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MUNICÍPIO

A circunstância de estar entre 

os 21 finalistas do concurso 7 

Maravilhas Naturais de Por-

tugal, escolhidos por um júri 

de credenciados especialistas, 

explicaria, por si só, o destaque 

que damos à Mata Nacional do 

Buçaco neste número do Bole-

tim Municipal. 

Sendo certo que apenas se ama 

e protege aquilo que se conhe-

ce, este facto constitui uma 

oportunidade única de projec-

ção e incremento da visibili-

dade da Mata, que urge apro-

veitar para darmos a conhecer 

este imenso património natural, 

arquitectónico e cultural a mais 

pessoas, quer nacional quer 

internacionalmente, para que, 

conhecendo-o, o que possam 

apreciar, desfrutar e defender.

Acresce o facto de a Mata estar, 

agora, a conhecer um novo mo-

delo de gestão, mais próxima 

das populações, do poder local 

e das suas instituições.

Trata-se de uma gestão de 

proximidade, que há muito 

reclamávamos e que já está a 

dar bons resultados, reflectidos 

na dinâmica de envolvimento 

e na adesão das pessoas e das 

associações locais às muitas 

actividades que a Fundação 

Mata do Buçaco, com muito 

poucos meios financeiros, tem 

vindo a desenvolver.

As celebrações da Via Sacra, 

na Semana Santa, a jornada 

de voluntariado para a limpe-

za da Mata e a campanha de 

apadrinhamento de árvores 

são exemplos daquilo que afir-

mamos relativamente a apenas 

pouco mais do que quatro 

meses de actividade efectiva 

da Fundação.

Reiteramos hoje, aqui, aquilo 

que já temos afirmado noutros 

lugares. Tendo finalmente pas-
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sado a integrar efectivamente o 

Município da Mealhada, a Mata 

Nacional do Buçaco tem e terá 

todo o apoio da Câmara Muni-

cipal da Mealhada, dentro das 

suas competências e no máxi-

mo das suas disponibilidades.

Assim todos saibam cumprir 

as suas obrigações, honrando 

os compromissos e as respon-

sabilidades assumidas perante 

a Mata e perante o Município.

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da Câmara

PRIncIPAIs DEsPEsAs DE cAPItAL 

PRIncIPAIs DEsPEsAs coRREntEs

Obras Municipais 2.452.073.00

Espaços Verdes e Requalificação do Ambiente 1.874.107.00

Águas 857.615.00

Educação 819.061.00

Acção Social 538.107.00

Desporto 421.367.00

Despesas com Pessoal 5.542.946.00

Aquisição Bens e Serviços 3.353.561.00

Transferências Correntes 417.566.00

ORÇAMENTO 2010
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MUNICÍPIO

A Câmara Municipal da Mealhada fechou o exercício de 2009 sem dívidas a empreiteiros e fornecedores e com taxas de execução orçamental de 84%, na receita, e de 
83,45%, da despesa.

Os documentos de prestação de contas foram aprovados em reunião de Câmara, em 25 de Março, por maioria, com a abstenção dos vereadores do PSD, e, na Assembleia 
Municipal, em a 16 de Abril, com 19 votos a favor e 10 abstenções 

Receitas
O orçamento da receita da Câmara Municipal da Mealhada para 2009 foi aprovado com uma previsão de receitas no montante de 17.734.000 euros. 

No decorrer do ano económico, foi reforçado em 1.403.765 euros, devido à inclusão do saldo de gerência de 2008.

A receita cobrada pelo Município totalizou, assim, 16.075.840 euros, sendo 11.543.716 euros de receitas de natureza corrente, 3.125.372 euros receitas de capital 
e outras no valor de 1.406.752 euros.

No final do ano, atingiu-se um grau de execução orçamental de receita de 84%, o que revela uma rigorosa previsão orçamental.

