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Ao fim de alguns anos de di-
ligências, nem sempre com-
preendidas pela Administração 
Central, foi possível concretizar-
se no Ministério das Finanças a 
decisão de venda ao município 
da Mealhada de todas as ins-
talações e terrenos da antiga 
Junta Nacional do Vinho (pos-
teriormente I.V.V.) existentes na 
Mealhada, como é sabido em 
adiantado estado de abandono.

A decisão da Câmara Munici-
pal de aceitar o valor proposto 
para venda (1.212.000 euros) 
foi tomada por unanimidade, o 

mesmo acontecendo na deci-
são de ratificação pelo órgão 
deliberativo do município, o que 
diz bem do consenso político 
existente nesta questão.

Finalmente vai ser possível à 
Câmara Municipal lançar de 
imediato o processo de cons-
trução do nosso Centro Es-
colar da Mealhada (1º C.E.B e 
jardim-de-infância) e tomar uma 
série de decisões no sentido 
da utilização e/ou alteração de 
algumas instalações existentes 
para funcionamento de serviços 
municipais e, eventualmente, 

editoriAl

mais um ou outro serviço pú-
blico. Muitas outras utilizações 
dos espaços serão possíveis e 
estão a ser analisadas sempre 
no âmbito do interesse públi-
co, para que aquele sector da 
cidade da Mealhada venha a 
adquirir a necessária dinâmica 
que actualmente não tem. 

Finalmente conseguimos!!! Valeu 
a pena todo o esforço desen-
volvido e a perseverança (a 
que alguns chamam teimosia) 
mantida, a que o equilíbrio e a 
saúde financeira da autarquia 
deram um forte empurrão.

MUNICÍPIO

INstalações do IVV: FINalmeNte!!!

CâmArA muniCipAl deCidiu não Constituir 
grupo de trABAlho
A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade (PS e PSD), na reunião 
de dia 15 de Dezembro, que por 
iniciativa da autarquia não será cons-
tituído qualquer grupo de trabalho, um 
dos critérios inscrito no Documento 
Verde da Reforma da Administração 
Local. O Governo defende que esta 
medida propõe uma “reconfiguração 
do território susceptível de permitir 
a definição de um novo modelo de 
desenvolvimento económico-social”, 
mas a Câmara não concorda no 
que diz respeito ao seu município e 
quer manter a sua capacidade de 

autonomia. 
A autarquia rejeitou a proposta do Go-
verno, considerando que “o concelho 
tem um modelo de desenvolvimento 
económico-social sustentável e uma 
estrutura administrativa coesa e equi-
librada”. Se o critério do Governo é 
voltado para a coesão territorial, a 
Câmara fundamenta a sua decisão 
na “real articulação” e no “diálogo que 
existe entre as autarquias locais” e, 
ainda, nos resultados apresentados 
que considera: “Devem ser exemplo 
para a Administração Central no âm-
bito da Administração Local”.

presidente da Câmara municipal
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Após anos de "batalha" pro-
cessual com a Administra-
ção central para a compra 
das antigas instalações do 
Instituto da Vinha e do Vinho 
(IVV), a Câmara Municipal 
ultrapassou, finalmente, a 
barreira que a impedia de 
adquirir o conjunto de imó-
veis. No dia 9 de Novembro, 
chegou à autarquia a “luz 
verde” que faltava para a 
concretização do negócio. 
O Ministério das Finanças 
pede cerca de 1,2 milhões 
de euros pelo complexo, 
valor que a Câmara preten-
de pagar a pronto, evitando 
275 mil euros em juros, 
caso decidisse liquidar a 
factura em seis anos. Con-
tando com unanimidade do 
executivo e da Assembleia 
Municipal a autarquia pode 
avançar com a compra.  

A direcção geral do tesouro 
e finanças (dgtf) avaliou 
o conjunto degradado de 
imóveis do antigo institu-
to da vinha e do vinho em 
1,212.000 euros. A Câmara 
municipal, que há anos insis-
tia na aquisição do espaço, 
não hesitou e aceitou de bom 
grado a proposta da dgtf. 
o desbloqueio das questões 
burocráticas – relacionadas 

com o facto da matéria estar 
entregue a mais do que um 
ministério do estado – im-
peditivas da concretização 
da compra dos imóveis, está 
agora solucionado e contou 
com a concordância da As-
sembleia municipal.

“esta é mais uma conquista 
para o município”, considera 
a vice-presidente da autar-
quia. filomena pinheiro diz 
que, com este desimpedi-
mento, a Câmara vai,  f i-
nalmente, “conseguir fazer 

algo naquela zona nobre 
da cidade”. Com projecto 
conclu ído,  o Centro es-
colar da mealhada, como 
já antes tinha revelado o 
presidente da Câmara, será 
o primeiro a avançar assim 
que as instalações do ivv 

façam parte do património 
municipal.  Carlos Cabral 
adianta que o espaço po-
derá, ainda, vir a albergar 
alguns serviços municipais, 
espaços potenciadores de 
eventos sócio-económicos, 
entre outros.

AdministrAção CentrAl deu “luz verde” 
pArA Aquisição dAs instAlAções do ivv
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O primeiro Workshop da 
Agenda 21 Local da Mea-
lhada decorreu, no passado 
dia 1 de Outubro, na Escola 
Profissional Vasconcellos 
Lebre. “Visão de Futuro 
para a Mealhada – Que 
prioridades?” foi o mote 
da iniciativa que juntou 76 
agentes locais, entre As-
sociações do concelho, 
Juntas de Freguesia, técni-
cos da Câmara Municipal e 
membros do executivo. Ao 
longo do dia, os participan-
tes, divididos em grupos 
de trabalho, identificaram 
as fraquezas e as poten-
cialidades do concelho e 
definiram as prioridades 

para a Mealhada. No final da 
acção, debateu-se a visão 
de futuro para o município. 

O Instituto do Ambiente e De-
senvolvimento (IDAD) da Uni-
versidade de Aveiro orientou os 
trabalhos do workshop. Pre-
sente na acção, o director exe-
cutivo do IDAD e coordenador 
do projecto, Miguel Coutinho, 
sublinhou a importância da 
iniciativa, considerando-a “um 
momento fulcral no processo” 
de promoção da cidadania 
e de uma maior democracia 
participativa, em que a comu-
nidade, em conjunto, “define 
um rumo e uma estratégia” 
para o concelho.

Foram aprovados seis projec-
tos no município da Mealhada, 
no âmbito do programa (Eixo 
3) LEADER AD ELO, num total 
de cerca de 310 mil euros. A 
Fundação Mata do Buçaco 
vê três dos seus planos de 
investimento apoiados, dois 
dos quais comparticipados 
em 60% e outro em 40%. Tás 
Ca Larica, Luxo & Maia e o 
Centro Social de Casal Comba 
são as restantes entidades 
beneficiadas pelo programa 
da Associação de Desenvol-
vimento Local. Os beneficiá-
rios receberam os contratos 
das mãos do Presidente da 
Câmara Carlos Cabral que 
os entregou formalmente 
numa sessão pública que 

decorreu, no passado dia 9 
de Novembro, no Salão No-
bre da Câmara Municipal e 
contou com a participação do 
director-executivo da AD ELO, 
Mário Fidalgo.

