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A Cultura tem um papel de 
extrema importância na vida 
de um cidadão. É ela, em 
todos as suas vertentes, de 
criação artística ou apenas 
de admiração, que fortalece a 
identidade pessoal e social do 
indivíduo e a sua integração 
numa comunidade, fornecen-
do-lhe condições para o seu 
bem-estar mental e social. A 
Câmara Municipal subscreve 
esta ideia e desde sempre 
defendeu a necessidade do 
concelho ter espaços de Cultu-
ra, com uma oferta qualitativa 
e diversificada, que atraíssem 
espectadores e contribuíssem, 
assim, para a sua formação e 
para o seu bem-estar.

Hoje em dia, está implícito na 
noção de centro urbano essa 
oferta cultural. Um centro 
urbano tem que ter, pelo me-
nos, um espaço privilegiado 
de Cultura. Nós temos vários 
espaços de promoção cul-
tural, dos quais o arquivo, a 
biblioteca municipal e o biblio-

mealhada são três exemplos 
incontornáveis. Mas, ainda 
assim, é o Cine-Teatro Muni-
cipal Messias que se assume 
como a casa-mãe da Cultura 
do concelho da Mealhada. 
Um espaço construído nos 
anos 50 pela família Messias, 
que conquistou uma reputa-
ção ímpar, recebendo gran-
des espectáculos nacionais 
da época, mas que fechou 
as portas nos anos 80, com 
o edifício a degradar-se de 
ano para ano. Um edifício de 
inegável valor arquitectónico, 
histórico e cultural, que a 
Câmara Municipal decidiu 
recuperar depois de ter che-
gado a acordo com a família 
Messias para a concessão do 
seu direito de superfície. 

Faz dez anos no dia 27 de 
Outubro de 2011 que o Cine-
Teatro Municipal Messias 
reabriu as suas portas ao 
público. Dez anos de cresci-
mento, dez anos de contacto 
com as diferentes áreas artís-

editorial

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da Câmara municipal

ticas e os diferentes públicos. 
Dez anos de cinema, música, 
dança, teatro, revista, expo-
sições, congressos, fórum, 
galas e outros projectos. Dez 
anos em que a Câmara Muni-
cipal apostou na qualificação 
desse espaço, na aquisição 
de equipamentos modernos 
e procurou consolidar hábitos 
de consumo, disponibilizando 
para isso uma oferta cultural 
qualitativa, diversif icada e 
acessível a todos. 

Para comemorar esta data, 
temos uma novidade, a in-
trodução do cinema 3D, e 
um programa de animação 
atractivo, que se estende até 
ao final do mês de Outubro e 
que conta com exposições e 
espectáculos musicais, entre 
outras iniciativas. Esperamos, 
pois, contar convosco nestas 
comemorações que assinalam 
os dez anos do Cine-Teatro 
Municipal Messias. Dez anos 
de promoção da Cultura, sem-
pre a pensar em si.

MUNICÍPIo
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O Executivo municipal deci-
diu, na reunião de câmara de 
dia 8 de Setembro, que irá 
manter o valor praticado no 
ano passado para as taxas 
do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI), a taxa de par-
ticipação no Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) e a taxa de 
derrama. Contudo, as deli-
berações não se fizeram de 
ânimo leve, especialmente no 
que diz respeito à proposta 
sobre o IRS e o presidente da 
Câmara viu-se forçado a usar 
o voto de qualidade para que 
esta fosse aprovada. 
 
O presidente da Câmara Muni-
cipal não abdicou da proposta 
de fixar a taxa de 3% na par-
ticipação no IRS, equivalente 
a uma redução de 40% da 
receita que seria arrecadada 
pela Câmara Municipal e que 
reverte a favor dos munícipes. 
Nem o parecer desfavorável da 
vereadora Arminda Martins, – a 
defender a fixação dos valores 
mínimos permitidos por lei 
(1%), em prol da conjuntura 
económica – foi o suficiente 
para fazer com que Carlos 
Cabral abdicasse da sua po-
sição. O edil garantiu que a 
“proposta em análise é equili-
brada”, acrescentando que “em 
dois anos a Câmara Municipal 
prescindiu de quase um milhão 
de euros que foi devolvido aos 
contribuintes”. 

Com três votos contra (vere-
adores da oposição Miguel 

Ferreira e Leonor Lopes e 
Arminda Martins, do PS) e três 
a favor (presidente e vice-pre-
sidente da Câmara e vereador 
Júlio Penetra), verificou-se um 
empate na votação. Diante da 
situação, o presidente da Câ-
mara exerceu o voto de quali-
dade “para que os munícipes 
não tenham que pagar a taxa 

máxima”, já que sem decisão 
“a taxa para a devolução de 
IRS será nula”. 

A mesma linha política não impe-
diu a vereadora Arminda Martins 
de votar contra as três propostas 
levadas à reunião pelo presidente 
da Câmara, sendo que o PSD se 
juntou ao executivo socialista na 

decisão de manter as taxas do 
IMI e derrama.

Assim, juntamente com a taxa 
de 3% na participação no IRS, 
seguem para aprovação em 
Assembleia Municipal: a taxa 
de IMI para os prédios urbanos 
avaliados em termos do CIMI 
de 0,2% (50% abaixo do limite 

máximo previsto por lei) e 0,6 
para os prédios urbanos não 
avaliados em termos do CIMI 
(15% abaixo do limite máximo 
previsto por lei) e a derrama que 
pretende continuar a isentar de 
pagamento as empresas com 
volume de negócios inferior a 
150 mil de euros e a aplicar uma 
taxa de 1% nas restantes.

