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Todos os dias trabalhamos para 
proporcionar mais qualidade de 
vida a todos os que trabalham 
e/ou residem no concelho da 
Mealhada. São as pessoas que 
nos movem, diariamente, e o 
nosso esforço é, e será sempre, 
para elas: para a comunidade 
concelhia no seu geral. Todavia, 
sabemos que, entre essas, há 
quem precise mais do nosso 
apoio, há quem dependa na 
nossa ajuda para ter uma vida 
condigna. E é precisamente 
para essas pessoas, de es-
tratos sociais mais desfavore-
cidos, que se encontram em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, que a nossa preocupação 
converge. 

A Acção Social é um serviço 
municipal fundamental para a 
população do nosso concelho 
e tem sido sempre uma das 
áreas prioritárias dos nossos 
orçamentos, não sendo excep-
ção no Orçamento e Opções 
do Plano para 2011. Conside-
ramos ser prioritário reunir as 
condições necessárias para 
darmos a melhor resposta aos 
problemas sociais existentes, 
para ajudarmos os mais caren-
ciados, os mais desfavorecidos, 
combatendo a pobreza e a 

exclusão social com as armas 
que temos ao nosso alcance. 

Essa tem sido a nossa luta e 
já temos, nesse campo, muita 
obra feita. Hoje reunimos um 
vasto conjunto de respostas 
para os mais diversos proble-
mas sociais que foram sendo 
identificados nas mais diversas 
camadas da população. Um 
trabalho realizado pelos nos-
sos técnicos do Gabinete de 
Acção Social, em colaboração 
com entidades privadas, for-
mais ou informais, e outras que 
compõem a Rede Social da 
Mealhada, entidades essas co-
operantes e activas, que per-
mitem dar sentido ao conceito 
de rede social, por articularem 
e congregarem esforços que 
possibilitem uma optimização 
dos recursos e das respostas 
locais aos problemas sociais 
do concelho.

Hoje temos um Gabinete de 
Apoio ao Jovem e um Projec-
to de Apoio ao Idoso. Temos 
um Centro Local de Apoio à 
Integração do Imigrante e um 
Gabinete de Apoio ao Emi-
grante. Temos um Banco de 
Voluntariado, que começa a ter 
uma razoável base de dados, 

EDITORIAL

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da Câmara Municipal

e uma Loja Social, com espaço 
próprio, onde é possível deixar 
bens e produtos para serem 
entregues a quem mais ne-
cessita deles. Temos um bairro 
social, composto por 24 fogos, 
a beneficiar de um projecto de 
reabilitação de 20 habitações 
no âmbito do PROHABITA. 
(E recorde-se que as outras 
quatro habitações foram reabi-
litadas pela autarquia). E temos 
já um regulamento de atribuição 
e gestão de habitações sociais 
aprovado, para que seja cada 
vez mais justa essa utilização. 
Estes são alguns exemplos dos 
serviços que dispomos, mas 
existem mais, que podem co-
nhecer neste Boletim Municipal, 
e outros, que se encontram, 
neste momento, em desenvol-
vimento.

O nosso objectivo é uma maior 
eficácia e eficiência nas respos-
tas sociais e uma maior rapidez 
na resolução dos problemas 
concretos dos cidadãos e das 
famílias. E são estes pequenos 
passos que damos no combate 
à pobreza e exclusão social 
que permitem que o nosso 
concelho cresça na direcção 
da coesão social. Essa é a 
nossa meta.

7 MARAVILHAS DA GASTRONOMIA
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7 MARAVILHAS DA GASTRONOMIA

A Câmara Municipal candi-
datou o pão e o leitão da Me-
alhada às “7 Maravilhas da 
Gastronomia Nacional”, um 
concurso que visa promover 
o património gastronómico 
nacional, através da eleição 
dos melhores produtos/pra-
tos típicos de Portugal. As 
21 maravilhas finalistas serão 
conhecidas no dia 7 de Maio, 
dando início ao processo de 
votação pelo público. As 7 
vencedoras serão anunciadas 
em Setembro, numa cerimónia 
a decorrer em Santarém.

“A Mealhada é um destino 
gastronómico de excelência e o 
nosso leitão é conhecido além-
fronteiras”, afirmou a vice-pre-
sidente da Câmara, Filomena 
Pinheiro, considerando o leitão 
da Mealhada, candidato na ca-
tegoria carnes, como “um dos 
pratos de referência da mesa 

portuguesa”. “Afinal, quem não 
conhece o nosso leitão?”, inter-
rogou a autarca.

Quanto ao pão da Mealhada, 
candidato na categoria entra-
das, “é único”, adjectivou a 
vice-presidente da Câmara. “É 
um produto distinto do nosso 
património gastronómico, uma 
das ‘nossas’ quatro maravilhas 
e um forte candidato à categoria 
entradas”, prosseguiu.

O pão e o leitão da Mealhada 
são dois produtos de referên-
cia do concelho, que fazem 
parte do projecto da autarquia 
“Água|Pão|Vinho|Leitão – 4 Ma-
ravilhas da Mealhada”, os únicos 
candidatáveis às 7 Maravilhas 
da Gastronomia. “Quando sou-
bemos do concurso, não hesitá-
mos. Afinal, temos um projecto 
de promoção do património 
gastronómico concelhio que 
inclui estes dois produtos de 
excelência”, salientou. 

PÃO E LEITÃO DA MEALHADA NA CORRIDA 

7 de Fevereiro | Abertura da fase de candidaturas no site oficial (www.7maravilhas.pt)

27 de Março | fim da fase de candidaturas. As candidaturas serão organizadas pe-
las 10 regiões do país e em sete categorias: entradas, sopas, carnes, caça, peixe, 
marisco e doces. 