A Fundação Mata do Buçaco 
assinou os contratos para três 
dos projectos aprovados: “Casa 
do Bussaco”, “Desenvolvimento 
e Instalação de Miradouro Vir-
tual para a Cruz Alta” e “Guias 
Multimédia sobre o Património 
da Mata do Bussaco”, o pri-
meiro comparticipado em 60% 
(44.276,98 €), o segundo em 
40% (19.984,00 €) e o último em 
60% (29.973,00 €). “A Fundação 
Mata do Buçaco está a dar um 
grande exemplo de trabalho” e 

o “êxito desta e das outras insti-
tuições vem dizer-nos que estes 

investimentos vão ser um contri-
buto altamente decisivo para o 

desenvolvimento do concelho”, 
disse o autarca Carlos Cabral.

quAse 80 Agentes loCAis pArtiCipArAm no 
1º Workshop dA AgendA 21 loCAl dA meAlhAdA

muniCípio dA meAlhAdA reCeBeu seis 
ContrAtos leAder Ad elo 

Grupos apreseNtaram 
prIorIdades para o coNcelho 
As propostas dos participantes passam pelo Turismo associado à marca 
Mealhada, com a promoção dos seus produtos (pão, água, gastronomia e 
vinhos) e os recursos naturais e patrimoniais (Luso, Buçaco); a diversificação 
da oferta através da aposta de implementação de novos modelos de oferta 
(ecoturismo e turismo integrado); o reforço e incentivo da coesão das várias 
freguesias, a dinamização e o trabalho em rede das várias valências de apoio 
sociocultural; a aposta na reabilitação urbana; a aposta em indústrias menos 
poluentes e a necessidade de apostar na melhoria da cidadania, ao nível da 
participação pública, educação e sensibilização ambiental.
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OBRAS MUNICIPAIS

EXECUçãO dE LOMBAS E PASSAdEIrAS ELEvAdAS NO CONCELhO dA MEALhAdA – EM EXECUçãO

PAvIMENTAçãO dA ESTrAdA PóvOA dE GArçãO – BArrEGãO E OUTrAS PAvIMENTAçõES EM PóvOA 
dE GArçãO – EM EXECUçãO PAvIMENTAçõES NA MEALhAdA, BArCOUçO, BArrô E CANEdO – CONCLUídA 

EXECUçãO dO rELvAdO SINTéTICO NO CAMPO dE FUTEBOL MUNICIPAL GErMANO COUTINhO 
NA PAMPILhOSA - EM EXECUçãO

PAvIMENTAçõES NA FrEGUESIA dA PAMPILhOSA – EM EXECUçãO SUBSTITUIçãO dA PASSAGEM hIdráULICA NA rUA dr. AMérICO COUTO NA MEALhAdA – EM CONCLUSãO 
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A Biblioteca municipal da 
mealhada completou o seu sé-
timo aniversário, no dia 29 de 
novembro. sete anos a cativar 
munícipes de todas as idades 
e estratos socioeconómicos 
para a leitura, para os livros e 
para os autores e a desenvol-
ver acções de promoção da 
leitura. o Boletim municipal 
falou com vera martins, gisela 
ferreira e isabel mota, três 
das técnicas responsáveis 
pelo equipamento cultural 
que, numa entrevista conjun-
ta, deram voz à Biblioteca e 
nos revelaram dados sobre 
a “casa onde cabe toda a 
gente” e como esta tem con-
seguido cumprir o objectivo 
primordial de “levar a cultura a 
todo o concelho e criar novos 
leitores”.

Boletim: actualmente, qual o 
número de utentes inscritos 
na Biblioteca?
Biblioteca: O número de uti-
lizadores inscritos na Rede de 
Bibliotecas de Mealhada (RBM), 
que inclui todas as bibliotecas 
do concelho (Biblioteca Munici-
pal, Bibliomealhada, Bibliotecas 
escolares, Biblioteca da EPVL, 
Biblioteca da Junta de Fregue-
sia da Pampilhosa), é de 4.750. 

Boletim: Quais as suas ida-
des?
Biblioteca: É difícil responder 
a esta pergunta, porque não 
temos dados disponíveis para 
todas as bibliotecas. Contudo, 
na Biblioteca Municipal a maio-
ria dos utilizadores são do sexo 
feminino e o escalão etário com 
mais utilizadores é de mais de 
dezoito anos.

Boletim: Qual o número de 
volumes que existe, actual-
mente, no fundo documental 
da Biblioteca?
Biblioteca: A RBM tem um 
catálogo colectivo, ou seja, o 
fundo documental de todas 
as bibliotecas do concelho 
está junto no mesmo catálogo. 
Esta é uma forma de rentabi-
lizar os recursos que temos 
e de os disponibilizar a um 
maior número de utilizadores. 
O catálogo colectivo tem neste 
momento 56.543 documentos. 
Contudo, ainda não estão cata-
logados todos os documentos 
existentes nas bibliotecas do 
concelho. 

Boletim: Qual a média anual 
de empréstimos efectuado?
Biblioteca: Efectuamos cerca 
de 16 mil empréstimos por ano 
nas bibliotecas da Rede.

Boletim: Qual o principal ob-
jectivo da Biblioteca?
Biblioteca: Continuar a levar 
cultura a todo o concelho e criar 
novos leitores.

Boletim: consideram a Bi-
blioteca um dos principais 
equipamentos culturais do 
concelho? porquê?
Biblioteca: No conjunto dos 
equipamentos culturais do 
concelho, as bibliotecas consti-
tuem um elemento fundamental 
de divulgação de cultura, pois 
abrangem um público muito 
diversificado ao nível etário, 
social, económico. Chegam à 
maior parte da comunidade de 
forma gratuita e levam cultura a 
todos aqueles que por motivos 
diversos não se podem deslo-

car aos equipamentos culturais 
disponíveis no concelho. “A 
biblioteca é uma casa onde 
cabe toda a gente”!

Boletim: Quais as principais 
apostas para atrair o público? 
procuram atrair diferentes 
públicos?
Biblioteca: Todas as activida-
des de promoção da leitura 
são pensadas para públicos 
diversificados ao nível etário, 
mas sem esquecer também ou-
tras diferenças. As actividades 
promovidas mensalmente ten-
tam ir ao encontro de diversos 
públicos. As crianças em idade 
escolar são as que têm mais 
contacto com as bibliotecas no 
sentido de criar leitores para a 
vida. Mas, tem sido feito um es-
forço para atrair outros públicos 
de forma a valorizar e difundir o 
património local.

Boletim: Notaram uma acti-
vidade crescente e diversifi-
cada nos últimos sete anos?
Biblioteca: Sim. Isso é evidente 
com o aumento do número de 
utilizadores inscritos, com a 
criação do Grupo de Trabalho 
Concelhio, o SABE (Serviço de 
Apoio às Bibliotecas Escola-
res), a constituição da RBM ou 
a criação do Portal da RBM. 
Todas estas dinâmicas leva-
ram a uma crescente procura 

e solicitação de actividades 
das bibliotecas por parte das 
diversas instituições concelhias. 
A Biblioteca Municipal tem tido 
um papel preponderante na di-
namização quer da RBM, quer 
de actividades de promoção 
da leitura e captação de novos 
leitores.

Boletim: Que serviços ofe-
recem e qual o seu grau de 
aceitação? Quais os que 
mais se destacam?
Biblioteca: Os serviços ofe-
recidos são: serviço de em-
préstimos, consulta local de 
periódicos, espaço de visiona-
mento e escuta de audiovisuais, 
acesso à internet, actividades e 
projectos de promoção da lei-
tura e a biblioteca itinerante. Os 
serviços que mais se destacam 
são o serviço de empréstimo 
e as actividades de promoção 
da leitura.