Câmara muniCipal 
mantém valor dos impostos

Maria Manuela SoareS Franco foi o pilar de uma série de projectos que tanto orgulham a 
Câmara Municipal da Mealhada e que em tanto enriqueceram o concelho. Não podíamos, por isso, 
deixar de homenagear a técnica de excepção, a profissional notável, mas especialmente a pessoa, a 
amiga Manuela. Perdemos não só uma peça fundamental ao desenvolvimento cultural do município, 
mas sobretudo um exemplo de determinação e de luta. Com a autarquia desde 1998, Manuela foi a 
grande responsável pela dinamização da Biblioteca Municipal, dando-lhe rosto. A técnica superior esteve 
por detrás de grandes feitos ligados à Câmara, tendo sido o verdadeiro suporte de projectos como o 
Bibliomealhada, o Arquivo Municipal, a Feira de Artesanato e Gastronomia e Gala das 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada e deixa um pouco de si em todos eles. A Biblioteca fica sem rosto, é certo, mas não 
perde a alma. A Manuela mantém o seu legado, está viva em todas estas obras!
 

Obrigado Manuela, até sempre!
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O estudo prévio de “Re-
qualificação da Baixa da 
Pampilhosa” foi apresenta-
do publicamente no dia 20 
de Julho, numa sessão que 
decorreu na sede da Junta 
de Freguesia daquela loca-
lidade. Os vários munícipes 
presentes aceitaram o repto 
da autarquia, que quis ouvir 
as opiniões daqueles que 
melhor conhecem as ca-
rências e as prioridades da 
sua terra sobre um projecto 
embrionário que se nutre na 
voz activa da população. 
“Este documento não é fe-
chado e pretende funcionar 
como um plano orientador e 
não vinculativo”, explicaram 
os técnicos da Câmara Mu-
nicipal responsáveis pelo 
projecto, Hugo Fonseca e 
Rute Sousa.

Foi num cenário de procura de 
diálogo com a população, de 
forma aberta e transparente, 

que foi apresentado o plano 
de “Requalificação da Baixa 
da Pampilhosa”. O estudo não 
é definitivo e a ideia é que o 
plano proposto pela Câmara 
Municipal desperte a cidada-
nia e a participação cívica dos 

munícipes, esperando que 
estes contribuam para que 
o projecto seja aperfeiçoado 
e possam ser tomadas as 
decisões mais adequadas à 
realidade da Pampilhosa. 

O projecto apresentado pela au-
tarquia visa, fundamentalmente, 
a melhoria do espaço público 
nas suas várias vertentes, isto é, 
enquanto espaço de transição, 
espaço de convívio e espaço de 
construção do ambiente urba-

no, procurando promover o uso 
e a apropriação do espaço por 
parte das pessoas, já que estas 
podem gerar condições para a 
ocorrência de vivência de rua, 
como as deslocações pedonais, 
o encontro e o convívio. 

Baixa da pampilhosa vai ser revitalizada 

EM quE COnSIStE a PROPOSta 
da autaRquIa?

EStudO dEtECta COndICIOnantES 
à aCESSIbIlIdadE 

Feito com base num levantamento das características formais e funcionais de 
cada rua e de cada via, o estudo delimita-se à área que abrange a malha da 
envolvente próxima à estação de caminho-de-ferro e ao Centro Educativo: Rua 
da República, Rua da Estação, Rua Dr. Abel Silva Lindo, Rua Joaquim Cruz, 
Rua do Mercado, Rua dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, Rua Mário 
Silva Henriques, Rua do Lagar, Rua do Luso e outras duas ruas sem toponímia 
atribuída. Foram ainda identificadas duas entradas (Norte e Sul) e dois espaços 
âncora envolventes à estação e ao Largo do Garoto.
No sentido de revitalizar a Baixa da Pampilhosa, o plano proposto pela autar-
quia tem em vista a criação de uma nova via, a supressão de um sentido de 
trânsito na Rua Joaquim Cruz e na Rua Dr. Abel Silva Lindo, a delimitação de 
dois espaços âncora no Largo do Garoto e no Largo da Estação, o aumento 
da capacidade de estacionamento e o aumento das infra-estruturas pedonais. 
Neste âmbito, estão ainda previstos o projecto de requalificação do Mercado 
Municipal, o projecto de execução dos passeios da Rua do Luso e projectos de 
pavimentação em várias ruas, prevendo a chegada do futuro IC3 à Pampilhosa.

Na análise levada a cabo pela autarquia, foram diagnosticadas várias condicio-
nantes à acessibilidade, entre as quais o estacionamento nas faixas de rodagem 
que dificulta o cruzamento entre veículos, a colocação de mobiliário urbano que 
condiciona a mobilidade pedonal, os passeios sem rebaixos nas intersecções 
com as passagens de peões e a descontinuidade entre passeios, entre outros. 
A fim de tentar solucionar estes problemas que se repetem no grosso das ruas 
da Pampilhosa, a autarquia prevê, por exemplo, a alteração das zonas de esta-
cionamento, a relocalização dos elementos de mobiliário urbano, o redimensio-
namento e o rampeamento dos passeios ou a criação de rebaixos nos passeios. 
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a obra de substituição da 
Passagem Hidráulica na 
Rua dr. américo Couto, que 
começou no passado dia 
11 de Julho, deverá ficar 
concluída no último trimes-
tre deste ano. trata-se de 
um novo equipamento de 
drenagem pluvial, mais ca-
pacitado para evitar cheias 
urbanas, que pretende re-
solver um problema, já anti-
go daquela zona, que corre 
risco iminente de inundação 
no Inverno. a obra obrigou 
a diversas alterações no 
trânsito na cidade. 
 
A empreitada de substituição 
da Passagem Hidráulica da 
Rua Dr. Américo Couto, na 
Mealhada, vem resolver um 
problema, que é do conhe-
cimento dos munícipes, de 
risco iminente de inundação 
no Inverno. Com o projecto 
pronto, a Câmara Municipal 
decidiu avançar com a obra 
durante este Verão, optando 
por uma solução pré-fabrica-
da que diminuísse o tempo de 
execução e os condicionalis-
mos inerentes à empreitada, 
que deverá estar concluída no 
início deste Inverno.