7 de Maio | Apresentação da lista das 21 maravilhas finalistas. A selecção terá duas 
etapas: primeiro, 70 especialistas irão seleccionar 70 maravilhas pré-finalistas; essas 
serão depois avaliadas por um painel de 21 personalidades notáveis, que irá eleger 
as 21 maravilhas finalistas. A representatividade geográfica do país é assegurada 
através da presença no mínimo de um finalista de cada uma das 10 regiões do país.

7 de Maio a 7 de Setembro | Votação pública por SMS, chamada telefónica, in-
ternet e facebook.

Setembro | As “7 Maravilhas da Gastronomia” serão reveladas na cidade de San-
tarém. Os 7 vencedores serão conhecidos numa cerimónia única, a transmitir em 
directo pela RTP, televisão oficial da iniciativa, conduzida por Catarina Furtado e José 
Carlos Malato.

CRONOLOGIA
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Transformar uma ideia num 
negócio com viabilidade eco-
nómica é o grande objectivo 
do Curso de Empreendedo-
rismo que vai ter início a 8 de 
Abril na Escola Profissional 
da Mealhada. Um curso prá-
tico, de 30 horas, repartidas 
em 12 sessões, que decorre 
às sextas-feiras, em horário 
pós-laboral, e que é dirigido a 
todos os que têm um projecto 
de negócio e querem perceber 
melhor como desenvolvê-lo. 
A iniciativa é promovida pela 
Câmara Municipal e pela Uni-
versidade de Coimbra.

A finalidade da formação é 
preparar os participantes para 
o processo de transformação 
de ideias em negócios, de-
senvolvendo conceitos como 
empreendedorismo, análise 
estratégica e financeira e plano 
de negócios. O objectivo é, 
pois, capacitar os formandos 
de competências pessoais e 
ferramentas técnicas para a 
avaliação de oportunidades, a 
promoção do projecto, a de-
finição de estratégias para um 
adequado posicionamento de 
mercado, a análise financeira e 
a elaboração de um plano de 
negócio promissor. 

“É um curso muito prático. 
As pessoas trazem uma ideia 
de negócio que pretendem 
desenvolver e a nossa mis-
são é ajudá-las, ensinando-as 
a perceber se existe ou não 
mercado, a fazer a análise 
estratégica do negócio, etc.”, 

explica o coordenador do curso 
e professor da Universidade 
de Coimbra, Jorge Figueira. 
“Queremos que um em cada 
10 chegue à concretização do 
seu projecto”, adianta o res-
ponsável, lembrando que quem 
avançar com o seu negócio terá 

na universidade e na autarquia 
todo o apoio necessário.

O curso pressupõe um limite de 
30 formandos e será lecciona-
do por quatro professores da 
Universidade de Coimbra, às 
sextas-feiras, das 17h30 às 

20h. Os custos da formação 
são da responsabilidade do 
Inov•C (programa estratégico 
da Universidade de Coimbra, 
no qual o curso está inserido), 
mas também da Câmara Mu-
nicipal, que o financia em 50 
por cento.

MUNICÍPIO

CURSO DE EMPREENDEDORISMO ENSINA 
A CRIAR O SEU PRÓPRIO NEGÓCIO

 “Mais uma vez a Universidade de Coimbra dá-nos 
a mão para um maior incremento das perspectivas 
empresariais no concelho. Este curso é de extrema 
importância na preparação de novos empreendedores 
em áreas de negócio estratégicas para o concelho, 
importante para o nosso crescimento e desenvolvi-
mento económico”

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada

O curso inclui um estímulo adicional, já que paralelamente decorrerá um concurso de ideias e 
negócios, com um prémio de 5 mil euros para o projecto vencedor. Os resultados do concurso 
serão conhecidos em finais de Junho, numa sessão em que cada participante apresentará a 
sua ideia de negócio.

Inscrições: 150 euros 
(ficha de inscrição online 
em www.cm-mealhada.pt e www.uc.pt/dits )

Duração: 30h, 12 sessões

Horário: Sextas-feiras, das 17h30 às 20h

Local: Escola Profissional da Mealhada

Contactos: 
Universidade de Coimbra: dits@uc.pt | 239 40 33 66 
| www.uc.pt/dits
Câmara Municipal da Mealhada: gabpresidencia@
cm-mealhada.pt |239 200 505|www.cm-mealhada.pt

CONCURSO DE IDEIAS E NEGÓCIOS
INFORMAÇÕES:
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A Fundação Mata do Buçaco 
vai celebrar, mais uma vez, 
a Semana Santa no cenário 
idílico da mata nacional, que 
é detentora de um património 
religioso singular e inigualável. 
As celebrações vão decorrer 
de 10 a 25 de Abril, em vários 
espaços emblemáticos da 
mata e noutros a descobrir 
pelos visitantes. Durante esse 
período irão decorrer várias 
actividades, que vão desde 
recriações da Via-Sacra, única 
no mundo com a réplica origi-
nal de Jerusalém, concertos, 
visitas temáticas e o cantar 
das Aleluias. 

Excepcionalmente, durante o 
período da Semana Santa, a 
Loja “Produtos da Mata” vai 
estar aberta nas noites em que 
decorrerão actividades, das 
21h às 00h. 