ORçAMEnTO DE 2009 
ExECuTADO ACiMA DOS 83% 

PRIncIPAIs fontEs DE REcEItA

PRIncIPAIs AgREgADos DA DEsPEsA

Valor %

Fundos municipais 5.852.343 36,40

Receitas fiscais 2.958.715 18,40

Venda bens e serviços 2.383.512 14,83

Valor % Paga %

Investimentos 5.754.487 36,03 5.754.487 36,03

Despesas com pessoal 5.233.180 32,77 5.233.180 32,77

Aquisição bens e serviços 2.968.885 18,59 2.968.885 18,59

Despesas

Em 2009, o orçamento da despesa da Câmara Municipal da Mealhada encerrou com uma dotação de 19.137.763 euros, resultado dos reforços efectuados durante o ano 
no montante de 1.403.763 euros, dos quais foram comprometidos 18.649.266 euros, realizados 15.970.402 euros e pagos 15.970.402 euros.

 Atingiu-se, deste modo, uma taxa de execução de despesa de 83,45%.

O Município de Mealhada terminou o exercício de 2009 sem qualquer dívida orçamental. O que acontece pelo quarto ano consecutivo.

Créditos fotográficos Vitor Simões

EDItAL nº 11

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

FAZ SABER QUE: para efeitos do que determinam os artigos 1º e 2º da Lei nº 26/94, de 19 de Agosto, no 2º semestre de 2009 a Câmara 

Municipal procedeu às seguintes transferências: 

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA 34.358,38€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA 54.484,17€

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA  30.000,00€

FUTEBOL CLUBE DA PAMPILHOSA  28.806,12€

GRUPO DESPORTIVO DA MEALHADA  38.766,00€

HÓQUEI CLUBE DA MEALHADA  25.851,60€

FUNDAÇÃO MATA DO BUÇACO  25.000,00€

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

E eu                                                                            Chefe de Divisão Financeira o subscrevi

Paços do Município de Mealhada, 18 Março de 2009

O Presidente da Câmara

Carlos Alberto da Costa Cabral
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4 MARAVILHAS

A Associação Maravilhas da 

Mealhada foi formalmente 

constituída no passado dia 10 

de Março. Uma associação sem 

fins lucrativos e de natureza 

privada, que tem como fim a 

promoção e valorização da 

marca “Água|Pão|Vinho|Leitão 

– 4 Maravilhas da Mesa da 

Mealhada”, estando, para isso, 

habilitada a organizar feiras 

e exposições alusivas ao pro-

jecto, bem como a comprar e 

vender produtos, entre outras 

acções.

A eleição dos primeiros órgãos 

sociais da nova associação 

aconteceu no dia 22 de Março, 

na primeira assembleia-geral 

que decorreu no Cine-Teatro 

Messias. A Câmara Municipal 

da Mealhada ficou a presidir 

ao Conselho de Administração 

da associação que, a partir 

de agora, passa a comandar 

o destino do projecto que a 

autarquia lançou há dois anos 

para o reconhecimento dos 

quatro produtos gastronómicos 

de excelência do concelho.

ASSOCiAçãO MARAviLhAS DA 
MEALhADA já é uMA REALiDADE

CâMARA COnviDA ARTiSTAS A DECORAREM pORCOS DA pig pARADE

conselho de Administração: Assembleia geral:

Presidência – Filomena Pinheiro (Câmara Municipal da Mealhada) Presidência – António Navega (Produtor de Vinhos – Quinta do Carvalhinho)

José Rocha (Churrasqueira Rocha) João Paulo (Octávio dos Leitões)

João Pêga (Escola Profissional da Mealhada) Carlos Alberto (Pedro dos Leitões)

António Selas (Produtor de Vinhos - Selas) conselho fiscal:

Noémia Calado (Sociedade de Águas do Luso) Nuno Alegre (Hotel Alegre)

José Vigário (Caves Messias)

José Pires (Três Pinheiros)

A Câmara Municipal da Me-

alhada vai realizar uma Pig 

Parade nos primeiros quinze 

dias do mês de Julho, no 

âmbito da III Gala das 4 

Maravilhas da Mesa da Me-

alhada. Para tal, lança aqui 

o desafio a todos os artistas 

para participarem nesta ini-

ciativa, decorando um dos 

porquinhos que vão desfilar 

na Pig Parade. As obras de arte 

ficarão, depois, expostas em 

restaurantes do concelho.

