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A Educação é e sempre será, 
para nós, uma prioridade. O 
novo Centro Educativo da Pam-
pilhosa, que inaugurámos nas 
comemorações do centenário 
da República, é apenas um 
exemplo dessa aposta. Um 
equipamento que teve um custo 
global de três milhões de euros 
e representa uma escola com 
condições de excelência para 
os cerca de 200 alunos que 
transitaram de seis escolas 
que encerraram com a regor-
ganização da rede escolar. As 
gerações que passaram pelas 
antigas escolas, hoje vêem 
os seus filhos, os seus netos, 
numa escola moderna, com as 
condições de aprendizagem 
necessárias para saírem melhor 
preparados para o futuro. E 
esta é a nossa recompensa: a 
melhor das recompensas.

A nossa aposta na Educação 
está ainda espelhada no Or-
çamento e Opções do Plano 
para 2011. Um orçamento de 
contenção, de 16,5 milhões 
de euros, que reflecte o pre-
sente contexto económico do 
país e do mundo, mas que dá 
continuidade à estratégica de 
desenvolvimento sustentada 
que traçámos para o nosso 
concelho, priorizando áreas 
como a acção social, o cresci-
mento económico, a educação 
e formação da população e o 

desenvolvimento sustentável. 
O documento prevê, por exem-
plo, a construção do Centro 
Educativo do Luso e a imple-
mentação da Agenda 21 Local, 
cujo protocolo de colaboração 
com a Universidade de Aveiro 
foi assinado este mês.

Trata-se de um documento 
que, à semelhança dos que 
fomos elaborando durante os 
meus anteriores mandatos, 
prescinde do que não é essen-
cial, focando-se apenas no ne-
cessário. Porque essa sempre 
foi a estratégia que adoptámos 
para o equilíbrio financeiro 
da autarquia e, mais agora, 
perante a crise económica e fi-
nanceira que assola o país, nos 
parece a certeira. E impõe-se 
sublinhar que a nossa estraté-
gia tem vindo a receber cada 
vez mais aprovação. Aliás, 
historicamente, o documento 
reuniu total consenso entre o 
Executivo da Câmara Munici-
pal, o que interpretamos como 
um sinal de reconhecimento 
pelas opções que tomámos. 

E porque Educação é também 
ensinar às novas gerações 
parte da nossa história, durante 
este ano quisemos celebrar da 
forma mais nobre o bicente-
nário da Batalha do Bussaco. 
E a recriação da batalha, no 
local onde há 200 anos ela se 

editOrial

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da Câmara Municipal

travou, feita por 150 recriadores 
de associações napoleónicas 
europeias, foi a melhor aula 
de história que poderíamos ter 
dado aos alunos deste conce-
lho. Fizemos chegar a história, 
ao vivo e a cores, com o som 
dos canhões e o cheiro a pól-
vora, a milhares de pessoas que 
assistiram ao evento. 

As comemorações dos 200 
anos da Batalha do Bussaco 
ficaram ainda pautadas pela 
visita do Senhor Presidente da 
República, Professor Doutor 
Aníbal Cavaco Silva ao Bussa-
co e pela realização do maior 
congresso internacional sobre 
a temática da batalha, que 
durante três dias juntou cerca 
de 20 oradores portugueses, 
brasileiros, espanhóis e france-
ses no Cine-Teatro Municipal 
Messias. Um congresso que vai 
ficar registado numa obra que 
deverá ser editada no ano que 
está prestes a começar.

E que seja um ano de união, 
porque juntos combateremos 
melhor as adversidades dos 
dias de hoje. Em pleno época 
festiva, desejo a todos em geral, 
e a cada um dos mais de 22 mil 
membros desta grande comu-
nidade concelhia em particular, 
um óptimo Natal e as maiores 
felicidades para o ano 2011. 
Boas Festas!
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MATA NACIONAL DO BUSSACO

a mata nacional do bussa-
co entrou no mundo mági-
co do natal no passado dia 
17 de dezembro. presépios 
ao vivo, sessões de contos 
e de cinema, exposições 
e colóquios, concertos e 
oficinas manuais, um raid 
fotográfico e muito, muito 
mais vai acontecer durante 
estas três semanas dedi-
cadas à quadra natalícia. O 
programa chama-se “natal 
na mata” e promete trazer 
mais encanto a um sítio que 
por si só já e mágico.

São três semanas dedica-
das à quadra natalícia, que 
prometem proporcionar mo-
mentos únicos de diversão 
a crianças e adultos. Uma 

mega iniciativa da Fundação 
Mata do Buçaco, que tem a 
ambição de trazer centenas 
de visitantes à Mata Nacio-
nal do Bussaco até dia 8 de 
Janeiro de 2011, mostrando 
que este local não é apenas 
encantador e deslumbrante 
nos meses mais quentes 
do ano. 

Presépio ao vivo, oficinas de 
artes manuais sobre o Natal, 
concertos, construção de 
presépios, recolha de ves-
tuário e brinquedos, sessões 
de cinema, exposições de 
presépios, colóquio sobre o 
Natal, sessões de contos de 
Natal, um raid fotográfico e o 
Cadeirão do Carmelita Des-
calço, em vez do tradicional 

Pai Natal, são algumas das 
actividades a realizar durante 
o “Natal na Mata”. 

Uma iniciativa da Fundação 
Mata do Buçaco, que conta 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada, Junta 
de Freguesia do Luso, 4 
Maravilhas da Mesa da Me-
alhada, Turismo do Centro, 
Sociedade Água de Luso, 
Hotéis Alexandre de Almei-
da, Desafio das Letras, Ca-
pitão Dureza, Caramujos e 
Cavacas do Luso, Paróquia 
do Luso, Agrupamentos 
de Escuteiros do Concelho 
da Mealhada, Movimento 
Artístico de Coimbra e Cruz 
Vermelha Portuguesa – De-
legação da Mealhada.

“natal na mata”: magia para tOdas as idades

Actividades Permanentes:

O Cadeirão do Carmelita Descalço 
|10h00/13h00 – 14h00/17h00 – junto ao 
convento de santa cruz do bussaco 

Mostra de Presépios “Vamos Construir um 
Presépio?” | avenida do convento

Exposição “Presépios no Convento” | 
10h00/13h00 – 14h00/17h00 – convento de 
santa cruz do bussaco 

Exposição de Pintura “Bussaco 2010” | 
10h00/13h00 – 14h00/17h00 – portas de 
coimbra

Exposição de Escultura de Aureliano de 
Aguiar | 10h00/13h00 – 14h00/17h00 – portas 
de coimbra

Exposição “A Batalha do Bussaco… em mi-
niatura” de joão pedro peixoto | 10h00/13h00 
– 14h00/17h00 – garagens do palace hotel 

Outras actividades:

20 de Dezembro (segunda-feira)
 Oficina “Prendas da Natureza” | 14h00 - por-
tas de coimbra – 2€ / participante – inscrições: 
oficinas.da.mata@gmail.com ou 963914340

