por vontade 
própria, sempre que dele necessita-
rem. Um espaço que vai funcionar 
nas Piscinas Municipais da Mealha-
da e que vai contar com um gabine-
te para o aconselhamento clínico e 
uma sala para o convívio e o lazer 
juvenil. 

O objectivo do GAJ passa, precisa-
mente, por colocar à disposição do 
jovem um local, com uma equipa 
especializada, onde ele, por vonta-
de própria, pode recorrer e procurar 
ajuda para solucionar os problemas 
que tanto o inquietam. A equipa do 
GAJ é, assim, composta pela Vice-
Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Filomena Pinheiro, pela 
assistente social da autarquia Isabel 
Gaspar, pela psicóloga Carole de 
Oliveira, pela psicóloga do Instituto 
da Droga e da Toxicodependência 
de Aveiro, Patrícia Santos e pela mé-
dica do Centro de Saúde da Mealha-
da, Lusitana Beirão.

O GAJ vai funcionar, como já foi 

um protocolo com a Secretaria de 
Estado das Comunidades em data 
ainda a agendar, sendo depois ne-
cessário proceder à formação de 
pessoal para essa nova valência.
Um serviço gratuito que será des-
tinado a todos os emigrantes e ex-
emigrantes do concelho, residentes 
ou não em Portugal, quer sejam pré-
reformados, reformados, inválidos, 
viúvos ou filhos órfãos e ainda aos 
seus descendentes que se encon-

referido, nas Piscinas Municipais 
da Mealhada e vai ser constituído 
por dois espaços: um destinado ao 
acompanhamento clínico, às consul-
tas, que vai estar em funcionamento 
às quartas-feiras me-
diante marcação pré-
via para o número de 
telefone 231 281 204; 
outro destinado ao 
convívio dos jovens, ao 
seu lazer, que vai estar 
operacional de acordo 
com o horário das pró-
prias piscinas.

Uma valência que pre-
tende possibilitar que 
todos os jovens que re-
sidam ou estudem no 
concelho tenham aces-
so, gratuito, a acompa-
nhamento específico e a 
um espaço de convívio e 
lazer. Pretende-se, tam-
bém, com este projecto, 
fomentar a dinamização 
desse espaço por parte 
dos jovens e contribuir, 
de uma forma activa, 
para o desenvolvimento 
das suas competências 
pessoais e sociais. O ob-
jectivo é que os jovens 
passem a ter um papel 

trem em situação de candidatura ao 
Ensino Superior, com projectos em-
presariais ou outros casos especiais, 
avaliados individualmente.

O Gabinete de Apoio ao Emigrante 
tratará de assuntos como acidentes 
de trabalho, pensão de velhice, pen-
são de viuvez, prestações de doença, 
prestações familiares, prestações de 
invalidez, prestações de materni-
dade, prestações de sobrevivência, 

mais activo e mais interventivo na 
comunidade, estabelecendo as prio-
ridades das políticas de juventude 
do concelho. O GAJ pretende ser um 
espaço 

Gabinete de Apoio ao Jovem entra 
em funcionamento brevemente

Câmara ajuda 
candidatos ao 
Programa Porta 
65 Jovem 
O programa Porta 65 Jovem, 
que apoia o arrendamento de 
habitação para residência per-
manente a todos os jovens com 
idades entre os 18 e os 30 anos, 
tem o próximo período de can-
didaturas de 21 de Abril a 21 de 
Maio. A Câmara Municipal facili-
ta a todos os munícipes que ten-
ham interesse em se candidatar 
o apoio dos técnicos do Gabinete 
de Acção Social na formulação 
das candidaturas.

• Os munícipes que estejam interes-
sados e reúnam os requisitos neces-
sários para concorrer ao programa 
Porta 65 Jovem podem contar com 
o apoio do Gabinete de Acção Social 
da Câmara Municipal da Mealhada. 
Lá poderão encontrar todo o apoio 
para formularem a sua candidatu-
ra ao referido programa, no próxi-
mo período que decorrer de 21 de 
Abril até às 18h de dia 21 de Maio 
de 2009.

O programa Porta 65 Jovem apoia 
o arrendamento de habitação para 
residência permanente, atribuindo 
uma percentagem do valor da ren-
da como subvenção mensal, a todos 
os jovens em coabitação, jovens ca-
sais, casados ou em união de facto, 
com idades compreendidas entre os 
18 e os 30 anos, sendo que no caso 
de casais jovens um dos elementos 
pode ter 32 anos. A percentagem de 
apoio pode mesmo chegar aos 50% 
da renda, sendo beneficiadas candi-
daturas que incluam menores e pes-
soas com deficiência.

subsídio de desemprego, subsídio 
por morte, vistos de entrada e saída 
em Portugal, declarações para tro-
cas de carta de condução, declara-
ções para passaportes, declarações 
para ingresso no Ensino Superior, 
declarações para efeitos bancários, 
informações sobre a legalização 
de viaturas e apoio e orientação de 
emigrantes que pretendam criar 
empresas na região, entre outros 
assuntos.