MATA NACIONAL DO BUSSACO

SEMANA SANTA DE 10 A 25 DE ABRIL

PR
OG

RA
M

AÇ
ÃO

Em destaque 
na programação:
Exposição “Madeira - Doze 
Ensaios”, de Kerstin Thomas 
Mostra da autoria da artesã Kerstin 
Thomas que compreende uma série 
de pequenas esculturas em madeira, 
reflexões sobre os seres humanos, so-
bre as suas forças e fragilidades, a sua 
confiança e coragem. 
Local e Horário: Convento de Santa 
Cruz do Buçaco das 10h às 13h e das 
14h às 18h

Exposição de Fotografia resultante do 
I Raid Fotográfico da Mata Nacional 
do Buçaco 
Local e horário: Casa dos Brasões, Pa-
lace Hotel do Bussaco das 10h às 18h

Sábado, 16 de Abril 
Oficina de iniciação à Técnica da Talha 
em Madeira, com Kerstin Thomas 
São realizadas duas oficinas com a du-
ração de três horas cada. Cada oficina 
é limitada a seis participantes, sendo 
fornecidos todos os materiais necessários.
Local: Garagem do Palace Hotel 
Horário: das 10h às 13h e das 14h às 17h 

Preço: 20 euros, incluindo entrada de um 
veículo na mata 
Informações e inscrições: atividades@
fmb.pt

22h Concerto com o Grupo Coral 
Columba
Local: Convento de Santa Cruz do 
Buçaco 
Bilhete: 2 euros

Domingo, 17 de Abril
11h Bênção dos Ramos na Fonte de 
S. João no Luso, seguida de procissão 
até à Igreja Paroquial de Luso e cele-
bração da Eucaristia

Quinta-feira, 21 de Abril 
21h Recriação Nocturna da Última 
Ceia e Prisão de Cristo, pela Compa-
nhia de Teatro Viv’arte

Sexta-feira, 22 de Abril
10h Via-Sacra Recriada – Passos da 
Prisão, pela Companhia de Teatro 
Viv’arte
15h Via-Sacra Recriada – Passos da 
Paixão, pela Companhia de Teatro 
Viv’arte

18h Celebração da Paixão do Senhor 
na Igreja Paroquial do Luso

22h Concerto pelos Lyra Barcoucense
Local: Convento de Santa Cruz do 
Buçaco 
Bilhete: 2 euros

Segunda-feira, dia 25 de Abril
17h Visita Pascal no Convento de 
Santa Cruz do Buçaco com o cantar 
das Aleluias ao final da tarde Término 
do Ciclo Pascal 

Para conhecer o programa completo 
ou saber mais informações contactar 
comunicacao@fmb.pt ou 231 937 000.
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OBRAS MUNICIPAISOBRAS MUNICIPAIS

AVISO

A Câmara Municipal de Mealhada, na sua reunião ordinária realizada no dia 06 de 

Janeiro de 2011, aprovou o Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão de Habi-

tação Social em Regime de Renda Apoiada, Propriedade do Município de Mealhada, 

que se encontra disponível para consulta em www.cm-mealhada.pt. e entra em vigor 

no dia 08 de Fevereiro de 2011.

Mealhada, 17 de Janeiro de 2011.

A Vice-Presidente da Câmara,

(Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro)

PONTE DE VÁRZEAS – CONCLUÍDA 

PAVIMENTAÇÕES NO BUSSACO – CONCLUÍDAS

BAIRRO SOCIAL DO CANEDO – EM CONCLUSÃO

SEGUNDA FASE DO PARQUE DA CIDADE – EM CONCLUSÃO

REMODELAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 
DO BUSSACO E BARCOUÇO – EM EXECUÇÃO
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OBRAS MUNICIPAIS

EDITAL Nº 8  
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 2010, a 
Câmara Municipal procedeu às seguintes transferências: 

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA….......51.536,28€

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA…….......55.079.23€

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA……………….......…27.000,00€

CENTRO SOCIAL FREGUESIA CASAL COMBA………...…........…45.000,00€

FUTEBOL CLUBE DA PAMPILHOSA.………………………….........21.061,47€

GRUPO DESPORTIVO DA MEALHADA……………………….........33.379,20€

HÓQUEI CLUBE DA MEALHADA………………………..........……23.531,40€

FUNDAÇÃO MATA DO BUÇACO………………………..........……25.100,00€

E, para constar, se publica este Edital e outros de igual teor, que vão 

ser afixados nos lugares de estilo. 

Paços do Município de Mealhada, 17 Fevereiro de 2011

O Presidente da Câmara

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA CATRAIA – EM EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DAS ENVOLVENTES AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA PAMPILHOSA – EM EXECUÇÃO

MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS NO CONCELHO – EM EXECUÇÃO

CONDUTA ADUTORA DA LAMEIRA DE SANTA EUFÉMIA – EM CONCLUSÃO

ARRANJOS EXTERIORES DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE BARCOUÇO – EM EXECUÇÃO

REABILITAÇÃO DA RUA DAS FERRUGENS | LARGO DO CEMITÉRIO – EM EXECUÇÃO



David Fonseca foi um dos 
últimos a passar pelo pal-
co do Cine-Teatro Municipal 
Messias. Sem uma cadeira 
vazia, o músico e compositor 
português apresentou ao 
concelho o seu mais recente 
espectáculo a solo “U Know 
Who I Am – one man, a thou-
sand instruments and a pola-
roid”. E depois de David o que 
se segue? Paulo de Carvalho, 
Luís Represas e o teatro de 
revista “Oh Zé Põe-te em 
Pé!!!” são algumas propostas 
para os próximos meses.

A programação é de qualidade, 
tem um preço acessível e por 
isso mesmo o Cine-Teatro Mu-
nicipal Messias tem vindo a ga-
nhar espaço no panorama cul-
tural da região, conquistando o 
público de Coimbra e de Aveiro, 
que se desloca à Mealhada para 
uma boa noite de espectáculo. 
O último lotou a sala e deixou 
muitos de fora, que já não foram 
a tempo de comprar o cobiçado 
bilhete para o concerto, a um 
preço único de 15 euros.

