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Nesta altura de extrema 
dificuldade financeira, eco-
nómica e social que o país 
atravessa, impõe-se mais 
que nunca que os mu-
nicípios apoiem os seus 
munícipes, das inúmeras 
formas possíveis e no que 
lhes for permitido ajudar. 
Com o constante aumento 
do desemprego, a diminui-
ção de vencimentos e a 
retenção de subsídios de 
férias e 13º mês, a imposi-
ção forçada de carga fiscal 
desmesurada e out ras 
tantas medidas de auste-
ridade, há cada vez mais 
portugueses na miséria e 
cada vez mais famílias em 
situação alarmante.

Consideramos, por isso, 
urgente tomar medidas 
que possam a judar  os 

nossos munícipes a atra-
vessar esta terrível situ-
ação, procurando aliviar 
os orçamentos familiares, 
com a redução máxima 
dos impostos municipais. 
A nossa proposta é cla-
ra: queremos que quem 
res ida ou tenha a sua 
empresa no nosso con-
celho, pague o mínimo 
de impostos no próximo 
ano. Para isso, reduzi-
mos a derrama e o IMI às 
taxas minimas e prescin-
dimos da totalidade dos 
5% a que o Município da 
Mealhada tem direito de 
participação no IRS.

E afinal o que quer isto 
dizer? Quem tem uma em-
presa sediada no nosso 
concelho que apresente 
um volume de negócio 

inferior a 150 mil euros, 
não paga derrama, sendo 
que todos as outras em-
presas com lucros pagam 
apenas 1% de taxa de 
derrama. Quem reside no 
nosso concelho, paga os 
minimos estipulados na 
lei de IMI e recebe 5% do 
valor de IRS que caberia 
à Câmara Municipal da 
Mealhada. 

Esperamos, sinceramente, 
que estas medidas contri-
buam para aliviar um pouco 
as contas dos agregados 
familiares do nosso conce-
lho, procurando contribuir 
assim para atenuar, se é 
que é possível, os efeitos 
maléf icos de um rol de 
medidas de austeridade 
castradoras e asfixiantes 
para todos os portugueses.

Presidente da Câmara Municipal

Este Boletim Municipal da Mealhada foi escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico
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A proposta do Presidente da 
Câmara, Carlos Cabral, para 
a redução dos impostos mu-
nicipais para o ano económico 
de 2013 foi aprovada, por 
unanimidade, na reunião de 
câmara de dia 2 de agosto. A 
Câmara Municipal decide, as-
sim, manter a derrama à taxa 
zero para as pequenas em-
presas do concelho, manter o 
iMi (imposto Municipal sobre 
imóveis) nas taxas mínimas e 
prescindir da totalidade dos 
5% de participação variável 
no irS (imposto sobre o ren-
dimento de Pessoas Singula-
res). resta agora a proposta 
ser validada em Assembleia 
Municipal.

As pequenas empresas e os 
empresários em nome indivi-
dual, que tenham sede na área 
do Município da Mealhada, cujo 

volume de negócios do corren-
te ano não exceda os 150 mil 
euros, não vão pagar derrama 
durante o ano de 2013, caso 
a proposta validada pelo Exe-
cutivo Municipal seja aprovada 
em Assembleia Municipal. Por 
sua vez, os sujeitos passivos 
que apresentem um volume 
de negócios superior a 150 
mil euros neste ano estarão 
sujeitos a uma taxa de derrama 
de 1% sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento de IRC 
(Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas) no ano 
económico de 2013.  

A Câmara Municipal decidiu 
ainda que, no próximo ano 
económico, a taxa de IMI para 
os prédios urbanos avaliados 
em termos do CIMI (Código do 
Imposto Municipal sobre Imó-
veis) vai ser de 0,3%, enquanto 

a taxa de IMI para os prédios 
urbanos não avaliados em 
termos do CIMI será de 0,5%. 
Isto é, em ambos os casos, a 
taxa praticada é a taxa mínima 
prevista na lei. 

As medidas são justificadas 
pela atual conjuntura econó-
mica e financeira que o país 
está a passar, mas também 
pela estratégia de desenvolvi-
mento económico que a Câ-
mara Municipal se encontra a 
implementar no concelho. O 
Executivo considera que estas 
são as medidas possíveis para 
procurar melhorar o nível de 
vida dos seus munícipes e 
facilitar a atividade dos agen-
tes económicos do concelho, 
procurando ainda atrair novos 
investimentos, mesmo que isso 
tenha reflexos negativos para 
as finanças da autarquia. 

Nesse sentido, o Executivo 
socialista optou também por 
prescindir da totalidade da 
sua participação no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio 
fiscal no concelho. A proposta 
representa uma redução de 
100% na receita que pode-
ria ser arrecada pela Câmara 
Municipal da Mealhada com 
este imposto municipal, a qual 
reverterá a favor dos contribuin-
tes sujeitos a IRS. Isto é, o valor 
total do imposto que reverteria 
para a autarquia permanecerá 
no bolso dos contribuintes 
residentes no concelho da 
Mealhada.

“A redução de impostos é uma 
medida que se impõe face à 
situação de excesso de carga 
fiscal sobre a população que 
o Governo está cegamente a 

praticar, desculpando-se com 
a Troika. O povo não pode 
continuar a ser massacrado 
com impostos e desemprego. 
Chega!”, afirmou o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral, jus-
tificando a necessidade de re-
duzir os impostos municipais, 
mesmo com as repercussões 
negativas que tal terá nas fi-
nanças da câmara.  “Com esta 
medida, damos um pequeno 
contributo para minorar esta 
situação, pelo menos aqui 
no Município da Mealhada”, 
acrescentou.

