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O ano de 2012 não foi fácil 
e sabe-se que 2013 será 
ainda um ano mais díficil. 
O país atravessa uma das 
maiores crises financeira, 
económica e social das úl-
timas décadas e as famílias 
portuguesas conhecem 
dos períodos mais dificéis 
das suas vidas. Com o 
desemprego sempre a au-
mentar, os vencimentos a 
diminuírem, as alterações 
de escalões sociais, a re-
tenção dos subsídios de 
férias e Natal, com a impo-
sição de uma carga fiscal 
desmesurada, as famílias 
estão a ser conduzidas a 
uma asfixia financeira, sem 
solução para pagarem as 
suas contas, sem terem 

poder de compra para elas 
próprias impulsionarem a 
economia e, com tudo isto, 
sem grande esperança 
para o ano de 2013.

Ainda assim, quero desejar-
vos, como todos os finais 
de ano faço, as maiores 
felicidades possíveis para  
2013. É este o meu mais 
sincero desejo para todos 
os portugueses e, em es-
pecial, para os quase 22 
mil membros desta grande 
comunidade concelhia da 
Mealhada. Na medida dos 
possíveis, desejo a todos 
um feliz Natal e um bom 
2013! 

Boas Festas!

Presidente da Câmara Municipal

Este Boletim Municipal da Mealhada foi escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico
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A Câmara da Mealhada re-
cebeu no passado dia 24 
de outubro, no auditório da 
Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses (ANMP), 
em Coimbra, a bandeira ver-
de de “Autarquia + Familiar-
mente Responsável 2012”. 
A Mealhada foi uma das 35 
autarquias do país distingui-
das pelas suas boas práticas 
de política familiar. Um título 
atribuído pelo Observatório 
das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR), que re-
sulta da análise de um inquéri-
to realizado a nível nacional e 
que muito orgulha o Executivo 
Municipal. “Candidatámo-nos 
a primeira vez e fomos distin-
guidos. Para ano voltaremos 
ainda mais fortes”, garantiu o 
vereador da Ação Social, Júlio 
Penetra.

A Mealhada foi distinguida 
como uma das cidades do país 
que mais ajuda dá às famílias. 
Este foi o primeiro ano que 
o município se candidatou a 
“Autarquia + Familiarmente 
Responsável”, um projeto da 
Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas (APFN) 
que já tem quatro anos, e que 
visa o estabelecimento de 
boas práticas e políticas au-
tárquicas de família em todos 
os municípios portugueses. A 
classificação é feita pelo OAFR, 

após a análise de um inquérito 
realizado a nível nacional sobre 
as políticas de família dos mu-
nicípios, ao qual responderam 
103 autarquias, mais 29 do 
que o ano passado.

A Mealhada foi uma dessas 
estreias e conseguiu mesmo 
receber a distinção no primeiro 
ano de candidatura. “Entende-
mos ter chegado o momento 

de expormos o esforço desen-
volvido em várias áreas da nos-
sa vida municipal, convictos de 
termos reunido um conjunto de 
respostas que podem servir 
igualmente de estímulo a ou-
tras realidades semelhantes e 
daí a nossa participação nesta 
edição”, avançou o vereador 
Júlio Penetra, acrescentando 
que o município “tem vindo 
a construir um edifício social 

estruturado e amplo quanto 
possível”.

“Sempre acreditámos e defen-
demos a importância de uma 
família bem estruturada e está-
vel e, por isso mesmo, temos 
vindo a introduzir nas políticas 
da autarquia, instrumentos 
e recursos em vários planos 
da vida social e económica 
que possam funcionar como 

estabilizadores da estrutura 
e reforço da coesão familiar”, 
adiantou o autarca, dando 
como exemplos de projetos 
que criam uma rede social forte 
de apoio às famílias locais o 
“Ser + Família”, a Loja Social, 
o Gabinete de Apoio ao Jo-
vem e o Projeto de Apoio ao 
Idoso. “Para o ano voltaremos 
ainda mais fortes”, concluiu o 
vereador.

MEALHADA DISTINGUIDA PELAS BOAS 
PRÁTICAS DE POLÍTICA FAMILIAR

O título de “Autarquia + Familiarmente Responsável 2012” foi 
entregue numa cerimónia presidida por João Moura, presidente 
da Câmara de Cantanhede e representante da ANMP, Margarida 
Neto, da OAFR, Fernando Castro, presidente da APFN, e repre-
sentantes das 35 autarquias distinguidas com o título. 

“Quero contrariar o apelo para os jovens emigrarem, porque no 
nosso país existem imensos locais para os jovens criarem os seus 
filhos, como se pode ver. Se emigrarem, emigrem cá dentro”, 
afirmou Fernando Castro, elogiando o trabalho das 35 autarquias 
distinguidas. 

“A família é o mais importante das nossas vidas. A família é o 
coração da sociedade, o rosto humano da sociedade, e deveria 
ser o investimento prioritário de todos os governantes”, afirmou, 
por sua vez, Margarida Neto, concluindo: “Com este título, sabe-
mos que é bom viver nestes municípios, que as famílias são bem 
acolhidas e bem tratadas”.
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Milhares de pessoas passa-
ram pela vila do Luso, nos 
dias 9, 10 e 11 de novembro, 
para visitarem a XI Feira Na-
cional do Mel. O certame, 
com mais de 40 stands, na 
sua maioria nacionais, foi o 
ponto de encontro anual do 
setor apícola português e 
potenciou contatos comer-
ciais privilegiados e a realiza-
ção de negócios, através da 
ação direta entre comprador 
e produtor. A informação foi 
avançada pela Associação de 
Apicultores do Litoral Centro, 
uma das entidades organiza-
dora do evento, em conjunto 
com a FNAP - Federação 
Nacional de Apicultores de 
Portugal, a Câmara Municipal 
da Mealhada e a Junta de 
Freguesia do Luso.