Mas se David, vários instrumen-
tos musicais e uma máquina 
fotográfica garantiram palmas 
na noite de 26 de Fevereiro, 
é já certo que outras noites 
de sábado se avizinham com 
espectáculos igualmente ape-

tecidos. Paulo de Carvalho será 
a aposta de Abril, na noite de 
23. Nas comemorações dos 37 
anos da Revolução do Cravos, 
nada melhor do que ouvir este 
senhor cantar ao vivo “E Depois 
do Adeus”, a emblemática 
canção que ele cantou e serviu 

como primeira senha no 25 de 
Abril de 1974. 

A aposta seguinte será também 
na música. Com 35 anos de 
carreira e um repertório invejá-
vel, Luís Represas vai subir ao 
palco do cine-teatro na noite 

de 28 de Maio, para oferecer à 
plateia um concerto intimista, 
procurando explorar a sua re-
lação com o público e perceber 
quais as músicas que esse quer 
ouvir. Certo é que serão êxitos 
intemporais da música popular 
portuguesa, conhecidos de to-
dos os presentes. Uma espécie 
de viagem de “125 Azul” pela 
discografia de Luís Represas 
que, com toda a certeza, vai 
valer a pena.

Já em Junho, será o teatro de 
revista a marcar a programa-
ção do mês. “Oh Zé Põe-te 
em Pé!!!” é um espectáculo 
ao jeito da boa tradição portu-
guesa, escrito por Carlos Areia 
e Miguel Dias, que promete 
duas horas de gargalhadas na 
noite de 25.  Um retrato ines-
quecível de Portugal, onde a 
comédia, a música e o bailado 
marcam presença, com Tozé 
Martinho, Carlos Areia, Miguel 
Dias, Patrícia Candoso, Florbela 
Menezes e Paulo Patrício a 
mostrarem que a Revista está 
bem e recomenda-se!

Espectáculos para todos os 
gostos, que procuram chamar 
a população do concelho para 
a casa-mãe da Cultura, o Cine-
Teatro Messias, consolidando 
hábitos de consumo cultural no 
concelho da Mealhada. 

ESPECTÁCULOS 
PARA TODOS OS GOSTOS

8 • MEALHADA • BOLETIM MUNICIPAL

CINE-TEATRO MUNICIPAL MESSIAS
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CINE-TEATRO MUNICIPAL MESSIAS

O cantor e compositor é a principal atracção 
de Abril. Paulo de Carvalho vem à Mealhada 
celebrar a Revolução dos Cravos com o seu 
já longo e bem conhecido reportório. Temas 
como “Os Putos”, o “Cacilheiro” e “E depois 
do Adeus” estão garantidos na noite de 23 
de Abril. O concerto está marcado para as 
21h30.

Um espectáculo de revista, marcadamente popular, que promete duas horas de 
diversão e comédia a todos os que se deslocarem ao cine-teatro na noite de 25 
de Junho. Tozé Martinho, Carlos Areia, Miguel Dias, Patrícia Candoso, Florbela 
Menezes, Paulo Patrício têm a missão de pôr o público a rir à gargalhada! O es-
pectáculo começa às 21h30.

Luís Represas, um dos mais prestigiados 
cantores e compositores da música moderna 
portuguesa, vai estar na Mealhada em Maio. 
Um concerto em que o cantor promete revisi-
tar músicas que marcaram gerações. Temas 
como “Feiticeira”, “Perdidamente”, “125 
Azul” e “Timor” são alguns dos esperados 
neste concerto intimista, marcado para as 
21h30 de sábado, 28 de Maio. 

CINE-TEATRO MUNICIPAL MESSIAS
BILHETEIRA | DE 6ª A 2ª FEIRAS | 15H ÀS 18H E DAS 20H ÀS 22H

TELEFONE | 231 209 870 | 231 200 980 (CÂMARA MUNICIPAL)

E-MAIL | CULTURA@CM-MEALHADA.PT

23 DE ABRIL 
PAULO DE CARVALHO 

25 DE JUNHO
“OH ZÉ PÕE-TE EM PÉ!!!”

28 DE MAIO
LUÍS REPRESAS
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A Acção Social, a par com a Educação, é das áreas 
prioritárias do Orçamento e Opções do Plano para 
2011 da Câmara Municipal da Mealhada. Num ano 
de adversidades, pautado pelas dificuldades econó-
micas e sociais, a autarquia considera fundamental 
continuar a investir na criação e melhoria dos ser-
viços de acção social, como forma de prestar um 
melhor apoio aos cidadãos do município e ser mais 
célere na identificação e resolução dos problemas 
sociais existentes no concelho. 

Através do seu Gabinete de Acção Social, a Câ-
mara Municipal procura dar resposta a todos os 
munícipes que se encontrem em situações de 
vulnerabilidade social. Para além do atendimento 
e acompanhamento do munícipe, da dinamização 
de um rol de actividades no concelho ao longo do 
ano e da realização de workshops sobre esta área 
temática, o Gabinete de Acção Social da autarquia 
é ainda responsável por um leque de serviços, de 
âmbito nacional e concelhio, que procuram respon-
der de uma forma articulada (com as entidades da 
Rede Social da Mealhada), célere e eficaz às ne-
cessidades sociais de todos os que vivem e fazem 
o concelho. 