De um modo genérico, a inter-
venção compreendeu o levan-
tamento de pavimentos, tendo 
sido feito um rasgo no solo 
para remover a Passagem 

Hidráulica existente, com o 
objectivo de a substituir por 
uma moderna solução, maior 
e com mais capacidade. Por 

conseguinte, o volume do novo 
sistema influenciou todas as 
outras infra-estruturas existen-
tes no local, nomeadamente 

as instalações da EDP, PT, Lu-
sitaniagás, bem como o sane-
amento e o abastecimento de 
água, pelo que posteriormente 

será necessário um reajuste 
ou mesmo a reposição/subs-
tituição de infra-estruturas e 
pavimentos.

MUNICÍPIo

mealhada terá nova passagem 
hidráuliCa este inverno

BOLETIM MUNICIPAL • mealHada •

altERaçõES aO tRânSItO
A obra levou a que fosse necessário proceder a uma série de alterações 
ao trânsito, o que ocorreu em três fases distintas, uma primeira durante 
os meses de Julho e Agosto, uma segunda durante os meses de Agosto 
e Setembro e uma terceira, a fase final, que está prevista até ao início de 
Outubro e que implica ao interrupção integral da circulação na Rua Dr. 
Américo Couto entre as 8h e as 17h.

PaRquE dE EStaCIOnaMEntO 
altERnatIvO 
Poucos dias após o início da obra, a Câmara Municipal chegou a acordo 
com o Eng. Bento de Carvalho para a instalação de um parque de esta-
cionamento alternativo nos seus terrenos, na Av. 25 de Abril. O parque 
contempla cerca de 50 lugares de estacionamento e será utilizado en-
quanto a empreitada estiver em curso.
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O Luso vai ser alvo de um 
projecto de requalificação 
promovido pela Câmara Mu-
nicipal, que visa transformar a 
estância termal num destino 
turístico moderno e atracti-
vo. Depois da autarquia ter 
apostado na optimização 
da avenida principal da vila 
e das termas e do Grande 
Hotel terem sido totalmente 
renovados pelas respectivas 
empresas concessionárias, 
a autarquia da Mealhada 
prepara agora a 2ª fase de 
requalificação do centro da 
vila termal, que terá um custo 
de dois milhões de euros. O 
estudo prévio foi apresentado 
numa sessão que decorreu 
no dia 1 de Setembro no 
Casino do Luso e contou 
com a presença de mais de 
uma centena de lusenses. 
A autarquia tomou nota das 
sugestões avançadas pelos 
munícipes e adiantou que 
procurará corresponder às 
suas expectativas.
 
O objectivo é valorizar o núcleo 
urbano da vila termal, conferindo-
lhe uma imagem mais atractiva. 
Para tal, no estudo prévio apre-
sentado, a autarquia propõe-se 
a melhorar o espaço público 
no centro da vila e a promover 
as deslocações pedonais e os 
transportes alternativos, mas 
não inviabilizando de todo o 
transporte motorizado pela sua 
multifuncionalidade, apostando 

antes em melhorar a segurança 
nas deslocações (motorizadas e 
não-motorizadas) e em reduzir o 
estacionamento indevido.

“Estamos a desenvolver um pla-
no para transformar o Luso numa 
estância moderna e atractiva 
para as pessoas que a visitam”, 
disse à Lusa o vereador das 
Obras Municipais da Câma-
ra da Mealhada, José Calhoa, 
acrescentando que o projecto 
de requalificação proposto pela 
autarquia, que se insere no pro-
grama PROVERE - Programas 
de Valorização Económica de 
Recursos Endógeno do QREN 
(Quadro Referência Estratégico 
Nacional) – e, como tal, está 
dependente da aprovação do 
financiamento por essa entidade 
– procura sobretudo “reaprovei-
tar as capacidades de atracção 
turística da estância termal”.

A sessão de apresentação serviu 
ainda para a autarquia revelar 
algumas debilidades que detec-
tou durante o estudo prévio. Os 
técnicos da autarquia informaram 
que a carência de estaciona-
mento ou a apropriação indevi-
da do espaço pelo automóvel 
foram identificadas e, a nível de 
infra-estruturas pedonais, foram 
também verificadas situações 
de descontinuidade, exiguidade 
e ausência. Foram ainda diag-
nosticadas fragilidades como a 
carência de animação urbana, 
comércio desqualificado e falta 

de estabelecimentos de restau-
ração, esplanadas e espaços de 
diversão nocturna, bem como a 
existência de edifícios devolutos, 
como é o caso da antiga gara-
gem da empresa de transportes 
do Luso, o cine-teatro e o Hotel 
Serra.

Na sessão distinguiu-se a análise 
ao projecto do Parque de Esta-
cionamento da rua António Gran-
jo - em fase de elaboração – que 
prevê o aumento da oferta de 
estacionamento e o tratamento 
paisagístico e melhoria da ima-
gem, através da requalificação 
deste espaço. Deu-se ainda 
ênfase ao esboço do plano de 

pormenor da Quinta do Alberto 
que inclui a qualificação paisa-
gística do local, a implementação 
de um modelo de ocupação 
de baixa densidade e, ainda, a 
qualificação da envolvente à Av. 
Emídio Navarro (habitação unifa-
miliar; empreendimento turístico; 
espaços de comércio e serviços; 
espaços verdes de recreios e 
lazer e estacionamento). 

O projecto da Rua do Forno, que 
se encontra em fase de elabora-
ção, foi outro que se destacou 
na apresentação. Um projecto 
que abrange o alargamento da 
praça através do corte do morro, 
a manutenção dos dois sentidos 

de trânsito no arruamento, a do-
tação de passeio de ambos os 
lados da via e a formalização de 
estacionamento. Também abor-
dado na apresentação pública 
foi o projecto do novo Centro 
Escolar do Luso com as valên-
cias de Escola Básica do 1º Ciclo 
e Jardim-de-Infância, este já em 
fase de concurso público.

“A obra será feira por fases”, 
adiantou ainda José Calhoa, 
acrescentando que a “principal 
frente de trabalho” foi pensada 
para “minimizar o impacto na 
vila” e deverá estar concluída 
em Julho de 2012, “a tempo da 
abertura da época termal”.