Mais de 40 stands (na maioria 
nacionais, mas também espa-
nhóis, finlandeses e franceses), 
workshops, debates e três dias 
inteiros dedicados ao setor apí-
cola foram os ingredientes que 
garantiram o sucesso de mais 
uma edição da Feira Nacional 
do Mel e do Fórum Nacional de 
Apicultura, que desta vez decor-

reram na vila do Luso. “Há três 
anos que andávamos a pedir 
para o evento ser aqui no Luso 
e pronto, desta vez calhou-nos 
a nós”, afirmou com satisfação 
o presidente da Associação de 
Apicultores do Litoral Centro, 
João Cristóvão.

“A importância de ser aqui é toda. 
Este é um setor que está em 
desenvolvimento no município e 
na região e só por isso é impor-
tantíssimo este evento decorrer 
aqui no Luso”, salientou, por sua 
vez, o presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Carlos 
Cabral, adiantando que gostou 
muito de visitar o certame. “Está 
a ser uma maravilha. Hoje já cá 
provei vários tipos de mel e to-
dos maravilhosos”, acrescentou 
o autarca.

O presidente da Câmara falava 
na sexta-feira, dia de abertura do 
evento, pelas 19h30, quase dez 
horas depois de terem começa-
do os workshops temáticos que, 
segundo a entidade organizadora 
Associação de Apicultores do 
Litoral Centro, tiveram cerca de 
180 participantes. Já dia 10 de 
novembro, foi dia da 13ª edição 

do Fórum Nacional de Apicultura, 
uma iniciativa que contou com 
mais de 450 participantes e trou-
xe para cima da mesa os temas 
mais atuais do setor, permitindo 
as mais diversas abordagens, 
feitas por apicultores, dirigentes 
associativos, técnicos e todos os 
que estão ligados ao setor. 

O evento terminou no domin-
go, pelas 18h, com um saldo 
bastante positivo. “Esta é uma 
aposta ganha. Com esta feira 

pretendemos dar a conhecer 
aos apicultores e comerciantes 
o real país apícola, pretendemos 
juntar o setor produtivo e o 
setor comercial, gerar negócio, 
informar todos sobre as novas 
tecnologias e, por fim, no fórum, 
discutir os problemas do setor, 
encontrando em conjunto so-
luções para os resolver”, subli-
nhou, por sua vez, o presidente 
da FNAP, Manuel Gonçalves, 
satisfeito com o decorrer do 
evento.

E assim se passaram três dias 
dedicados à apicultura, em que 
produtores e consumidores tive-
ram uma oportunidade única de 
apreciar o mel de todo o país, em 
exposição na maior mostra nacio-
nal de produtos apícolas realizada 
em Portugal. A oportunidade ideal 
para os produtores e as suas or-
ganizações fazerem a divulgação 
dos seus produtos e serviços 
juntos dos consumidores e dos 
principais operadores do merca-
do nacional e europeu do mel.

FEIRA NACIONAL DO MEL LEVOU 
MILHARES DE VISITANTES AO LUSO
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O Executivo Municipal aprovou 
por unanimidade, na reunião de 
câmara de 22 de novembro, a 
atribuição de uma verba global 
de 30.266,55€ para apoios 
financeiros às associações 
culturais, recreativas e juvenis 
do concelho que apresenta-

ram a sua candidatura a esses 
subsídios municipais. Des-
se montante, uma verba de 
26.227,13€ será para as asso-
ciações culturais e recreativas 
e outra no valor de 4.039,42€ 

para as associações juvenis do 
concelho da Mealhada.

Ao todo são 18 associações 
culturais e recreativas e cin-
co associações juvenis que 
vão usufruir de uma fatia do 
montante global, que é de 
30.266,55. Os subsídios vão 
começar a ser pagos ainda no 
final deste ano.

O concelho da Mealhada rece-
beu dia 8 de outubro o pórtico 
da Rota da Bairrada. A rolha 
de espumante gigante foi co-
locada junto à rotunda do Lidl, 
à semelhança do que tem 
acontecido nos concelhos que 
pertencem a esta associação. 
“A rolha de espumante é um 
dos símbolos que distingue 
a Bairrada enquanto região 
vitivinícola. E é com agrado 
que exteriorizamos a nossa 
adesão a esta iniciativa da 
Rota da Bairrada”, afirmou a 
vice-presidente da Câmara, 
Filomena Pinheiro. 

Os pórticos, em forma de rolha 
de espumante, e os outdoors, 
com o slogan Unlimited Co-
lours of Bairrada fazem parte 
do “Projeto de dinamização da 
Bairrada”, que está a ser pro-
movido pela Associação Rota 
da Bairrada, e visam identificar 
as principais entradas do ter-
ritório da Bairrada e despertar 
a curiosidade de todos os que 

se deslocam ou visitam os oito 
concelhos da região, que são 
Águeda, Anadia, Aveiro, Coim-
bra, Cantanhede, Oliveira do 
Bairro, Mealhada e Vagos. Um 
projeto que está a ser financiado 
pelo FEDER, no âmbito do Pro-
grama Operacional Regional do 
Centro 2007 – 2013.  