Oficina “Decorações de Natal” | 15h00 - por-
tas de coimbra – 2€ / participante – inscrições: 
natalnamata@fmb.pt ou 963007857 

Exibição do filme “O Estranho Mundo de 
Jack” | 15h00 – garagem do palace hotel – 
entrada gratuita 

Oficina “Vem dar vida à biodiversidade no 
papel” | 17h00 - portas de coimbra – 2€ / 
participante – inscrições: oficinas.da.mata@
gmail.com ou 963914340

21 de Dezembro (terça-feira) 
Oficina “Carimbos da Natureza” | 14h00 
- portas de coimbra – 2€ / participante – 
inscrições: oficinas.da.mata@gmail.com ou 
963914340

Exibição do filme “How the Grinch Stole 
Christmas” | 15h00 – garagem do palace 
hotel – entrada gratuita 

Oficina “Construir Presépios” | 15h00 - por-
tas de coimbra – 2€ / participante – inscrições: 
natalnamata@fmb.pt ou 963007857 

Oficina “Licores e geleias da Mata” | 17h00 
- portas de coimbra – 2€ / participante – 
inscrições: oficinas.da.mata@gmail.com ou 
963914340

“Torre de Escalada” | 10h00/13h00 – 
14h00/17h00 – portas de coimbra – 2€/ 
participante

22 de Dezembro (quarta-feira) 
Exibição do filme “Kung Fu Panda” | 15h00 
– garagem do palace hotel – entrada gratuita 

Oficina “Um Natal Ecológico” | 15h00 - portas 
de coimbra – 2€ / participante – inscrições: 
oficinas.da.mata@gmail.com ou 963914340

Colóquio “O Natal e o Presépio” | 16h00 – 
convento de santa cruz do bussaco – entrada 
gratuita – Oradores: padre carlos godinho, 
padre jeremias vechina, em representação 
da Ordem dos carmelitas descalços e dr. 
alexandre pais, do museu nacional do azulejo

23 de Dezembro (quinta-feira) 
Dia da Solidariedade na Mata | entrega de 
vestuário, calçado e brinquedos - 10h00/13h00 
– 14h00/18h00 – garagens do palace hotel 

24 de Dezembro (sexta-feira) 
Acender do Madeiro de Natal 
missa do galo | 23h00 – igreja paroquial de 
luso

“Café e Filhoses” | 00h30 – junto ao madeiro 
no natal na mata nacional do buçaco 

25 de Dezembro (sábado) 
Toque das Matinas | 09h00 – convento de 
santa cruz do bussaco 

Missa de Natal | 11h30 – igreja paroquial 
de luso 

Presépio ao Vivo | a partir das 14H30 – Or-
ganização: agrupamentos de escuteiros do 
concelho de mealhada 

26 de Dezembro (domingo) 
Presépio ao Vivo | a partir das 10H00 – Or-
ganização: agrupamentos de escuteiros do 
concelho de mealhada 

Concerto de Natal – grupo coral magister da 
mealhada, coro vox et communio (penacova) 
e recital de poesia pela associação de apo-
sentados da bairrada | 21h00 – convento de 
santa cruz do buçaco – entrada: 2€ 

27 de Dezembro (segunda-feira) 
Oficina de Jardinagem e Atelier de Rádio | 
10h30 - portas de coimbra – 2€ / participante 
– inscrições: oficinas.da.mata@gmail.com ou 
963914340

Apresentação e divulgação do programa 
anual de “Domingos na Mata” | 15h00 – 
convento de santa cruz do bussaco 

Exibição do filme “Uma História de En-
cantar” | 15h00 – garagens do palace hotel 
– entrada gratuita 

“Torre de Escalada” | 10h00/13h00 – 
14h00/17h00 – portas de coimbra – 2€/ 
participante

28 de Dezembro (terça-feira) 
Exibição do filme “Uma Canção de Natal” | 
15h00 – garagens do palace hotel – entrada 
gratuita 
“torre de escalada” | 10h00/13h00 – 
14h00/17h00 – portas de coimbra – 2€ / 
participante

29 de Dezembro (quarta-feira) 
Exibição do filme “Charlie e a Fábrica de 
Chocolate” | 15h00 – garagens do palace 
hotel – entrada gratuita

“Torre de Escalada” | 10h00/13h00 – 
14h00/17h00 – portas de coimbra – 2€/ 
participante

31 de Dezembro (sexta-feira)
“Caça ao Tesouro” | 10h00 – início: convento 
de santa cruz do bussaco – 5€/ participante 
– inscrições: gabcom@capitaodureza.com ou 
239918148 

2 de Janeiro (domingo) 
Percurso Pedestre “Domingos na Mata / 
Árvores notáveis do bussaco” | 10h00 

Demonstração de Pintura ao Vivo pelo Mo-
vimento Artístico de Coimbra | 10h00/13h00 
– 14h00/17h00 – junto aos jardins do palace 
hotel do bussaco 

Oficina de Pintura  |  10h00/13h00 – 
14h00/17h00 – garagens do palace hotel 
- 2€ / participante – inscrições: natalnamata@
fmb.pt ou 963007857 

Cortejo de Reis | 14h30 – junto aos jardins 
do palace hotel do bussaco - Organização: 
associação dos aposentados da bairrada

4 de Janeiro (terça-feira) 
“Torre de Escalada” | 10h00/13h00 – 
14h00/17h00 – portas de coimbra – 2€/ 
participante

Visita guiada à Mata Nacional do Buçaco | 
14h30 – convento de santa cruz do bussaco 
– actividade gratuita 

Eucaristia “Beijar do Menino” | 19h00 – con-
vento de santa cruz do bussaco 

6 de Janeiro (quinta-feira) 
entrega de prémios do i raid Fotográfico da 
mata nacional do buçaco | 16h00 – convento 
de santa cruz do bussaco 

Cantar dos Reis | 19h00 – junto ao palace 
hotel do bussaco 

8 de Janeiro (sábado)
Concerto pelo Coral Cluny Vox | 21h00 – 
convento de santa cruz do bussaco 

Observações:
Os valores para participação em actividades, no 
âmbito do “natal na mata”, não incluem entrada 
de veículos na mata nacional do buçaco 

“livre-trânsito – natal na mata” inclui entrada 
de veículo na mata nacional do buçaco e 
convento de santa cruz do bussaco, tem um 
custo de 20€ e é válido para quatro pessoas, de 
17 de dezembro a 6 de janeiro. aquisição: sede 
da Fundação mata do buçaco, de segunda a 
sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00.