“do jovem para o jovem”, devendo 
ser utilizado e dinamizado por von-
tade própria das camadas jovens do 
concelho.
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A Câmara Municipal da Mealhada 
organizou mais uma das habituais 
Actividades de Educação Ambien-
tal, desta vez para assinalar o Dia 
da Floresta, a 21 de Março, e o Dia 
da Água, a 22 de Março. A activi-
dade, direccionada às crianças dos 
jardins-de-infância e escolas do 1º 
ciclo do Ensino Básico 
do concelho, consis-
tiu na elaboração de 
esculturas de árvores 
com materiais orgâ-
nicos para celebrar o 
Dia da Floresta e na 
elaboração de peixes 
flutuantes com materiais reciclá-
veis para celebrar o Dia da Água.

• A Câmara Municipal da Mealha-
da desafiou os jardins-de-infância e 
as escolas do 1º ciclo do Ensino Bá-
sico do concelho para participarem 
em mais uma Actividade de Edu-
cação Ambiental. O desafio passou 
pela realização de esculturas de 
árvores com materiais orgânicos, 
reutilizando materiais provenien-

A Casa do Ambiente da ERSUC 
vai estar no concelho da 
Mealhada, junto ao edifício da 
Câmara Municipal, de 4 a 8 de 
Maio, para que todos possam 
aprender um pouco mais sobre 
separação de lixo, reutilização 

• A segunda Actividade de Edu-
cação Ambiental teve por tema o 
Carnaval. O desafio passou pela 
construção de máscaras e palhaços 
– estes com mais de metro e meio 
de altura – apenas com materiais 
recicláveis, para ficarem em expo-
sição durante a semana do Carna-
val. 
O repto foi aceite pelos jardins-de-
infância do Carqueijo, Canedo, Va-
cariça, Silvã, Vimieira e Travasso e 

21 e 22 de Março

Árvores e peixes “amigos do 
ambiente” estiveram em exposição 

Casa do Ambiente regressa ao concelho em Maio 

Máscaras e palhaços recicláveis 
estiveram em exposição no concelho

Município da Mealhada 
premiado com 
bandeira verde  
O Município da Mealhada foi distinguido, dia 20 de Abril, no Palácio Dom Manuel, em Évora, 
com o galardão máximo do projecto ECOXXI: a bandeira verde. Um prémio entregue à autarquia 
mealhadense por ter atingido entre 50 a 60 por cento dos objectivos que eram pretendidos, em 
termos educação ambiental e contribuição para o desenvolvimento sustentável, para o ano 
2008/2009. “Este era um dos nossos grandes objectivos em termos ambientais. Estou muito 
satisfeito por o termos atingido”, afirmou o Presidente da Câmara, Carlos Cabral.

• O Município da Mealhada conseguiu arrecadar a bandeira verde, tendo sido o único concelho do distri-
to de Aveiro a receber o galardão máximo. Um prémio conquistado pelo facto do município ter alcançado 
entre 50 a 60 por cento dos objectivos propostos para o ano 2008/2009. “A Câmara Municipal tem vindo 
a empenhar-se afincadamente na educação ambiental dos seus munícipes, actuando juntos das escolas, 
mas também junto da população em geral, apostando fortemente na execução de políticas de desenvolvi-
mento sustentável”, salientou o Presidente da Câmara, Carlos Cabral. “Estou muito satisfeito por o termos 
conseguido”, concluiu.

O objectivo primordial do ECOXXI – um projecto promovido internacionalmente pela Fundação para a 
Educação Ambiental, e representado nacionalmente pela Associação Bandeira Azul da Europa – passa 
por promover as boas práticas e as políticas de sustentabilidade em todos os municípios, começando por 
apostar primeiramente na execução de políticas de educação ambiental. O ECOXXI todos os anos premeia 
os municípios que se candidataram, tendo por base 23 indicadores de sustentabilidade. Este ano, foram 
41 os municípios candidatos e os prémios foram entregues numa cerimónia que decorreu no dia 20 de 
Abril, no Palácio Dom Manuel, em Évora.

O Dia da Floresta foi assinalado 
no sábado, dia 21 de Março, com 
uma plantação de árvores no 
Lago do Canedo, na freguesia da 
Pampilhosa, e junto ao Centro de 
Saúde da Mealhada. Uma iniciativa 
da Câmara Municipal da Mealhada, 
realizada no âmbito do projecto 
da Quercus, “Criar Bosques”, que 
contou ainda com o apoio da 
Associação Bairrada Solidária.

• O concelho da Mealhada recebeu 
no Dia Mundial da Floresta cerca 
de mil árvores, de diversas espécies 
autóctones, que foram plantadas 
no Lago do Canedo, na freguesia 
da Pampilhosa, e junto ao Centro 
de Saúde da Mealhada. Uma forma 
da autarquia assinalar essa data, 
numa associação com várias outras 
entidades, entre elas a Quercus e 
outras pertencentes ao projecto 

Projecto Eco XXI

Presidente da Camara recebeu o prémio em Évora

Dia da Floresta foi assinalado com 
plantação de árvores no concelho

de materiais e reciclagem. 