O desafio passa por decorar 

os dez porcos de metro e meio 

que vão estar em exposição, na 

primeira quinzena de Julho, na 

Alameda da Cidade, na Mealha-

da. A decoração é totalmente 

livre, ficando a cargo dos artis-

tas que responderem ao repto 

aqui lançado pela autarquia. Os 

interessados deverão contactar 

a Câmara Municipal, podendo 

fazê-lo pessoalmente, através 

do e-mail doramatos@cm-me-

alhada.pt ou dos números 231 

281 104 ou 926 608 278.

O início dos trabalhos de de-

coração está previsto para 

o decorrer da XII Feira de 

Artesanato e Gastronomia da 

Mealhada, que se vai 

realizar no Jardim 

Municipal, de 5 a 13 

de Junho. O prazo 

de entrega das obras 

de arte, devidamente 

finalizadas, será na 

sexta-feira, dia 18 de 

Junho.
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4 MARAVILHAS

CROnOLOgiA DO pROjECTO

7/2007 Apresentação do projecto 
no Jardim Municipal da Mealhada. 

12/2007 Primeira apresentação 
anual dos vinhos 4 Maravilhas a 
todas as entidades do concelho.

2/2008 Campanha do Dia dos 
Namorados da AMPV “Vinho com 
moderação faz bem ao coração.”

4/2008 Segunda apresentação 
anual dos vinhos 4 Maravilhas a 
todas as entidades do concelho.

5/2008 Sessão de apresentação 
do projecto e degustação das 4 
Maravilhas no restaurante da 
Assembleia da República para 
todos os deputados.

6/2008 Participação na Feira 
Nacional da Agricultura de Santa-
rém, em parceria com a AMPV.

6/2008 Presença na X Feira de 
Artesanato e Gastronomia da 
Mealhada.

6/2008 I Gala 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada

10/2008 Participação na Fei-
ra Nacional de Gastronomia de 
Santarém.

12/2008 Mostra Saberes de Sabo-
res – Instituto da Vinha e do Vinho.

2/2009 Participação no programa 
Praça da Alegria, da RTP 1, gravado 
em directo do Jardim Municipal da 
Mealhada.

2/2009 Campanha do Dia dos 
Namorados da AMPV “Surpreenda 
a paixão na nossa restauração”.

3/2009 Filmagens de entidades 
aderentes ao projecto 4 Maravilhas 
para o programa televisivo “Canal 
Campo”.

4/2009 Participação na Festa do 
Vinho do Cartaxo. 

6/2009 Presença na Feira Ibérica 
“Foro Coopera 2000”, Zamora, 
Espanha.

6/2009 – Presença na XI Feira 
de Artesanato e Gastronomia da 
Mealhada.

6/2009 Participação na Feira 
Nacional  da Agr icu l tura de 
Santarém, em parceria com a 
ANMPV.

7/2009 II Gala 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada, com apre-
sentação do vinho e do cartão de 
descontos das 4 Maravilhas.

8/2009 Presença nas Festas da 
Praia da Vitória, Ilha Terceira, 
Açores.

10/2009 Participação na Fei-
ra Nacional de Gastronomia em 
Santarém.

1/2010 Participação, com stand 
próprio, na BTL - Feira de Turismo 
de Lisboa. 

2/2010 Participação com um stand 
no Carnaval da Mealhada.

3/2010 Constituição da Associação 
Maravilhas da Mealhada.