As propostas apresentadas 
pelo Executivo socialista de 
Carlos Cabral foram aprovadas 
por unanimidade na reunião de 
câmara de 2 de agosto e se-
guem agora para Assembleia 
Municipal para uma validação 
final.

CâMArA redUz iMPOSTOS MUniCiPAiS 
PArA 2013

DErrAMA, IMI E IrS à TAXA MíNIMA
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 “visto com apreço”. As 
palavras foram escri-
tas pelo secretário de 
estado do Orçamento, 
Luís Morais Sarmento, 
no relatório da auditoria 
que a inspeção Geral de 
Finanças (iGF) efetuou 
ao Município da Mea-
lhada referente aos anos 
de 2007, 2008, 2009 
e 2010. “A autarquia 
apresenta uma situação 
financeira equilibrada, 
com sistemáticos saldos 
reais positivos de ope-
rações orçamentais e 
reduzidos prazos médios 
de pagamento”, pode 
ler-se no parecer da iGF.

O relatório da auditoria 
que a IGF fez â Câma-
ra da Mealhada chegou 
em finais de julho aos 
Paços do Concelho. O 
documento que, na sua 
globalidade é um elo-
gio à gestão municipal, 
aponta como principais 
conclusões a fiabilidade 
da informação constan-
te dos documentos de 
prestação de contas; o 

cumprimento do princípio 
de equilíbrio orçamental; 
o cumprimento das taxas 
máximas de execução 
orçamental; a existência 
de despesa adequada à 
capacidade financeira; 

a diminuição da dívida 
municipal; o cumprimen-
to dos limites legais de 
endividamento e a con-
tribuição positiva para 
a diminuição do défice 
público. 

MeALhAdA eLOGiAdA eM AUdiTOriA 
dAS FinAnçAS

EDITAL Nº 46

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

FAZ SABER QUE: para efeitos do que determinam os artigos 1° e 2° da Lei n° 26/94, 

de 19 de Agosto, no 1 ° semestre de 2012 a Câmara Municipal procedeu às seguintes 

transferências:

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS PAMPILHOSA ........... 40.650,70€e

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MEALHADA. ............. 39.037,13€e

ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA ................................ 56.700,00€e

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

lugares de estilo.

E eu                                     Chefe de Divisão Financeira o subscrevi 

Paços do Município de Mealhada, 12 Julho 2012

O Presidente da Câmara

Carlos Alberto da Costa Cabral
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Quem quer relaxar e conhecer 
melhor os encantos de uma 
das mais espetaculares mara-
vilhas de Portugal, tem agora 
à disposição unidades de 
alojamento ímpares em pleno 
coração da Mata nacional do 
Bussaco. A Casa da Floresta 
relíquia e a Casa do Miradou-
ro são as antigas casas da 
Guarda Florestal, agora recu-
peradas pela Fundação Mata 
do Bussaco para utilização tu-
rística. duas pérolas contíguas 
ao miradouro das Portas de 
Coimbra e no meio da Floresta 
relíquia, ideias para uns dias 
de férias relaxantes, num lugar 
onde se respira tranquilidade.

As imagens falam por si: as Ca-

sas do Bussaco não poderiam 
ser mais apetecíveis. As antigas 
casas da Guarda Florestal, que 
a Fundação Mata do Bussaco 
recuperou para alojamento 
turístico, encontram-se inseri-
das no conjunto patrimonial e 
natural da Mata Nacional do 
Bussaco, no meio da Floresta 
Relíquia, que é o último reduto 
de floresta primitiva da região, e 
mantém o seu caracter rústico 
e acolhedor, apresentando-se 
como a resposta ideal para 
quem quer tirar uns dias para 
relaxar e conhecer umas das 
mais fantásticas maravilhas 
naturais de Portugal.

A Casa da Floresta Relíquia 
está equipada com três quar-

tos/seis camas, sala de jantar, 
cozinha, varanda com lareira 
e um pátio que oferece vistas 
deslumbrantes para a floresta e 
para o miradouro. Os hóspedes 
poderão, ainda, usufruir dos 
muitos programas de atividades 
promovidos pela Fundação 
Mata do Bussaco, que vão 
desde as oficinas de sensibi-
lização ambiental a atividades 
de conservação.

Já a Casa do Miradouro é 
espaço de turístico que pode 
servir para os mais diversos 
eventos, função que acumula a 
de serviço de apoio a atividades 
que decorrem na mata. A casa 
está equipada com quatro salas 
e cozinha totalmente equipada, 

que serve de apoio a ativida-
des de exterior, como festas, 
exposições, caterings e outras 
iniciativas.

Não deixe de saber mais in-
formações em www.fmb.pt e 
faça já a sua reserva para um 
fim-de-semana inesquecível.

CASAS dO BUSSACO: 
nO MeiO de UM PArAíSO nATUrAL

MOdALidAdeS de ALUGUer:
Aluguer individual Casa da Floresta Relíquia: 
12 euros/pessoa/noite

Aluguer da Casa da Floresta Relíquia: 60 euros/noite 

Aluguer das 2 casas: Casa da Floresta Relíquia + Casa do 
Miradouro: 120 euros/dia

Aluguer das duas casas e do miradouro: 240 euros/dia

Entrada de viatura na Mata Nacional do Bussaco (paga-
mento de uma entrada, válida para a duração da estadia)

Preços incluem IVA em vigor. Não são fornecidas roupas 
de cama e de banho.