PrOgrAMAçãO
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munícipes da mealhada 
cOm mais beneFíciOs Fiscais 

DErrAMA, IMI E IrS PArA 2011

assembleia municipal 
aprOva prOpOstas pOr unanimidade

Os contribuintes residentes no 
concelho da mealhada são, 
em todo o distrito de aveiro, 
os que mais benefícios fiscais 
vão usufruir em 2011. isto 
porque a câmara da mealha-
da é a autarquia do distrito 
que deliberou a menor taxa 
de participação no irs dos 
sujeitos passivos residentes 
no concelho. a deliberação 
de 3% efectuada em 2009 
(relativa ao irs de 2010) vai 
permitir que os contribuintes 
da mealhada usufruam, em 
2011, de um benefício de 
2%, designado precisamente 
como “benefícios municipais” 
na demonstração de liquida-
ção de irs.

Enquanto a maioria dos con-
celhos tem deliberado uma 
participação de 5% no IRS 
dos seus sujeitos passivos, o 
valor máximo previsto na lei, 
o Município da Mealhada tem 
vindo sempre a deliberar um 
valor inferior, começando nos 
4% em 2008, passando em 
2009 para os 3%, valor igual-
mente aprovado em 2010, no 
passado mês de Setembro, 

para o ano fiscal de 2011.

Isto quer dizer que, tendo em 
conta a taxa de 3% de parti-
cipação no IRS que a Câmara 

Municipal deliberou no ano 
de 2009, os contribuintes do 
concelho vão usufruir de uma 
dedução de 2% no valor da 
colecta de 2010. Uma medida 

que, apesar de ter um reflexo 
menos positivo para as finan-
ças da autarquia (vai reduzir 
em 40% a receita que poderia 
ser arrecadada), procura aju-

dar os munícipes numa altura 
em que o país atravessa uma 
grave situação económica e 
financeira, contribuindo para 
melhorar o seu nível de vida

as propostas para a taxa de 
derrama, as taxas de imposto 
municipal sobre imóveis (imi) 
e a taxa de participação de 
3% no irs (imposto sobre 
o rendimento das pessoas 
singulares) foram aprovadas, 
por unanimidade, na reunião 
da assembleia municipal de 
30 de setembro de 2010. a 
assembleia municipal deu, 
assim, luz verde às propostas 
do executivo, que mantém a 

redução das taxas de impos-
tos que tem vindo a ser feita 
nos últimos anos.

As pequenas empresas e os 
empresários em nome indi-
vidual, que tenham sede na 
área do Município da Mealha-
da, cujo volume de negócios 
do corrente ano não exceda 
os 150 mil euros, não vão 
pagar derrama durante o 
ano de 2011. Por sua vez, os 

sujeitos passivos que apre-
sentem volumes de negó-
cio superior a 150 mil euros 
neste ano, estarão sujeitos a 
uma taxa de derrama de 1% 
(redução de 33% em relação 
ao valor máximo permitido na 
lei, 1,5%) sobre o lucro tribu-
tável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas (IRC) 
no ano económico de 2011.  

Também no próx imo ano 
económico, a taxa de IMI para 
os prédios urbanos avaliados 
em termos do CIMI vai ser 
de 0,2% (50% abaixo do 
limite máximo previsto por 
lei), enquanto a taxa de IMI 
para os prédios urbanos não 
avaliados em termos do CIMI 
será de 0,6% (15% abaixo do 
limite previsto na lei). 

O Executivo socialista optou 

ainda por estabelecer uma 
participação de 3% no IRS 
dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal no concelho, 
um valor consideravelmente 
abaixo do previsto na lei (5%). 
A proposta representa uma 
redução de 40% na receita 
que poder ia ser arrecada 
pela Câmara Municipal da 
Mealhada, a qual reverterá a 
favor dos contribuintes sujei-
tos a IRS. 
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O Orçamento da câmara mu-
nicipal da mealhada para 2011 
é de 16,5 milhões de euros, o 
que representa uma redução 
de 2,1 milhões de euros rela-
tivamente ao do ano passado. 
um orçamento de contenção, 
“prudente” e “equilibrado” face 
ao presente contexto econó-
mico, que dá continuidade à 
estratégia de desenvolvimento 
que tem vindo a ser seguida, 
aos longo dos anteriores man-
datos, pelo executivo socialis-
ta. O documento foi aprovado 
por unanimidade, pela primeira 
vez nos últimos dez anos, na 
reunião de câmara do passado 
dia 9 de dezembro. 

O Orçamento da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada para 2011 
prevê uma despesa global da 
ordem dos 16.501.651 euros, 
sendo que 9.565.187 euros 
correspondem a despesas cor-
rentes e 6.936.454 euros a 
despesas de capital, ou seja, a 
investimentos. E se o montante 
a investir diminui relativamente 
ao do ano passado, por força 
do actual contexto económico, é 
de salientar o esforço efectuado 
para manter a capacidade de 
investimento (cerca de 1,4 mi-
lhões de euros), já que, ao nível 
da realização de receita, estão 
previstos 10.972.639 euros em 
receitas correntes e 5.529.012 
euros em receitas de capital.

No que diz respeito às grandes 
opções do plano para o próximo 
ano, o documento prevê um 
maior investimento em áreas 
como a Acção Social, o Ambien-
te, a Educação e Obras Munici-
pais, contemplando empreitadas 
como a passagem hidráulica da 
Rua Dr. Américo Couto, o Cen-
tro Educativo do Luso, o Posto 
de Informação Turística/ Loja 4 
Maravilhas, o Mercado Municipal 
da Pampilhosa, o Willuso – Cen-
tro de Investigação e Parque 
de Serviços, a requalificação 
das zonas centrais do Luso e 
Barcouço, a remodelação do 
Sistema de Abastecimento da 
Mealhada e a construção do 
Sistema de Bombagem do Car-
queijo, entre outras. Refira-se, 

ainda, a aposta em projectos 
estruturantes como a Agenda 
21 Local ou os programas de 
expansão e desenvolvimento do 
pré-escolar e do 1º ciclo.

“Trata-se de dar continuidade a 
uma política de desenvolvimento 
integrada e sustentada que nos 
comprometemos seguir e que 
tem pautado a nossa linha de 
acção. Assim, o Orçamento e 
Opções do Plano de 2011 priori-
za: a acção social, o desenvolvi-
mento económico, a valorização 
e qualificação da população, a 
Educação e o desenvolvimento 
sustentável”, pode ler-se na 
nota introdutória do documento, 
escrita pela Vice-Presidente da 
Câmara, Filomena Pinheiro. “O 
Orçamento e Opções do Plano 
de 2011 está dotado das rubri-
cas necessárias à realização dos 
objectivos estratégicos e a fazer 
face às necessidades emergen-
tes”, conclui a autarca. 

O documento foi aprovado his-
toricamente, por unanimidade, 
na reunião de câmara de 9 de 
Dezembro. “Congratulo-me com 

o enorme bom senso que está 
a existir”, afirmou o Presiden-
te da Câmara, Carlos Cabral, 
referindo-se a aprovação por 
unanimidade. O autarca salien-
tou ainda que o documento 

espelha a estratégia financeira 
que tem vindo a ser seguida pelo 
seu Executivo, de “adquirir o que 
é necessário, gerir com um enor-
me cuidado e prescindir do que 
não é essencial” e recordou o 

“equilíbrio financeiro da Câmara 
da Mealhada”, sublinhando que, 
pelo quinto ano consecutivo, 
a autarquia vai entrar em 2011 
sem qualquer dívida a emprei-
teiros ou fornecedores.