Boletim: ao longo destes sete 
anos a oferta tem evoluído/ 
modernizado? em que se 
baseiam para diversificar 
essa oferta?
Biblioteca: A oferta tem evo-
luído e modernizado com a 
criação do Bibliomealhada e 
com a criação da RBM. Ao nível 
do fundo documental, este está 
em constante actualização, 
com o investimento que é feito 

por parte da autarquia mas 
também por parte das escolas.

Boletim: Que balanço fazem 
dos sete anos de actividade 
da Biblioteca? 
Biblioteca: O balanço é muito 
positivo, tendo em conta o 
crescente número de leitores 
e de dinâmicas concelhias no 
âmbito da leitura e das biblio-
tecas.

Boletim: porque elegeram a 
apresentação do filme “so-
nho de Verão” para assinalar 
o sétimo aniversário? 
Biblioteca: Não querendo fes-
tejar, mas sem deixar de assi-
nalar uma data importante para 
a biblioteca, a apresentação do 
filme “Sonho de Verão” surge 
como forma de, num filme, 
homenagear aqueles que tam-
bém dão vida às bibliotecas, os 
escritores.

Boletim: planos para o fu-
turo?
Biblioteca: Manter e melhorar 
todo o trabalho que foi sendo 
desenvolvido ao longo destes 
sete anos, mas sempre tendo 
consciência das necessidades 
e exigências dos nossos utiliza-
dores. Estaremos receptivos e 
atentos às inovações tecnoló-
gicas que se prevêem para um 
futuro próximo. 

CULTURA

BiBlioteCA muniCipAl: A “CAsA onde 
CABe todA A gente” fez 7 Anos

BIBlIoteca apreseNtou 
FIlme “soNho de Verão” 
para assINalar 
aNIVersárIo
A Biblioteca Municipal recebeu, no passado dia 25 de 
Novembro, a apresentação do filme “Sonho de Verão”, 
a actividade escolhida para assinalar o mês do seu ani-
versário. O pequeno auditório daquele espaço cultural 
mostrou ter capacidade para todos e acolheu mais de 
duas dezenas de pessoas, que ali se deslocaram para 
assistir à apresentação da longa-metragem, na presença 
do realizador Paulo Fajardo. 

vErA MArTINS, GISELA FErrEIrA E ISABEL MOTA, AO CENTrO, COM OUTrOS TrêS ELEMENTOS dA EqUIPA dA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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O falecimento de Manuela So-
ares, técnica da autarquia res-
ponsável pela Biblioteca Muni-
cipal, valeu o voto unânime de 
pesar por parte do Executivo, 
na reunião de 22 de Setembro. 
Para o presidente da Câmara, 

Manuela Soares foi uma funcio-
nária que “exerceu as suas fun-
ções para além do que lhe era 
exigível”. Carlos Cabral afirmou 
que a técnica “era um exemplo 
para todos, quer profissional-
mente, quer na sua postura 

pessoal”. A manifestação de 
pesar estendeu-se aos restan-
tes membros da edilidade que 
recordaram uma pessoa que 
deixa um enorme vazio, mas 
que, em contrapartida, também 
deixou um grande exemplo. 

CULTURA

mAnuelA soAres: “um exemplo pArA todos” 
evoCAdo em reunião de CâmArA

TESTEMUNhOS
“A Dra. Manuela Soares exerceu as suas funções com enor-
me dedicação e profissionalismo dando sempre um grande 
exemplo de responsabilidade e competência, em especial na 
fase difícil de agravamento do seu estado de saúde, em que, 
mesmo assim, acompanhou com empenho as actividades 
do seu serviço e da Câmara Municipal.” – Júlio penetra, 
vereador do PS

“É lamentável a forma como partiu e que mesmo nos momen-
tos difíceis, que foram muitos, foi um exemplo de dedicação 
a esta Casa” - José Calhoa, vereador do PS

“A Dra. Manuela Soares vai deixar um vazio muito grande” – 
Filomena Pinheiro, vice-presidente 

“O vazio deixado pela Dra. Manuela Soares é apenas físico, 
porque o seu trabalho, o seu exemplo, ficou” – arminda 
martins, vereadora do PS

“Ao longo de muitos anos todos se habituaram a conviver com 
a alegria, o dinamismo e a enorme competência da Dra. Ma-
nuela Soares, que contribuiu com o seu trabalho para deixar 
uma marca indelével no município da Mealhada.” – Miguel 
Ferreira, vereador do PSD

Nasceu a 17 de 
Outubro de 1970 
em Mogofores, era 
licenciada em his-
tória pela Faculdade 
de Letras da Uni-
versidade de Coim-
bra, onde também 
se especializou em 
C i ênc i as  Docu -
mentais (Biblioteca, 
Documentação e 
Arquivo), tendo sido 
eleita presidente do 
Conselho Fiscal da 
Delegação Regional 

do Centro da Associação Portuguesa de Bibliotecá-
rios, Arquivistas e Documentalistas. Funcionária da 
Câmara Municipal da Mealhada desde 1998, Manuela 
Soares foi a grande responsável pela dinamização 
da Biblioteca Municipal, dando-lhe rosto. A técnica 
superior esteve por detrás de grandes iniciativas 
ligadas à autarquia, tendo sido o verdadeiro suporte 
de projectos como o Bibliomealhada, o Arquivo Mu-
nicipal, a Feira de Artesanato e Gastronomia, a Gala 
das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, entre outros, 
deixando um pouco de si em todos eles.

Durante o mês de Setembro, a Biblioteca 
Municipal preparou a chegada de uma nova 
estação, construindo uma “árvore de Outono”, 
com a colaboração dos jovens leitores que 
naquele período visitaram o espaço cultural. A 
actividade intitulada “Vamos chamar o Outono”, 
levou a que uma árvore fosse ganhando vida 
com folhas personalizadas por cada criança, 

onde escreveram um poema, um excerto de um 
conto ou um provérbio alusivo ao tema. “Numa 
floresta de livros, num lugar de muitas leituras, 
que é a Biblioteca Municipal, vimos crescer 
uma árvore, em que as suas raízes foram os 
momentos de partilha dos gostos literários do 
público mais jovem”, comenta fonte da Biblio-
teca Municipal.

A Biblioteca Municipal promoveu, no passado dia 
11 de Novembro, em dia de São Martinho, a ini-
ciativa “Quentes e Boas (Leituras)!”. Um “magusto 
literário” que convidava a população a dirigir-se ao 
abrigo de saber e cultura para um momento de 
convívio em torno da tradição, simbolizada pelas 
castanhas, envolvidas em contos populares portu-

gueses. Assim, ao longo do dia, os leitores que pas-
saram pela biblioteca aliaram ao prazer de degustar 
as castanhas, o de apreciar os contos tradicionais 
impressos em cada cartucho. De acordo com fonte 
da Biblioteca Municipal, o objectivo da acção foi 
procurar “manter viva a tradição e em simultâneo 
proporcionar um dia diferente aos utilizadores”. 

A Biblioteca Municipal recebeu, no passado dia 28 
de Outubro, uma encenação do GEDEPA. Com 
“Mezinhas, Rezas e Benzeduras na voz do povo”, o 
Grupo Etnográfico da Pampilhosa recriou um serão 
à moda antiga em que exibiu a forma como as ora-
ções e outros saberes de outrora eram transmitidos. 
Uma actuação de entrada gratuita que convidou, 

sobretudo as novas gerações, a conhecer os usos 
e costumes ancestrais. O espaço cultural, em 
colaboração com o GEDEPA – Grupo Etnográfico 
de Defesa do Património e Ambiente da Região da 
Pampilhosa, pretendeu dinamizar um evento que 
revivesse os serões passados junto à lareira no 
tempo dos nossos avós. 