A marca “Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” é a identidade dos quatro produtos que compõem o património gastronómico do concelho. Um pro-

jecto que a Câmara Municipal da Mealhada criou, em 2007, e que procura distinguir, de entre a enorme oferta existente no concelho, aqueles que garantem a autenticidade, 

a tradição e a qualidade 

destes quatro produtos.

Pretende-se que, quem 

nos visita, possa escolher 

um produto e exigir que 

o mesmo lhe seja apre-

sentado segundo os cri-

térios que consideramos 

representarem a genuína 

tradição da confecção do 

pão da Mealhada ou do 

leitão assado, a qualida-

de da água e dos vinhos 

do nosso concelho
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OBRAS MUNICIPAIS

PARQUE DE PARkOUR EM CONCLUSÃO

Requalificação do BaiRRo Social caNedo adjudicadaJARDIM PúBLICO DE ANTES  CONCLUíDA

CENTRO EDUCATIVO DE PAMPILHOSA EM CONCLUSÃO



7boletim municipal • mealhada •

OBRAS MUNICIPAIS

aRRaNjoS eNvolveNteS do campo de futeBol de pampilhoSa  coNcluída

EDIFíCIOS DO PARQUE DA CIDADE EM FASE DE CONSIGNAÇÃO

SEGUNDA FASE DA SEDE DA JUNTA FREGUESIA DE PAMPILHOSA ADJUDICADA 

ARRANJOS ENVOLVENTES DA ZONA DESPORTIVA MEALHADA EM CONCLUSÃO
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MATA NACIONAL DO BUÇACO

A Mata Nacional 

do Buçaco está no 

grupo restrito de 21 

finalistas, do qual 

vão sair eleitas, no 

próximo mês de Setembro, 

as 7 Maravilhas Naturais de 

Portugal.

O anúncio foi feito a 07 de 

Março, pela organização do 

certame, a New 7 Wonders 

FinALiSTA DAS 7 MARAviLhAS 
nATuRAiS DE pORTugAL

Portugal, e corresponde à se-

lecção criteriosa de um grupo 

de especialistas.

A notícia foi recebida, com 

justificada alegria e satisfa-

ção, pelos promotores da can-

didatura (Câmara Municipal 

da Mealhada, Fundação Mata 

do Buçaco, Governo Civil e 

Universidade de Aveiro), que 

acreditam na possibilidade de 

a Mata Nacional do Buçaco 

ser eleita uma das Maravilhas 

Naturais de Portugal, para o 

que contam com o orgulho, o 

entusiasmo e o bairrismo das 

gentes da Mealhada e de toda 

esta região. 

A partir de agora, a escolha 

das 7 Maravilhas Naturais de 

Portugal, que serão reveladas 

a 07 de Setembro, nos Açores, 

está nas mãos dos portugueses, 

que poderão manifestar as 

suas preferências por telefone, 

através de SMS ou da Internet 

(em http://www.7maravilhas.

sapo.pt).

A Mata Nacional do Buçaco é, 

nesta fase final, a única can-

didatura do distrito de Aveiro 

que se mantém na competição. 

É, também, a única represen-

tante do Norte e Centro do 

País, na categoria Florestas e 

Matas, onde compete, a nível 

nacional, com a Serra de Sintra 

e com a Floresta Laurissilva, da 

Madeira.

Vamos, todos, votar na Mata 

Nacional do Buçaco! 

Declare-se à Mata!

A

COMO VOTAR 
Votar na Mata Nacional do Buçaco é simples, é rápido e ainda pode escolher o meio mais cómodo de expressar o seu voto. 

Escolha a modalidade que mais lhe convém:

Registe-se  em http://www.7maravilhas.sapo.pt/#/pt/registo e vote Mata Nacional do Buçaco (está na primeira coluna a contar da esquerda, na categoria Florestas 

e Matas).