Mais informações sobre condições e reservas: www.fmb.pt
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CENTrO ESCOLAr DO LUSO  EM EXECUçãO

rEPArAçãO DE PISTA DE ATLETISMO DO CENTrO DE ESTágIOS DO LUSO CONCLUíDA

EXECUçãO DE PASSEIOS NA rUA DO LUSO, NA PAMPILhOSA  CONCLUíDA
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LOJA SOCiAL TeM nOvAS inSTALAçõeS

A roda viva – Loja Social da Mea-
lhada vai mudar de instalações no 
próximo dia 6 de outubro, data em 
que comemora o seu segundo aniver-
sário. este serviço social da Câmara 
Municipal vai instalar-se no pavilhão 
2 do estádio dr. Américo Couto, o 
que lhe permitirá ter condições para 
reforçar o apoio prestado às famílias 
carenciadas do concelho, sobretudo 
na vertente de angariação e distribui-
ção de bens alimentares.

As obras de remodelação do pavilhão 2 
do Estádio Dr. Américo Couto já estão 
concluídas e o espaço está pronto para 
receber a Loja Social da Mealhada. Uma 
mudança que já se encontra a ser efetu-
ada, apesar da abertura oficial do novo 
espaço só acontecer a 6 de outubro, 
dia em que a Roda Viva comemora o 
seu segundo aniversário. O grande ob-
jetivo da mudança prende-se com uma 
melhoria das condições do espaço, 
para que a Roda Viva possa prestar um 
apoio social mais abrangente a todos 
seus beneficiários.

Para além de ser maior, mais amplo e 
arejado, o novo espaço tem condições 
de armazenamento e conservação de 
alimentos, para posterior distribuição 
pelas famílias carenciadas que sejam 
identificadas pelo Gabinete de Ação 
Social da autarquia. Uma melhoria 

significativa na vertente de angariação 
e distribuição de bens alimentares, que 
responde, assim, a uma das maiores 
carências verificadas no concelho e que 
levou a autarquia a assinar, recente-
mente, um protocolo com a Associação 
Adventista para o Desenvolvimento, Re-
cursos e Assistência (ADRA), com vista 
a alargar os meios de combate à po-
breza e à exclusão social no concelho, 
sobretudo no que respeita à urgente 
necessidade de fornecimento de bens 
alimentares às famílias carenciadas.

Com esta parcer ia e com o novo 
espaço, já devidamente equipado 
com arcas frigoríficas, tudo passa a 
ser mais fácil e a Loja Social poderá, 
finalmente, dar a resposta adequada 
a essa necessidade social que tem 
vindo, cada vez mais, a destacar-se 
no concelho. Para além disso, a Loja 
Social vai poder também otimizar seu 
trabalho de armazenamento e distri-
buição de roupa, calçado, brinquedos, 
eletrodomésticos e bens perecíveis. 
“Com estas instalações, conseguimos 
melhorar a nossa resposta a todos os 
níveis, mas sobretudo na questão dos 
bens alimentares, pois passamos a 
dispor das condições de conservações 
e armazenamento de bens alimentares, 
que até então não tínhamos”, sinte-
tizou o vereador da Ação Social da 
autarquia, Júlio Penetra.
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“LAGO dOS CiSneS”: A OBrA-PriMA 
dO BALLeT CLÁSSiCO MUndiAL

É considerado o mais espeta-
cular dos bailados clássicos 
mundiais e vai poder ser visto 
na Mealhada, no Cineteatro 
Municipal Messias, no dia 15 
de dezembro, pelas 21h30. O 
“Lago dos Cisnes” traz-nos 
uma conhecida história de 
amor, embalada pela harmonia 
da música de Tchaikovsky e 
brilhantemente interpretada 
pela companhia russian Clas-
sic Ballet. Uma obra única, que 
ninguém deverá perder.

É o mais conhecido e famoso 
bailado do mundo. Um clássico, 
que já correu as mais conhecidas 
salas de espetáculos e chega 
agora à Mealhada pela mão 
da promotora Classic Stage. A 
história tem tanto de dramática, 
como de bela e romântica. Uma 
narrativa encantadora, que é 
retratada com sumptuosos ce-
nários, maravilhosos figurinos e 
o encantador leque de músicas 
de Tchaikovsky, o que torna este 
bailado na grande obra-prima do 
ballet clássico.

O “Lago dos Cisnes” conta a 

história do príncipe Siegfried 
que, na procura da mulher dos 
seus sonhos, acaba por se 
apaixonar pela rainha Odette, 
que lhe explica ter sido vítima 
de um horrível feitiço lançado 
por Rothbart, que a tornou 
cisne durante o dia, regres-
sando apenas à sua figura à 
noite. Para voltar ao seu corpo, 
Odette precisa que Siegfried 
lhe jure amor eterno. Mas o 
príncipe, eludido pelo feiticeiro 
Rothbart, vai jurar o seu amor 
a Odile, uma gémea malvada 
da rainha. Quando se aperce-
be do que fez, Siegfried volta 
ao lago e pede perdão à sua 
amada, a quem jura o seu amor 
eterno.

Uma história de amor, que vai 
ser interpretada pela compa-
nhia Russian Classic Ballet, 
composta por um elenco de 
bailarinos graduados pelas 
mais conceituadas escolas 
coreográficas, que já foram 
artistas principais em alguns 
dos mais prestigiados tea-
tros de dança do mundo. A 
conjugar com a destreza e 

aptidão técnica exigida aos 
bailarinos, temos ainda o re-
pertório musical de Tchaiko-
vsky e a coreografia inventiva 
e expressiva de Marius Petipa 
que, relacionando o corpo hu-
mano com os movimentos de 
um cisne, consegue expressar 
toda a sua genialidade, o seu 

potencial coreográfico e a sua 
criatividade artística.