BiBlioteCA prepArou ChegAdA do outono 
Com Auxílio de jovens leitores

BiBlioteCA promoveu “mAgusto literário” 
em diA de são mArtinho

BiBlioteCA reCeBeu serão à modA AntigA 
Com gedepA

mAriA mAnuelA silvA rodrigues
soAres frAnCo
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André sArdet e CorAl gospel derAm 
“espeCtáCulo muito espeCiAl” 
e trouxerAm nAtAl Ao Cine-teAtro 
o cine-teatro municipal messias foi palco, na noite de 
3 de dezembro, de um concerto especial de Natal com 
andré sardet e o grupo coral Gospel. a sala de espec-
táculos encheu-se com o calor humano de mais de três 
centenas de pessoas e as palmas e coros vindos da 
plateia não faltaram. o clima converteu-se numa aura 
de comunhão e espiritualidade, aliadas ao ritmo efusivo 
e, simultaneamente, celestial oferecido pelo projecto 
musical que junta sardet e a força harmónica de 15 
elementos de um coro de música ‘spiritual’. o cantor 
conimbricense agradeceu à câmara da mealhada “por 
ser das únicas [autarquias] que ainda acolhem a cultura” 
e diz ter sentido que aquele “foi um espectáculo muito 
especial!”.

André Sardet, acompanhado pelas “vozes de anjo” do Co-
ral Gospel, como chegaram a ser descritas naquela noite, 
apresentou um repertório de êxitos, entre os quais “Feitiço”, 
“Adivinha quanto gosto de ti” e a música que o tornou cé-
lebre, “O Azul do Céu”. A peculiar actuação que trouxe um 
pedaço de Natal à Mealhada contou, ainda, com algumas 
das mais emblemáticas canções Gospel. “Oh happy Day”, 
“Amazing Grace”, entre outros “espirituais negros”, envolve-
ram a plateia no espírito natalício, emocionando os cerca de 
350 espectadores presentes no Cine-Teatro e, aquilo que à 
partida poderia parecer improvável tornou-se num verdadeiro 
sucesso que, na opinião de Sardet, “o público aceitou muito 
bem”. O projecto inédito já se tinha “cruzado em palco” há 
um ano, através da agência “Cantigas da Rua”, que juntou 
os dois, mas foi na Mealhada que foram “um bocadinho mais 
longe” e montaram “um espectáculo a sério”, contou Sardet. 
Pela segunda vez no Cine-Teatro Messias – sendo que a 
primeira foi há dois anos, altura em que foi convidado mu-
sical na Gala do Desporto –, o artista natural de Coimbra 
mostrou-se satisfeito por este regresso. “Foi voltar a uma 
sala onde fui bem recebido e sinto sempre que vale a pena 
voltar”, revelou. André Sardet mostrou-se animado com a 
concretização deste concerto: “Foi um espectáculo muito 
especial! É sempre tentador e emocionante fazer um espec-
táculo diferente”, afirmou entusiasmado. 
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em 2007, no dia 5 de novem-
bro, a Câmara municipal estre-
ava o projecto Bibliomealhada, 
a biblioteca itinerante do muni-
cípio da mealhada. o espaço 
de cultura e conhecimento sob 
rodas completou, assim, quatro 
anos a levar “mil folhas, mil 
viagens, milhares de leituras, 
milhares de imagens” a todas 
a povoações do concelho, pro-
movendo a igualdade de opor-
tunidades no acesso à cultura, 
e a sua inclusão na sociedade 
da informação. Circulando pe-
los diversos recantos do muni-
cípio e parando em mais de 20 
localidades, o bibliomóvel tem 
ofertas para todos os gostos e o 
público não escolhe idades. en-
tre crianças, adultos e seniores, 
a procura é grande e os novos 
utilizadores tendem a aumentar.  

Com cores que saltam à vista, 
o pitoresco autocarro, com a 
dimensão de “50 lugares”, foi 
idealizado por funcionários da 
autarquia que o transformaram 
na biblioteca móvel que, nos 
últimos quatro anos, tem palmi-
lhado as oito freguesias do con-
celho com o desígnio de levar a 
todos os cidadãos do município 
as obras e alguns serviços da Bi-
blioteca Municipal da Mealhada. 

Baptizado de Bibliomealhada, 
o vistoso veículo em tons de 
amarelo, verde e laranja aproveita 
cada metro quadrado reunindo 
no seu interior uma área para ler 
e ouvir música, um pequeno an-
fiteatro para assistir a filmes, do-
cumentários e outras produções 

audiovisuais e, ainda, uma zona 
equipada com computadores, 
com acesso gratuito à Internet. 
Enfim, um espaço exíguo com 
um desígnio grandioso: promo-

ver a leitura junto dos munícipes 
de diferentes faixas etárias e, 
ainda, possibilitar a aprendiza-
gem das novas tecnologias da 
informação. O transporte que 

leva a cultura “porta-a-porta” 
facilita, igualmente, o empréstimo 
domiciliário que contempla um 
“pacote” que inclui três livros, um 
CD e um DVD. 

CULTURA

BiBliomeAlhAdA Completou 4 Anos A levAr 
CulturA às povoAções do ConCelho 

BIBlIomealhada assINalou data mostraNdo 
Que “Na BIBlIoteca caBe toda a GeNte”
No mês do seu aniversário, o Bibliomealhada quis mostrar às crianças que a biblioteca é um 
lugar para todos e que todos podem fazer parte dela. Para isso, desafiou os mais novos a 
desfrutar de uma história de Mafalda Milhões, intitulada “Uma biblioteca é uma casa onde cabe 
toda a gente”. Assim, entre os dias 8 e 11 de Novembro, crianças dos jardins-de-infância e das 
Escolas Básicas do 1º Ciclo foram convidadas a ir até ao bibliomóvel comprovar se, juntamente 
com “todas as personagens das histórias que os livros nas estantes escondem”, cabiam na 
biblioteca. A narrativa “ajudou os pequenos leitores a descobrir que heróis não são apenas as 
personagens das histórias dos livros arrumados nas prateleiras e que cada um de nós também 
tem lugar nesta biblioteca”, explica fonte da Biblioteca Municipal.  Através de um livro “lúdico, 
divertido e inacabado”, os participantes “deixaram ficar a sua marca registada num desenho, 
que acompanhará o Bibliomealhada nas suas viagens”. 

A introdução do cinema 3D 
foi a grande novidade das 
comemorações do décimo 
aniversário da reabertura 
do Cine-Teatro Municipal 
Messias, data assinalada 
com um programa especial 
que decorreu nos passados 
dias 28, 29 e 30 de Outu-
bro. A inovação tratou-se 
de uma aposta da Câmara 
Municipal na conquista de 
mais público cinéfilo. “É pre-
ciso estarmos a par das no-

vas tecnologias, evoluirmos 
e acompanharmos os tem-
pos, para não perdermos 
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”, jus-
tificou, na altura, o autarca 
Carlos Cabral.

3d tem CAtivAdo 
fortemente púBliCo 
infAnto-juvenil 
De acordo com fonte do 
sector da Cultura da au-
tarquia, a tecnologia imple-
mentada em Outubro tem 
conhecido uma “forte ade-

são”, tendo mesmo “supe-
rado as expectativas”. Dada 
a oferta mais dedicada às 
crianças e jovens adolescen-
tes, o público infanto-juvenil 
é, para já, quem “entusias-
ticamente procura a expe-
riência tridimensional” que 
cria uma espécie de “janela” 
entre o mundo real o mundo 
fantástico do cinema. O filme 
de animação “Os Smurfs”, 
exibido no final de Outubro, 
contou com cinco sessões 
esgotadas e, em Novembro, 
“As Aventuras de Tintin: O 
Segredo de Licorne” esgota-
ram duas sessões. As ofertas 
3D no mês de Dezembro 
foram: “Arthur Christmas”, 
“happy Feet 2” e “O Gato das 
Botas”, a manter bons níveis 
de adesão do público.