Envie um SMS para o nº 68933, com a mensagem "702".  Ou, se preferir, vote por telefone, ligando para o nº 760 302 702. 
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MATA NACIONAL DO BUÇACO

LIMPAR A MATA
06 março 

Feitas as contas, mesmo por 

alto, foram mais de mil horas 

de mão-de-obra gratuita - e 

um sem número de horas de 

máquinas. Mais de 200 vo-

luntários limparam uma área 

de dois hectares, ao longo dos 

principais percursos, remove-

ram árvores mortas e cortaram 

espécies infestantes. “Uma 

resposta notável, por parte 

das pessoas e das instituições. 

Trouxeram familiares e amigos, 

trouxeram ferramentas, trouxe-

ram máquinas e veículos. Até 

o combustível trouxeram de 

casa!”, sublinhou, no final, An-

tónio Jorge Franco, presidente 

da Fundação Mata do Buçaco 

(FMB), considerando que a ade-

são ultrapassou as expectativas 

mais optimistas.

ÁRVORES TÊM 
PADRINHOS
21 Março

A Mata do Buçaco assinalou o 

Dia Mundial da Floresta e o Dia 

da Árvore, com uma plantação 

de espécies exóticas e autóc-

tones na Mata. Foram planta-

das (e apadrinhadas) cerca de 

sessenta árvores, as primeiras 

de um novo bosque que está 

a surgir nos limites do parque 

de estacionamento do hotel, do 

lado dos viveiros. Numa inicia-

tiva paralela, que decorreu no 

Coimbra Shopping, com o apoio 

deste espaço comercial, dos 

viveiros da Silvapor e do grupo 

de escuteiros de Santa Clara, 

foram vendidos 380 cedros do 

Buçaco, que as pessoas levaram 

para casa.

NA ROTA DOS 
VNHOS
24 Março

A Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho (AMPV) 

reuniu na Mata do Buçaco em 

Assembleia Geral, tendo assi-

nado com a FMB um protocolo 

de cooperação “em domínios 

de interesse comum”, nomea-

damente ao nível da promoção/

divulgação dos vinhos. Um 

dos projectos passa por fazer 

da Mata Nacional do Buçaco 

um espaço privilegiado para o 

lançamento e apresentação de 

vinhos nacionais de qualidade. 

NOVO MAPA 
TURÍSTICO
30 Março

O Turismo Centro de Portugal 

(TCP) escolheu a Mata Nacional 

do Buçaco para apresentar o 

novo mapa turístico da região. 

Pedro Machado deixou claro 

que o Bussaco é uma marca de 

referência no contexto da es-

tratégia do Turismo do Centro 

e do Turismo de Portugal.

VIA SACRA 
NOCTURNA
31 Março

A recriação nocturna da via 

sacra (os passos da prisão de 

Cristo), pelos escuteiros do con-

celho da Mealhada, terá sido, 

porventura, o ponto alto das 

celebrações da Semana Santa 

na Mata do Buçaco. Um mo-

mento único do ponto de vista 

estético, mas, também, da reli-

giosidade de quem participou. 

No dia 2 de Abril, elementos da 

Associação de Jovens Cristãos 

do Luso recriaram, os passos 

da paixão.

IMPORTÂNCIA 
DA MATA
31 Março

Duas ideias principais a retirar 

do muito que foi dito na Con-

ferência sobre a importância 

da Mata Nacional do Buçaco, 

que decorreu no Convento de 

Santa Cruz: A primeira priori-

dade é estancar os factores de 

degradação (Drª Nazaré Torjal, 

da Fundação Espírito Santo); A 

região Centro tem a obrigação 

de saber tirar partido do valor 

acrescentado que a Manta Na-

cional do Buçaco representa 

(Dr. Pedro Machado, do Turismo 

Centro de Portugal).