• O concelho da Mealhada vai re-
ceber novamente a Casa do Am-
biente, que vai ficar instalada de 
4 a 8 de Maio junto ao edifício da 
Câmara Municipal da Mealhada. O 
espaço vai ser visitado pelas esco-

pelas escolas do 1º ciclo do Ensino 
Básico do Mala/Lendiosa, Cavalei-
ros, Barcouço, Canedo, Pampilhosa 
n.º1, Vacariça, Silvã, Ventosa do 
Bairro e Travassos. Foram cons-
truídas dez máscaras e quatro pa-
lhaços “amigos do ambiente” que 
estiveram em exposição na Biblio-
teca Municipal da Mealhada e na 
Rotunda do Cine-Teatro Municipal 
Messias durante a semana do Car-
naval.

“Criar Bosques”, tais como o Insti-
tuto de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade, a Autoridade 
Nacional Florestal, a Agência Por-
tuguesa do Ambiente e o Corpo Na-
cional de Escutas.
Esta acção inseriu-se no “Criar Bos-
ques”, que tem por objectivo global 
conservar, criar e cuidar de espaços 
com espécies autóctones, “poten-
ciando as diversas valências que es-
tes encerram, através de acções de 
manutenção e recuperação da flo-
resta original”. Reproduzir árvores 
e arbustos autóctones, restabelecer 
o coberto arbóreo e arbustivo em 
área públicas e privadas, através da 
plantação, disponibilizar árvores 
autóctones, desenvolver uma com-
ponente de educação ambiental e 
envolver entidades públicas e pri-
vadas no projecto são os grandes 
objectivos práticos deste projecto.

las do concelho que se inscreveram 
para a visita na Câmara Municipal 
e por todos os interessados que 
queiram aprender um pouco mais 
sobre separação de lixo e reutiliza-
ção de materiais, assitir a um filme 
sobre resíduos ou jogarem ao jogo 
da reciclagem.

O Município da Mealhada foi o único do distrito de Aveiro a 
ser distinguido com a bandeira verde

tes de árvores verdadeiras, para a 
comemoração do Dia da Floresta, 
a 21 de Março, e a criação de pei-
xes com materiais recicláveis, que 
flutuassem e fossem resistentes à 
água, para a comemoração do Dia 
da Água, a 22 de Março. 

Os jardins-de-in-
fância da Lameira 
de S. Pedro, do Car-
queijo e da Pampi-
lhosa, bem como a 
escolas do 1º ciclo 
do Ensino Básico 
da Lameira de S. 

Pedro e da Mealhada decidiram 
participar no desafio do Dia da Flo-
resta e realizaram várias esculturas 
de árvores que estiveram expostas, 
no Jardim Municipal da Mealhada, 
de 16 a 25 de Março, enquanto o 
Jardim-de-Infância da Quinta do 
Valongo foi o único a aceitar a pro-
posta para o Dia da Água e a criar 
“peixes flutuantes” que ficaram 
expostos no lago próximo do Cine-
Teatro Municipal Messias.
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Portal Regional do Centro

• O novo portal regional de turis-
mo VisitCoimbra.pt foi apresen-
tado, no dia 25 de Março, na Me-
alhada. A sessão de apresentação 
contou com a presença do Presi-
dente da Associação Coimbra Re-
gião Digital, Horácio Pina Prata, do 
Presidente do Instituto Politécnico 
de Coimbra, Torres Farinha, bem 
como do Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos Ca-
bral e da Vice-Presidente, Filomena 
Pinheiro. 
Horácio Pina Prata explicou que 
este novo portal pretende fazer 
face à necessidade de se “enfrentar 
com determinação um sector de 
grande potencial como o Turismo, 
o que faz com que a promoção e 
valorização dos activos turísticos 
locais e regionais seja uma deter-
minante fundamental para torná-
lo um sector altamente competitivo 
na Região de Coimbra”. Para tal, 
sublinhou, é necessário “um forte 

VisitCoimbra.pt apresentado na Mealhada

Mealhada comemorou o 
25 de Abril com tributo a 
Zeca Afonso

Candidaturas às 4 
Maravilhas decorreram 
no mês de Abril
As candidaturas à marca “Água, Pão, Vinho e Leitão - 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” estiveram a decorrer durante o mês de Abril. Para além dos 27 
agentes económicos que o ano passado, em ano de estreia, conseguiram reunir os 
requisitos para utilização da cobiçada marca durante dois anos, todos os outros 
operadores locais puderam agora candidatar-se ao projecto gastronómico mais 
emblemático de toda a região.

Zeca Afonso foi o grande homenageado da noite da última sexta-
feira, 24 de Abril, no Cine-Teatro Municipal Messias. Mais de 250 
pessoas assistiram ao espectáculo “20 Canções para Zeca Afonso”, 
que reflectiu o olhar da geração mais jovem sobre a música e as 
palavras deste cantor de Abril. Uma forma original de assinalar os 
35 anos da Revolução dos Cravos, que mereceu os maiores aplausos 
de quem assistiu.

A Associação Coimbra Região Digital apresentou dia 25 de Março, no Cine-Teatro Municipal Messias, o Portal Regional de Turismo do Projecto Coimbra Região Digital. Chama-
se VisitCoimbra.pt e trata-se de um projecto inter-municipal na área da informação especializada sobre Turismo. A Mealhada é um dos 18 municípios aderentes, o único que 
pertence ao distrito de Aveiro e não ao de Coimbra.

empenhamento e suporte colabo-
rativo dos municípios” presentes 
neste portal.