O Cine-Teatro Municipal 
Messias foi palco, no pas-
sado dia 24 de Setembro, 
da sessão de apresen-
tação da publicação das 
Actas do Congresso In-
ternacional Comemorativo 
do Bicentenário da Batalha 
do Bussaco, um evento 
realizado entre 29 e 31 
de Outubro de 2010 e 
que contou com o Alto 
Patrocínio do Presidente 
da República, Prof. Doutor 
Aníbal Cavaco Silva. A 
obra editada pela Acade-
mia Portuguesa da história 
(APh), com o patrocínio 
da Câmara Municipal da 
Mealhada compila em 540 
páginas e 20 trabalhos de 

académicos e conferencis-
tas participantes no Con-
gresso, em três vertentes 
históricas da Batalha do 
Bussaco: O entendimento 
dos alvores do século XIX; 
as operações militares e, 
por fim, a visão externa 
dos acontecimentos por 
historiadores de naciona-
lidade inglesa, francesa, 
espanhola e brasileira. 
Presente na cerimónia de 
apresentação, o presi-
dente da Câmara, Carlos 
Cabral, afirmou estarmos 
“diante de um documento 
científico para conhecer o 
passado, para que algo se 
possa projectar no futuro”. 
Na sessão figuraram, ain-

da, a presidente da APh, 
Manuela Mendonça, o 
académico de número da 
mesma instituição, Ma-
nuel Rodrigues e o general 
Matos Coelho, director 
da Direcção de história e 
Cultura do Estado Maior 
do Exército. 

Cine-teAtro já tem 3d 
e Adesão superA expeCtAtivAs 

ApresentAção dAs ACtAs do 
Congresso internACionAl dos 200 
Anos dA BAtAlhA do BussACo 
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O “Dia das Bandeiras Verdes 2011” 
reuniu cerca de cinco mil pessoas, 
vindas de todo o país, no passado 
dia 7 de Outubro, em Oliveira de 
Azeméis. A Mealhada foi o terceiro 
município do distrito de Aveiro a 
arrecadar mais Bandeiras, com 13 
escolas galardoadas. Presente no 
evento, a vice-presidente da Câma-
ra, Filomena Pinheiro, congratulou 
o Programa Eco-Escolas que, a seu 
ver, “é um projecto fundamental para 
a sensibilização das crianças”, fri-
sando que “se queremos um conce-
lho sustentável, temos que começar 
pela Educação dos mais novos”. O 
vereador do Ambiente, Júlio Pene-
tra, também não faltou ao encontro 
onde foram entregues os galardões 
que reconhecem as boas práticas de 
sustentabilidade das escolas.

A edição de 2011 do “dia das Bandeiras 
verdes eco-escolas” foi celebrada em 

dose dupla, associando-se à come-
moração dos 15 anos de existência 
do programa eco-escolas. o pavilhão 
salvador machado e o pavilhão munici-

pal, em oliveira de Azeméis, acolheram 
milhares de participantes, entre alunos, 
professores, autarcas e outros convida-
dos. no encontro, estiveram represen-

tantes da Associação Bandeira Azul da 
europa (ABAe), do município de oliveira 
de Azeméis, do ministério da educação 
e do ministério do Ambiente. 

Vice-presidente encara Eco-Escolas 
como “chave para a mudança” e vê 
escolas do concelho empenhadas
à margem do evento, a vice-presidente 
da Câmara da mealhada, com o pe-
louro da educação, considerou que a 
implementação do programa nas es-
colas e o trabalho com a comunidade 
escolar são “a chave para a mudança 
de hábitos que levam a melhores 
práticas ambientais e o caminho para 
um futuro mais sustentável”. filome-
na pinheiro contou, ainda, que “as 
instituições de ensino do concelho 
têm demonstrado grande abertura, 
quer aos projectos desenvolvidos pela 
autarquia, quer pelo programa em si e 
estão empenhadas em desenvolver um 
‘eco-município’”. 

A Câmara municipal 
está a lançar uma 
Campanha de re-
colha de monstros. 
trata-se de uma cam-
panha de sensibiliza-
ção ambiental para a 
recolha de resíduos 
domésticos que, pelo 

seu volume, forma e/
ou dimensões, não 
podem ser recolhidos 
pelos meios normais 
de recolha de resídu-
os sólidos urbanos, 
nem colocados nos 
ecopontos ou conten-
tores de lixo. Assim, 

a Câmara municipal 
procura chamar a 
atenção dos muní-
cipes para a proble-
mática do abandono 
destes “monstros” na 
via pública ou em zo-
nas de mato e floresta, 
acto que compromete 

o equilíbrio ecológico, 
bem como o bom es-
tado de salubridade 
dos espaços urbanos 
e que segundo o re-
gulamento de resí-
duos do município da 
mealhada é punível 
com coima.

esColAs dA meAlhAdA ArreCAdAm 
13 BAndeirAs verdes

eB 2,3 de mealhada em prImeIro 
No coNcurso “matemátIca da eNerGIa”

A Escola EB 2,3 de Mealhada foi distinguida pela Associação Bandeira Azul da Europa, secção 
portuguesa da Foundation for Environmental Education, com o primeiro prémio no concurso 
“Matemática da Energia” 2010/11, no âmbito do projecto “Escola da Energia”.

As escolas do município da Mealhada galardoadas com 
a Bandeira Verde Eco-Escolas 2010/ 2011 foram: Centro 
Educativo da Pampilhosa, Escola Básica Nº2 da Pampilho-
sa, Escola EB 2,3 da Mealhada, Escola EB1 da Mealhada, 
Escola EB1 da Silvã, Escola EB1 de Casal Comba, Escola 
EB1 de Ventosa do Bairro, Escola EB1 do Luso, Escola EB1 
da Vacariça, Jardim-de-Infância da Pampilhosa, Jardim-de-
Infância da Lameira S. Pedro, Jardim-de-Infância da Vacariça 
e Jardim-de-Infância da Vimieira. 

recolha de resíduos 
sólIdos urBaNos 
No coNcelho em 2011:
em 2011, existem 853 contentores de recolha de resíduos 
sólidos urbanos indiferenciados. relativamente a contento-
res de recolha de resíduos sólidos urbanos diferenciados, 
existem 94 ecopontos completos, três papelões isolados e 
58 vidrões isolados.
Até outubro, foram recolhidas 5.588 toneladas de indife-
renciados (lixo). quanto à recolha selectiva (ecopontos), 
recolheram-se 402 toneladas de vidro, 216 toneladas de 
papel/cartão e 116 toneladas de embalagens.
em relação aos chamados “monstros” – resíduos domésticos 
que, pelo seu volume, forma e/ou dimensões, não podem 
ser recolhidos pelos meios normais de recolha – foram re-
colhidos, até ao passado mês de outubro, 40.620kg destes 
de resíduos.
Outros dados de recolhas efectuadas:
material metálico: 7.050kg;
pilhas: 600kg;
pneus usados: 1.540kg;
Óleos alimentares usados: 5.667 litros;
garrafas com tampa (campanha em parceria com a ersuC 
- resíduos sólidos do Centro, s.A): 1.280kg.
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OFICINAS DE EDuCAçãO 
AMBIENTAL PARA TODOS OS 
gOSTOS ATé ABRIL DE 2012