“Este projeto da Rota da Bair-
rada é mais do que um projeto 
promocional de uma rota de vi-
nhos, porque promove também 
o nosso concelho como destino 
turístico, dando a conhecer 
tudo o que ele tem de melhor”, 
avançou a vice-presidente da 
autarquia. A escolha da ro-
lha, como símbolo identifica-
tivo, “deve-se à evocação da 
epopeia Bairradina da criação 
do primeiro espumante em 
Portugal em finais do século 
XIX. Uma rolha cuja monu-
mentalidade estética e plástica 
resgata o papel fulcral de todos 
os produtores-engarrafadores, 
caves e municípios da Região 

na divulgação, promoção e va-
lorização de um dos principais 
ex-libris vínicos de Portugal – o 
Espumante Bairrada”, avançou, 

por sua vez, a associação.

O pórtico da Rota da Bairrada 
nasceu de um desafio que a 

Associação Rota da Bairrada 
fez à empresa Ideias Intensas, 
no sentido de se criar um ícone 
para a região vitivinícola. 

MEALHADA RECEBEU ROLHA DE ESPUMANTE 
GIGANTE DA ROTA DA BAIRRADA 

CÂMARA ATRIBUI 30 MIL EUROS A ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO
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CENTRO ESCOLAR DO LUSO –  EM EXECUÇÃO 

CENTRO ESCOLAR DO LUSO –  EM EXECUÇÃO CENTRO ESCOLAR DO LUSO –  EM EXECUÇÃO 

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS DA MEALHADA- EM EXECUÇÃOREQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DA MEALHADA – EM EXECUÇÃO
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Dia 7 de novembro foi dia de 
“OpenStreetMap” na Esco-
la Secundária da Mealhada. 
Uma iniciativa promovida pela 
Câmara Municipal e pela OS-
GEO Portugal – Associação 
Software Aberto para Sistemas 
da Informação Geográfica, 
com a finalidade de dar a co-
nhecer à comunidade escolar 
este projeto de fornecimento 
de dados geográficos livres e 
gratuitos para todos. Os alunos 
do secundário aprenderam a 
trabalhar com este mapa do 
território português, que se 
encontra gratuitamente ao 
acesso de todos e cujos da-
dos geográficos são inseridos 
e atualizados por qualquer 
utilizador.

O “OpenStreetMap” (OSM) é um 
mapa mundial livre, produzido por 
iniciativa da comunidade e feito de 
uma forma colaborativa por todos 
aqueles que lá se registam (www.
openstreetmap.org). Isto é, feito 
por pessoas de todo o mundo. 
Trata-se, pois, de um projeto glo-
bal, que regista atualmente mais 
de 650 mil contribuidores em todo 
o mundo. 

O OMS português tem como 
objetivo a realização e distribuição 

de mapas do território português 
e foi apresentado aos alunos da 
Escola Secundária da Mealhada 
por Rui Alves, da XLM – Innova-
tion and Tecnology e OSGEO-PT. 
Uma pequena aula de Sistema 
de Informação Geográfica e de 
OMS, que entusiasmou os pre-
sentes e motivou-os a tornarem-
se contribuidores, já que o lema 
do projeto é mesmo que todos, 
indivíduos, escolas, universida-
des, empresas, poder local e 

central e tudo mais, contribuam 
para a criação e atualização 
deste mapa e possam usufruir 
de todos os benefícios que ele 
lhes traz.

Tendo em conta este lema e 
inspirada no “Vamos Limpar 
Portugal”, a OSGEO-PT está 
mesmo a promover uma ini-
ciativa que visa a recolha de 
informação geográfica por vo-
luntários espalhados por todo 

o país, para se criar o melhor 
mapa de Portugal de sempre. 
A iniciativa chama-se “Vamos 
Mapear Portugal” e pretende 
que cada um contribua com o 
seu conhecimento dos locais 
do seu dia-a-dia para melhorar 
o OSM português. O mote é 
tão simples como “faça a sua 
rua”, porque se cada um fizer 
a sua rua, com toda a certeza 
que todos construirão o melhor 
mapa do território português.

A Câmara Municipal da Mealhada 
apoia o projeto OSM português, e 
enquanto entidade pública divul-
ga, participa e promove a iniciativa 
“Vamos Mapear Portugal”. Para 
além do “OpenStreetMapDay”, 
que decorreu dia 7 de novembro 
na Escola Secundária da Mealha-
da, outras iniciativas promovidas 
pela Câmara Municipal se segui-
rão, nomeadamente um Mapping 
Party, que deverá realizar-se muito 
em breve.

OPENSTREETMAP FOI APRESENTADO 
AOS ALUNOS DA SECUNDÁRIA DA MEALHADA

ARRANJOS EXTERIORES NO BAIRRO SOCIAL DO CANEDO – EM EXECUÇÃO REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES | ESCOLA DO NC. E. B. DO CANEDO – CONCLUÍDA
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MATA NACIONAL DO BUSSACO

A Fundação Mata do Buçaco volta a or-
ganizar, pelo terceiro ano consecutivo, 
um aliciante programa de iniciativas 
para receber os seus visitantes durante 
esta quadra tão especial. Exposições, 
oficinas e workshops, visitas guiadas, 
diurnas e noturnas, dias dedicados à 

solidariedade, teatro, música, um peddy-
paper noturno, atividades para escolas, 
missa de natal e atividades de orienta-
ção da Mata são algumas das iniciativas 
que decorrem de 17 de dezembro a 6 de 
janeiro e marcam mais uma edição do 
"Natal na Mata".