Espera-se, então, que VisitCoim-
bra.pt consiga alcançar um nível 
de “inovação e melhoria contínua, 
com impacto nos níveis de empre-
go, crescimento e competitividade 
na Região de Coimbra», defendeu 
Pina Prata. “Os activos turísticos 
da Região de Coimbra são de “ine-
gável valor, que urge promover, 
criando dinâmicas de interacção”, 
reiterou ainda o dirigente, defen-
dendo, assim, a mais-valia de exis-
tir um portal que promova todos os 
destinos turísticos mais emblemá-
ticos da região.
O Presidente da Câmara Munici-
pal da Mealhada defendeu igual-
mente a importância do projecto, 
argumentando que a presença do 
concelho no portal “traz benefícios 
visíveis em termos de desenvolvi-

Largo 5 de Outubro Outrora Largo 5 de Outubro, hoje conhecido como 
largo dos táxis, junto ao Tribunal da Mealhada. É visível o chafariz que 
existia na altura e que vai, agora, ser reposto pela Câmara Municipal da 
Mealhada, conforme previsto no projecto de construção do novo edifício 
dos Paços do Concelho, mais especificamente na parte do espaço urbano 
envolvente.

As inscrições abriram dia 1 de Abril e, du-
rante este mês, todos os agentes económi-
cos do sector puderam candidatar-se ao 
projecto. Para tal, tiveram apenas que apre-
sentar as suas candidaturas na Câmara Mu-
nicipal da Mealhada, para que estas pudes-
sem depois ser submetidas à avaliação do 
júri do concurso. 

A avaliação ter início no mês de Maio e caso 

• Onze jovens em palco, vinte can-
ções para um nome indissociável 
da Revolução dos Cravos. O jazz 
foi o género que imperou, com as 

mento económico, que em muito 
beneficiam hoteleiros e restaurado-
res da Mealhada”. “Estamos a cola-
borar e esperamos receber”, frisou 
ainda Carlos Cabral, defendendo 
que “o turismo é fundamental para 
o desenvolvimento harmonioso do 
município”. “Num concelho que 
tem tanto para oferecer, como as 
‘4 Maravilhavas da Mesa da Mea-

lhada - Água, Pão, Vinho e Leitão’, 
o Turismo só pode ser uma peça-
chave”, concluiu o autarca.
Durante a cerimónia foi também 
celebrado um protocolo de colabo-
ração entre a Associação Coimbra 
Região Digital e a HRCENTRO, 
cujo objectivo é estabelecer as 
bases de cooperação entre estas 
entidades para a dinamização do 

Turismo da região através deste 
portal, nomeadamente através da 
disponibilização de informação e 
conteúdos actualizados sobre os 
estabelecimentos de hotelaria e de 
restauração e bebidas, seus asso-
ciados e respectiva actividade, para 
publicação no portal VisitCoimbra.
pt.

a apreciação do júri seja positiva, os candi-
datos poderão passar a usufruir da marca 
“Água, Pão, Vinho e Leitão – 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada”, que funciona como 
uma garantia de qualidade dos produtos 
que oferecem e que é já facilmente identifi-
cada pelos consumidores. Os resultados do 
concurso vão ser conhecidos na Gala das 4 
Maravilhas que, à semelhança do ano pas-
sado, vai decorrer no mês de Julho

populares músicas do cantor a sur-
girem ao som do piano, guitarra, 
saxofone, violas, violinos e violon-
celos. As letras, essas eram as mes-

mas das muitas canções de Zeca 
Afonso, que diferentes gerações já 
soletraram. “O que faz falta é ani-
mar, o que faz falta”, ouvia-se, num 
tom menos popular e mais sério, 
mas igualmente bonito.
“20 Canções para Zeca Afonso”, um 
projecto de Rafael Fraga, conseguiu 
desafiar as mais de 250 pessoas 
presentes na noite de 24 de Abril no 
Cine-Teatro Messias a uma reflexão 
sobre a obra poética e musical desta 
figura da cultura portuguesa. Onze 
jovens e um legado, temas mais 
conhecidos, outros menos divulga-
dos, mas um espectáculo que agra-
dou o público, que foi cantando “A 
morte saiu à rua” ou “Venham mais 

cinco”, “Maria Faia” ou “Os índios 
da meia-praia”. No final, muitos 
aplausos ao som de “Venham mais 
cinco” e o grupo voltou a palco para 
um único, mas apreciado, encore.

Comemorações prosseguiram 
no dia 25 de Abril
As comemorações dos 35 anos da 
Revolução dos Cravos prossegui-
ram no dia 25 de Abril, de ma-
nhã, com o Hastear da Bandeira 
Nacional nos Paços do Município, 
a Guarda de Honra pelos Bombei-
ros de Mealhada e de Pampilhosa, 
o Hino Nacional executado pela 
Filarmónica Lyra Barcoucense 10 
de Agosto, a Largada de Pombos 

pelo Grupo Columbófilo da Mea-
lhada e a Deposição de uma coroa 
de flores junto ao monumento aos 
mortos em combate do concelho. 
Seguiu-se a habitual sessão solene 
da Assembleia Municipal da Mea-
lhada no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e à tarde um festival de 
folclore.