PARQuE DO ChOuPAL ENCERRADO 
PARA INTERVENçãO “uRgENTE” 

A Câmara municipal abriu, no 
passado mês de novembro, 
um novo ciclo das oficinas de 
educação Ambiental. As duas 
primeiras já se realizaram, nos 
dois últimos meses do ano. 
“Aprender a podar” foi a estreia, 
a 26 de novembro, no parque 
da Cidade e traduziu-se numa 
iniciação à jardinagem. A segun-
da, na quadra natalícia e com 
o nome “Culinária…tradições 
de natal”, cumpriu-se nos edi-
fícios do jardim da pampilhosa 
e a aprendizagem voltou-se 
para a confecção de iguarias 
tradicionais. Até Abril de 2012, 
serão realizadas mais quatro 
oficinas, aos sábados à tarde, 
em diversos locais do concelho, 
numa edição aberta a pessoas 
de todas as idades (à excepção 
da última, apenas destinada a 
adultos) e direccionada para o 
“aproveitamento daquilo que a 
terra e a natureza nos oferecem 
de melhor, aliado às tradições do 
concelho”, explica o sector de 
Ambiente da autarquia. 
os interessados em participar nas oficinas de educação Ambiental 
2011/ 2012 devem dirigir-se à Biblioteca municipal da mealhada a 
fim de efectuarem as suas inscrições.
para mais informações contactar: telefone: 231 200 980
email: ambiente@cm-mealhada.pt

O Parque do Choupal, na Me-
alhada, está encerrado des-
de que a Câmara Municipal 
determinou que se iniciasse 
um processo de replantação 
e requalificação do espa-
ço. O vereador do Ambiente 
justificou a premência da 
intervenção com “sinais de 
insegurança da estabilidade” 
das árvores ali existentes, 
levando à inadiável neces-
sidade de as substituir. Júlio 
Penetra, garantiu mesmo 
que “a ameaça para a se-
gurança dos frequentadores 
do Choupal não deixou outra 
alternativa”. À imediata ve-
dação do parque, seguiu-se 
a hasta pública para o corte 
e alienação das árvores.

Após uma intensa avaliação 
técnica ao conjunto arbóreo 
localizado no Choupal, a au-
tarquia determinou que “os 
choupos se encontram em 
risco de queda iminente, pon-
do em causa a segurança de 
pessoas e bens”, como se 
pode ler em edital. de acordo 
com o vereador do Ambiente e 
espaços verdes da autarquia 
diagnosticou-se uma “situação 
generalizada de decadência e 
perigosa fragilidade da grande 
maioria das árvores ali exis-
tentes”. júlio penetra garante 
que foram “exploradas todas 
as possibilidades para a sua 
manutenção”, tornando-se 
“inevitável a opção pelo seu 
abate maciço e urgente”.

entretanto, a Câmara munici-
pal abriu um período de hasta 
pública para abate e alienação 
de 91 choupos negros localiza-
dos na sede do município. o 
objectivo foi convidar interes-
sados a apresentar propostas 
para o abate, corte, remoção e 
aquisição daquelas espécies, 
incluindo a limpeza adequa-
da das áreas de intervenção: 
39 choupos no Choupal da 
mealhada, 16 na praça da 
mornaça, 33 na urbanização 
do Choupal e três na escola 
profissional vasconcelos le-
bre, que só foi concluído na 
primeira quinzena de dezem-
bro dada a carga burocrática 
existente. segue-se o corte 
pela empresa ganhadora do 
serviço.

Ainda que interdito por tempo 
indeterminado, o parque do 
Choupal vai ser respeitado no 
que toca “ao papel estético e 
emblemático no ordenamento 
e memória da cidade”, assim 
o assegura o responsável pelo 
Ambiente. Além do abate das 
árvores, a intervenção irá con-
templar, ainda, melhorias no 
parque infantil e na praça da 
mornaça. 

aec dINamIza curso de INGlês com INícIo 
a 6 de JaNeIro de 2012
Vai ser dinamizado um curso de iniciação de Inglês dirigido 
à população em geral, com idade mínima de 16 anos. 
Organizado pelo sector da Educação da autarquia e no 
âmbito da Actividade de Enriquecimento Curricular (AEC) de 
Inglês, o início do curso está previsto para 6 de Janeiro de 
2012, concluindo a 9 de Março do mesmo ano. Aprender, 
recordar frases da rotina diária e pedir ou dar informações 
em diferentes contextos são os principais objectivos da 
formação. O curso terá lugar na Escola Profissional Vas-
concellos Lebre, todas as sextas-feiras entre os dias 6 de 
Janeiro e 9 de Março de 2012, das 18h às 20h e irá abor-
dar: vocabulário essencial e específico; noções básicas de 
gramática e a sua utilização, prática dinâmica de oralidade 
e subsequente organização do discurso e Inglês aplicado 
a situações reais de comunicação.

A Câmara municipal, através do 
sector de Ambiente e serviços ur-
banos – dACt e em parceria com a 
empresa enviroria, está a promover 
uma campanha de sensibilização 
ambiental para a recolha de óleos 
alimentares usados. A acção tem 
como principal objectivo incentivar 
todos os cidadãos do município a 
separar os seus óleos alimentares 
usados e depositá-los nos respec-
tivos óleões, cuidando da preser-
vação ambiental de águas e solos. 

o município dispõe de sete óleões 
que a Câmara municipal distribuiu 
por várias freguesias do concelho, nomeadamente mealhada, 
luso, pampilhosa, Antes, vacariça, Barcouço e Casal Comba, 
podendo os óleos alimentares ser também depositados nas 
escolas do 1º Ciclo do ensino Básico e nos jardins-de-infância 
ou, ainda, num dos oito óleões cedidos às juntas de freguesia 
pela autarquia (que podem encontrar-se em sedes ou em 
locais seleccionados pelas próprias juntas)”.

para mais informações consultar folhetos distribuídos pelas 
juntas de freguesia e o site da internet da Câmara municipal da 
mealhada (www.cm-mealhada.pt), onde serão actualizados 
os locais de deposição disponíveis no município. 

CâmArA sensiBilizA
pArA reColhA de Óleos 
AlimentAres usAdos

vAI PASSAr A FUNCIONAr dE 
SEGUNdA A SEXTA-FEIrA 

dAS 10h30-13h E dAS 14h30-19h, 
A PArTIr dO dIA 2 dE JANEIrO dE 2012.

O ESPAçO INTErNET 
dA MEALhAdA
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dIa do Idoso reuNIu 
maIs de 200 uteNtes 
da terceIra Idade Na sIlVã

No âmbito da Rede Social da Mealhada e no seguimento do Plano Insti-
tucional Concelhio 2011, o sector da Acção Social da Câmara celebrou 
o Dia Internacional do Idoso, no passado dia 1 de Outubro, na Quinta 
dos Cedros, na Silvã. A iniciativa contou com a participação de cerca 
de 250 utentes da área da terceira idade das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) concelhias, tendo cumprido a missão a que 
se propôs: Proporcionar uma tarde memorável aos mais velhos. 

Foi aprovado o Programa 
de Apoio habitacional a 
Estratos Economicamente 
Carenciados elaborado pela 
autarquia, cujo regulamento 
define as normas de acesso 
e o tipo de apoios disponí-
veis. uma medida destinada 
a pessoas e famílias a viver 

em casas sem o mínimo de 
condições e sem quaisquer 
recursos para melhorar o 
seu estado de habitabili-
dade. 