MUNICÍPIo

luso: destino turístiCo 
moderno e atraCtivo

CEntRO ESCOlaR dO luSO 
EM COnCuRSO PúblICO
Já está a decorrer o concurso público para a construção do novo Centro Escolar do Luso, com 
o preço base de 1.900.000,00 euros (acrescido de IVA) e o prazo máximo de execução de 574 
dias. A obra será objecto de financiamento FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
através do programa Operacional Mais Centro, podendo obter uma comparticipação de 80%, 
salvo se verifique alguma situação de não adjudicação prevista no Código dos Contratos Públicos.

A empreitada inclui as valências de Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim-de-infância e prevê os 
seguintes trabalhos: demolições, movimentação de terras, fundações e estruturas em betão, 
alvenarias, caixilharias, carpintarias e revestimentos, bem como todas as instalações, equipamen-
tos e sistemas de águas e esgotos domésticos e pluviais, electricidade, comunicações, AVAC 
(Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), segurança integrada e gestão técnica centralizada.

A obra surge no âmbito de um projecto de execução da DACT – Divisão de Administração e 
Conservação do Território da Câmara Municipal da Mealhada.
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oBRAs MUNICIPAIs

EXECUçãO dE INfrA-ESTrUTUrAS dO PrOjECTO dE LOTEAMENTO dA AUGI – ÁrEA UrBANA dE GéNESE 
ILEGAL dA ZONA dESPOrTIvA dA MEALhAdA – EM EXECUçãO

ArrANjOS EXTErIOrES dO CAMPO dE fUTEBOL dE PAMPILhOSA – EM CONCLUSãO EXECUçãO dE INfrA-ESTrUTUrAS E OUTrOS TrABALhOS NO PArqUE dA CIdAdE  – EM EXECUçãO

dEMOLIçãO dE EdIfíCIO dE hABITAçãO EM LENdIOSA – CONCLUídA

EXECUçãO dE PASSEIOS EM AdõES E SArGENTO-MOr – EM CONCLUSãO PAvIMENTAçõES NA MEALhAdA, BArCOUçO, BArrô E CANEdO – EM EXECUçãO
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DestAQUe

O Cine-teatro Municipal Messias 
celebra 10 anos da sua reabertura 
no próximo dia 27 de Outubro. dez 
anos de gestão municipal, que se 
traduzem numa oferta cultural rica, 
diversificada e acessível a todos, 
que vai do cinema ao teatro, da 
música à dança, passando por 
outros eventos, como congressos, 
seminários, fóruns, galas e afins. 
a data vai ser comemorada com 
a introdução do cinema 3d e com 
um programa especial de animação 
previsto para os dias 28, 29 e 30 de 
Outubro.

Dez anos depois das portas do Cine-
Teatro Municipal Messias reabrirem ao 
público pela mão da Câmara Municipal 
da Mealhada, o balanço não podia ser 
mais positivo. O espaço recuperou o 
brilho e a glória de outrora e depressa 
se sagrou na casa-mãe da Cultura 
do concelho, oferecendo ao público 
os melhores e mais actuais filmes em 
cartaz, as peças de teatro que estão 
na voga e concertos com grandes no-
mes do panorama musical português. 

O espaço é ainda utilizado para con-
gressos, colóquios, seminários, fó-
runs, galas e os mais diversos tipos de 
eventos, alguns desses organizados 
pela própria Câmara Municipal, como 
é o caso do Encontro com a Educa-
ção, da Gala do Desporto ou da Gala 
das 4 Maravilhas. “O nosso objectivo 
é consolidar hábitos de consumo cul-
tural e, para isso, sabemos que temos 

que disponibilizar uma oferta cultural 
diversificada e acessível a todos. É 
esse o caminho”, avança o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, apelando à 
população do concelho para se des-
locar mais a este espaço de Cultura.

A introdução do cinema 3D é a grande 
novidade das comemorações desta 
data. Uma aposta da autarquia na 
conquista de mais público cinéfilo. 
“É preciso estarmos a par das novas 
tecnologias, evoluirmos e acompa-
nharmos os tempos, para não perder-
mos público, nem perdermos terreno 
em relação a outras infra-estruturas. 
Com esta introdução do cinema 3D 
procuramos precisamente manter o 
grande público que temos registado 
ao longo desta década”, justificou o 
Presidente da Câmara.

Quanto ao programa de comemora-
ções propriamente dito, esse vai ser 
preenchido com diversos eventos a 
decorrer no cine-teatro de 28 a 30 de 
Outubro, que vão da actuação de um 
coro francês a outros espectáculos mu-
sicais, nos quais se destaca a presença 
do cantor José Cid. Está ainda prevista 
uma exposição sobre os 10 anos de 
actividade do cine-teatro, elaborada 
pela própria Câmara Municipal, e a 
realização de um Curso de Pediatria 
promovido pela Associação de Saúde 
Infantil de Coimbra do Hospital Pedi-
átrico. “Vão ser três dias de intensa 
actividade e diversidade de eventos”, 
sublinhou Carlos Cabral.

Cine-teatro muniCipal messias: 
10 anos a pensar em si 
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DestAQUeDestAQUe

PROgRaMa 
dE COMEMORaçõES
27 dE outubro a 27 NovEmbro
Exposição “dez anos de actividade 
do Cine-teatro municipal messias” 
A mostra vai decorrer na sala de exposições do cine-teatro 
e a entrada é gratuita.
 

28 dE outubro 21h30
Encontro de Coros
Coro francês La Clé de Chant - Fumel France 
(Maestrina Laure Duperrin)
Coro D.Pedro de Cristo de Coimbra 
(Maestrina Cristina Faria)
Coral ATL Santa Casa Misericórdia 
(Maestro João Vila)
A entrada é gratuita.
 

28 E 29 dE outubro
Iv Curso de Pediatria Comunitária
As inscrições para o curso devem ser efectuadas para 
ASIC – Hospital Pediátrico, através do telefone 239 482 
000, para o e-mail congressos@asic.pt ou em www.asic.pt.
 