ESPECIAL 

ACÇÃO SOCIAL: UMA APOSTA PERMANENTE

Este programa foi criado com o objectivo de fomentar a 
formação de uma consciência colectiva dos problemas 
sociais e assim contribuir para a activação e optimização 
dos recursos e das respostas locais. Pretende-se imple-
mentar novas metodologias e estratégias de abordagem 
da intervenção social, baseadas na responsabilização 
conjunta da sociedade e de cada indivíduo contribuindo, 
numa lógica concelhia, para o desenvolvimento de dinâ-
micas de coesão social e para a erradicação/atenuação 
da pobreza e exclusão social. A Rede Social da Mealhada 
é composta pelas seguintes entidades: 

Câmara Municipal da Mealhada
Juntas de Freguesia do concelho
Centro Social Comendador Melo Pimenta
Santa Casa da Misericórdia
Centro Social da Freguesia de Casal Comba
Associação Jovens Cristãos do Luso
Jardim de Infância Dra Odete Isabel
Casa do Povo da Freguesia da Vacariça
Agrupamento de Escolas da Mealhada

Escola Profissional Vasconcellos Lebre
Instituto de Emprego e Formação Profissional de Coimbra
Fundação Bissaya Barreto
Associação Desportiva e Cultural de Antes
Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa
Guarda Nacional Republicana de Anadia
Centro de Saúde da Mealhada
Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e 
Mondego
Jardim de Infância de Sant’Ana
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de 
Aveiro
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do 
Bairro
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo
Instituto da Droga e da Dependência
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Mealhada
Associação Adventista, Desenvolvimento de Recursos 
e Assistência
CADES – Cooperação Artística, Desportiva, Educativa 
e Social

A Câmara Municipal da Mealhada é 
parceira obrigatória na Medida Ren-
dimento Social de Inserção, para a 
qual disponibiliza o espaço físico para 
reuniões do Núcleo Executivo, e ainda 
duas técnicas gestoras de processos. 
O Rendimento Social de Inserção 
constitui um mecanismo de combate 
à pobreza, traduzido numa prestação 
incluída no subsistema de solidarie-
dade e num programa de inserção, 
de modo a conferir às pessoas e aos 
seus agregados familiares apoios 
ajustados à sua situação pessoal, 
que contribuam para a satisfação 
das suas necessidades essenciais e 
que favoreçam a progressiva inserção 
laboral, social e comunitária.

RESPOSTAS SOCIAIS DE ÂMBITO NACIONAL

RENDIMENTO SOCIAL 
DE INSERÇÃO 

REDE SOCIAL
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ESPECIAL 

Trata-se de uma instituição oficial não judiciária com auto-
nomia funcional que visa promover os direitos da criança e 
do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis 
de afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE

REGISTO DE CIDADÃOS 
COMUNITÁRIOS

TELEASSISTÊNCIA

BANCO DE VOLUNTARIADO

Este espaço de informação descentralizada, ligado à Rede 
Nacional de Informação ao Imigrante, visa proporcionar 
respostas locais articuladas ao nível das necessidades de 
esclarecimento, acolhimento e integração das comunidades 
imigrantes radicadas no nosso concelho e região. Desen-
volve o projecto “Escola de Fim-de-Semana”, a funcionar 
na antiga escola de Sernadelo, cujo objectivo é promover 
a aprendizagem da língua, história e cultura dos países de 
Leste. É direccionado essencialmente para os filhos de imi-
grantes da comunidade de Leste, residentes ou a trabalhar 
no concelho, mas também está aberto à comunidade local 
interessada. 

Foi criado através da celebração de um Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal 
e a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e tem como 
missão prestar apoio na resolução de problemas apresentados pelos munícipes que este-
jam ou tenham estado emigrados, que pretendam regressar, que residam ainda no país de 
acolhimento ou que desejem emigrar.

É um registo que formaliza o direito de residência e deve ser feito 
por cidadãos da União Europeia cuja estada no território nacional 
se prolongue por um período superior a três meses. No entanto, 
o registo deve ser feito no prazo de 30 dias após decorridos três 
meses da entrada em território nacional. 

Este projecto é da Cruz Vermelha Portuguesa e tem Câmara Muni-
cipal como parceira. O seu objectivo é proporcionar uma resposta 
imediata a todos os munícipes interessados que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade ou dependência por idade, doença, 
incapacidade ou isolamento. A assistência funciona por intermédio 
de um aparelho que faz a comunicação com o call center da Cruz 
Vermelha, que imediatamente estabelece contacto com o utente.

Foi criado com o objectivo de 
promover o espírito e a prática 
de voluntariado no concelho 
e destina-se, portanto, a pes-
soas que queiram partilhar a 
sua experiência profissional 
e disponibilidade de tempo, 
prestando serviços de carác-
ter cívico em IPSS’S e outras 

entidades sociais. Uma valên-
cia que faz a ponte entre quem 
quer ser voluntário e as enti-
dades que necessitam desse 
apoio para melhorar as suas 
respostas às necessidades 
sociais existentes. Os inte-
ressados podem inscrever-se 
preenchendo uma ficha dis-

ponível no Gabinete de Acção 
Social e no site da autarquia, 
em www.cm-mealhada.pt, 
ficando automaticamente re-
gistados numa base de dados 
que faz o cruzamento das 
necessidades das instituições 
com as áreas de interesse dos 
voluntários. 

CENTRO LOCAL 
DE APOIO À INTEGRAÇÃO 
DE IMIGRANTES

O Gabinete de Acção Social da autarquia presta apoio a todos os que se desejem candidatar 
a este programa de incentivo ao arrendamento de habitação para residência permanente, que 
atribui aos candidatos (mais pontuados) uma percentagem do valor da renda como subvenção 
mensal, que poderá chegar aos 50%. As candidaturas são apresentadas através do sítio www.
portaldahabitacao.pt, em quatro períodos durante o ano.

PORTA 65 JOVEM

FUTEBOL DE RUA
Esta iniciativa da Associação CAIS nasce da 
sua participação no Homeless World Cup e 
tem como público-alvo homens e mulheres 
com idade igual ou superior a 16 anos, que 
se encontrem em situação de pobreza ou 
exclusão social e sejam acompanhados por 
instituições de âmbito social. Uma competi-

ção que procura, através do mediatismo do 
futebol, alertar o país para estas questões, 
promovendo a cidadania, a inclusão social 
e a igualdade de oportunidades. A Câmara 
Municipal da Mealhada tem vindo a colaborar 
neste projecto como entidade promotora ao 
nível concelhio.
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ESPECIAL  

É um serviço destinado ao jovem, que lhe possibilita usu-
fruir gratuitamente de um acompanhamento específico, 
de acordo com as áreas de intervenção ao seu dispor, 
nomeadamente, alimentação, dependências, problemas 
psicológicos, sexualidade e obesidade. Para além do 
apoio clínico, o jovem poderá ainda utilizar um espaço de 
convívio e de lazer. Os interessados deverão dirigir-se ou 
contactar o Gabinete de Acção Social, que fará o respec-
tivo encaminhamento.