Breves da Biblioteca
O cinema está em destaque, todos os meses, na Biblioteca Munici-
pal da Mealhada, com uma selecção de grandes filmes para miú-
dos e graúdos. No mês de Março, o Cine de Palmo e Meio teve em 
cartaz dois filmes infantis que deliciaram a pequenada: foram eles 
“Sinbad – A lenda dos Sete Mares” e “Hannah Montana – Atrás 
das Luzes”. 

27 de Março 
Cine-Teatro Messias virou “bar” para comemorar o 
Dia Mundial do Teatro
• As comemorações do Dia Mundial do Teatro tiveram um sabor especial a “loucura”, este ano, no con-
celho da Mealhada. No dia 27 de Março, o Cine-Teatro Municipal Messias transformou-se num “autêntico 
bar” e o público misturou-se com as personagens no mais insólito convívio. Mais de 250 pessoas assisti-
ram e participaram nesta comédia interactiva intitulada “Viveiro de Loucos”.

Um bar frequentado pelas mais exóticas personagens, onde a loucura imperou: A mulher das limpezas do 
teatro, o segurança da discoteca cheio de manias e tiques, o músico pimba, o verdadeiro engatatão, o “bicha”, 
o mecânico bêbado, a velhota que veio enganada para um espectáculo do La Féria e a barmaid bem-disposta e 
ninfomaníaca, todos juntos, com o público à mistura, numa “sala de loucos”. 

Um espectáculo dirigido e encenado por José Lobato, com a produção de “À procura de Shakespeare”, que 
contou com Marta Gil, Daniel Cardoso, Francisco Rebelo de Andrade, Luís Lourenço, Norberto Paulo, Raquel 
Lourenço, Regina Calheiros e Rosete Caixinha no elenco. Teatro em interacção com o público, onde todos riram, 
interagiram, reagiram, criando e interpretando uma personagem. 

30 de Maio

“Deolinda” actuam na Mealhada
• Os “Deolinda” vão actuar, no próximo dia 30 de Maio, pelas 21h30m, no Cine-Teatro Municipal Messias. 
Um novo conceito, singular e arrojado, de música popular portuguesa, inspirado pelo fado e pelas raízes 
tradicionais da canção portuguesa. 

Os “Deolinda” apresentam uma nova forma, original e divertida, de cantar o fado, sem a tradicional guitarra 
portuguesa e sem o habitual ar sisudo, sério e fatalistas dos fadistas. Um fado diferente, um fado que não é triste, 
que não é amargo, um fado que se dança e que irradia felicidade, um fado colorido até pelas roupas da vocalista 
Ana Bacalhau e pelas letras, de humor fino e mordaz, de Pedro da Silva Martins, também guitarrista do grupo. 

Uma mistura sonora que vai da música popular portuguesa de Zeca Afonso e Sérgio Godinho, ao fado de Amália 
Rodrigues e Alfredo Marceneiro, passando pela música grega e pela ranchera mexicana, pelo samba e pela 
música havaiana, pelo jazz e pelo pop numa união pouco habitual de géneros musicais que, com os Deolinda, 
fazem todo o sentido.    

As reservas para o espectáculo podem ser efectuadas através do telefone 231 209 870 e 231 200 980. Os bilhetes 
podem ser ainda adquiridos, e levantados, na bilheteira do Cine-Teatro Municipal Messias, das 20h às 22h, de 
quinta-feira a segunda-feira, ou das 15h às 18h de domingo.

Cine-Teatro Municipal Messias

O filme “Amália” foi visto por mais de 200 idosos do concelho
• A população sénior do concelho da Mealhada teve uma tarde diferente, dedicada ao cinema, no dia 24 
de Março. O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, convidou os utentes dos lares e 
centros de dia do concelho para assistirem à película “Amália, o Filme” no Cine-Teatro Municipal Messias, 
no dia 24 de Março, e a adesão superou as expectativas. Mais de 200 idosos estiveram presentes.

O convite foi aceite. O Presidente da Câmara convidou os utentes dos lares e centros de dia do concelho da Meal-
hada para uma tarde de cinema recordando a diva do Fado português e as reacções foram as melhores, não fosse 
para ver um filme sobre Amália Rodrigues no grande ecrã. Mais de 200 idosos estiveram presentes. Afinal, quem 
iria recusar uma tarde diferente, a assistir ao mais recente filme sobre Amália, a grande voz do Fado português?

2 a 8 de Março

O papel da mulher na sociedade
Uma semana dedicada à mulher, em que a Biblioteca Municipal 
da Mealhada destacou livros e filmes que abordem a dignidade da 
mulher, o seu papel na sociedade, contestando todos os preconceitos e 
limitações que lhe vêm sendo impostos.

27 de Março Dia Mundial do Teatro

“Vidas e Palavras”
O Clube de Teatro da Escola do 2º 
e 3º ciclo do Ensino Básico da Me-
alhada foi ao espaço da Biblioteca 
Municipal assinalar o Dia Mundial 
do Teatro. As portas estiveram 
abertas a todos os que quiseram 
assistir à peça “Vidas e Palavras”.