“NATAL NA MATA” 
COM ATIVIDADES 
ATÉ 6 DE JANEIRO

MEALHADA ASSINALOU 
202 ANOS DA BATALHA 
DO BUSSACO

FUNCIONÁRIOS DA 
CÂMARA EM AÇÃO 
DE VOLUNTARIADO 
NA MATA DO BUSSACO 

As comemorações dos 202 anos da Batalha do 
Bussaco tiveram início no dia 27 de setembro 
com a cerimónia oficial a decorrer junto ao mo-
numento do Obelisco, numa iniciativa que contou 
com a presença de representantes do Exército 
Português, das Forças Armadas de França e 
do Reino Unido, da Associação Napoleónica de 
Portugal e da Câmara Municipal da Mealhada, 
entre outros. As comemorações prosseguiram 
até dia 7 de outubro com uma série de iniciativas, 
entre visitas, exposições e palestras, organizadas 
pela Fundação Mata do Buçaco, com o apoio da 
autarquia da Mealhada. 

Quarenta funcionários da autarquia da Mealhada 
participaram no dia 27 de outubro numa ação 
de voluntariado na Mata Nacional do Bussaco, 
no âmbito do projeto BRIGHT – Bussaco´s Re-
covery of Invasions Generating Habitat Threats, 
apoiado pelo instrumento financeiro LIFE+ / 
Natureza e Biodiversidade. Num dia em que o 
voluntariado se conjugou com o convívio, os 
voluntários contribuíram para a minimização 
da presença de espécies exóticas invasoras 
numa das parcelas de transição entre a área de 
Arboreto e a área de Adernal.

de 17 de dezembro a 6 de janeiro
- Iluminação de Natal – Apoio: EPVL
- “Exposição de Natal” – Exposição de Natal com demonstrações ao vivo. 
Local: Convento de Santa Cruz do Buçaco | Hora: das 10h às 13h e das 14h às 17h | Preço 
de entrada no Convento: 2€ (adultos), 1€ (dos 6 aos 12 anos), gratuito (até aos 6 anos)
- “Venha ao Natal na Mata e receba uma oferta especial” – Dirija-se à Loja “Produtos da 
Mata” com o seu bilhete de entrada na Mata e veja como pode receber uma surpresa! 

17 de dezembro 
- Oficina “Cozinha de Natal” (Colaboração: Câmara Municipal de Mealhada) 
Aprenda a confecionar as delícias tradicionais de Natal, enquanto disfruta da natureza 
da Mata do Bussaco. 
Monitoras:  Joaquina Carvalho e Adelaide Baptista | Local: Portas de Coimbra – Casa da 
Floresta Relíquia| Hora: 14h às 17h | Preço: 5€ |Num. máximo: 12 pessoas | Marcação 
prévia até 14 de dezembro 

de 18 a 22 de dezembro
- Rent-a-bike na Mata! Pela primeira vez na Mata Nacional do Bussaco são disponibili-
zadas bicicletas de montanha com cantis e capacetes para alugar e pedalar pelas zonas 
autorizadas! 
Organização: Aventuris | Local: Loja “Produtos da Mata” |Preço: 8€/pessoa |Duração 
máxima: 2h | Não carece de inscrição prévia

18 e 19 de dezembro
- Dias da Solidariedade – recolha de bens a reverter a favor de duas instituições. 
Local: sede da Fundação Mata do Buçaco
* dia 18 - Centro de Acolhimento João Paulo II
* dia 19 - Comunidade Juvenil São Francisco de Assis

20 de dezembro
- Visita à Mata Nacional do Bussaco + Visita às Caves Messias e à Quinta do Valdoeiro 
Inclui: visitas com acompanhamento de monitor, transporte e prova de vinhos | Encontro: 
Convento de Santa Cruz do Bussaco | Hora: 14h | Preço: 4€ (adultos), 2€ (dos 6 aos 12 
anos), gratuito (até aos 6 anos) |Num. mínimo: 10 pessoas |Num. máximo: 40 pessoas 
|Marcação prévia até 18 de dezembro 

21 de dezembro
- "Véspera de Natal no Bussaco..." - Revisitar a escrita e os autores nos finais do  século 
XIX. – Visita noturna orientada ao Convento de Santa Cruz do Bussaco, que contará 
com sessões de bibliografia de autores do Bussaco num místico de véspera de Natal.
Local: Convento de Santa Cruz do Bussaco | Hora: 21h30 | Preço: 3€ (adultos), 1,5€ (dos 
6 aos 12 anos), gratuaito (até aos 6 anos)| Num. mínimo: 10 pessoas | Num. máximo: 25 
pessoas | Marcação prévia até dia 20 de dezembro. 

22 de dezembro
- Peça de teatro "A orelha de Deus", de Jenny Schwartz, pelos alunos do 3.º ano do Curso 
de Teatro e Educação da ESEC.
“Na sequência da morte do seu filho mais novo – Sam –, Mel e Ted, um jovem casal 
nova-iorquino, tenta voltar a encontrar sentido para a vida e forças para criarem aquela 
que é agora filha única – Lanie. Ao fazê-lo, Mel esconde-se num mundo fantasioso onde 
cabem uma fada dos dentes e um GI Joe de proporções humanas.”
Local: Garagens do Palace Hotel do Bussaco | Hora: 21h30 | Preço: 4€ (adultos), 2€ (dos 
6 aos 12 anos), gratuito (até aos 6 anos)

27 de dezembro
- Visita ao Convento de Santa Cruz do Bussaco + Visita às Caves Messias e à Quinta 
do Valdoeiro 
Inclui: visitas com acompanhamento de monitor, transporte e prova de vinhos | Encontro: 
Convento de Santa Cruz do Bussaco | Hora: 14:00 | Preço: 4€ (adultos), 2€ (dos 6 aos 
12 anos), gratuito (até aos 6 anos) |Num. mínimo: 10 pessoas |Num. máximo: 40 pessoas 
|Marcação prévia até dia 25 de dezembro. 