GABINETE DE APOIO AO JOVEM
LOJA SOCIAL

PROJECTO 
DE APOIO 
AO IDOSO

PROJECTO HIDROSÉNIOR

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Este projecto da autarquia tem como objectivo 
ajudar a suprir as necessidades imediatas das 
famílias carenciadas, através da distribuição 
dos mais diversos bens doados por particulares 
ou empresas. Roupa, calçado, livros, brinque-
dos, móveis, electrodomésticos, alimentos não 
perecíveis, e outros bens que não fazem falta 
a uns, fazem toda a diferença para outros. 
Um serviço que implica uma avaliação social 
criteriosa das famílias que procuram o espaço, 
para que os bens sejam entregues a quem 
realmente necessita. A Roda Viva trabalha em 
parceria com todas as entidades que compõem 
a Rede Social da Mealhada, com Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
grupos sócio-caritativos e outros agentes de 
intervenção social que promovem a realização 
de campanhas de angariação. Quem quer ser 
beneficiário deve dirigir-se ao Gabinete de Ac-
ção Social da autarquia, preencher uma ficha 
de candidatura e esperar a sua avaliação. A 
Roda Viva funciona nas antigas instalações da 
MEAGRI, às terças e quintas-feiras, das 16h 
às 18h30, e aos sábados das 10h às 12h30, e 
conta com a prestação de seis voluntários no 
atendimento ao público, na recepção e triagem 
dos bens doados, bem como no acolhimento 
dos beneficiários.

Este projecto tem cariz gratuito 
e destina-se a apoiar a popu-
lação idosa do concelho da 
Mealhada no que diz respeito 
às suas necessidades de inte-
gração, sociais e psicológicas. 
Um projecto que procura iden-
tificar idosos em situações de 
vulnerabilidade social, carac-
terizar as condições de vida 
dos mesmos, responder às 
necessidades identificadas, 
nomeadamente através do 
encaminhamento para outros 
serviços, como por exemplo 
para acompanhamento psi-
cológico, apoio psicossocial, 
acompanhamento no acesso 
aos direitos de cidadania, entre 
outros.

O parque de habitação 
social inserido no Pelouro 
de Acção Social tem nos 
últimos anos assentado 
essencialmente em 2 
grandes linhas estraté-
gicas de acção: a rea-
bilitação e requalificação 
dos bairros municipais 
e espaços envolventes; 
e a divulgação e infor-
mação aos munícipes 
do Programa PIRPEC 
de âmbito municipal de 
apoio à reabilitação e de 
Programas Nacionais de 
arrendamento e reabili-
tação, nomeadamente 
o Porta 65 Jovem *(ver 
item nas respostas so-
ciais nacionais), RECRIA, 
RECRIPH, REHABITA, 
SOLARH e PROHABITA.

Destina-se aos utentes das IPSS’S concelhias que frequentam 
as respostas sociais da área da terceira idade e tem por objectivo 
melhorar o bem-estar físico dos idosos através de exercícios feitos 
dentro de água, nomeadamente pela actividade de hidroginástica. 
Funciona nas Piscinas Municipais da Mealhada e os horários são 
adequados e articulados de acordo com a disponibilidade de cada 
instituição.

Desenvolvida com o objectivo de promover a igualdade de 
oportunidades e o sucesso escolar, a acção social escolar 
promove apoios sócio - educativos às famílias com crianças 
no ensino pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, com 
uma situação socioeconómica desfavorecida. Estes apoios 
dizem respeito à alimentação, manuais e outro material 
escolar. Os montantes a atribuir são estabelecidos conso-
ante o escalão em que a capitação do agregado familiar se 
encontre, existindo dois escalões.

RESPOSTAS SOCIAIS DE ÂMBITO CONCELHIO

HABITAÇÃO 
SOCIAL
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O 3º Encontro com a Educação vai realizar-
se no dia 9 de Abril, no Cine-Teatro Municipal 
Messias. Um fórum que a autarquia organiza 
com o intuito de promover o debate entre os 
vários intervenientes no processo educativo 
e dar, assim, o seu contributo para a me-
lhoria da Educação no concelho e no país. 
Este ano vão estar quatro temas centrais em 
cima da mesa: “Escola e Família”, “Neces-
sidades Educativas Especiais”, “Educação 
e Literacia” e “Perspectivas para o Futuro”.

Esta é uma iniciativa que vai já na sua ter-
ceira edição, consolidando o seu sucesso 
de ano para ano, com a presença de mais 
de duas centenas de pessoas em cada uma 

das edições passadas. Um fórum que conta 
com diversos especialistas e as mais variadas 
abordagens, pautado pela análise, pelo debate 
e pela partilha de ideias, saberes, boas práti-
cas e políticas de sucesso sobre um tema de 
extrema importância para a sociedade actual. 

As inscrições para o 3º Encontro com a 
Educação estão a decorrer. O boletim de 
inscrição está a disposição dos interessados 
no site da autarquia, em www.cm-mealhada.
pt, ou na Câmara Municipal, no Gabine-
te de Apoio à Educação e Ambiente (Tel. 
231 200 980 – Ext. 354 | gabeducacao@
cm-mealhada.pt | Susana Oliveira – 926 
608 277 | Luís Simões – 964 241 897).