29 dE outubro |21h30
Concerto com José Cid
 

Para mais informações contactar:
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
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DestAQUe

CINE-TEATrO MUNICIPAL MESSIAS

Encontra-se localizado junto à Estrada Nacional n.º 1, numa zona de exce-
lentes acessos, quer para a população residente quer para a não residente. 
Possui três grandes parques de estacionamento, com capacidade para 
mais de 300 viaturas, e encontra-se a 150m da Estação da CP e a 1km 
do acesso à A1.

O espaço contempla:
1. Sala de Espectáculos:
 auditório de cena contra posta, com a área total de 491m, com ca-

pacidade para 366 lugares sentados, distribuídos pelos dois pisos:
- plateia com um certo declive, com lotação de 256 lugares; 
-  balcão em anfiteatro, com lotação de 100 lugares;
-  4 camarotes, com  lotação de 2 lugares cada;
-  2 lugares adaptados a cadeiras de rodas;
 o palco dispõe de teia e boca de cena, bem como fosso de orquestra.
 equipamento cénico, de iluminação e sonorização

2. 3 Camarins colectivos, com comunicação entre si, equipados com 
espelhos de rosto, com os respectivos sanitários e chuveiros com 
água quente;

3. Bar de apoio, situado no 1.º piso, que assegura o serviço de cafés e 
bebidas, em dias de espectáculos ou de outras actividades do teatro;

4. Sala de Exposições com a área expositiva de 130 m2;

5. 2 Bilheteiras informatizadas;

6. 3 Gabinetes de Apoio Administrativo

7. Sala de Reuniões

o cine-teatro foi construído nos anos 50 pela família messias e, nos seus tempos áureos, recebeu grandes companhias nacionais de 
teatro e de revista. acabou por encerrar nos anos 80 por razões de segurança, ficando o concelho da mealhada privado de um espaço 
de inegável valor arquitectónico, histórico e cultural. o edifício manteve-se em ruínas até 2000, ano em que a Câmara municipal chega 
a acordo com a família messias – que lhe concede o direito de superfície por 55 anos – e o espaço foi recuperado, reconquistando a 
reputação de outrora. a reabertura aconteceu a 27 de outubro de 2001.

EDITAL Nº 47

CaRlOS albERtO da COSta CabRal, Presidente da Câmara Municipal de Mealha-

da----------------------------------------------------------------------------------------------

FaZ SabER quE: para efeitos do que determinam os artigos 1º e 2º da lei nº 

26/94, de 19 de agosto, no 1º semestre de 2011, a Câmara Municipal procedeu às 

seguintes transferências: -------------------------------------------------------------------

aSSOCIaçÃO bOMbEIROS vOluntÁRIOS PaMPIlHOSa………..41.165,33€
aSSOCIaçÃO bOMbEIROS vOluntÁRIOS MEalHada………… 39.323,57€
aSSOCIaçÃO dE CaRnaval da baIRRada………………….……63.000,00€

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

nos lugares de estilo. ……………………………………………………………………….....

E eu,                             , Chefe da divisão Financeira o subscre-

vi……………………………………………………………………………...…...

Paços do Município de Mealhada, 15 Julho de 2011

O Presidente da Câmara

Carlos alberto da Costa Cabral
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MUNICÍPIo

O leitão assado à moda da Bairrada 
é uma das 7 Maravilhas da Gastro-
nomia Portuguesa. O anúncio foi 
feito na noite de sábado, dia 10 de 
Setembro, durante um espectáculo 
realizado na antiga Escola Prática de 
Cavalaria de Santarém e transmitido 
em directo pela RTP. O prato mais 
famoso da Mealhada ficou entre os 
melhores do país, derrotando dois 
adversários de peso na categoria 
carnes: a chanfana e as tripas à 
moda do Porto. 

os portugueses consideram o leitão 
da Bairrada um dos melhores pratos 
da gastronomia nacional. Chamados 
a pronunciarem-se sobre as sete me-
lhores iguarias da cozinha portuguesa, 
não tiveram dúvidas e, de 7 de maio a 
7 de setembro, votaram em massa no 
leitão assado para o concurso 7 ma-
ravilhas da gastronomia portuguesa, 
deixando cair a chanfana e as tripas 
à moda do porto na categoria carnes.

“o leitão já era uma maravilha. nunca 
duvidei deste resultado. sem dúvida 
que é um reforço da realidade do con-
celho da mealhada enquanto destino 
gastronómico. é uma mais-valia para 
a região e vai, certamente, alavancar 
outros produtos de qualidade da 
Bairrada”, afirmou a vice-presidente 
da Câmara, Filomena pinheiro. “não 
acredito que esta distinção aumente a 
atractividade turística da região, mas 
acredito que a mantenha. todavia, 
penso que traz a exigência de ainda 
mais qualidade”, considerou, por sua 

vez, o presidente da Câmara, Carlos 
Cabral.

a alheira de mirandela, o queijo da ser-
ra, o caldo verde, o arroz de marisco, 
a sardinha assada e o pastel de Belém 
foram os outros seis vencedores. as 
iguarias eleitas foram as mais votadas 
de uma lista de 21 escolhidas por 
um painel de especialistas indepen-
dentemente da categoria, sendo que 

a alheira de mirandela foi a colheu o 
maior número de votos. no total, foram 
registados 899.069 votos, via internet, 
facebook, sms ou chamada telefónica, 
pela organização da iniciativa.

o anúncio das 7 maravilhas vence-
dora decorreu durante um espec-
táculo realizado, na noite de 10 de 
setembro, na escola prática de Ca-
valaria de santarém. um espectácu-

lo apresentado por Catarina Furtado 
e josé Carlos malato, que contou 
com momentos musicais a cargo de 
ana moura, rui veloso, Carminho, 
Boss aC e o projecto zeca sempre 
(nuno guerreiro, olavo Bilac, tozé 
santos e vítor silva), e foi transmi-
tido em directo na rtp. os troféus 
dos vencedores foram entregues por 
alguns dos mais célebres chefes de 
portugal.