28 de dezembro
- Peddy-paper noturno - Em noites frias de Inverno nada como uma boa atividade física, 
recreativa e lúdica para nos aquecermos e divertirmos. Apresentamos, pelo 2º ano conse-
cutivo um divertido e misterioso Peddy-paper para toda a família. Os participantes podem 
inscrever-se por grupos ou individualmente, sendo integrados noutros grupos. O objetivo é 
percorrer a mata, procurando objetos, lugares, luzes, com a ajuda de um mapa, lanternas 
e muita vontade de ganhar! Todo o material é fornecido pela organização.
Organização: Aventuris | Encontro: Loja Produtos da Mata | Hora:21h30 |Preço: 8€ 
(adultos), 4€ (dos 6 aos 12 anos) | Núm. Mínimo: 15 | Num. máximo: 50 | Marcação 
prévia até dia 26 de dezembro. 

29 de dezembro
- Concerto Mix Instrumental por Jota João Vila. 
Local: Convento de Santa Cruz | Hora: 21h30 | Preço: 2€ (adultos), 1€ (dos 6 aos 12 
anos), gratuito (até aos 6 anos)

4 de janeiro
- Natal das Crianças – Inscreva os seus alunos neste dia dedicado às escolas, no qual 
as crianças vivem o natal na mata com a visualização de um filme e à realização da oficina 
“Duendes na Mata”. 
Encontro: Loja “Produtos da Mata” | Preço: 3€ / criança | Marcação Prévia. Até dia 2 de janeiro.
- Missa de Natal com o beijar do menino. 
Local: Convento de Santa Cruz do Bussaco | Hora: 19h00

5 de janeiro
- Workshop para iniciação às pinturas faciais - Cada formando tem de trazer um modelo 
para praticar, sem ser uma criança muito pequena. Têm à disposição as pinturas para 
a formação. Irão aprender a técnica do traço, aplicação de base, rainbow,  aplicação 
de stencils, posicionamentos, higiene, fazemos várias pinturas ao longo da formação.
Organização: Aventuris | Encontro: Loja Produtos da Mata | Hora: das 14h às 18h | Preço: 
25€/ pessoa | Num. mínimo: 6 | Núm. Máximo: 20 | Marcação prévia até dia 3 de janeiro. 

6 de janeiro
- Orientação na Mata - Com a ajuda de mapas, bussolas, espírito de aventura e sentido 
de orientação, têm de ir aos pontos assinalados no mapa, obliterar o cartão de controlo 
o mais rápido possível, para obter o maior número de pontos possível! – 
Organização: Aventuris | Encontro: Loja Produtos da Mata | Hora: das 15h às 17h | Preço: 
8€ (adulto), 4€ (dos 6 aos 12 anos) | Marcação prévia até 4 de janeiro 

Para mais informações e inscrições nas atividades: sede da Fundação Mata do Buçaco 
| 231 937 000 | atividades@fmb.pt 

O PROGRAMA DE ATIVIDADES



9MEALHADA • BOLETIM MUNICIPAL •

EMPREENDEDORISMO

Promover o empreendedo-
rismo é o objetivo do mais 
recente projeto da Comuni-
dade Intermunicipal do Baixo 
Mondego (CIM-BM), à qual a 
Mealhada pertence. A ideia 
é dinamizar atividades de 
apoio ao empreendedor, que 
possam contribuir para que 
esse valorize os seus conhe-
cimentos e aprenda a explorar 
melhor as suas ideias de ne-
gócio. A primeira iniciativa, o 
“I Ciclo Local de Capacitação 
do Empreendedorismo e De-
safio de Geração de Ideias”, 
decorreu na Mealhada, no dia 
24 de outubro, no auditório da 
Biblioteca Municipal. 

O projeto é da CIM-BM, cha-
ma-se Operação Imaterial de 
Promoção do Empreende-
dorismo no Baixo Mondego, 
tem como imagem de marca 
“Construir Futuros no Baixo 
Mondego” e propõe-se a di-
namizar, juntamente com uma 
rede de parceiros, atividades 
de apoio ao empreendedor. As 
iniciativas não têm custos para 
os potenciais empreendedo-
res e passam por ações de 
sensibilização e capacitação, 

ações municipais de criação 
de ideias, concursos municipais 
de empreendedorismo, ciclos 
de capacitação técnica do em-
preendedor, opção de mentoring 
e programas de empreendedo-
rismo nas escolas. 
O projeto envolve os dez mu-
nicípios do Baixo Mondego, 
que são Cantanhede, Coimbra, 
Condeixa-a-Nova, Mealha-
da, Mira, Montemor-o-Velho, 
Mortágua, Penacova e Soure 
e conta com o apoio técnico 
da Sociedade Portuguesa de 
Inovação (SPI), do Instituto de 
Contabilidade e Administração 
de Coimbra (ISCAC) e da Junior 
Achievement Portugal (JAP).