EDUCAÇÃO

FÓRUM REALIZA-SE A 9 DE ABRIL

08h00 – Abertura do secretariado
09h00- Sessão de abertura

PAINEL 1 
ESCOLA / FAMÍLIA
Moderador: Diana Ribeiro da Silva – Gabinete Cresser 
(Gab. Terapêutico para Crianças e Jovens)
09h30 – As Crianças não chegam sozinhas ao Jardim 
de Infância - Vera do Vale (ESEC)
10h - Indisciplina e Violência em Meio Escolar - Leonor 
Furtado (Magistrada do Ministério Público – Tribunal 
Administrativo de Lisboa)
10h30 – Debate
10h45 – Momento Cultural
11h – Coffee-Break

PAINEL 2
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: 
COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
Moderador: João Bernardo - Licenciatura em Gestão 
e Administração Escolar
11h30 – O papel dos pares na Inclusão - Isabel Bor-
ges (ESEC) 
12h – Enquadramento e Planeamento da Educação 
Especial - José Lopes (DREC)
12h30 – Debate
13h – Almoço

PAINEL 3
EDUCAÇÃO E LITERACIA: 
O PAPEL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Moderador: Helena Duque – Coordenadora Intercon-
celhia –Rede de Bibliotecas Escolares
14h30 – Ler + em Família - Fernando Pinto Amaral – 
Comissário do Plano Nacional de Leitura 
15h00 – Educação e Leitura -Ana Bela Martins – Rede 
Bibliotecas Escolares
15h20 - Apresentação do Portal da Rede de Biblio-
tecas de Mealhada - Câmara Municipal de Mealhada
15h40 – Debate
16h – Momento Cultural

PAINEL 4 
EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
Moderador: José Manuel Silva - Instituto Politécnico 
de Leiria
16h15 - Projecto 2015 – Teresa Evaristo - Directora 
Adjunta do Gabinete de Estatística e Planeamento 
da Educação
16h45 – Educação: Um caminho para a excelência 
– Filomena Pinheiro – Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Mealhada
17h 15 – Debate
17h30 – Sessão de encerramento
17h45 – Momento Cultural
18h00 – Espumante de honra

PROGRAMA
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DESPORTO

GALA HOMENAGEOU OS MELHORES DE 2010

O Cine-Teatro Municipal Mes-
sias lotou na quinta edição da 
Gala Desportiva do Município 
da Mealhada. Uma noite de 
distinções e de animação, 
dedicada aos desportistas do 
concelho e a todos os que, de 
alguma forma, já deram o seu 
contributo para o desenvolvi-
mento do desporto no municí-
pio. O momento mais emotivo 
foi a homenagem póstuma ao 
guarda-redes de futebol Pedro 
Ferreira, com o Prémio Espe-
cial do Júri, o mais aguardado 
foi a entrega do título Perso-
nalidade Desportiva do Ano 
à equipa de Futsal do Sport 
Lisboa e Benfica

A já conhecida Gala Desporti-
va do Município da Mealhada 
celebrou a sua quinta edição, 
premiando mais uma vez todos 
os que, ao longo da sua vida 
e particularmente em 2010, 
contribuíram de forma signifi-
cativa para o desenvolvimento 
do desporto no concelho. Um 
evento organizado pela Câmara 
Municipal, como forma de reco-
nhecimento e agradecimento 
do trabalho que tem vindo a 

ser desenvolvido nesta área a 
nível concelhio, que este ano 
foi exemplarmente conduzido 
por dois elementos da “casa”: 
Susana Oliveira e Luís Simões.

A noite teve vários momentos 
a registar. A entrega do Prémio 
Especial do Júri, numa home-
nagem póstuma ao futebolista 
Pedro Ferreira, que nasceu 
e viveu na Mealhada, foi o 
mais emotivo. “Foi um grande 
profissional e desportista, um 
bom amigo, um bom filho, um 
bom marido e um bom pai. 
Uma morte prematura roubou 
ao concelho um dos seus mais 
valiosos e promissores atletas. 
O júri da 5ª Gala Desportiva 
homenageou-o”, anunciou o 
apresentador Luís Simões. A 
plateia ficou toda de pé a aplau-
dir a escolha do júri e a recordar, 
emocionada, alguns registos 
fotográficos do homenageado.

Já a entrega do título Personali-
dade Desportiva do Ano foi dos 
momentos mais aguardados. 
Armindo Cordeiro, Presidente 
da Secção de Futsal do Sport 
Lisboa e Benfica, subiu ao palco 

acompanhado pelo capitão de 
equipa, Costinha, e pelo jogador 
Marinho, para receber o título 
das mãos da vice-presidente 
da Câmara, Filomena Pinheiro. 
“Obrigada por este prémio. Nós 
merecemos. Ganhámos a Taça 
UEFA em 2010, somos campe-
ões europeus e foi muito difícil”, 
afirmou o responsável.

"Quero agradecer ao Sr. Ri-
cardo, da Casa do Benfica da 
Bairrada, pelo carinho e quero 
agradecer à Câmara Municipal 
da Mealhada. Vamos guardar 
isto no coração”, sublinhou 
emocionado Armindo Cordeiro.

A animação ficou entregue ao 
saxofonista Bruno Soares, ao 
grupo de hip-hop “Gurilla”, de 

Patrick Simões, ao dançari-
no Márcio Ratinho, concor-
rente da primeira edição do 
programa “Achas que sabes 
dançar?”, ao grupo “Cornes”, 
que representa a Associação 
Gaita-de-foles de Lisboa, e ao 
núcleo de Fitness e Desporto 
da Associação CADES – Coo-
peração Artística, Desportiva, 
Educativa e Social. 