2 de Abril

Dia Internacional do Livro Infantil 
O Dia Internacional do Livro Infantil foi assi-
nalado com a apresentação do livro de poemas 
“Meia história” da autoria de Maria Helena Pires, 
ilustração de Dina Sachse e edição da Trinta por 
uma Linha. A apresentação foi feita pela autora, 
em duas sessões destinadas a crianças com mais 
de quatro anos. No final, houve uma sessão de 
autógrafos.

6 e 7 de Abril

“Animação, Biblioteca, Co-leitura: o ABC 
do mediador”
Esta acção de formação destinou-
se a mediadores de leitura, 
educadores de infância, profes-
sores, psicólogos, terapeutas da 
fala, bibliotecários e técnicos de 
biblioteca e foi dinamizada pela 
formadora Sylviane Rigolet. A sala 
esteve cheia durante os dois dias 
da acção de formação.

2 a 17 de Abril

 “Os livros viajantes”
A Biblioteca Municipal da Mealhada teve em exposição, durante duas 
semanas, os trabalhos realizados pelos alunos dos jardins-de-infância e 
das escolas do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho sobre os livros que 
leram ou que ouviram contar histórias. Milhares de histórias foram, as-
sim, reinventadas nos trabalhos apresentados pelos alunos do concelho.

22 de Abril

“Contadores de Contos e Leitores de Nar-
rativas Literárias”
A Biblioteca Municipal da Mealhada acolheu esta actividade, que está 
integrada no Projecto "Lusofonias - Contos, leituras e culturas" da es-
cola EB 2/3 da Mealhada. Esta foi a grande final da iniciativa, apoiada 
pela autarquia, que teve como presidente do júri a Dr.ª Filomena Pi-
nheiro, Vice-Presidente e Vereadora da Educação da Câmara Municipal 
de Mealhada.

23 de Abril

Dia Mundial do Livro
A Biblioteca Municipal da Mealhada assinalou este dia com a oferta de 
uma lembrança a todos os vieram requisitar livros para empréstimo 
domiciliário.
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DESPORTO

Primeiros

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

3º e 4º Pampilhosa x Mealhada 9 de Maio 19. 30h P. M. Pampilhosa

Final Vacariça x Luso 9 de Maio 21. 30h P. M. Pampilhosa

O Pavilhão Municipal do Luso foi palco, no dia 18 de 
Abril, do lançamento nacional do CD6 de Dance Fu-
sion, que inclui Tribal, Salsa, Reggateon e um tributo 
aos Queen. A iniciativa foi con-
duzida pelo profes-
sor Rogério Franco, 
que iniciou a 
modalidade de 
Dance Fusion em 
Portugal.

O concelho da Mealhada já tem 
um parque radical para os jovens 
do concelho poderem praticar 
desportos de adrenalina como o 
“skate”, o “bmx” e o “in-line”. O 
novo espaço fica situado na Zona 
Desportiva da Mealhada e conta 
com algumas rampas e um mini 
“half-pipe”. Uma obra da Câmara 
Municipal da Mealhada, que 
procura responder aos anseios da 
população jovem do município da 
Mealhada. 

• A população jovem do concelho 
da Mealhada já há algum tempo 
reclamava um espaço próprio para 
a prática de determinados despor-
tos radicais. Uma pretensão que 
foi, agora, atendida pela autarquia, 
que pretende com esta medida não 
só satisfazer as necessidades da ju-
ventude do concelho, mas também 
impedir que outros espaços públi-
cos sejam utilizados para esse fim, 
por falta de um local próprio para 
o efeito, e fiquem por isso danifica-
dos e deteriorados.
O parque radical nasce, assim, na 
Zona Desportiva da Mealhada e, 

A equipa da Vacariça já está na grande final do 4º Torneio Inter-freguesias 
de Futsal, que vai decorrer no dia 9 de Maio, pelas 21h30, no Pavilhão 
Municipal da Pampilhosa. A equipa adversária é que ainda não é conhecida, 
mas sabe-se já que será a Mealhada ou o Luso, que ainda vão jogar para ver 
qual das formações irá enfrentar a equipa da Vacariça na cobiçada final.

Mealhada já tem parque 
radical

Zona Desportiva da Mealhada

Gala distinguiu os melhores 
nadadores do distrito de Aveiro

Concentração de 
atletismo no Luso

Juvenis de 
atletismo 
realizaram 
estágio no Luso

Grande final do Inter-Freguesias de 
Futsal joga-se dia 9 de Maio 

em poucos dias de existência, já 
conquistou um público conside-
rável. Para utilizar esse espaço é, 
contudo, obrigatória a utilização 
de protecções, tais como capace-
te, luvas, cotoveleiras e joelheiras, 
para que se evite assim mazelas 
desnecessárias e se pratique estes 
desportos, ditos radicais, com se-
gurança.
Com mais este equipamento des-
portivo, o município da Mealhada 
vai reforçando a sua aposta no Des-

porto, incentivando cada vez mais 
os cidadãos, seja qual for a faixa 
etária, à prática desportiva. Um 
equipamento que não é comum em 
todos os municípios, mas que cada 
vez mais é pretensão da juventude, 
que procura consegui-lo junto dos 
governantes municipais. A juven-
tude da Mealhada já viu, assim, 
as suas preces atendidas e já pode 
agora, com segurança, praticar es-
sas modalidades radicais no seu 
município.  