Mealhada recebeu 
ação de apoio 
ao empreendedorismo

O “I Ciclo Local de Capacita-
ção do Empreendedorismo e 
Desafio de Geração de Ideias” 
decorreu na Mealhada, no dia 
24 de outubro. A sessão contou 
com uma dúzia de participan-
tes, que aprenderam como 
explorar melhor as suas ideias 
de negócio e como afiná-las, 
para as poderem candidatar 

ao concurso municipal de em-
preendedorismo que está a 
ser promovido pela CIM-BM 
e que tem como prémio 40 
horas gratuitas de consultoria 
para a realização de um plano 
de negócios.

A iniciativa começou com a 
apresentação da rede regional 
de apoio ao empreendedo-
rismo, para que os potenciais 
empreendedores possam co-
nhecer melhor as entidades que 
lhes prestarão apoio. Uma rede 
que tem por base o Gabinete 
de Apoio ao Empreendedoris-
mo da Câmara da Mealhada 
(ver caixa), um serviço recente 
da autarquia que pretende aju-
dar todos os que tenham uma 
ideia de negócio a estudar a 
sua concretização, auxiliando 
com aconselhamento e infor-
mação sobre o caminho que 
deverão percorrer. 

A sessão prosseguiu com a 
apresentação de alguns casos 
de sucesso de jovens empre-
endedores do concelho da 
Mealhada. A MateriaLab®, 
uma marca portuguesa cria-
da pela designer de joalharia e 

mealhadense Carla Matos foi 
o primeiro caso apresentado. 
Seguiu-se a HortAgro, do jovem 
agricultor António Cardoso, que 
hoje trabalha com uma área 
total de 43 hectares e distribui 
para lojas como o Continente. 
E, por último, o caso de Ana 
Manarinno e Nelson Matos, 
jovens que são empreendedo-
res mesmo dentro da empresa 
onde trabalham, a Fundação 
Mata do Buçaco, criando pro-
jetos de sucesso como os Chás 
da Mata ou o “Trilho Invasoras”. 

Foi então a vez de Miguel Ra-
mos, da parceira Sociedade 
Portuguesa de Inovação (SPI), 
explicar aos presentes um pou-
co mais sobre a concretização 
de uma ideia de negócio, desde 
a importância da elaboração 
de um Plano de Negócios, à 
informação sobre fontes de 
financiamento, até à constitui-
ção formal da empresa. Uma 
pequena amostra que, infor-
mou o dinamizador, está a ser 
bem mais detalhada nos cursos 
de formação para capacitação 
técnica do empreendedor que 
o Instituto Superior de Con-
tabilidade e Administração de 

Coimbra, outro dos parceiros 
deste projeto da CIM-BM, se 
encontra a ministrar, às quar-
tas-feiras, das 18h às 22h, na 
Escola Profissional da Mealha-
da, até ao dia 6 de fevereiro.

A segunda parte da sessão, 
intitulada “Desafio de Criação 
de Ideias” foi mais prática e 
teve como objetivo afinar as 
ideias dos potenciais empreen-
dedores presentes, com vista a 
uma candidatura ao concurso 
municipal de empreendedoris-
mo da Mealhada, um dos dez 
(um por município) que está ser 
promovido no âmbito do proje-
to da CIM-BM. As candidaturas 
podem ser apresentadas até 
às 17h de dia 14 de janeiro 
de 2013, com a entrega do 
projeto na CIM-BM, e o prémio 
final, para o vencedor de cada 
concurso municipal, serão 40 
horas de consultoria e apoio na 
criação de um Plano de Negó-
cios para a ideia apresentada.

O projeto, as ações e outras 
informações mais detalhadas 
estão disponíveis no site da 
CIM-BM, em www.baixomon-
dego.pt

MEALHADA EMPENHADA 
NO INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO

GABINETE DE APOIO 
FUNCIONA NO ARQUIVO 
MUNICIPAL

O Gabinete de Apoio ao Empreen-
dedorismo vai funcionar às terças-
feiras, com obrigatoriedade de 
marcação antecipada até às 17h 
de segunda-feira, nas instalações 
do Arquivo Municipal da Mealha-
da. A responsável pelo gabinete é 
a técnica superior Magda Costa, 
mas este funcionará também com 
a colaboração da entidade de apoio 
ao empreendedorismo da região, a 
ADELO, representada por Concei-
ção Moura. Quem estiver interessa-
do neste apoio, deverá ligar para a 
Câmara Municipal (231 200 980) ou 
para Conceição Moura (961 663 388) 
e agendar uma reunião.
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CULTURA

Fez dia 29 de novembro oito 
anos que a Biblioteca Mu-
nicipal da Mealhada abriu 
as suas portas ao público. 
Oito anos a proporcionar 
o acesso livre e gratuito à 
cultura, à informação, à edu-
cação e ao lazer. Oito anos 
a promover atividades de 
animação para os diferentes 
públicos do concelho. Oito 
anos de portas abertas a 
todos, de todas as idades, 
de todas as classes sociais, 
económicas, culturais e re-
ligiosas. A casa “onde cabe 
toda a gente” conta já com 
cerca de 5300 utilizadores 
inscritos, efetua uma média 
de 13 mil empréstimos por 
ano e está de parabéns.

Foi no dia 29 de novembro 
de 2004 que a Bibl ioteca 
Municipal da Mealhada abriu 
as portas ao público e deixou 
entrar o seu primeiro visitante. 
Nessa altura, ainda não existia 
a Rede de Bibliotecas da Me-
alhada e não se fazia a coor-
denação com todas as biblio-
tecas do concelho. Ainda não 
existia o Bibliomealhada, para 
levar a biblioteca para fora das 

suas portas. Começava, sim, 
a existir aquele espaço situado 
no centro da Mealhada, junto 
ao tribunal, que desde então 
proporciona a todos os muní-
cipes o acesso aos livros, aos 
filmes, aos computadores, o 
acesso à cultura, à informação 
e à educação.