O “Lago dos Cisnes” é o me-
lhor do ballet clássico mundial 
e chega agora à Mealhada 
na interpretação do Russian 
Classic Ballet, num espetáculo 
de romance e magia, que tem 

uma duração prevista de 120 
minutos, com intervalo. 

Um bailado único, que não 
deve perder, e que pode ser 
já reservado através dos tele-
fones 231 209 870 e 231 200 
980 ou na própria bilheteira 
do cineteatro municipal.

15 DE DEzEMBrO | COMPANhIA rUSSA DE BALLET CLáSSICO
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CineTeaTro 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

OUTrOS ESPETáCULOS:

O autor da conhecida música “Os Maridos das Outras” vai estar na Me-
alhada a apresentar o seu primeiro álbum a solo, “Cinco dias e meio”, 
que foi lançado em maio deste ano. Há já vários anos ligado à música, 
Miguel Araújo tornou-se conhecido por integrar o grupo Os Azeitonas, 
onde assina Miguel AJ. Mais recentemente aumentou a sua notoriedade 
com o lançamento do seu primeiro álbum, que tem como primeiro sin-
gle o sucesso “Os Maridos das Outras”. Não há rádio que não passe o 
tema, que com toda a certeza vai fazer furor no concerto que o músico 
vai dar na Mealhada.

Mostra de fotografias de Leonor Parreiral. Entrada livre. 

Protagonizada por José Raposo e Maria João Abreu, Diderot e Ma-
dame Therbouche respetivamente, esta peça é um presente raro 
para que estes grandes atores se reencontrem e divirtam o público, 
através de uma irreverente comédia cheia de situações, muitas vezes 
picantes, mas sempre inesperadas e espirituosas. Uma peça de teatro 
que conta ainda com a interpretação de Custódia Gallego, Filomena 
Cautela, Diana Costa Silva e Tiago Aldeia.

4 a 28 de ouTubro

exposição |“ponTos 
de enConTros”, 
de leonor parreiral

6 de ouTubro | 21h30

MúsiCa| Miguel araújo

2 de noveMbro | 21h30

TeaTro |“o liberTino”
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4 MARAVILHAS

A noite de dia 6 de julho foi de 
homenagem à água, ao pão, 
ao vinho e ao leitão e a todos 
os que fazem parte do proje-
to 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada. Cinco anos depois 
do lançamento da marca, a iv 
Gala das 4 Maravilhas ficou 
marcada pela entrega de títulos 
a um número recorde de 34 
candidatos, pelo novo formato 
do evento, por ter decorrido 
num novo espaço, a Adega 
rama, e pela divertida apre-
sentação da dupla do progra-
ma da rFM “Café da Manhã”, 
Carla rocha e José Coimbra. 

Cinco anos depois de ter sido 
registada pela Câmara Munici-
pal, a marca Água| Pão| Vinho| 
Leitão – 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada ganha cada vez 
mais força e já dispensa apre-
sentações. Com um número de 
aderentes que cresce a cada 
ano, chegando agora aos 34, 
é facilmente reconhecida no 
mercado e já tem produtos 
com a sua assinatura que são 
referenciados por especialistas 
internacionais, como o vinho 
das 4 Maravilhas que ganhou 
uma medalha de ouro o ano 
passado, em Itália, no concurso 
de enologia “La Selezion Del 
Sindaco”. 

Um crescimento que ficou evi-
denciado na Gala das 4 Mara-

vilhas, que este ano apresentou 
um novo formato e juntou cerca 
de 250 pessoas, no dia 6 de 
julho, num espaço diferente do 
habitual, a recém inaugurada 
Adega Rama, no Carqueijo. 
Nesta quarta edição do evento, 
o jantar e a gala realizaram-se no 
mesmo espaço e misturaram-se 
num só momento dedicado às 
4 Maravilhas, que foi conduzido 
com muito entusiasmo pela du-
pla de apresentadores da RFM, 
Carla Rocha e José Coimbra, e 

contou com a excelente presta-
ção musical do grupo nortenho 
Soulstation. 

“O que vemos aqui esta noite 
é o retrato daquilo que so-
mos”, sublinhou a presidente 
do Conselho de Administração 
da Associação Maravilhas da 
Mealhada e vice-presidente da 
Câmara Municipal, Filomena 
Pinheiro, salientando que está 
cumprido um dos objetivos 
mais importantes do projeto, o 

de “envolver os agentes econó-
micos de uma forma coesa e 
organizada”. “Unidos para em-
preender, é a grande bandeira 
do projeto”, reforçou Filomena 
Pinheiro, agradecendo a todos 
os que acreditam na marca 4 
Maravilhas e a ela se dedicam 
todos os dias. 

“Quando há cinco anos lançá-
mos o projeto e registámos a 
marca, apesar de ter acreditado 
sempre, não sabíamos que 

vinha a ter todo este êxito”, 
afirmou, por sua vez, o presi-
dente da Câmara Municipal da 
Mealhada, Carlos Cabral. “Esta 
aposta da Câmara revela que há 
realmente maravilhas da Mea-
lhada”, acrescentou o autarca, 
concluindo: “São quatro mara-
vilhas que o país conhece e só 
por isso já valeu a pena a aposta 
da Câmara e dos empresários, a 
aposta do município, que é um 
grande município”.