CONCERTO NO 
CONVENTO
28 Março

O Convento de Santa Cruz en-

cheu, no Domingo de Ramos, 

para um concerto, interpretado 

pelo Grupo Coral Cluny Vox, no 

âmbito das celebrações da Se-

mana Santa na Mata do Buçaco
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2º ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO

uMA REFERênCiA nO pAnORAMA 
EDuCATivO nACiOnAL
A Câmara Municipal da Mea-

lhada não quer ser vista “nem 

como 112 nem como um in-

truso nas escolas”, afirmou o 

presidente da Câmara, Carlos 

Cabral, na abertura do 2º En-

contro com a Educação, que 

decorreu, no passado dia 13 

de Março, no Cine-Teatro Mu-

nicipal Messias, e reuniu mais 

de 200 participantes, a maior 

parte professores.

O autarca disse, na sessão de 

abertura, presidida pelo secre-

tário de Estado Adjunto e da 

Educação, Alexandre Ventura, 

que a Câmara Municipal da 

Mealhada está - e quer estar 

-  na Educação de corpo inteiro.

Carlos Cabral lembrou que 

a Câmara Municipal da Me-

alhada foi das primeiras, a 

nível nacional, a aceitar novas 

responsabilidades na área da 

Educação, mas  recusou o papel 

de “bombeiro”. 

“A Câmara não quer ser vista 

nem como 112 nem como um 

intruso nas escolas. Queremos 

ser parte activa e estar sempre 

presentes”, afirmou o presi-

dente da Câmara, perante o 

secretário de Estado, Alexandre 

Ventura, que presidiu à sessão 

inaugural e aplaudiu a realiza-

ção do encontro.

“Gostaria de o felicitar, senhor 

presidente (da Câmara) por 

esta iniciativa - felicitações 

extensivas, naturalmente, a 

toda a comunidade educativa 

deste Município -  que é já a 

segunda de um ciclo que este 

Município se propõe organizar 

e que, dado o êxito do 1º En-

contro, poderá vir a constituir 

uma referência no panorama 

educativo nacional, como afir-

mam ambicionar”,  afirmou o 

secretário de Estado, Alexandre 

Ventura, que considerou os três 

temas em debate (Educação 

para a Saúde, Educação para 

a Cidadania e Novo Modelo 

de Gestão Escolar) da maior 

relevância no contexto actual.

Os Encontros com a Educação, 

organizados pela Câmara Mu-

nicipal da Mealhada, são en-

contros anuais que pretendem 

promover a análise das ques-

tões relacionadas com o Ensino 

e promover o debate entre os 

diferentes intervenientes no 

processo educativo, procuran-

do, assim, dar um contributo 

relevante para a qualificação 

da Educação no concelho, na 

região e no país.
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2º ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO
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XXII fEIRA DE ARTESANATO

A cestaria, a cerâmica, os estanhos e a tanoaria, os bordados, a 

renda e outras peças de arte, feitas ao vivo pelos artesãos, o cheiro 

inconfundível à chanfana, aos negalhos e ao leitão, o adocicado do 

arroz-doce, do leite-creme e do pão-de-ló, são imagens e aromas 

que estão de regresso ao Jardim Municipal da Mealhada, de 5 a 

13 de Junho, para a XII Feira de Artesanato e Gastronomia do 

concelho.

O espaço central do município enche-se de cores e sabores, numa 

festa animada pela presença dos mais de 40 artesãos, pelas habi-

tuais tasquinhas de gastronomia regional, pelas “4 Maravilhas da 

Mesa da Mealhada” e por um diversificado programa de animação 

cultural, que conta com espectáculos de rua, grupos folclóricos, 

fanfarras, filarmónicas, tunas académicas, grupos de samba, fado, 

jazz e muitas surpresas.

Um certame que, a cada ano que passa, traz mais visitantes à 

Mealhada. Uma aposta da Câmara Municipal na promoção do 

artesanato e da gastronomia do concelho que vai ganhando cada 

vez mais força ao longo das suas edições. Uma feira a visitar, para 

olhar, cheirar, ouvir, sentir e saborear.