OrçamentO de 16,5 milhões 
de eurOs aprOvadO pOr unanimidade

transFerências para as juntas de Freguesia

O valor das transferências para as freguesias, previstas a título de delegação de competências 
em áreas como a iluminação pública, a limpeza de valetas, bermas, caminhos e passeios e a 
sinalização toponímica é de 167.200 euros.
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OBRAS MUNICIPAIS

EDIfíCIO DA JUNTA DE frEgUESIA DA PAMPILhOSA – EM CONCLUSãO

SEgUNDA fASE DO PArqUE DA CIDADE – EM ExECUçãO

PAvIMENTAçõES NO BUSSACO – EM CONCLUSãO PAvIMENTAçõES NO BUSSACO – EM CONCLUSãO

ACESSOS AO CENTrO EDUCATIvO DA PAMPILhOSA – CONCLUíDA

PONTE DE várzEAS – EM ExECUçãO
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O centro educativo da pampi-
lhosa foi umas das 100 novas 
escolas inauguradas no dia 
5 de Outubro, numa acção 
simultânea, à escala nacional, 
que decorreu no âmbito das 
comemorações dos 100 anos 
da república portuguesa. a 
nova valência educativa do 
concelho foi inaugurada pelo 

secretário de estado da saú-
de, Óscar gaspar, que salien-
tou a importância do papel das 
câmaras municipais em todo 
o processo de construção dos 
centros educativos.

“Portugal quando põe mãos 
à obra consegue coisas im-

pressionantes. Há 5 anos 
isto era apenas um sonho”, 
sublinhou o representante do 
Governo, salientando o papel 
das autarquias no processo 
de construção dos centros 
escolares. “Estamos a falar 
de um processo que envolveu 
cerca de 400 milhões de eu-
ros do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) e 
que teve um grande impulso 
graças ao papel das Câmaras, 
que serviram de locomotivas”, 
frisou, referindo que existem 
566 projectos de centros es-
colares aprovados, 333 dos 
quais já estão concluídos e 
123 em construção. “Esta 
geração vai sair melhor pre-
parada para o futuro. Estes 
novos espaços têm condições 
inigualáveis para a aprendiza-
gem. É nossa grande refor-
ma”, concluiu. 

“Este equipamento que aqui 
está e que, no seu conjunto, 
custou três milhões de euros 
– com uma comparticipação 
de cerca de um milhão por 
parte do Estado – é a prova 
do investimento que a Câma-
ra da Mealhada tem feito na 
Educação”, referiu, por sua 
vez, o Presidente da Câmara 
da Mealhada. “Este é um 
acon tecimento fundamental 
para todos os que são desta 
terra. É um marco histórico”, 

afirmou Carlos Cabral, acres-
centando que “vale a pena 
viver para vermos o que aqui 
temos. Uma escola com todas 
as condições, de excelência, 
de grande qualidade”. 

Já o presidente da Comissão 
Administrativa Provisória do 
Agrupamento de Escolas da 
Mealhada, Fernando Trindade, 

lembrou, por sua vez, que ne-
nhum equipamento é eficaz se 
os encarregados de educação 
não cumpriram o seu papel. 
E deixou o recado: “É preciso 
acompanhamento e dedica-
ção por parte dos encarre-
gados de educação, porque 
não há escola que valha se 
não houver encarregados de 
educação empenhados”.  

MUNICÍPIO

centrO educativO FOi uma das 100 
escOlas inauguradas nO 5 de OutubrO

O Centro Educativo da Pampilhosa acolhe 195 alunos que 
transitaram de seis escolas do concelho que fecharam com 
a reorganização da rede escolar. Um edifício que concen-
tra 10 salas de aula, quatro salas para as Actividades de 
Enriquecimento Curricular, sala dos professores, secretaria 
e salas de apoio administrativo, instalações desportivas 
cobertas e exteriores, balneários, anfiteatro, biblioteca, 
refeitório e cozinha.

CENTrO EDUCATIvO 
DA PAMPILhOSA



as portas de sula serviram de cenário 
à reprodução história da batalha do 
bussaco por 150 recriadores de várias 
associações napoleónicas da europa. 
um recuo de 200 anos no tempo, que 
possibilitou ao público presente assis-
tir, ao vivo e a cores, no preciso local 
onde tudo aconteceu e com o maior 
rigor possível, ao segundo maior 
ataque das forças napoleónicas. “É 
uma espécie de papel químico do que 
sucedeu há 200 anos atrás”, resumiu 
Faria e silva, presidente da associa-
ção napoleónica portuguesa. 

Dia 27 de Setembro de 1810. De um 
lado as tropas francesas, lideradas 

por Massena, a subirem a encosta 
da Serra do Bussaco. Do outro, as 
forças portuguesas e inglesas, sob o 
comando do general Arthur Wellesley, 
a defenderem o território e a impedirem 
a passagem do inimigo a todo o custo. 
Era o segundo maior ataque das forças 
napoleónicas e ocorreu precisamente 
nas portas de Sula, onde no dia 26 de 
Setembro de 2010 tudo se repetiu. A 
única diferença é que os combatentes 
não eram mais de 110 mil no seu total, 
mas sim 150 recriadores de associa-
ções napoleónicas de países europeus, 
nomeadamente de Portugal, Espanha, 
França e Inglaterra. O som foi de es-
pingardas e canhões, o fumo era mais 
que muito e o cheiro a pólvora imprimia 

ainda mais realidade à acção. 

“Uma imagem vale por mil palavras. 
Ao recriarmos esta batalha estamos a 
voltar 200 anos atrás, para que toda a 
gente possa realmente perceber o que 
se passou na altura. É a melhor aula 
de história que podemos dar”, afirmou 
Faria e Silva, presidente da Associação 
Napoleónica Portuguesa que, a par 
com a Câmara da Mealhada, promoveu 
a recriação. “O barulho dos canhões, 
das espingardas, o cheiro da pólvora, 
nenhuma aula de história consegue 
reproduzir isto”, acrescentou, satisfeito 
com a imensidão de gente que estava 
a assistir. “Está muito público”, referiu. 
O cenário foi exclusivamente preparado 

para o efeito e os recriadores também 
tiveram de fazer o seu trabalho de casa. 
“são cerca de 150 recriadores. não 
são figurantes. são recriadores. a 
diferença é que os recriadores estu-
dam a história, a maneira de estar dos 
soldados, as fardas, as estratégias 
militares, de forma a reproduzirem 
o mais fielmente possível o que se 
passou”, explicou Faria e Silva. “O que 
vimos hoje é o mais próximo possível 
da realidade. É uma espécie de papel 
químico do que sucedeu há 200 anos 
atrás”, concluiu.