À frente do projeto estava a 
sua diretora, Manuela Soa-
res Franco, que ainda hoje 
é considerada o “rosto” da 
biblioteca. Foi ela a grande 
responsável pela dinamização 
da Biblioteca Municipal. Foi 
ela, com o seu profissiona-
lismo, dedicação e entrega 
que fez com que a bibl io-
teca crescesse, ganhasse 
dinâmica, criasse parcerias, 
ganhasse notoriedade e cati-
vasse leitores. Hoje, o legado 
que nos deixou é inegável: a 
biblioteca efetua uma média 
de 13 mil empréstimos anuais 
e trabalha em coordenação 
com as outras bibliotecas do 
concelho, sejam as escolares, 
o Bibliomealhada, ou as das 
Juntas de Freguesia, no que 
se chama a Rede de Bibliote-
cas da Mealhada. Uma rede 

que conta com 5300 inscritos, 
que com o cartão de utilizador 
podem aceder gratuitamente 
a qualquer uma das biblio-
tecas.

A Rede de Bibliotecas da Me-
alhada tem um catálogo co-
letivo, onde se encontra o 
fundo documental de todas as 
bibliotecas do concelho. Nesse 
catálogo, existem atualmente 

mais de 74 mil documentos, 
sendo que desses, quase 29 
mil dizem respeito exclusiva-
mente à Biblioteca Municipal. 
Os documentos mais solici-
tados são os livros, por todo 
o tipo de utilizador, sobretudo 
os mais idosos. Ainda assim, 
os DVD’s e os CD’s começam 
a ganhar alguma importância, 
sobretudo devido aos utiliza-
dores mais jovens.

Os empréstimos, a consulta 
de periódicos, o visionamento 
e escuta de audiovisuais, o 
acesso à Internet e as ativida-
des e projetos de promoção 
da leitura são os principais 
serviços disponibilizados pela 
Biblioteca Municipal da Me-
alhada. Mas importa ainda 
referir o bibliomóvel, que leva 
a biblioteca à porta de casa 
dos munícipes e tem também 
por isso um importante papel 
na promoção da leitura e divul-
gação da cultura no concelho.  

A Bibl ioteca Municipal da 
Mealhada ganhou espaço no 
concelho e afirmou-se como 
o equipamento cultural de 
maior importância para a pro-
moção da cultura, uma vez 
que abrange um público muito 
diversificado a nível etário, 
social e económico e chega à 
maior parte da comunidade de 
forma gratuita. Como referiram 
as técnicas responsáveis pelo 
equipamento cultural, Gisela 
Ferreira, Vera Martins e Isabel 
Mota, numa entrevista conjun-
ta que deram, há um ano, ao 
Boletim Municipal, “a bibliote-
ca é uma casa onde cabe toda 
a gente. Uma casa que leva a 
cultura mesmo a todos aque-
les que, por motivos diversos, 
não se podem deslocar aos 
equipamentos culturais dis-
poníveis no concelho”.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: OITO ANOS 
A PROMOVER O LIVRE ACESSO À CULTURA
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Há já cinco anos que o auto-
carro da Cultura circula pelas 
estradas da Mealhada, levan-
do livros, músicas, filmes e in-
ternet a 17 localidades, dando 
uma nova vida à vida de quem 
mora longe do centro da cida-
de. O Bibliomealhada já tem 
mais de 750 utilizadores com 
cartão e regista uma média de 
5500 empréstimos por ano. 
Números que demonstram 
bem o importante papel que 
tem na vida local, nomeada-
mente na vida das crianças e 
dos idosos do concelho. 

Com cinco anos de vida, o Biblio-
mealhada tem 750 utilizadores 

registados, sem contabilizar as 
crianças que vão ouvir histórias 
ou os idosos que vão ver filmes, 
e uma média de 5500 emprés-
timos por ano, assumindo-se 
como uma peça chave no aces-
so das crianças à cultura e no 
combate ao isolamento dos mais 
velhos. O Bibliomealhada conti-
nua a percorrer os locais mais 
isolados do concelho, tendo 
agora 17 pontos de paragem, e a 
verdade é que seus utilizadores já 
não prescindem do hábito de ter 
a Biblioteca Municipal estaciona-
da, assim, à porta de suas casas.

Antes e Barcouço são as fre-
guesias do concelho onde existe 

uma maior procura pelo au-
tocarro da Cultura. São elas 
que apresentam as taxas de 
utilização mais elevadas, o que 
pode ser explicado pelo facto 
de existir uma maior participação 
dos jardins de infância, lares e 
centros de dia dessas freguesias. 
Os livros são o suporte mais pro-
curado, seguindo-se os DVD’s 
– que cada vez mais assumem 
um lugar de importância, pelas 
crianças e pelos idosos que se 
deslocam ao bibliomóvel para 
sessões de cinema – e, por últi-
mo, os CD’s. 

“Os livros em viagem”, “Abraços 
de leitura” e a Hora do Conto são 

os projetos de maior destaque. 
O primeiro prevê a entrega de 
malas de viagem com livros e 
outros documentos nos jardins 
de infância e nas escolas do 
concelho durante um período de 
15 dias, para serem exploradas 
pelas crianças e educadoras; 
o segundo prevê a entrega de 
cestas com livros nos lares das 
oito freguesias do concelho; e, 
por último, a Hora do Conto, 
uma atividade que se realiza por 
marcação prévia, para todos os 

jardins de infância e escolas do 
1º ciclo do Ensino Básico do 
concelho.