O evento contou ainda, antes 
de jantar, com provas de vinho 
dos produtores do concelho e 
com visitas guiadas ao espaço 
de enoturismo. Já depois de 
saboreadas as 4 maravilhas, 
a entrada do bolo marcou o 
alinhamento da gala. Os “Para-
béns a Você” foram cantados, 
em alto e bom som, por Diana 
Martinez, dos Soulstation, e 
as improvisadas velas do bolo 
foram apagadas pelo presidente 
da Câmara, num momento 
que simbolizou cinco anos de 
crescimento do projeto gas-
tronómico e da união de todos 
os que o tornaram possível, 
começando pelos aderentes, 
que produzem e comercia-
lizam os quatro ex-libris da 
gastronomia concelhia, e ter-
minando no júri, que fica com 
a árdua e importante tarefa de 
acompanhar e avaliar todos os 
concorrentes.

GALA hOMenAGeOU TOdOS 
OS QUe FAzeM PArTe dO PrOJeTO
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4 MARAVILHAS
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GALA hOMenAGeOU TOdOS 
OS QUe FAzeM PArTe dO PrOJeTO

ENTrEgA DE PréMIO ASSADOr DE LEITãO E gArrAfEIrA

ENTrEgA DE PréMIOS DO PãO

ENTrEgA DE PréMIOS AOS rESTAUrANTES 

SOULSTATIONPrESIDENTE DA CâMArA VICE-PrESIDENTE DA CâMArA

ENTrEgA DE PréMIOS AOS rESTAUrANTES 

ENTrEgA DE PréMIO PrODUTOrES DE VINhO

ENTrEgA PréMIO INTErMArChé E MEU SUPEr LUSO

ENTrEgA DO PréMIO DA ágUA 
SOCIEDADE DE ágUA DO LUSO

OS APrESENTADOrES
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MUNICÍPIO

luso reCebeu
FesTival Zen

A primeira edição do Luso zen correu muito bem. O festival 
de meditação e relaxamento recebeu mais de 150 partici-
pantes, que segundo a organização vieram um pouco de 
todas as partes do país. Foram três dias inteiros dedicados 
à promoção da saúde e do bem-estar, preenchidos com vá-
rias atividades, tais como workshops temáticos, palestras, 
caminhadas, concertos zen, uma feira de produtos naturais 
e muito mais. Um festival que promete regressar para o ano 
e trazer o espírito zen de novo à vila do Luso.

O espaço não podia ser melhor. A envolvência natural da vila 
termal do Luso serviu de pano de fundo ao primeiro festival 
de meditação e relaxamento do país. O Parque do Lago foi 
o principal ponto de paragem do Luso Zen, um evento intei-
ramente dedicado à promoção do bem-estar, que trouxe ao 
Luso mais de 150 pessoas, de todas as partes do país, no 
fim de semana de 14 e 15 de julho.

Workshops de Yoga, Pilates, Tai Chi, Qigong, Danças Orientais 
e Biodanza, Massagem Tailandesa, Massagem Ayurvédica, 
Shiatsu, Tui Na, palestras sobre medicinas naturais e hábitos 
de vida saudável, caminhadas pela Mata Nacional do Bussaco 
ou a oficina de Land Art foram algumas das propostas que o 
festival trouxe à vila do Luso. O evento contou ainda com uma 
feira com 30 expositores de produtos naturais e ecológicos, 
um espaço de atividades para crianças e animação noturna, 
que incluiu um espetáculo de danças orientais e concertos de 
harpa, citar e taças de cristal. 

O festival envolveu ainda a participação de 22 monitores 
das mais diversas técnicas de meditação e relaxamento, de 
atividades complementares e de atividades para crianças, 
três conferencistas, quatro músicos, oito bailarinas e dois 
artistas de Land Art. Um evento produzido por Marco Cru-
zeiro (programador destas atividades no festival Andanças), 
que contou com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada, 
Junta de Freguesia do Luso, Fundação Mata do Buçaco, 
Fundação INATEL, MALOCLINIC e Grande Hotel do Luso. 
Outras informações sobre o festival estão disponíveis em 
www.lusozen.com. 

A vila do Luso esteve em festa 
durante os meses de verão 
2012. de 21 de julho a 16 de 
setembro, as noites de sábado 
e as tardes de domingo foram 
preenchidas com as mais 
diversas atividades, desde 
concertos a espetáculos de 
rua, de teatro a oficinas para 
crianças, até à Feira do Pão 
e do Mel. Um programa que 
garantiu a animação da vila 
termal durante os meses de 
verão e que foi organizado 
pela Câmara Municipal da 
Mealhada e Junta de Fregue-
sia do Luso, com o apoio da 

Sociedade de Água do Luso. 

O Luso é, sem dúvida, um dos 
destinos turísticos de excelência 
do nosso país e, como tal, é obri-
gatório garantir a melhor das ani-
mações a todos os que escolhem 
essa vila termal como destino de 
férias de verão. A Câmara Muni-
cipal da Mealhada e a Junta de 
Turismo do Luso trataram disso 
mais uma vez e o programa de 
animação cultural que prepara-
ram para este ano garantiu festa 
a todos os que escolheram a vila 
do Luso para passar alguns dias 
das suas férias.  

O programa de animação cul-
tural do Luso pretendeu, pois, 
dinamizar a vila termal durante 
todo o verão, integrando para 
isso diferentes atividades cul-
turais, como vários momentos 
musicais, que foram do jazz ao 
samba, passando por espe-
táculos de rua, teatro, oficinas 
para crianças e muitas outras 
iniciativas. Um programa que se 
estendeu até dia 16 de setembro, 
e que contou, entre outras, com 
as atuações dos UCBand, Dix-
cartável, Sócios da Mangueira, 
André Sarbib Duo Jazz ou Fado 
em Si Bemol. 