Uma opinião partilhada pelo presidente 
da Câmara, Carlos Cabral. “estamos a 
fazer chegar a história ao vivo a toda 
esta multidão. esta é a melhor lição 
de história que já foi dada”, afirmou 
o autarca, visivelmente satisfeito e 
orgulhoso com a recriação da Bata-
lha do Bussaco. “Esta recriação tem, 
sem dúvida, uma vertente cultural. 
Pretendemos que todos os que aqui 
estão fiquem com uma perspectiva de 
como se desenvolveu a batalha que tão 
importante foi para as nossas gentes”, 
concluiu.

Escaramuça foi o aperitivo
A escaramuça que foi recriada no sá-
bado, dia 25 de Setembro, na avenida 
Emídio Navarro, no Luso, foi o aperitivo 
para a recriação. Várias centenas de 
pessoas assistiram ao vivo a uma pe-
quena demonstração da batalha pelos 
cerca de 150 recriadores. Tiros de 
canhão, disparos de espingarda, muito 
fumo e o inconfundível cheiro a pólvora 
seca abriram o apetite do público pre-
sente para o grande dia da recriação 
histórica da Batalha do Bussaco. 

batalha dO bussacO 
FOi passada a “papel químicO”
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 a vitória das tropas portugue-
sas e inglesas às forças fran-
cesas no dia 27 de setembro 
de 1810 na serra do bussaco 
foi assinalada a preceito, com 
honras do chefe de estado, 
no local onde a história se 
escreveu. duzentos anos de-
pois, o presidente da repú-
blica, aníbal cavaco silva, 
lembrou que agora o inimigo é 
outro, chama-se crise econó-
mica, mas que é necessária a 
mesma atitude para o vencer: 
“também hoje, para vencer os 
grandes desafios que enfrenta-
mos, dependemos sobretudo 

da nossa determinação e do 
nosso esforço colectivo”.

“Temos o dever, perante os 
nossos antepassados e perante 
nós próprios, de nos unirmos 
em torno de soluções corajo-
sas, justas e responsáveis que 
permitam assegurar um futuro 
de desenvolvimento, segurança 
e bem-estar para Portugal”. Foi 
esta a ideia-chave do discurso 
do Presidente da República nas 
cerimónias oficiais do bicentená-
rio da Batalha do Bussaco, que 
decorreram no dia 27 de Setem-
bro, no Obelisco, e contaram 

com a participação do Ministro 
da Defesa, Augusto Santos Sil-
va, do Chefe do Estado-Maior 
do Exército, General José Luis 
Pinto Ramalho, do Duque de 
Kent, em representação da Co-
roa britânica e do Presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, 
Carlos Cabral. 

Num discurso de analogias entre 
o inimigo francês da histórica 
batalha e a crise económica e 
financeira dos dias de hoje, Ca-
vaco Silva lembrou que “no pas-
sado, os Portugueses souberam, 
sempre, vencer a adversidade e 

decidir, em liberdade, o seu pró-
prio futuro como Nação sobera-
na e independente (…) contando, 
principalmente, com as suas 
próprias virtudes e capacidades”. 
“Também hoje, para vencer os 
grandes desafios que enfrenta-
mos, dependemos sobretudo da 
nossa determinação e do nosso 
esforço colectivo”, concluiu o 
Presidente da República.

Uma mensagem partilhada, 
também no seu discurso, pelo 
Presidente da Câmara Munici-
pal da Mealhada. Carlos Cabral 
lembrou que foi naquele preciso 

local que a tropas lusas, com 
a ajuda dos aliados britânicos, 
venceram o mais poderoso exér-
cito militar do mundo, defenden-
do que esse exemplo de bravura 
deve ser seguido, nos dias de 
hoje, pelo povo português na 
luta contra a crise económica e 
financeira que assola o país. “E 
tal como o Moleiro de Sula dizia 
das forças francesas, que aqui 
não passavam, também dire-
mos, com certeza, que a crise 
não nos vai dominar”, sublinhou.

“Neste momento, neste local 
sagrado, e tendo em conta os 
tempos difíceis em que vivemos, 
estamos certos que seguindo o 
exemplo de coragem dos bravos 
soldados que aqui deram a vida, 
que aqui se bateram, seguindo 
o exemplo de fraternidade dos 
monges carmelitas, também 
não deixaremos que a crise 
de hoje nos domine”, afirmou 
o Presidente da Câmara, real-
çando a importância da Batalha 
do Bussaco para a população 
do concelho da Mealhada, que 
também deu o seu contributo 
para esta guerra. “Não posso 
deixar de referir que o 27 de 
Setembro é uma data sagrada 
para a população do meu con-
celho, uma data que ainda hoje 
perdura”, concluiu.

As cerimónias dos 200 anos do 
27 de Setembro prosseguiram 
com uma visita ao Museu Militar 
do Bussaco e com a inaugu-
ração da Exposição “Linhas 
de Defesa de Lisboa durante a 
Guerra Peninsular – a Arte e o 
Engenho de Fortificar parou a 
Invasão de Massena”, apresen-
tada pelo Tenente-Coronel José 
Berger, no Convento de Santa 
Cruz do Bussaco.

200 ANOS DA BATALhA DO BUSSACO

presidente da república 
nas cerimÓnias cOmemOrativas
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O congresso internacional 
comemorativo da batalha do 
bussaco, que decorreu de 29 
a 31 de Outubro no cine-teatro 
municipal messias, vai ficar 
registado num livro que será 
editado pela câmara municipal, 
pela academia portuguesa de 
história e pela comissão por-
tuguesa de história militar. uma 
obra inteiramente dedicada à 
batalha e a toda a sua envolven-
te histórica, que vai reunir mais 
de 20 depoimentos de consa-
grados historiadores nacionais 
e internacionais.

Três dias de palestras realizadas 
por historiadores portugueses, 
brasileiros, espanhóis e franceses 
sobre a batalha que se travou a 27 
de Setembro de 1810 na Serra 
do Bussaco vão ficar registados 
num livro sobre o evento que 
deverá ser editado em 2011. Uma 
obra que espelhará o congresso 
organizado pela Academia Por-
tuguesa de História e promovido 
pela Câmara Municipal da Me-
alhada, no âmbito do programa 
de comemorações dos 200 anos 
da Batalha do Bussaco. Um 
evento que contou com mais de 
120 inscritos e um conjunto de 

diversas iniciativas, entre elas dois 
concertos. 

A obra, talvez a mais importante 
e completa sobre a história dessa 

batalha, abordará o tema em to-
das as suas perspectivas, desde 
o enquadramento de Portugal 
no contexto europeu do início 
do século XIX, passando pelas 

características das operações 
militares desenvolvidas no local 
até à visão actual dos estrangeiros 
sobre esta histórica batalha que 
tanto representa para o concelho 

da Mealhada. O livro, que perpe-
tuará também as comemorações 
do bicentenário da Batalha do 
Bussaco, deverá ser publicado lá 
para finais de 2011.

as comemorações dos 200 
anos da batalha do bussaco 
prosseguem com a exposição 
“O uniforme militar português 
do início do século XiX – agua-
relas do general ribeiro arthur”. 
uma mostra de fotografias da 
autoria do coronel ribeiro de 
Faria sobre as aguarelas do 
general ribeiro arthur, que vai 
estar patente ao público, no 
cine-teatro municipal messias, 
até ao próximo dia 16 de janeiro 
de 2011. a entrada é livre.