leitão da Bairrada eleito maravilha 
da gastronomia portuguesa

7 MaRavIlHaS da gaStROnOMIa PORtuguESa

Alheira de Mirandela
Queijo da Serra
Caldo Verde
Arroz de Marisco
Sardinha Assada
Leitão da Bairrada
Pastel de Belém
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eDUCAção

A Câmara recebeu, no pas-
sado dia 12 de Setembro, no 
Cine-Teatro Municipal Mes-
sias, os agentes directos 
na actividade educativa do 
concelho. Uma sala cheia 
esteve atenta às palavras 
dos responsáveis da autar-
quia, nas pessoas do edil 
Carlos Cabral e da vice-pre-
sidente Filomena Pinheiro, 
bem como aos discursos de 
Fernando Trindade e João 
Pega, respectivamente o 
presidente do Agrupamen-
to de Escolas da Mealha-
da e o director da Escola 
Profissional Vasconcellos 
Lebre (EPVL). Os oradores 
centraram-se, sobretudo, 
nas novas exigências que 
a conjuntura económica 
acarreta e no crescente 
apelo às sinergias e esfor-
ços conjuntos.
 
“Este será um ano de dificul-
dades acrescidas e, portanto, 
será um ano em que haverá 
muitos nãos”. As palavras 
são do presidente da Câmara 
Municipal, que se assumiu 

como detentor do “pelouro 
dos nãos”. Carlos Cabral ad-
mite que “a Câmara existe 
para apoiar as escolas, mas 
não para dizer sim a tudo” e 
persiste na ideia de que a au-
tarquia não pode “estar aberta 
a todo o tipo de exigências”. O 
autarca garante, no entanto, 
que “a Câmara Municipal está 
financeiramente equilibrada” e 
que vai continuar a “fazer tudo 
pela Educação” dos jovens e 
crianças do concelho. 

A vice-presidente da autarquia 
também admitiu as dificul-
dades e prevê a chegada de 
“um ano ainda mais difícil”. 
Contudo, Filomena Pinheiro 
disse que “a Câmara está em-
penhada em continuar o seu 
apoio à Educação”, realçando 
que “cabe a todos um esforço 
muito grande”. O discurso da 
responsável foi pautado por 
premissas como compreen-
são mútua, partilha de res-
ponsabilidades, colaboração 
e cooperação que deverão 
integrar o papel da autarquia 
e de todos os envolvidos na 

actividade educativa.

O presidente do Agrupamento 
de Escolas, Fernando Trin-
dade, pegou nas palavras da 

vice-presidente – “colabo-
rar, partilhar, cooperar” – e 
defendeu que não devemos 
tratá-las como um apelo, mas 
como um “direito a exercer”. Já 

João Pega, director da EPVL, 
agradeceu “todo o esforço 
que Câmara tem vindo a fazer” 
para que a escola profissional 
“seja uma realidade”.

Câmara e Comunidade eduCativa 
deram Boas-vindas ao novo ano leCtivo
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eDUCAção

InquéRItOS REvElaM IMPORtânCIa daS aEC E aJudaM a PREPaRaR 
nOvO anO lECtIvO

CâMaRa PROMOvEu REunIÃO 
dE aRtICulaçÃO 
EntRE agEntES EduCatIvOS 
dO COnCElHO 

CâMaRa REunIu-SE 
COM agRuPaMEntO ESCOlaR 
E IPSS COnCElHIaS

No final do ano lectivo 2010/2011, 
a Câmara Municipal analisou o de-
senvolvimento das Actividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), 
com vista à preparação do novo 
ano. Nesse sentido, a autarquia en-
tregou questionários de avaliação 
sobre as AEC a 750 alunos do 1º 
ciclo do Ensino Básico, 600 encar-
regados de Educação, 35 profes-
sores titulares e 35 professores das 
AEC. As conclusões foram mais 
do que satisfatórias: as AEC foram 
consideradas importantes para o 
desenvolvimento global do aluno 
pela maioria dos encarregados de 
Educação, professores titulares e 
professores das AEC e a Actividade 
Física e Desportiva foi aquela que 
mais agradou aos alunos.

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Cabral, a vice-presidente da 
autarquia, Filomena Pinheiro, e o presidente do Agrupamento de Esco-
las da Mealhada, Fernando Trindade, reuniram no dia 5 de Julho, com 
coordenadores e professores titulares das escolas do 1º ciclo do Ensino 
Básico e com os coordenadores das Actividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC). Para além de um balanço do ano lectivo passado, os 
diferentes intervenientes no processo educativo concelhio analisaram o 
novo despacho n.º 8683/2011 e prepararam o novo ano lectivo.

Realizou-se, no dia 1 de Setembro, na Câmara Municipal, uma reunião 
entre os técnicos da autarquia responsáveis pela área da Educação, as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) concelhias e re-
presentantes do Agrupamento de Escolas da Mealhada. A sessão serviu 
para afinar detalhes para o ano lectivo que se aproxima, quer em relação 
a programas que visam promover medidas de combate ao abandono es-
colar, à exclusão social e, ainda, de igualdade de oportunidades no acesso 
à escola, quer a temas que se prendem com o sucesso da cooperação e 
articulação entre agentes educativos. No encontro, a vice-presidente da 
Câmara Filomena Pinheiro chamou a atenção para “os tempos difíceis que 
aí vêm” e apelou a um “empenho cada vez maior dos parceiros sociais” 
a fim de minimizar os reflexos da crise.
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o Centro de estágios do luso 
recebeu, entre os passados 
dia 7 e 12 de agosto, o está-
gio da selecção paraolímpica 
da irlanda. durante esse perí-
odo, 12 atletas e oito treina-
dores estiveram no luso em 
preparação para os jogos 
paraolímpicos londres 2012. 
a move sports – empresa 
portuguesa especial izada 
em turismo desportivo – foi 
contratada pela Federação 
paraolímpica da irlanda para 
“escolher o local ideal para 
realizar os estágios de pre-
paração”. em entrevista ao 
Boletim municipal, o direc-
tor-geral da empresa, josé 
diogo trigo de moraes, tece 
alguns comentários sobre os 
dias de estágio dos atletas 
irlandeses, dos quais faz um 
balanço “muito positivo”.