CORES E 
SABORES dE 
REgRESSO 
AO JARdiM 
MuNiCipAl dA 
MEAlhAdA
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SOCIEDADE

O protocolo de geminação com 

Millau deverá ser assinado du-

rante uma visita da delegação 

do município francês à Mea-

lhada, marcada para os dias 1, 

2 e 3 de Outubro deste ano. A 

informação foi conhecida de-

pois da proposta de geminação 

ter sido aprovada, por unani-

midade, na última Assembleia 

Municipal, que decorreu na 

noite de 16 de Abril. 

Na semana anterior, de 7 a 

10 de Abril, uma delegação 

da Mealhada, composta pelo 

vereador da Câmara Municipal 

José Calhoa e por dois profes-

sores da EB2/3 da Mealhada, 

esteve na cidade de Millau 

para a Festa das Geminações. 

Nessa iniciativa, foi assinada 

O balanço do Dia L no Município da 

Mealhada foi “muito positivo”. Perto de 

540 voluntários participaram na inicia-

tiva e foram retiradas “cerca de 50/60 

toneladas de lixo”, segundo informação 

do coordenador do projecto no municí-

pio, Nelson Soares. Uma estimativa que 

contabiliza o lixo retirado desde o início 

dos trabalhos de limpeza no concelho, 

em Outubro passado.

A Câmara Municipal apoiou a iniciativa 

Limpar Portugal desde o seu começo, 

disponibilizado contentores, luvas e 

máquinas para auxiliar na remoção 

dos resíduos. E a ideia é aproveitar as 

parcerias criadas e a rede social que 

foi montada, com mais de 300 pes-

soas, para novas acções. Porque, para 

concretizar em pleno o objectivo da ini-

ciativa, de limpar as lixeiras existentes 

no espaço florestal do concelho, “seria 

importante criar duas a três iniciativas 

por ano”, defende Nelson Soares.

Os alunos das escolas do 1º ci-

clo do Ensino Básico do conce-

lho assinalaram o Dia Mundial 

da Floresta, durante os dias 

22 e 23 de Março, com uma 

plantação de árvores de fruto 

no Parque da Cidade. Uma ini-

ciativa intitulada “Pomar Peda-

gógico”, que foi organizada pela 

Câmara Municipal da Mealhada

. 

No novo espaço foram plan-

tadas 4 macieiras, 4 pereiras, 

2 damasqueiros, 2 figueiras, 5 

kiwis, 2 pessegueiros, 2 laran-

jeiras, 2 limoeiros, 1 diospirei-

ro, 1 romãzeira, 2 ameixieiras, 

2 nespereiros, 2 tangerineiras, 

2 castanheiros, 2 nogueiras, 2 

aveleiras, 2 clementinas e 40 

arbustos. 

ALunO DA 
pAMpiLhOSA 
vEnCEu O 
COnCuRSO “A águA 
TAMbéM SE LAvA”

MEALhADA E MiLLAu 
QuASE CiDADES iRMãS

“LiMpAR pORTugAL” REuniu MAiS 
DE 500 vOLunTáRiOS

pARQuE DA 
CiDADE gAnhOu 
uM nOvO pOMAR

Luís Miguel Dias, da EB1 da 

Pampilhosa n.º 2, foi o ven-

cedor do concurso de Banda 

Desenhada “A Água também 

se lava”, promovido pela em-

presa Águas do Mondego, com 

o apoio da Câmara da Mealha-

da. O prémio, um computador 

Magalhães, foi entregue no dia 

15 de Março, por ocasião do 

Dia Mundial da Água, numa ce-

rimónia que decorreu na Casa 

uma carta de intenção para o 

acordo de geminação entre as 

duas cidades. 

Um acordo que tem como ob-

jectivo o desenvolvimento 

de uma consciência europeia, 

alicerçada nos princípios da 

cidadania e democracia, atra-

vés da partilha e troca de ex-

periências, opiniões e valores 

e da promoção de acções e 

projectos entre cidadãos de 

diferentes estados-membros. 