A exposição tem como temática 
o uniforme militar português do 
início do século XIX. São fotogra-
fias assinadas pelo Coronel Ribei-
ro de Faria – autor de várias ou-
tras mostras fotográficas, como 
a exposição “O(s) Rosto(s) da 
Batalha” – sobre as aguarelas que 

o General Ribeiro Arthur sobre os 
uniformes do Exército Português. 
O General Ribeiro Arthur viveu na 
segunda metade do século XIX e 
início do século XX, seguiu carrei-
ra militar e dedicou muito do seu 
tempo à escrita, à pintura e ao 
estudo dos uniformes militares, 
recolhendo diversos documentos 
que lhe permitiram reconstituir 
um grande número de figurinos 
dos antigos uniformes do Exér-
cito Português. Pintou-os depois, 
a aguarela, chegando a ter visto 
muitos dos seus trabalhos em 
exposições internacionais. As 
suas obras sobre os uniformes 
militares foram, posteriormente, 
fotografadas pelo Coronel Ribeiro 
de Faria, que as apresenta agora, 
na Sala de Exposições do Cine-
Teatro Municipal Messias, até dia 
16 de Janeiro de 2011.

cOngressO internaciOnal vai Ficar 
registadO em livrO

eXpOsiçãO de FOtOgraFia sObre O uniFOrme militar pOrtuguês 
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O concelho da mealhada está 
em terceiro lugar no ranking 
nacional de escolas premia-
das com a bandeira verde 
eco-escolas, que reconhece 
as boas práticas de sustenta-
bilidade nos estabelecimentos 
escolares. vinte e oito escolas 
do município foram galardo-
adas pelo seu desempenho 
no ano lectivo 2009/2010, 
conduzindo o município ao 
terceiro lugar da tabela, logo 
a seguir ao concelho de ílha-
vo e de sinta, que ocupam 
respectivamente a segunda e 
a primeira posição.

O galardão reconhece que, du-
rante o ano lectivo de 2009/2010, 
estas 28 escolas do concelho 
desenvolveram boas práticas de 
sustentabilidade e um trabalho 
de competência e distinção na 
área de Educação Ambiental. 
Um trabalho orientado pelos 
professores coordenadores de 
cada escola, que contaram com 
o apoio dos professores da 
Actividade de Enriquecimento 
Curricular Educação Ambiental 
e Cidadania, e dos pais e en-
carregados de educação, para 
a concretização de sucesso do 
plano de Educação Ambiental 
traçado no início do ano lectivo.

O projecto Eco-Escolas, promo-
vido em Portugal pela Associa-
ção Bandeira Azul da Europa, 
pretende encorajar acções e re-
conhecer o trabalho de qualida-
de desenvolvido pela escola, no 
âmbito da Educação Ambiental. 
O programa internacional forne-
ce fundamentalmente metodolo-
gia, formação, materiais pedagó-
gicos, apoio e enquadramento 
ao trabalho desenvolvido pela 
escola. A realização de activida-
des e partilha de conhecimento 
têm sido a palavra-chave deste 
programa que se inspira na 
Agenda 21 e que completa já 15 
anos de existência.

O Eco-Escolas contou, este 
ano, com a participação de 
1337 escolas distribuídas por 
225 concelhos do continente e 
ilhas. Dessas, 1043 escolas de 
207 municípios demonstraram 
ter qualidade suficiente para 
serem galardoados com a ban-
deira verde. Os prémios foram 
entregues numa cerimónia que 
decorreu, no dia 24 de Setem-

bro, em Ourém, e que contou 
com cerca de 5000 participan-
tes, entre professores, alunos, 
representantes dos municípios 
e outras entidades. As 28 es-
colas da Mealhada fizeram-se 
representar por 41 alunos, 13 
professores, a vice-presidente 
da Câmara, Filomena Pinheiro, 
e o Vereador do Ambiente, Júlio 
Penetra.

As Oficinas de Educação Ambiental estão de volta. Esta é já a quinta edição de um projecto da 
autarquia que tem provado o seu sucesso de ano para ano, conseguindo o número máximo de 
inscritos na maioria dos ateliers. O programa deste ano conta igualmente com oito actividades 
lúdico-pedagógicas, dirigidas a crianças com mais de seis anos, jovens e adultos do concelho, 
a decorreram aos sábados, na sede de cada uma das freguesias do concelho. 

O programa Educação em Movimento também está aí, com novas actividades de Inglês, Música, 
Educação Ambiental e Desporto. Um projecto promovido pela Câmara Municipal, no âmbito 
das Actividades de Enriquecimento Curricular, que prevê a realização de 33 acções educativas 
dirigidas especialmente às crianças, mas também a toda a população do concelho. São inicia-
tivas pedagógicas que procuraram complementar as aprendizagens curriculares, totalmente 
gratuitas e realizadas aos fins-de-semana, das 9h30 às 12h30, em vários espaços do município. 
A primeira actividade realizou-se no dia 3 de Outubro e foi um torneio de basquetebol destinado 
a crianças e familiares. O programa termina dia 12 de Junho com um campeonato de atletismo 
a decorrer no Centro de Estágios do Luso. 

EDUCAÇÃO E AMBIENTE

mealhada em terceirO lugar 
nO ranking naciOnal ecO-escOlas

OfICINAS DE EDUCAçãO AMBIENTAL

EDUCAçãO EM MOvIMENTO 

Escola 2.º CEB do Canedo
Escola EB 2,3 de Mealhada
Escola EB 2,3 de Pampilhosa do Botão - Agrupa-
mento Vertical
Escola EB1 da Mealhada
Escola EB1 da Silvã
Escola EB1 de Antes
Escola EB1 de Barcouço
Escola EB1 de Carqueijo
Escola EB1 de Casal Comba
Escola EB1 de Cavaleiros
Escola EB1 de Lameira de S. Pedro
Escola EB1 de Travasso
Escola EB1/JI de Ventosa do Bairro
Escola EB1 de Vimieira
Escola EB1 do Luso
Escola EB1 Entroncamento
Escola EB1 Pampilhosa Nº 1
Escola EB1 Vacariça
Escola EB1/JI de Mala
Fundação Bissaya Barreto
Jardim de Infância da Pampilhosa
Jardim de Infância da Silvã
Jardim de Infância de Canedo
Jardim de Infância de Casal Comba
Jardim de Infância de Vacariça
Jardim de Infância de Vimieira
Jardim de Infância do Luso
Jardim de Infância Quinta do Valongo

ESCOLAS DO MUNICíPIO gALArDOADAS: 
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a agenda 21 local do municí-
pio da mealhada deverá estar 
pronta dentro de 18 meses. 
O documento que definirá 
o plano estratégico para o 
desenvolvimento sustentável 
do concelho vai começar a 
ser elaborado pelo instituto 
do ambiente e desenvolvi-
mento – idad da universidade 
de aveiro, que já é oficial-
mente parceiro da câmara 
municipal na implementação 
da agenda 21 local. O pro-
tocolo de colaboração foi 
assinado, dia 13 de dezem-
bro à tarde, no salão no-
bre dos paços do concelho.