bM: Porque é que a Selec-
ção escolheu o luso para 
preparar londres 2012?
JdM: A Move Sports concluiu 
que entre os Concelhos de 
Coimbra, Mealhada e Anadia 
juntos reuniam praticamente 
todas as infra-estruturas ne-
cessárias para realizar estes 
estágios.  A Move Sports 
concluiu também que a grande 
maioria destas infra-estruturas 
era de excelente qualidade 
e se encontrava num bom 
estado de manutenção. Adi-
cionalmente o Hotel Vila Galé 
em Coimbra representava uma 
boa base de alojamento para 
a equipa num hotel moderno 
e agradável a cerca de 30 
minutos de todas as infra-
estruturas de treino.

bM: quais as modalidades 
que foram praticadas no 
Centro de Estágios?
JdM: Atletismo e Lançamento 
do Peso. 

bM: O Centro de Estágios 
correspondeu às expecta-
tivas/ demonstrou ter as 
condições necessárias? 
JdM: Sim. Para 2012 serão 
necessárias ligeiras adapta-

ções (pouco signif icativas) 
com vista a proporcionar as 
condições ideais para os lan-
çadores que no caso dos 
paraol ímpicos têm alguns 
detalhes específicos. 

bM: qual o feedback da Se-
lecção/ atletas em relação 
ao Centro de Estágios e ao 
luso em si?
JdM: Excelente feedback em 
todos os aspectos. Gostaría-
mos ainda de realçar a exce-
lente colaboração por parte da 
Divisão de Desporto da CM da 
Mealhada que foi incansável 
com o objectivo de tornar 
este estágio uma experiencia 
memorável para a equipa da 
Irlanda. Excelente também a 
colaboração do próprio staff 
no centro de estágios, em par-
ticular da D. Encarnação, que 
foi extraordinária na atenção 
e hospitalidade que dedicou 
à equipa. Este aspecto pode 
parecer pouco importante mas 
não é.  Foi esta hospitalidade 
genuína, que se encontra no 

centro/norte do nosso país, 
que de facto tornou todo o 
estágio da Irlanda um suces-
so tão grande. Foi talvez o 
aspecto mais positivo e real-
çado pela equipa sobre toda 
a semana passada no Luso, 

Coimbra e Anadia.

bM: Há algum aspecto que 
poderia ser melhorado?
JdM: Muito poucos. Foi quase 
tudo perfeito. Apenas algumas 
adaptações para o desporto 

paraolímpico que precisam de 
ser feitas para 2012.

BM: No geral, que balanço 
faz dos dias de estágio no 
Luso?
JDM: Muito positivo.

luso Foi “loCal ideal” para aColher 
seleCção paraolímpiCa da irlanda

DesPoRto

ENTrEvISTA A jOSé dIOGO TrIGO dE MOrAES, dIrECTOr-GErAL dA MOvE SPOrTS
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A preferência dada às ins-
talações desportivas do 
município, com origem nas 
mais diversas modalidades 
(Atletismo, Hóquei, Voley, 
Basquetebol, Patinagem 
Artística, Natação, Fute-
bol, entre outras), atraindo 
equipas e praticantes ao 
mais alto nível (Selecções 
e Clubes, nacionais e es-
trangeiros), num grau de 
procura e frequência cada 
vez maior, justifica a opor-
tunidade da aposta feita 
pelo município nos últimos 
anos em equipamentos 
modernos de qualidade e 
polivalência.
 O turismo ligado à prática 
desportiva,  representa 
actualmente, um segmen-
to de mercado com um 
impacto na economia lo-
cal  apreciável, com um 
peso interessante, directo 
e indirecto,  nas taxas de 
ocupação das unidades 
hoteleiras do concelho e 
nas vendas do restante 

comércio, sobretudo na 
restauração. Ao mesmo 
tempo, beneficia a pro-
jecção externa da Mea-
lhada, aumentando a sua 
notoriedade e divulgação 
junto de públicos cada 
vez mais alargados, que 
acabam por visitar e es-
colher o concelho noutras 
circunstâncias, seja por 
motivações profissionais, 
de puro lazer ou saúde.
 
Às presenças nestes me-
ses de Verão, da equipa 
de Futsal do Benfica no 
seu estágio de preparação 
da próxima época no Pavi-
lhão do Luso e a utilização 
do Centro de Estágios do 
Luso pela selecção irlan-
desa de atletas paraolímpi-
cos,  juntaram-se ainda em 
estágios de preparação,  
equipas de futebol  (Aca-
démica e do Nogueirense),   
de Hóquei Subaquático, de 
Patinagem Artística e Hó-
quei em Patins (Selecções 
Nacionais), entre outras, 
num fluxo bastante regular 
e constante ao  longo de 
todo o ano.
 
O parque de instalações 
desportivas municipais, 
diverso e distribuído  por 
todo o território, para além 
do importante papel social 
que motiva no desporto 
da Mealhada, participa 
igualmente com um papel 
activo e complementar, na 
concretização da estra-
tégia de desenvolvimento 
local definida para a área 
do turismo de saúde, lazer 
e bem-estar.

MunICíPIO aPOSta 
EM EquIPaMEntOS 
MOdERnOS 
dE qualIdadE 
E POlIvalênCIa

DesPoRto

O Pavilhão Municipal do Luso foi palco do está-
gio da equipa profissional de futsal do Benfica, 
entre os dias 7 e 20 de Agosto. À semelhança 
do que têm acontecido nos últimos anos, a 
equipa escolheu o concelho da Mealhada para 
preparar a sua próxima época. A coincidir com 
o seu último dia de estágio, o Benfica disputou 
a VII Taça Junta de Freguesia do Luso, junta-
mente com a Académica e com o Modicus. O 
Pavilhão Municipal demonstrou, mais uma vez, 
ser “um belo palco para a modalidade”, como 
avança o “Diário de Coimbra” e recebeu cerca 
de uma centena de adeptos que não quiseram 
perder as três equipas do escalão maior do 
futsal português em acção.