LUSO eM FeSTA 

Esta ampulheta é uma escultura de Xico Luce-
na, que simboliza a conservação do tempo, a 
conservação de histórias e memórias. E é por 
ter esse significado que se encontra mesmo 
em frente ao edifício do Arquivo Municipal da 
Mealhada, porque também lá se conserva o 
tempo, se conservam histórias e memórias.
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EDUCAÇÃO

Mealhada e ilha do prínCipe avançaM CoM Colaboração 
O Presidente do Governo re-
gional da ilha do Príncipe, José 
Cassandra, foi recebido pelo 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, no dia 16 de julho, 
no Salão nobre dos Paços 
do Concelho. Uma visita que 
marca o início de uma colabo-
ração efetiva entre esta ilha da 
república democrática de São 
Tomé e Príncipe e o Município 
da Mealhada, que deverá co-
meçar pela área da educação e 
será oficializada em breve com 
a assinatura de um protocolo.  

“É interessante este conta-
to, porque há laços que nos 
unem, a começar desde logo 
pela Língua. E há este estatuto 
sentimental. Aqui somos uma 
família”, começou por dizer 

Carlos Cabral na receção do 
representante da Ilha do Prín-
cipe, sugerindo desde logo 
uma parceria a iniciar na área 
da Educação, mas a estender-
se a outras áreas. “Queremos 
colaborar nesta [Educação] e 
noutras áreas”, prosseguiu o 
autarca, agradecendo o interes-
se demonstrado no Município 
da Mealhada. 

“Nós é que agradecemos. 
A história é que nos indica 
quem somos, onde estamos e 
onde queremos ir e nós temos 
laços de sangue”, afirmou, 
por sua vez, José Cassandra, 
explicando que, na ilha que 
governa, uma forte camada 
da população é jovem e a 
aposta na Educação é uma 

das suas prioridades. “Quando 
chegámos só havia um jardim 
de infância. Agora há seis. Co-
meçámos logo por apostar na 
construção de infraestruturas 
do pré-escolar e por nos preo-
cuparmos com o secundário”, 
afirmou.

Em cima da mesa ficou a possi-
bilidade da Escola Profissional 
receber formandos da Ilha do 
Príncipe já no próximo ano 
letivo. “A Câmara da Mealha-
da paga a estadia deles e a 
Escola Profissional assegura 

as refeições. Vocês só têm 
de pagar as passagens deles 
para cá”, informou Carlos 
Cabral. “Isso é muito bom. 
Nós sabemos que não po-
demos desenvolver nenhuma 
parte do país se não tivermos 
quadros e essa foi uma das 
razões que nos trouxe aqui”, 
respondeu José Cassandra, 
elogiando o Município da Me-
alhada pela rapidez com que 
preparou a reunião e apresen-
tou propostas concretas para 
esta parceria.

O protocolo de cooperação 
entre o Município da Mealhada 
e a Ilha do Príncipe ficou de 
ser elaborado, para que pos-
teriormente seja oficializada 
esta parceria.

A Câmara Municipal recebeu 
dia 12 de setembro, no Cinete-
atro Messias, os agentes e par-
ceiros educativos do concelho. 
Com a sala cheia, o presidente 
da Câmara centrou o seu dis-
curso nas dificuldades que 
os portugueses atravessam 
devido à conjuntura económica 
e “à ditadura fiscal” que existe 
no país. Carlos Cabral garantiu, 
por isso, “um absoluto sim” 
para as crianças e jovens do 
concelho que necessitem de 
apoio social para prossegui-
rem os seus estudos, pedindo 
aos professores para estarem 
atentos e denunciarem esses 
casos à autarquia. 

“Num ano que não vai ser difícil, 
vai ser terrível, quero que saibam 
que nós estamos ao vosso 
lado e que naquilo que for 
para apoio social dos alunos 
deste concelho, a Câmara 
da Mealhada dirá garantida-
mente sim”, afirmou Carlos 
Cabral, lembrando que quem 
mais está a sofrer com o que 
chamou de “ditadura fiscal” 
são “os mais pobres, os mais 

necessitados, os idosos, as 
crianças e os jovens”. “Este-
jam atentos. Observem-nos e 
transmitam-nos logo ao mais 
pequeno sinal”, insistiu o pre-
sidente da Câmara, reforçando 
que “os problemas sociais 
existentes nas escolas têm de 
ser imediatamente comunica-
dos à autarquia”.

A difícil situação financeira, eco-

nómica e social que o país atra-
vessa foi um tema transversal a 
todos os discursos da mesa. O 
presidente do Agrupamento de 
Escolas da Mealhada, Fernan-
do Trindade, falou também do 
modelo social, defendendo que 
não pode haver outra resposta 
senão a do ensino público 
e salientou a importância da 
“boa colaboração e parceria 
com a Câmara Municipal”. Já o 

diretor da Escola Profissional da 
Mealhada lembrou que há 22 
anos que escola e autarquia 
trabalham em conjunto para 
uma valorização do ensino, da 
Educação no concelho. João 
Pega desejou a todos um bom 
trabalho e um bom ano letivo, 
despedindo-se com “uma 
palavra de solidariedade para 
com os 50 mil professores que 
ficaram sem trabalho”.