A promoção do desenvolvi-
mento sustentável do concelho 
sempre foi uma das prioridades 
da Câmara Municipal. A aposta 
na cobertura de 100% de sane-
amento básico, não só da rede 
de águas, mas de esgotos e 
respectivo tratamento, a intro-
dução da disciplina Educação 
Ambiental e Cidadania como 
quarta Actividade de Enrique-
cimento Curricular (totalmente 
financiada pela autarquia), a 
promoção de oficinas de Edu-
cação Ambiental, o incentivo à 
reciclagem de óleos alimenta-
res e a implementação da com-
postagem e uso de briquetes 
nas escolas são alguns exem-
plos do trabalho já realizado. 

Um trabalho que em muito 
facilita a implementação da 
Agenda 21 Local, que passa a 
ser uma realidade com a elabo-
ração do documento que defi-
nirá o plano estratégico para o 

desenvolvimento sustentável 
do município. Um desenvolvi-
mento que procure satisfazer 
as necessidades da geração 
actual, sem comprometer, a 
todos os níveis, as gerações 

futuras. “Devemos precisar de 
um ano e meio para a execução 
do documento. É sempre um 
prazo relativo, porque depende 
muito da mobilização de enti-
dades e população, mas é essa 
a expectativa. Depois, é imple-
mentá-lo”, afirmou o Presiden-
te do IDAD, Carlos Borrego.

“A Agenda 21 Local é mais 
do que apenas uma agenda. 
É uma estratégia que assenta 
em três vertentes essenciais: o 
ambiente, a sustentabilidade e 
a educação ambiental e todas 
elas são prioridades deste 
município”, prosseguiu Carlos 
Borrego, elogiando o trabalho 
que já foi desenvolvido pela au-
tarquia. “A Câmara está de pa-
rabéns pelo investimento que 
fez nos últimos anos. O que 
pretendemos agora é perceber 
como melhorar o que já foi feito 
e iniciar o que é preciso fazer”, 
continuou, concluindo: “Con-
tamos com a colaboração da 

Câmara, mas também das Jun-
tas de Freguesias, das escolas 
e de toda a população para o 
sucesso deste nosso desafio”. 

Dentro de aproximadamente 
ano e meio, o Município da 
Mealhada já deverá ter um 
plano estratégico de acção 
ambiental para o concelho, 
que identifique os principais 
objectivos e necessidades do 
município a nível ambiental e a 
melhor forma de os satisfazer. 
“Cabe agora à Universidade de 
Aveiro dizer-nos que caminho 
devemos seguir para que o 
nosso concelho cresça de uma 
forma equilibrada, com vista a 
um futuro melhor”, afirmou, por 
sua vez, o Presidente da Câma-
ra, Carlos Cabral, assegurando 
que a autarquia vai continuar 
a apostar no envolvimento da 
comunidade na preservação 
do ambiente, na melhoria da 
cidadania e no desenvolvimen-
to sustentável do concelho.

EDUCAÇÃO E AMBIENTE

municípiO avança 
cOm agenda 21 lOcal
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ACÇÃO SOCIAL

rOda viva: recebe de quem quer 
dar, para dar a quem precisa

a roda viva – loja social do 
município da mealhada abriu 
as portas ao público no pas-
sado dia 6 de Outubro. um 
serviço dirigido às famílias 
carenciadas do concelho, que 
já está em funcionamento há 
cerca de um ano no gabinete 
de acção social da câmara 
municipal, mas que ganha 
agora um espaço físico nas 
antigas instalações da me-
agri, onde vão trabalhar os 
seis voluntários que abraça-
ram este projecto. 

Recolher bens materiais doa-
dos por particulares ou empre-
sas, para depois os entregar a 
famílias carenciadas do con-
celho, de forma a satisfazer as 
suas necessidades imediatas, é 
o objectivo desta valência social 
criada pela Câmara Municipal. 
Tudo isto sob uma avaliação 
social criteriosa das famílias 
que procuram o espaço, para 
que os bens sejam entregues 
a quem realmente necessita. 
“É um serviço destinado a 
todas as pessoas que, depois 
de feito o diagnóstico social, 

sejam consideradas pessoas 
com carências efectivas. Que-
remos que as doações tenham 
eficácia”, explicou o vereador 
da Acção Social da autarquia, 
Júlio Penetra. 

E é a pensar nessa eficácia 
que foi montada toda uma es-
trutura que permita centralizar 
as acções de doação na nova 
loja social. Para isso, a Roda 
Viva trabalha em parceria com 
as entidades que compõem a 
Rede Social da Mealhada, com 
Instituições Particulares de Soli-

dariedade Social (IPSS), grupos 
sócio-caritativos e outros agen-
tes de intervenção social, de 
forma a facilitar a identificação 
dos indivíduos que revelem 
vulnerabilidades e a simplificar 
o seu encaminhamento para o 
Gabinete de Acção Social da 
autarquia para sejam regista-
dos e passem a beneficiar da 
Roda Viva.

Quem quer ser beneficiário 
deve simplesmente preencher 
uma ficha de candidatura e 

esperar a sua avaliação. A partir 
do momento que é registado 
na Loja Social, pode levantar 
os bens que necessita, duas 
vezes por mês, de acordo com a 
tipologia do bem que pretende, 
salvo em casos excepcionais. 
Têxteis, vestuário, calçado, 
brinquedos, livros e material 
didáctico são os bens que mais 
abundam na Roda Viva. Mobi-
liário, equipamento doméstico 
e electrodomésticos são os 
que menos existem e mais 
fazem falta. 

A Roda Viva funciona às terças e quintas-
feiras, das 17h às 19h30, e aos sábados das 
10h às 12h30, e conta já com a prestação de 
seis voluntários, responsáveis pelo atendimen-
to ao público. São eles a Alda Campos, Amélia 
Pinto, Carla Patrícia, Firmino Rodrigues, Jorge 
Ferreira e Manuela Malta. Seis voluntários que 
receberam o seu registo das mãos dos mem-
bros do Executivo Municipal, como forma de 
efectivar um acordo que, por mais que esteja 
escrito no papel, se faz de coração.

Firmino Rodrigues é reformado, tem 69 anos, 
e já há muito que pensa em ajudar os outros. 
A vontade de ajudar nasceu quando ele, retor-
nado de Angola, de mãos vazias e com quase 
nada no corpo, recebeu roupa das mãos de 
voluntários da Cruz Vermelha. “Desde então 

que mantenho a vontade de também ajudar 
alguém, de dar. Sinto que é uma forma de 
compensar o que me deram quando tive ne-
cessidade. E como tenho tempo livre, decidi 
fazê-lo. Li a notícia no jornal e inscrevi-me”, 
contou.