O Cine-Teatro Municipal Messias recebeu, no dia 
11 de Abril, a Gala da Associação de Natação de 
Aveiro 2008, que distinguiu os atletas da associação 
distrital que mais se destacaram, a nível regional e 
nacional, durante o ano 2008. Diogo Carvalho, que 
participou nos Jogos Olímpicos de Pequim, foi o 
grande homenageado do evento. Uma iniciativa da 
Associação de Natação de Aveiro que contou com o 
apoio da Câmara Municipal da Mealhada.

O Centro de Estágios do Luso foi 
palco, de 9 a 11 de Abril, de uma 
concentração de atletismo do 
Centro de Formação de Atletis-
mo das Beiras. O evento juntou 
22 treinadores e 48 atletas dos 
distritos de Aveiro, Coimbra, 
Leiria, Castelo Branco, Viseu e 
Guarda.

O Centro de Estágios do Luso re-
cebeu ainda, de 6 a 9 de Abril, um 
Estágio Nacional de Juvenis em 
Atletismo e da Concentração da 
Páscoa do Sector de Meio Fundo. 

Câmara e 
Federação 
assinaram 
protocolo para 
a realização da 
Taça da Europa

Patinagem Artística

A Câmara Municipal da Mealhada, 
a Federação de Patinagem de 
Portugal e a Associação de 
Patinagem de Aveiro assinaram 
dia 13 de Março, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, um protocolo 
para a realização da Taça da Europa 
de Patinagem Artística. Um evento 
que vai decorrer no concelho da 
Mealhada de 7 a 10 de Outubro e 

que vai juntar mais de 150 atletas 
de 10 países europeus.

• “A Câmara da Mealhada é nossa 
parceira privilegiada. É uma par-
ceria que já vem de alguns anos e 
que tem corrido na perfeição. Este 
é já o segundo evento internacional 
que aqui vamos realizar, (o primei-
ro foi de Hóquei em Patins) porque 
temos tido aqui todas as condições 
para trabalhar”, afirmou o Presi-
dente da Federação de Patinagem 
de Portugal, Fernando Elias Claro, 
congratulando-se por ter a autar-
quia e a Associação de Patinagem 
de Aveiro como parceiras na or-
ganização de mais uma iniciativa 
internacional, desta vez na modali-
dade de Patinagem Artística.
A Taça da Europa de Patinagem Ar-
tística vai realizar-se no concelho 
da Mealhada de 7 a 10 de Outubro 

e, segundo Fernando Elias Claro, 
vai juntar nesse concelho “cerca 
de nove a 10 países da Europa e 
mais de 150 atletas”. Um evento 
“que serve para projectar os atle-
tas que mais tarde vão ser o top a 
nível mundial”, informou ainda o 
dirigente, lembrando que, nesta 
competição, vão estar presentes os 
diferentes escalões. “Este é um dos 
grandes eventos a nível europeu”, 
concluiu.
A primeira palavra é para nos con-
gratularmos com a assinatura deste 
protocolo para a realização da Taça 
da Europa de Patinagem Artísti-
ca, de 7 a 10 de Outubro, aqui no 
concelho”, afirmou, por sua vez, o 
Presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, Carlos Cabral. “É 
um evento que vem dinamizar os 
equipamentos desportivos de exce-
lência que temos nosso município, 

que ajuda a projectar o concelho, 
ao acolhermos dezenas de pesso-
as vinda da Europa, e que ajuda a 
dinamizar a economia concelhia”, 
acrescentou o autarca.
Carlos Cabral mostrou-se ainda sa-
tisfeito pelas boas relações com a 
Federação de Patinagem de Portu-
gal continuarem, cada vez mais, a 
dar os seus frutos e pelo facto deste 
evento europeu ser também de ou-
tra modalidade: a Patinagem Ar-

Grupo A  Ventosa do Bairro, Luso, Casal Comba e Vacariça
Grupo B  Antes, Pampilhosa, Barcouço e Mealhada

Primeiros

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

1 Luso x Mealhada 4 Abril 19. 30h P. M. Mealhada (adiado para data a definir)

2 Pampilhosa x Vacariça 4 Abril 21. 30h P. M. Mealhada 5 – 5 (1 – 3 em penáltis)

Segundos

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

7º e 8º Ventosa x Casal Comba 1 de Maio 19. 00h P. Sume - Antes

5º e 6º Antes x Barcouço 1 de Maio 21. 00h P. Sume - Antes

Segundos

Nº Jogo Equipas  Data Hora Local Resultado

1 Ventosa x Antes 18 Abril 19. 30h P. C. P. Vacariça 1 - 4

2 Barcouço x Casal Comba 18 Abril 21. 30h P. C. P. Vacariça 9 - 1

Meias-finais, em função do resultado dos jogos passados:

Finais

tística. “Vai ser muito motivador e 
espero que seja também um incen-
tivo para que os jovens do conce-
lho se iniciem nessa modalidade”, 
afirmou. “No Hóquei em Patins já 
temos grandes atletas, esperemos 
agora vir a ter na Patinagem Artís-
tica”, concluiu o autarca, agrade-
cendo a parceria e reiterando que 
o município está sempre disponível 
para estes desafios.