À vice-presidente e responsá-
vel pelo pelouro da Educação 
da Câmara Municipal coube 
a apresentação dos apoios e 
projetos da autarquia para o 
novo ano escolar. Filomena 
Pinheiro falou do reforço da 
componente de apoio à família, 
uma vez que foram detetadas 
mais situações dramáticas 
e mais alunos do 1º escalão 
social; das Atividades de En-
riquecimento Curricular, que 
vão continuar a ser promovi-
das pela autarquia; do projeto 
de Educação ambiental e da 
Agenda 21 escolar; do proje-
to Eco-escolas, pedindo um 
maior envolvimento de todos; 
do projeto Bright e, por último, 
de um novo projeto desenvolvi-
do no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Mon-
dego, que visa duas iniciati-
vas de empreendedorismo no 
Agrupamento de Escolas e na 
Escola Profissional da Mealha-
da. A vice-presidente terminou 
desejando um bom ano letivo e 
reiterando que a autarquia está 
à disposição de todos os que 
solicitem a sua ajuda.

CâMArA GArAnTe APOiO SOCiAL 
AOS ALUnOS dO COnCeLhO
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AÇÃO SOCIAL

Quem pode beneficiar do serviço?
1) Agregado familiar com pessoas a partir dos 65 anos de idade;
2) Agregado familiar com pessoas dependentes ou em situação de vulnerabilidade social;
3) Pessoas em isolamento social ou com necessidade se segurança;
4) Pessoas com falta de suporte familiar
5) Pessoas que não estão enquadradas em IPSS, relativamente à resposta social de lar

Quem beneficia do regime subsidiado da Câmara Municipal?
O regime subsidiado pela Câmara Municipal inclui o aluguer do equipamento e o pagamento de 50% das chamadas efetuadas 

pelo utente, ficando as restantes 50% das chamadas ao encargo do utilizador. Beneficiam deste apoio camarário os agre-
gados familiares cujo rendimento mensal seja igual ou inferior a metade do valor da pensão social.

Rendimento mensal: (rendimento mensal liquido – despesas mensais fixas) % número de elementos do agregado familiar 
Todos os agregados familiares que não se enquadrem neste perfil, poderão beneficiar do serviço de teleassistência, mas serão 

incluídas no regime não subsidiado e todas as despesas inerentes a este serviço serão da sua responsabilidade.

Quais os documentos obrigatórios para ser efetuado o processo de seleção?
Ficha de identificação do utente; bilhete de identidade ou cartão do cidadão; número de identificação fiscal; número de identifi-

cação da Segurança Social; cartão de pensionista; declaração de IRS; documentos comprovativos de todos os rendimentos 
do agregado familiar; documentos comprovativos das despesas mensais fixas; outros documentos que possam vir a ser 
necessários ao processo de seleção.

Quais são os municípios aderentes?
Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Mortágua, Penacova e Soure. 

AUTArQUiA SUBSidiA TeLeASSiSTênCiA 
A idOSOS COM BAixOS rendiMenTOS
Os dez idosos do concelho que 
utilizam equipamentos de tele-
gestão domiciliária desde abril 
vão continuar a usufruir deste 
serviço até ao final do ano. 
Terminada a fase experimental 
do projeto “Teleassistência a 
idosos”, que possibilitou que 
os utentes experimentassem 
o equipamento gratuitamente, 
o Município da Mealhada de-
cidiu manter este serviço até 
pelo menos ao final do ano, 
subsidiando quem não tem 
possibilidades económicos 
para o fazer, isto é, sete dos 
dez utilizadores. A informação 
foi avançada na primeira reu-
nião de setembro do executivo 
camarário. 

São dez os idosos em risco que, 
de abril até à data, usufruíram 
gratuitamente do serviço de te-
legestão domiciliária, que permi-
te o contato imediato com uma 
central de atendimento com 
operadores em permanência 24 
horas por dia. O projeto “Teleas-
sistência a Idosos” encontrava-
se, pois, em fase experimental e, 
portanto, não havia pagamento 
por parte do utente. Agora, já 
com carater definitivo até ao final 

do ano, a situação altera-se: a 
autarquia suporta os custos de 
quem não pode pagar, isto é, 

de sete dos dez idosos em risco 
que usufruem do serviço. 
O município da Mealhada foi um 

dos dez parceiros do projeto da 
Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Mondego (CIM-BM), que 

iniciou a sua fase experimental 
em abril passado. Os idosos 
em risco foram sinalizados pelo 
Setor da Ação Social da Câmara 
Municipal, em colaboração com 
as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social concelhias 
que, de resto, ficaram responsá-
veis pela supervisão da funcio-
nalidade e operacionalidade do 
serviço de assistência telefónica 
permanente. 

Os aparelhos possibilitam es-
tabelecer a conversação en-
tre utente e operador de uma 
forma clara e precisa, sendo 
ativados através de um botão 
de controlo remoto que pode 
ser usado como um relógio de 
pulso ou colar. Além disso, o 
sistema emite um identificador 
único para cada equipamento, 
capaz de reconhecer o utente 
mesmo em situações em que 
este esteja incapacitado de 
falar. Uma forma de o idoso se 
sentir mais incluído, confiante e 
seguro, sendo garantido o seu 
auxílio em caso de necessidade.
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DESPORTO

O concelho da Mealhada vai 
receber três jogos da primei-
ra fase de qualificação para 
o Campeonato da Europa 
de Sub-19 de Futebol já no 
próximo mês de outubro. O 
primeiro coloca Portugal frente 
à Letónia, no dia 11 de outu-
bro, pelas 18h, no Centro de 
Estágios do Luso. O segundo 
e o terceiro vão decorrer no 
Estádio Municipal da Mealha-
da, às 16h e 17h de dias 13 e 
16 de outubro respetivamente, 
sendo o primeiro entre a Fran-
ça e a Letónia e o segundo 
entre a Letónia e Israel.