Com a acção, a Câmara muni-
cipal propõe-se apoiar pesso-
as carenciadas que, por serem 

proprietárias ou usufrutuárias 
das suas habitações, estariam 
impedidas de beneficiar das 
ofertas de habitação social 
em regime de renda Apoiada 
que a Câmara disponibiliza, 
bem como de outros progra-
mas habitacionais de apoio 
à habitação, com é o caso 

do solArh – programa de 
solidariedade à recuperação 
de habitação. 
desde a aprovação deste pro-
grama, os serviços técnicos 
municipais passaram a dispor 
de mais um instrumento de in-
tervenção social que permitirá 
alargar a política de habitação 

social do município a uma 
política social de habitação, 
contribuindo para dignificar 
as condições de vida das 
pessoas e famílias com me-
nores recursos do concelho e, 
consequentemente, resolver 
ou atenuar fenómenos de po-
breza e exclusão social. 

CâmArA Aprovou progrAmA 
de Apoio hABitACionAl 
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ACçãO SOCIAL

câmara suprIme IlumINação de Natal 
em prol da loJa socIal

À semelhança do ano passado, o concelho da Mealhada não teve qualquer iluminação de-
corativa de Natal. O Presidente da Câmara, Carlos Cabral, destinou a verba prevista para a 
iluminação das ruas da cidade e vilas do município nesta época natalícia, a favor do reforço 
do apoio à Roda Viva – Loja Social da Mealhada. O autarca justificou esta decisão com o facto 
de, na sua opinião, na actual conjuntura, “grande parte dos portugueses não ter Natal este 
ano” e com o aumento exponencial de utentes da Loja Social, faz todo o sentido a autarquia 
reverter essa verba para o apoio àquela valência. Com esta posição, a Câmara pretende estar 
ao lado dos que mais precisam no concelho.

A RODA VIVA – Loja Social 
da Mealhada divulgou, em 
Outubro, mês do seu aniver-
sário, dados relativos a seu 
primeiro ano de actividade. 
Os números apontam para 
uma “procura cada vez mais 
recorrente”, indicando 105 
agregados familiares bene-
ficiários, num total de 289 
pessoas oriundas de todo o 
concelho, a socorrer-se da 
valência social. As proble-
máticas são as já habituais 
situações de carência de fa-
mílias que apresentam bai-
xos rendimentos, mas “cada 
vez mais” a Loja Social se 
depara com “situações ac-
tuais de desemprego e en-
dividamento das famílias”. 

Com base numa análise le-

vada a cabo pelo sector da 
Acção social da autarquia, ve-
rifica-se que o bem mais doa-
do à loja social é o vestuário, 
sendo que este é igualmente 
o que é distribuído com maior 
frequência. os alimentos são, 
por outro lado, o bem que é 
mais solicitado, facto que os 
técnicos da Câmara municipal 
consideram estar “associado 
à crise económica que o país 
e a sociedade atravessam”. 
e explicam: “o aumento do 
desemprego e o crescente 
endividamento de algumas 
famílias que não estão a ser 
capazes de cumprir com to-
dos os seus compromissos 
colocam os agregados familia-
res no limiar da pobreza e da 
exclusão social, tornando-se 

incapazes de garantir a satis-
fação das suas necessidades 
básicas”, justifica o sector 
da Acção social da Câmara 
municipal. 

A rodA vivA tem-se “consti-
tuído como uma vertente co-
munitária muito forte”, admite 
a autarquia. em comunicado, 
o gabinete da Acção social 
da Câmara refere que “desde 
a sua implementação, a loja 
social contou com a enorme 
solidariedade dos munícipes 
que, particular ou colectiva-
mente, entregaram um vasto 
leque de donativos”, possibi-
litando a “capacidade de res-
posta às inúmeras solicitações 
das famílias”. 

rodA vivA fez um Ano 
e Apresentou resultAdos 

loJa socIal promoVeu 
campaNha comemoratIVa 
do 1º aNIVersárIo 
e “alImeNtou 
a solIdarIedade”

No âmbito do seu primeiro aniversário e no seguimento das 
actividades da Roda Viva, decorreu a campanha “Alimente 
a Solidariedade”. A acção visou angariar produtos alimenta-
res não perecíveis, bem como produtos de higiene pessoal 
e artigos de puericultura. Para isso, a Loja Social apelou ao 
sentido solidário do comércio local concelhio, esperando 
o seu contributo no sentido de ajudar esta valência social 
a cumprir o seu objectivo primordial de “suprir as necessi-
dades básicas imediatas das famílias mais carenciadas do 
concelho através da doação de bens essenciais”.

Os resultados da campanha que durou cerca de um mês, 
foram determinantes na confecção de cabazes de Natal 
distribuídos pelos mais carenciados do concelho, ajudan-
do-os a passar esta quadra de uma forma mais digna. 
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DESPORTO

O sector de Desporto, da Câmara Municipal 
assinalou o Dia Mundial do Coração, na manhã 
de 2 de Outubro, no Parque da Cidade e nas Pis-
cinas Municipais. Uma caminhada e uma aula de 
hidroginástica foram as grandes novidades deste 
dia. Abertas a toda a população, ambas as activi-
dades tiveram uma grande adesão ao levar mais 
de três centenas de munícipes a exercitarem-se 
durante toda a manhã. Neste âmbito, foram ainda 
realizados rastreios à glicemia e à tensão arterial.

As Piscinas Municipais foram palco, 
nos dias 3 e 4 de Dezembro, do 
Torneio Regional de Fundo organi-
zado pela Associação de Natação 
de Aveiro, com apoio da Câmara 
Municipal e da Sociedade Águas 
do Luso. O evento contou com 

a participação de mais de uma 
centena de atletas e “o espírito que 
se viveu no decurso das provas, 
por parte do público e dos outros 
atletas, foi de grande entusiasmo e 
espírito desportivo”, disse fonte do 
sector do Desporto da autarquia.

A sexta Gala Desportiva do Município da Mealhada vai realizar-se, 
a 30 de Janeiro de 2012, no Cine-Teatro Municipal Messias. O 
evento que já vai na sexta edição e que distingue os melhores do 
Desporto na Mealhada vai ter 11 categorias de prémios. As cate-
gorias a concurso são: Associação Desportiva do Ano; Equipa do 
Ano; Dirigente do Ano; Atleta do Ano; Treinador do Ano; Revelação 
do Ano; Alto Prestígio; Mérito Desportivo; Prémio Carreira; Prémio 
Incentivo e Prémio Dedicação.

As Piscinas Municipais foram 
palco, nos dias 22 e 23 de 
Outubro, do Torneio Regional 
de Abertura de Absolutos, 
organizado pela Associação 
de Natação de Aveiro com o 
apoio da Câmara Municipal. Ao 
longo dos dois dias de prova, 
na qual participaram 13 clubes 
e 214 nadadores, as bancadas 
do equipamento desportivo 
estiveram totalmente lotadas. 

As Férias Desportivas e Culturais de Natal 
2011 decorreram entre os dias 19 e 29 de 
Dezembro. A iniciativa da Câmara Municipal 
procurou ocupar os tempos livres das crianças 
dos 6 aos 12 anos do concelho durante as 
suas férias, contando com diversas actividades 

desportivas, culturais e recreativas. A Educa-
ção Física, o Inglês e as visitas à Biblioteca 
Municipal integraram o programa que visou 
“promover um estilo de vida activo e saudável 
em plenitude com o estado de equilíbrio físico, 
mental e social”. 