O Pavilhão Municipal do Luso recebeu, en-
tre os passados dias 22 de Agosto e 3 de 
Setembro os estágios das Selecções Na-
cionais de Hóquei em Patins Sub 17 e Sub 
20 Masculinas, tendo a última permanecido 
apenas até ao dia 27 de Agosto, devido a 
uma alteração de agenda. Os atletas (Sub 17 
e Sub 20) prepararam-se, respectivamente, 
para os campeonatos europeu (Genebra) e 
mundial (Barcelos) da modalidade. Ao mesmo 
complexo desportivo chegou, no passado 
dia 29 de Agosto, a Selecção Nacional de 
Hóquei em Patins de Seniores Masculinos 
que esteve em preparação até ao dia 3 de 
Setembro, regressando de 5 a 10 e de 12 a 
16 de Setembro.

O Centro de Estágios do Luso e o Estádio Dr. Américo Couto receberam, nos passados dias 17, 19 e 
22 de Setembro, o 1º Torneio de Apuramento para o Campeonato da Europa 2012 Sub 19 Feminino. 
Portugal, Hungria, Israel e República da Irlanda foram os países que figuraram na disputa.

“Um local sossegado e com imensa vegetação, 
que tem ainda a vantagem de ficar situado perto 
da cidade de Coimbra”, pode ler-se no site ofi-
cial da Associação Académica de Coimbra em 
referência ao Luso. É que o plantel academista 
realizou o seu estágio de pré-temporada naquela 
vila termal, entre os dias 11 e 16 de Julho, no 
Centro de Estágios do Luso. A “Briosa” voltou 
ao Centro de Estágios, a 20 de Julho, para um 
jogo de preparação, aberto ao público, entre a 
Académica e o Arouca. 

BenFiCa esColheu novamente 
o luso para treinar

seleCções naCionais de hóquei em patins 
prepararam-se no luso

mealhada aColhe apuramento para 
europeu Feminino de FuteBol

aCadémiCa estagiou o luso

vErEAdOr júLIO PENETrA

OPINIãO
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A Câmara Municipal da Mealhada 
foi a primeira do país a aderir ao 
projecto “Compro o que é nosso”, da 
Associação Empresarial de Portugal 
(AEP). Uma forma da autarquia ajudar 
na recuperação da economia portu-
guesa, apoiando a produção nacional 
junto dos munícipes e empresários 
do concelho. “Consideramos este 
projecto de extrema importância 
para a recuperação económica do 
país e decidimos, por isso, apoiá-lo, 
divulgando esta marca junto dos que 
nos são mais próximos”, explica o 
Presidente da Câmara, Carlos Cabral.

Ciente da importância de promover a 
produção nacional e a compra de produ-
tos portugueses, a Câmara Municipal da 
Mealhada decidiu juntar-se à campanha 
“Compro o que é nosso", lançada pela 

AEP. O objectivo da autarquia passa por 
divulgar esta marca junto dos munícipes 
e empresários do concelho, apelando 
à compra de produtos começados por 
560, e não utilizar a marca em ques-
tão para a venda de qualquer tipo de 
produto. 

Como tal, o contrato que a autarquia 
assinou com a AEP no passado dia 25 
de Julho não prevê qualquer facturação 
de quota anual à Câmara Municipal. A 
parceria assenta sim na divulgação do 
programa de apoio à produção nacio-
nal junto dos munícipes e empresas 
do concelho por parte de autarquia, 
através dos meios de comunicação que 
tem ao seu dispor. “Com esta parceria, 
pretendemos passar a mensagem de 
valorização da produção nacional aos 
nossos cidadãos, incentivando-os a 

comprar produtos portugueses. Vamos 
divulgar esta ideia no boletim municipal, 
na agenda municipal, na nossa página 
on-line. Enfim, vamos usar os instru-
mentos que temos à nossa disposição”, 
acrescentou Carlos Cabral. 

O “Compro o que é nosso” é uma ini-
ciativa da AEP que apela à consciência 
cívica dos portugueses, no sentido de 
comprarem o que é produzido em Por-
tugal e assim contribuírem para a criação 
de emprego e para o desenvolvimento 
sustentado da economia nacional. 
Actualmente, o programa reúne 765 
empresas aderentes que representam 
cerca de 2.500 marcas e um volume de 
negócios agregado de 14 mil milhões de 
euros. A Câmara Municipal da Mealhada 
foi a primeira autarquia do país a aderir 
ao projecto.

O primeiro workshop da Agenda 
21 Local da Mealhada vai realizar-
se no próximo dia 1 de Outubro, 
pelas 12h, na Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre (EPVL) e será, 
nesta fase, fechado a entidades 
convidadas. Trazer a debate o ins-
trumento de gestão da sustentabi-
lidade, validar o seu processo de 
elaboração e estabelecer even-
tuais parcerias e compromissos 
futuros é o que se pretende com 
esta acção.

Decorrido o período inicial do pro-
cesso de implementação da Agenda 
21 Local, é altura de revelar as con-
clusões do diagnóstico da qualidade 
ambiental, social e económica do 
município, assentes no tratamento 
da informação recolhida junto dos 
agentes envolvidos. 

É nesta etapa que se abrem os hori-
zontes e se torna possível construir 
a base de uma visão estratégica e 

de uma política de sustentabilidade 
local, onde se estabelecem as prio-

ridades e se definem os objectivos e 
as metas a alcançar.

Câmara da mealhada adere ao 
projeCto “Compro o que é nosso”

epvl reCeBe 1º workshop da agenda 21 loCal

O código de barras começado 
por 560 significa que os produ-
tos ou são feitos em Portugal ou 
distribuídos por uma empresa 
portuguesa.