Esta é a primeira fase do Euro-
peu de Futebol Sub-19. Cha-
ma-se fase de qualificação e 
é composta por 12 grupos de 
quatro equipas, que jogam em 
minitorneios num só local. As 
duas primeiras classificadas 
seguem em frente, a par das 
duas terceiras posicionadas 
com o melhor registo frente 
aos dois primeiros do res-
petivo agrupamento. As 25 
equipas que se classificarem 
irão jogar, depois, na prima-
vera, a ronda de elite e caso 
vençam o seu grupo passam 
à última fase.

QUALiFiCAçãO PArA O eUrOPeU de 

FUTeBOL SUB-19 JOGA-Se nA MeALhAdA

LUSO reCeBeU SeLeçãO 
PArALíMPiCA  dA irLAndA

A Seleção Paral ímpica da 
Irlanda esteve mais uma vez 
em Portugal  num estágio 
de preparação para os Jo-
gos Paralímpicos de Londres 
2012, que se realizaram de 29 
de agosto a 9 de Setembro. 
Os atletas da modalidade de 
Atletismo ficaram alojados no 
Luso e utilizaram o centro de 
estágios do Luso para efetu-
arem os seus treinos desde o 
dia 16 ao dia 24 de Agosto. 

FuTsal do benFiCa 
esTagiou no luso

A equipa de Futsal  do SL 
Benfica realizou, pelo oitavo 
ano consecutivo, o seu está-
gio de pré-época no Pavilhão 
Municipal do Luso, contando 

sempre com o apoio e a or-
ganização da Casa do Ben-
fica da Bairrada. O estágio 
começou no dia 4 e terminou 
dia 18 de agosto. 

As Seleções Na-
cionais de Junio-
res e Seniores de 
Patinagem Artísti-
ca regressaram ao 

concelho da Mea-
lhada, para um novo 
estágio, de 3 a 5 de 
agosto. Os treinos 
de preparação das 

seleções nacionais 
decorreram durante 
estes três dias no 
Pavilhão Municipal 
do Luso.

A Académica venceu 
o Marítimo, dia 16 de 
julho, no Centro de 

Estágios do Luso, 
por três bolas a zero, 
num jogo de prepa-

ração para a época 
2012/2013 da 1ª 
Liga de Futebol. 

aCadéMiCa venCeu 
MaríTiMo no luso

As Piscinas Municipais da Me-
alhada receberam nos dias 13, 
14 e 15 de julho o Campeonato 
Nacional de Verão de Natação 
Sincronizada. O Foca – Clu-
be de Natação de Felgueiras 
sagrou-se campeão nacional de 
verão, com 414 pontos, ficando 
em segundo lugar o Gesloures, 
com 378 pontos, e em terceiro 
o OvarSincro, com 354 pontos. 
A competição contou com a 
participação de 152 nadadoras, 
em representação de 14 clubes.

FOCA SAGrOU-Se CAMPeãO 
nACiOnAL nA MeALhAdA

seleções naCionais 
esTagiaraM na Mealhada
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a Câmara Municipal da Mealhada já é proprietária do 
conjunto de terrenos e imóveis degradados do antigo 
instituto da vinha e do vinho (ivv). a primeira obra pro-
gramada para o espaço é o Centro escolar da Mealhada, 
que terá valência de jardim-de-infância e 1º ciclo do en-
sino básico. “vamos devolver àquela zona da cidade da 
Mealhada a dinâmica que precisa e que atualmente não 
tem”, avançou o presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
satisfeito pela aquisição do complexo.

Depois de mais de seis anos de diligências junto da Administração 
Central, com o processo entregue a mais do que um Ministério do 
Estado, a Câmara Municipal da Mealhada viu a situação desbloque-
ada no passado mês de novembro, com o Ministério das Finanças 
a dar a “luz verde” que faltava para a concretização do negócio e 
a avaliar o conjunto de imóveis em cerca de 1,2 milhões de euros. 

A importância do negócio e o equilíbrio financeiro da autarquia, 
permitiram que a decisão fosse tomada com rapidez e sem mar-
gem para dúvidas. A compra dos antigos terrenos e imóveis do 
IVV pelo valor de cerca de 1,2 milhões de euros foi aprovada por 
unanimidade pelo Executivo Municipal, decisão essa que foi rati-
ficada igualmente por unanimidade pela Assembleia Municipal. A 
Câmara avançou, então, com o negócio e aguardou pelo registo 
de propriedade dos terrenos, documento esse que deu entrada 
nos serviços da autarquia no dia 19 de setembro de 2012. 

Com a propriedade em seu nome, a Câmara Municipal pode, 
finalmente, avançar com os seus projetos para aquela zona nobre 
da cidade. Entretanto, a autarquia já foi mesmo informada pela 
própria Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que até 
então utilizava o local para depósito de equipamentos apreendi-
dos, que já pediu às entidades responsáveis pelos equipamentos, 
nomeadamente ao Turismo de Portugal, IP, que transferisse os 
mesmos para local adequado, uma vez que as instalações são 
agora património municipal da Mealhada.

Pouco falta, então, para a Câmara Municipal avançar com a em-
preitada do Centro Escolar da Mealhada, que já tem mesmo o seu 
projeto concluído, e com obras de remodelação de outros dos 
edifícios degradados, que irão albergar alguns serviços municipais 
que ainda se encontram em edifícios arrendados pela autarquia. 
Outros projetos estão a ser pensados para as instalações do IVV, 
mas ainda nenhuma decisão foi tomada pelo Executivo Municipal.

CâMArA MUniCiPAL JÁ É PrOPrieTÁriA 
dAS AnTiGAS inSTALAçõeS dO ivv