O Pavilhão Municipal da Me-
alhada recebeu, no passado 
dia 12 de Novembro, o jogo 
entre as equipas de futsal do 

SL Benfica e do SC Braga, 
que disputaram a 11ª jornada 
do Campeonato Nacional de 
Futsal. A equipa “encarnada” 

conseguiu uma vitória folgada, 
diante de um pavilhão lotado, 
derrotando o Braga por 4 bo-
las a 1.

meAlhAdA AssinAlou diA mundiAl 
do CorAção Com grAnde Adesão 

pisCinAs AColherAm 
torneio regionAl de fundo 

6ª gAlA desportivA 
dA meAlhAdA em jAneiro

pisCinAs reCeBerAm torneio regionAl 
de ABerturA de ABsolutos 

fériAs desportivAs e CulturAis de nAtAl 
oCupArAm tempos livres dAs CriAnçAs

BenfiCA - BrAgA enCheu pAvilhão muniCipAl 

Depois do Centro de Marcha e Cor-
rida, no Parque da Cidade da Me-
alhada, a Câmara Municipal pôs a 
funcionar o novo Centro do Luso. 
Fixado no Centro de Estágios, o 
horário do equipamento é de terça 
a quinta-feira, das 18h às 21h00. 
Desta forma, o sector do Desporto 
da autarquia convida a população a 
envolver-se no Programa Nacional de 
Marcha e Corrida. Os interessados 
devem inscrever-se através do con-
tacto telefónico 966434188 ou através 
do endereço electrónico desporto@

cm-mealhada.pt.

o Centro municipal de marcha e Corrida 
do luso, no Centro de estágios, é mais 
uma oferta da Câmara que promove a 
actividade física e disponibiliza a todos 
os munícipes as condições necessárias 
para que a população entenda a im-
portância de mudar os seus hábitos de 
vida, com todas as vantagens que isso 
acarreta para a condição física e para o 
estado de saúde em geral. 

o programa nacional de marcha e 

Corrida é uma iniciativa conjunta do 
instituto de desporto de portugal, i.p., 
federação portuguesa de Atletismo e 
faculdade de desporto da universida-
de do porto que visa a promoção da 
prática da marcha e corrida com uma 
forte preocupação de promover hábitos 
saudáveis de vida. Associada ao pro-
grama, a autarquia espera um número 
crescente de participantes activos no 
novo Centro. “inscreva-se desde já no 
Centro de estágios do luso e venha 
fazer a sua caminhada connosco!”, 
apela a autarquia.

Centro de mArChA e CorridA do luso já está 
A funCionAr e esperA pArtiCipAntes ACtivos

câmara aproVou suBsídIos 
a 13 assocIações desportIVas 
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, por una-
nimidade, a atribuição de um subsídio municipal às 
associações desportivas concelhias, num total global de 
105.375,18 euros. No Programa de Apoio ao Associa-
tivismo Desportivo para 2012 estão contempladas 13 
associações.

Associação Desportiva Cultural Pescadores 
Pampilhosa – 180,90 euros
Atlético Clube do Luso – 3.919,50 euros
Casa do Povo da Vacariça – 6.666,50 euros
CADES – 3.902,75 euros
Clube Desportivo do Luso – 8.978 euros
Futebol Clube da Pampilhosa – 24.728,03 euros
Futebol Clube de Barcouço – 1.876 euros
Grupo Columbófilo da Mealhada – 485 euros
Grupo Desportivo da Mealhada – 24.120 euros
hóquei Clube da Mealhada – 18.391,50 euros
Luso Ténis Clube – 3.015 euros
Sport Benfica e Arinhos – 4.422 euros
Sport Clube de Carqueijo – 4.690 euros
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o orçamento da Câmara municipal da 
mealhada para 2012 é de 15,4 milhões 
de euros, o que representa uma redução 
de 1,1 milhões de euros em relação 
ao ano corrente. um “orçamento de 
responsabilidade” dada a conjuntura 
económica que atravessamos, como o 
qualifica o presidente da Câmara Carlos 
Cabral, que “dá continuidade à estraté-
gia de desenvolvimento traçada para 

o concelho” pelo executivo municipal. 
o documento que define o orçamento 
municipal e as opções do plano para o 
próximo ano foi aprovado, no passado 
dia 29 de novembro, em reunião de 
Câmara, onde obteve unanimidade e na 
Assembleia municipal onde contou com 
duas abstenções da Cdu.

Orçamento dirigido “para todos e 
cada cidadão do concelho”
dirigido, sobretudo, “para todos e cada 
cidadão do concelho da mealhada”, 
nas palavras da vice-presidente filo-
mena pinheiro, o orçamento para o 
próximo ano prevê uma despesa global 
na ordem dos 15.435.865 euros, sendo 
que 8.644.233 euros correspondem a 
despesas correntes e 6.791.632 euros a 
despesas de capital, isto é, a investimen-
tos. e se o montante a investir diminui 
relativamente ao de 2011, por força do 
actual contexto económico, é de realçar 
o esforço efectuado para manter a ca-
pacidade de investimento – cerca de 1,6 
milhões de euros de poupança corrente 
–, uma vez que ao nível da realização da 
receita, estão previstos 10.339.387 euros 
em receitas correntes e 5.096.478 euros 
em receitas de capital. nas grandes 
opções do plano para 2012, os maiores 
investimentos serão destinados a áreas 
como a Acção social, o Ambiente e de-
senvolvimento sustentável, a educação, 
a Cultura e o desporto, estando ainda 

previstas algumas obras municipais 
como a requalificação da zona Central 
da mealhada, o posto de turismo, o 
Centro educativo do luso e o espaço 
inovação, entre outros. 

Executivo quer reforçar o compro-
misso social
o executivo municipal “propõe-se ga-
rantir a continuidade do projecto que 
assumiu perante a população e reforçar 
o compromisso social, minimizando 
os efeitos provocados pelo terramoto 

financeiro, económico e social criado 
pelo governo”, lê-se na nota introdutória 
do documento “orçamento e opções do 
plano 2012”. é garantido, ainda no mes-
mo documento, que “este orçamento foi 
desenhado com base numa excepcional 
preocupação de adaptabilidade e flexi-
bilidade a cenários imprevisíveis, mas 
que no presente contexto de incerteza 
e recessão económica poderá exigir um 
reforço nas medidas de Acção social e 
apoio à estrutura económica e social do 
concelho”. 

orçAmento de 15,4 milhões pArA 2012 AprovAdo por unAnimidAde 
nA CâmArA e Com duAs ABstenções nA AssemBleiA muniCipAl

nAtAl nA mAtA: mAtA nACionAl do BuçACo 
voltA A envolver-se nA mAgiA do nAtAl 

O Conselho Municipal de Juventude da Mealhada reuniu com o Presidente 
da Câmara Carlos Cabral e com a Vice-presidente Filomena Pinheiro, no dia 
25 de Novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

À semelhança do ano passado, a Fundação Mata do Buçaco 
organizou a iniciativa Natal na Mata, de 17 de Dezembro a 6 
de Janeiro, com o apoio da Câmara Municipal de Mealhada 
e do Turismo do Centro. Mais uma vez, a Mata Nacional 
do Buçaco decidiu envolver-se na magia do Natal, num 
ambiente especialmente destinado a reunir toda a família, 
proporcionando momentos únicos. Assim, o programa 

organizado pela Fundação Mata do Buçaco não descurou 
a variedade de actividades a oferecer aos visitantes e aos 
turistas da Mata. Concertos, oficinas, uma exposição de 
presépios, o presépio ao vivo são exemplos das actividades 
incluídas numa programação, contemplando ainda a ilumi-
nação de Natal nos locais mais simbólicos da Mata Nacional 
do Buçaco.