Já Alda Campos, de 64 anos, soube do vo-
luntariado pelos seus professores do curso de 
Novas Oportunidades. Primeiro inscreveu-se 
no Banco de Voluntariado da Mealhada, mas 
quando os seus formadores lhe contaram da 
Loja Social, ela disse logo que sim. Que “queria 
ser lá voluntária”. “Aderi e estou muito feliz”, 
afirmou, acrescentando: “Aquece-me a alma”. 
Porque, afirmou, “nesta roda em que vivemos, 
somos todos iguais e devemos dar as mãos, 
devemos ajudar-nos”. 

LOJA fUNCIONA EM rEgIME DE vOLUNTArIADO
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a mealhada e cidade francesa 
de millau já são oficialmente 
cidades irmãs. O protocolo de 
geminação foi assinado pelos 
dois presidentes de câmara 
no dia 1 de Outubro, no salão 
nobre dos paços do conce-
lho. “este é um acto que tem 
um significado extraordinário 
para nós. hoje tornámo-nos 
irmãos. são actos como este 
que podem ajudar a cons-
truir uma europa diferente, 
de valores sociais, de valores 
democráticos”, sublinhou o 
presidente da câmara da me-
alhada, carlos cabral. 

mealhada e millau: cidades-irmãs

O que começou por ser um 
intercâmbio entre os jovens 
das escolas da Mealhada e de 
Millau é agora uma geminação 
de dois municípios em prol de 
uma Europa mais coesa, de 
cidadania e democracia, que 
incentive a partilha e troca 
de experiências, opiniões e 
valores entre cidadãos dos 
seus estados-membros. “Que 
a partir de agora seja ainda 
mais possível a aproximação 
entre os dois países, as duas 
cidades, as suas gentes. Pen-
so que esse será o futuro”, 
salientou Carlos Cabral, de-
fendendo que esta geminação 
será um contributo “para uma 
Europa que tenha o cidadão 
como valor principal, e não a 
economia”. 

“É um grande acontecimento, 
porque parte de uma amiza-
de”, referiu, por sua vez, o pre-
sidente da Câmara de Millau, 
Guy Durand, salientando que 
“os laços de amizade entre as 
duas cidades vão ser agora 
ainda mais fortalecidos”. “Uma 
geminação não é somente a 
assinatura de um documento. 
É uma prova de colaboração, 
de uma amizade franca entre 

duas comunidades”, concor-
dou, por sua vez, a verea-
dora da Cultura da Câmara 

Municipal de Millau, Albine 
Dalle, terminando: “Quere-
mos ir ao encontro de valores 

universais, de fraternidade e 
amizade, queremos partilhar 
o saber, queremos participar 

na construção de uma Europa 
mais humana, uma Europa de 
pessoas”. 
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a Zona industrial da pedrulha 
vai albergar mais sete novas 
empresas. dos 29 lotes da 2ª 
fase dessa obra, que foram 
colocados à venda há menos 
de dois meses, 15 já foram 
vendidos a um total de sete 
empresas. nomes como tor-
restir, transportes marquês 
de pombal e cristalmax vão 
juntar-se a outros, como alves 
bandeira, urbanos e madeira 
& madeira, que já fazem parte 
da lista de empresas que es-
colheram a Zona industrial da 
pedrulha para a sua fixação no 
centro do país. 

Situada em local privilegiado, jun-
to da portagem da Mealhada da 
A1 Norte e servida pela EN 234, 
com ligação à EN1/IC2 e aos 
municípios da Mealhada e Can-
tanhede, a Zona Industrial da Pe-
drulha é um local particularmente 
atractivo para as empresas. Uma 
mais-valia que, associada ao 
tratamento prioritário que é dado 
pela Câmara Municipal, a nível 
burocrático, ao investidor, leva a 
que, apesar da conjuntura eco-
nómica e financeira que o país 
atravessa, a procura de lotes por 

grandes empresas supere todas 
as expectativas.

Se essa procura já se tinha veri-
ficado pelo número elevado de 
candidaturas aos lotes da 1ª fase 
dessa zona industrial, agora con-
firma-se. Dos 29 lotes da 2ª fase 
que foram colocados à venda em 
Outubro passado, 15 já foram 
vendidos a sete empresas, entre 
as quais a Torrestir, a Transportes 
Marquês de Pombal e a Cristal-
max. Contratos que represen-
tam perto de duas centenas de 
postos de trabalho, a criação de 
riqueza para o concelho e, claro, 
o desenvolvimento económico 
do Município da Mealhada e da 
Região Centro.

“A Mealhada é um dos poucos 
municípios da região que tem 
uma zona industrial com lotes 
devidamente organizados e le-
galizados, para que os proprie-
tários possam candidatar-se a 
fundos comunitários. Aqui há 
essa garantia, de que os lotes 
estão legalizados e registados na 
Conservatória”, informou o Presi-
dente da Câmara, Carlos Cabral, 
recordando que a Zona Industrial 

da Pedrulha, que representa um 
investimento global superior a 
seis milhões de euros, alberga já 
um importante conjunto de em-
presas nacionais, que será agora 
reforçado. Relevante é também a 
instalação de empresas locais na 
zona industrial, como a Central 
da Vimieira, o que reflecte a sua 

importância para o crescimento 
das empresas do concelho.

Os lotes foram atribuídos de 
acordo com alguns critérios, 
entre eles a valorização de re-
cursos humanos, o ambiente 
e as condições de trabalho, a 
competitividade da empresa 

e a valorização da estrutura 
económica e empresarial do 
concelho. A autarquia privilegiou 
as empresas não poluentes e 
direccionadas para a especializa-
ção tecnológica e logística, área 
na qual o município apresenta 
fortes capacidades competitivas 
e se pretende especializar. 

ZOna industrial da pedrulha 
vai receber sete nOvas empresas

agenda e bOletim municipal em sua casa
Caro leitor,

A partir do próximo ano, já poderá receber em sua casa a Agenda Cultural e o Boletim Municipal da Mealhada. 
Se está interessado, deverá solicitar esse serviço na página da internet da Câmara Municipal da Mealhada. Basta 
preencher o formulário de requisição que vai estar disponível em www.cm-mealhada.pt a partir de 3 de Janeiro 
de 2011 e passará a receber, periodicamente, estas duas publicações da Câmara Municipal em sua casa.

Outra novidade é que a autarquia vai passar a ter uma newsletter e essa também poderá ser enviada para o 
seu e-mail, se assim o solicitar no formulário de requisição. Uma forma da Câmara Municipal da Mealhada se 

aproximar de todos os que estão interessados em acompanhar a actividade da autarquia, garantindo que as 
suas publicações chegam a casa dos leitores a tempo e horas. 