ATLETA DO ANO |JORGE MARTINS 

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI | PEDRO FERREIRA 
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PRÉMIO PERSONALIDADE DESPORTIVA DO ANO | EQUIPA DE FUTSAL DO SPORT LISBOA E BENFICA

REVELAÇÃO DO ANO | DINIS ABREU

MÉRITO DESPORTIVO

MÁRCIO RATINHO APRESENTADORES DA GALAGRUPO GURILLA

Atleta do Ano |Jorge Martins - Karateca 
(escalão 12/14 anos) do Pampigym

Revelação do Ano | Dinis Abreu - Hoquista 
infantil do Hóquei Clube da Mealhada

Treinador do Ano | Carla Marina Ruela 
– Treinadora da equipa de Atletismo da 
ADREP (Palhaça)

Equipa do Ano | Equipa de seniores mas-
culinos do Futebol Clube da Pampilhosa

Dirigente do Ano | Mário Rodrigues – Pre-
sidente da Direcção do Centro Recreativo 
e Desportivo de Antes

Associação Desportiva do Ano | Hóquei 
Clube da Mealhada

Mérito Desportivo 
Ricardo Ferreira (C.P.VACARIÇA - Andebol) 
André Simões (ADREP - Atletismo)
Carla Marina Ruela (ADREP - Atletismo) 
Cátia Rodrigues (ADREP - Atletismo) 
Gil Ferreira (ADERCUS - Atletismo) 
João Nogueira (ADREP - Atletismo)
Miguel Pais Costa (ADREP - Atletismo) 
Luís Abade (ACADÉMICA - Duatlo) 
Denise Pieters (ACADÉMICA – Ginástica) 
Equipa de Seniores (F.C.P. – Futebol) 
Ângela Gameiro (H.C.M. - Hóquei) 
Neuza Pebre (H.C.M. - Hóquei) 
Pedro Coelho (H.C.M. - Hóquei) 
Equipa de Infantis (H.C.M. – Hóquei)
Equipa de Seniores (H.C.M. – Hóquei)
Tiago Ferraz (Gulpilhares - Hóquei) 
Tiago Sousa (Liceu da Corunha - Hóquei)
António Neves (PAMPIGYM - Karaté) 
Jorge Martins (PAMPIGYM - Karaté)
Henrique Santos (PAMPIGYM - Kickboxing)
Márcia Vieira (PAMPIGYM - Kickboxing) 
Nuno Reis (PAMPIGYM - Kickboxing)
Maria Malaguerra Costa (G.D.M. - Natação)
João Madeira (Tennis Club Figueira da Foz)

Prémio Dedicação | Amigos do Grupo 
Desportivo da Mealhada

Prémio Especial do Júri | Pedro Ferreira 

Prémio Carreira | António Lousada 

Prémio Personalidade Desportiva do 
Ano | Equipa de Futsal do Sport Lisboa e 
Benfica

Prémio Incentivo | Casa do Povo da Va-
cariça - Andebol

Alto Prestígio | Manuel Jacinto

VENCEDORES

ALTO PRESTÍGIO | MANUEL JACINTO
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A Câmara Municipal da Me-
alhada está empenhada em 
melhorar a iluminação pública 
do concelho, diminuindo os 
gastos com a energia eléctrica. 
Para tal, a autarquia solicitou 
à EDP – Energias de Portugal 
a substituição de luminárias 
e lâmpadas utilizadas em al-
gumas vias da cidade da Me-
alhada, mais concretamente 
nas ruas Visconde Valdoeiro, 
Luís Navega, Paulo Falcão, 
Nóbrega Araújo, Comendador 
Messias Baptista, Capitão Ca-
bral, Cerveira Lebre e Eduardo 
Matos. 

Uma intervenção que será reali-
zada a curto prazo e que prevê 
que as luminárias deixem de 
ser duplas e que as lâmpadas 
passem a ser de vapor de só-
dio de alta pressão, pois são 
mais económicas, tem maior 
durabilidade e proporcionam 
mais luminosidade do que as 
lâmpadas de vapor de mercúrio 
que estão a ser utilizadas. Uma 
medida que se insere no progra-
ma de eficiência energética que 
a autarquia está a levar a cabo, 
que sustenta a utilização de ilu-
minação pública mais eficiente e 
de menor consumo energético. 

A XIII Feira de Artesanato e 
Gastronomia do Município 
da Mealhada vai animar o 
centro da cidade de 9 a 12 de 
Junho. O certame tem, este 
ano, uma edição mais curta, 
mas que se pretende de maior 
qualidade, com a organização 
a apostar num forte programa 
de animação. Entretanto, as 
inscrições para os artesãos e 
comerciantes estão a decor-
rer até dia 22 de Abril. 

A feira terá, este ano, menos 
dias, mas ainda mais qualida-
de. A ideia passa por concen-
trar a programação, mantendo 
as iniciativas que resultaram 
em edições anteriores, me-
lhorando o que não funcionou 
tão bem e apostando num pro-

grama cultural atractivo. Certo 
é que as cores e os sabores 
mantêm-se, com o artesanato 
ao vivo, as quatro maravilhas 
e o concurso das tasquinhas 
a confirmarem presença nesta 
13ª edição. 

Os artesãos e comerciantes 
interessados em participar de-
verão efectuar a sua inscrição 
até dia 22 de Abril. As fichas 
de candidatura e as normas de 
participação estão disponíveis 
no site da autarquia, em www.
cm-mealhada.pt e, tal como 
nos anos anteriores, as inscri-
ções devem ser enviadas por 
e-mail, para fag.mealhada@
gmail.com, ou pelo correio, 
para a Câmara Municipal da 
Mealhada. 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 
E DE BAIXO CONSUMO 

ARTESANATO E GASTRONOMIA 
DE REGRESSO AO CENTRO DA CIDADE