Breves do Desporto

Lançamento nacional de CD de 
Dance Fusion decorreu no Luso 
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O Jardim Municipal da Mealhada vai 
voltar a encher-se de movimento, 
de 6 a 14 de Junho, para a XI Feira 
de Artesanato e Gastronomia do 
concelho. Mais de 40 artesãos, 
muita gastronomia regional, as “4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada” 
e muita, muita animação são os 
ingredientes de sucesso deste 
certame que já conquistou o 
público e costuma receber em 
média mais de 15 mil visitantes. 
Uma feira a visitar, seja pela arte 
e o engenho, seja pelos comes e 
bebes.

• O espaço é apetecível e a feira tem 
muito para ver. Cestaria e a cerâmi-
ca, estanhos e tanoaria, bordados e 
renda, roupa, calçado ou bijutaria 
e peças de arte, muito artesana-
to, algum feito ali no local, pode 
ser visto no certame. No ar, está o 
cheiro da chanfana, dos negalhos 
e do bacalhau, do arroz doce, do 
leite-creme e do pão-de-ló, e claro 
está, das “4 Maravilhas da Mesa 

Feira de Artesanato 
anima o concelho 
de 6 a 14 de Junho

da Mealhada”, água, pão, vinho e 
leitão, que dão o aroma à festa e 
não deixam indiferente nenhum 
visitante da Feira de Artesanato e 
Gastronomia do concelho. 

O certame conta ainda com muita 
animação no recinto, com espec-
táculos de rua, grupos folclóricos, 
fanfarras, filarmónicas, tunas aca-
démicas, grupos de jazz, karaoke 
e muita dança e com o sempre 
apetecido espaço das “tasquinhas” 
que, como é habitual, vai ser explo-
rado por associações do concelho 
que vão representar cada uma das 
oito freguesias. Uma das grandes 
ambições das freguesias é mesmo 
vencer o tradicional concurso das 
tasquinhas, uma competição que 
determina qual a melhor do ano 
através de um questionário entre-
gue a todos os artesãos participan-
tes na feira e aos responsáveis por 
cada tasquinha, sendo que esses 
não podem, obviamente, votar na 
sua.

Programa

Sábado, 6 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

16.00h – Abertura oficial da XI Feira de Artesanato e Gastronomia

17.00h – Grupo de Pauliteiros de Palaçoulo

18.00h – Grupo de Cantares Tradicionais de S. Miguel de Acha

21.00h – Rancho Folclórico “As Tricanas” da Vila de Luso

21.30h – Grupo de Pauliteiros de Palaçoulo

22.30h – Escola de Samba “Juventude de Paquetá”

Domingo, 7 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

16.00h – Os Pequenos Artistas da Expressão Musical

17.00h – Escola de Samba “Sócios da Mangueira”

18.00h – Grupo de Cantares de Condeixa

19.00h – Míscaros

21.00h – Desconcertuna

21.30h – Pé na Terra

Segunda-feira, 8 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

21.00h – Forrobodixie

21.30h – Sabura CV

Terça-feira, 9 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

21.00h – Strella do Dia

22.00h – Drama & Dance

Quarta-feira, 10 de Junho

9.30h - Prova de Atletismo “3 Milhas de Mealhada”

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

16.00h – Os Pequenos Artistas da Expressão Musical

17.30h – Rancho Folclórico e Etnográfico São João de Casal Comba

18.00h – Tuna “As Mondeguinas”

21.00h – Dixie Gringos – Jazz Band

21.30h – Espectáculo surpresa de animação de rua

22.00h – Tócandar

Quinta-feira, 11 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

16.00h – Tok’Avacalhar

17.00h – Batuk’Art

18.00h – Tok’Avacalhar

18.30h – Modas e Adufes – Grupo Etnográfico de Proença-a-Velha

21.00h – Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da Pampilhosa

21.30h – Espectáculo de fogo

22.00h – Farra Fanfarra

Sexta-feira, 12 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

21.00h – Filarmónica Lyra Barcoucense

22.00h – Picä Tumilho

Sábado, 13 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

16.00h – Amigos da Rambóia

18.00h – Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz

19.00h – Amigos da Rambóia

21.00h – Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira

22.00h – Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz

22.30h – Grupo de fados “Raízes de Coimbra”

Domingo, 14 de Junho

Animação de rua com artes circenses em todo o espaço da feira

16.30h – Dance Fusion

17.00h – Juventude Unida da Antes

18.00h – Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro

18.30h – Filarmónica Pampilhosense

21.00h – Grupo Regional da Pampilhosa do Botão

21.30h – RuBru Karaoke

Simulacro na Câmara Municipal da Mealhada No passado dia 7 de Abril realizou-se um simulacro de 
incêndio no edifício da Câmara Municipal da Mealhada. Uma iniciativa que contou com a colabo-
ração da Câmara Municipal da Mealhada, Bombeiros Voluntários da Mealhada, GNR da Mealha-
da, Hospital da Misericórdia e Centro de Saúde da Mealhada.