Um intercâmbio entre cidadãos 

dos dois países, sobretudo das 

gerações mais jovens, com 

vista à construção de uma 

Europa mais coesa, que aposte 

na preservação da memória do 

passado e na construção de um 

futuro melhor. 

da Cultura, em Coimbra.

O repto foi lançado pela em-

presa Águas do Mondego às 

escolas do 1º ciclo do Ensino 

Básico da Mealhada e de ou-

tros concelhos pertencentes ao 

Sistema Intermunicipal. Dez es-

colas do município aceitaram o 

desafio e foram realizados 110 

trabalhos de banda desenhada 

pelos seus alunos. O tema dos 

trabalhos foi o ciclo urbano da 

água, matéria que aprenderam 

quando, em Outubro do ano 

passado, assistiram à peça 

desenvolvida pelo Veto Oficina 

de Teatro de Santarém no Cine-

Teatro Municipal Messias.
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DESPORTO

A Associação de Patinagem do 

Porto venceu o torneio inter-

regiões de hóquei em patins 

Páscoa 2010, que decorreu de 

25 a 28 de Março, no pavilhão 

municipal a Mealhada, ao der-

rotar, no ultimo dia de competi-

ção, a equipa do Minho, último 

detentor do troféu, por 2-0.

 

Em terceiro lugar ficou a equipa 

Lisboa, ao vencer a selecção de 

Leiria por um expressivo 8-1. 

O 34º Torneio Inter-Regiões 

Páscoa 2010, em hóquei em 

patins, mais uma grande com-

petição desportiva que teve 

como palco o Município da Me-

alhada, contou com a presença 

de equipas das associações de 

patinagem de Aveiro, Leiria, 

Açores, Porto, Setúbal, Algarve, 

Lisboa, Alentejo, Madeira, Mi-

nho, Ribatejo e Coimbra. 

Os representantes das várias 

equipas foram contemplados 

com uma recepção oficial na 

Câmara Municipal da Mealhada, 

tendo sido recebidos, no sába-

do de manhã, pelo vereador 

do pelouro do Desporto, Júlio 

Penetra. 

As Férias Desportivas e Culturais da Páscoa 2010, que decorreram 

de 29 de Março a 9 de Abril, contaram com a participação de 

38 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. 

Oficinas de Inglês, Música e Educação Ambiental, muito desporto 

e visitas culturais foram algumas das actividades propostas para 

este dias de lazer. A visita ao Museu da Marinha, em Lisboa, foi 

eleita pelas crianças como a iniciativa preferida.

A acção de formação dirigida aos professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular de Actividade Física e Desportiva, que 

decorreu no dia 8 de Abril, pelas 9h, no Pavilhão Municipal da 

Mealhada, contou com 44 participantes. Uma iniciativa da Câmara 

Municipal da Mealhada, que apostou no debate de ideia e na troca 

de experiência como forma de enriquecer a cultura educativa e 

desportiva destes profissionais.

As Piscinas Municipais da Mea-

lhada comemoraram o seu 10º 

aniversário, no dia 17 de Mar-

ço, com diversas actividades 

para todos os utentes. Natação 

para bebés, crianças e adultos, 

pólo aquático e hidroginástica 

foram algumas das propostas 

para este dia de festa, que con-

tou ainda com um bolo de ani-

versário e música ao vivo. As 

comemorações prosseguiram 

no dia 21 de Março, com ini-

ciativas para toda a população.

ASSOCiAçãO DE pATinAgEM DO 
pORTO vEnCEu 34º inTER-REgiõES DE 
hóQuEi EM pATinS

FéRiAS DA páSCOA junTARAM 38 
CRiAnçAS EM inúMERAS ACTiviDADES

ACçãO DE FORMAçãO pARA 
pROFESSORES DA ACTiviDADE FíSiCA E 
DESpORTivA

piSCinAS 
MuniCipAiS 
DA MEALhADA 
COMEMORARAM 
10º AnivERSáRiO 
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