O Bibliomealhada festejou o 
seu quinto aniversário de 6 a 9 
de novembro, com a atividade 
“Estendal de adivinhas”. Um 
estendal, algumas imagens e o 
livro “Adivinhas coloridas”, de 
Tiago Salgueiro, foram o ponto 
de partida para uma iniciativa 
divertida, que contou com vários 
participantes.

BIBLIOMEALHADA: CINCO ANOS A LEVAR 
CULTURA À PORTA DE CASA DOS MUNÍCIPES 

O autocarro municipal da Cultura nasceu no dia 5 de 
Novembro de 2007 pelas mãos da Câmara da Mealhada. 
Trata-se de um autocarro de 50 lugares, que foi transfor-
mado pelos funcionários da autarquia numa biblioteca 
itinerante, que percorre as freguesias do concelho, com o 
intuito de fazer chegar os serviços da Biblioteca Municipal 
da Mealhada a todos os cidadãos. O Bibliomealhada leva 
livros, músicas, filmes, jornais e internet a todas a povoa-
ções do concelho. O autocarro conta com uma zona para 
ler e ouvir música, um pequeno auditório para se assistir a 
um filme e uma área de computadores com acesso gratuito 
à Internet. Uma forma da autarquia aproximar a Bibliote-
ca Municipal dos cidadãos, promovendo e facilitando o 
acesso à cultura. 
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AMBIENTE

MEALHADA VIVEU SEMANA 
EUROPEIA DA MOBILIDADE

MEALHADA RECEBEU 
BANDEIRAS ECO ESCOLAS 2012

A Semana Europeia da Mobilidade 2012 
teve início no dia 14 e terminou no dia 23 
de setembro, com a iniciativa “A Mealhada 
tem muita pedalada”, que contou com a 
presença de cerca de meia centena de 
participantes de todas as idades. À seme-
lhança dos anos anteriores, a Rua Dr. José 
Cerveira Lebre esteve encerrada ao tráfego 

motorizado, transformando-se num espa-
ço pedonal e permitindo o funcionamento 
das esplanadas dos cafés e restaurantes 
da rua. Uma iniciativa que pretendeu 
promover a mobilidade sustentável, incen-
tivando os munícipes a utilizarem meios de 
transporte alternativos, em detrimento da 
utilização do automóvel particular. 

O Dia das Bandeiras Verdes 2012 
reuniu mais de quatro mil pessoas, 
oriundas de todo o país, no Pavilhão 
Multiusos de Gondomar, no passado 
dia 10 de outubro. O município da Me-
alhada foi um dos reconhecidos pelas 
boas práticas de sustentabilidade das 
suas escolas, arrecadando três Ban-
deiras Verdes, correspondentes às três 

candidaturas de escolas do concelho, 
concretamente da EB 2/3 da Mealha-
da, da Fundação Bissaya Barreto e 
do Centro de Assistência Paroquial da 
Pampilhosa. “Este é um projeto crucial. 
Se queremos um concelho sustentável, 
temos que começar pela sensibilização 
dos mais novos”, considerou Filomena 
Pinheiro.

O Município da Mealhada 
foi mais um ano distinguido 
com o galardão máximo do 
projeto Eco XXI: a bandeira 
verde. O prémio foi entregue 
na sexta-feira, dia 30 de no-
vembro, pelas 14h30, no Au-
ditório da Casa das Histórias 
Paula Rego, em Cascais. 
A Mealhada é, assim, mais 
uma vez, um município Eco 
XXI, tendo mesmo superado 
os objetivos definidos para 
2012, conseguindo um ín-
dice entre os 60 e os 70% 
e tendo-se distinguido em 
sete indicadores, com pon-
tuações superiores a 80%.

O Município da Mealhada foi 
um dos 28 que, este ano, 
foram dist inguidos com a 
bandeira verde Eco XXI. E foi 
um dos únicos três do distrito 
de Aveiro a conseguir o galar-
dão. Para receber o prémio, 
os municípios precisam de 
conseguir um índice Eco XXI 
(avaliação de 23 indicadores 
de sustentabilidade) superior 

a 50%. A Mealhada, para 
além de repet ir  a proeza, 
conseguiu mesmo superar os 
objetivos definidos para 2012, 

conseguindo um índice Eco 
XXI entre 60 e 70%.

O município destacou-se em 

indicadores como Educação 
Ambiental, Eco-Escolas, In-
formações disponíveis aos 
munícipes, Emprego, Coo-

peração com a Sociedade 
Civil, Qualidade da Água para 
consumo humano e Popula-
ção servida por Sistemas de 
Abastecimento de Água e por 
Sistemas de Drenagem e Tra-
tamento de Águas Residuais, 
conseguindo mesmo obter 
pontuações superiores a 80% 
nestes indicadores. 

Recorde-se que o objetivo 
primordial do Eco XXI – um 
projeto promovido interna-
cionalmente pela Fundação 
para a Educação Ambiental, e 
representado nacionalmente 
pela Associação Bandeira 
Azul da Europa – passa por 
promover as boas práticas e 
as políticas de sustentabilida-
de em todos os municípios, 
começando por apostar pri-
meiramente na execução de 
políticas de educação am-
biental. O Eco XXI todos os 
anos premeia os municípios 
que se candidataram, tendo 
por base 23 indicadores de 
sustentabilidade.

MEALHADA VOLTA A RECEBER 
BANDEIRA VERDE  ECO XXI
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DESPORTO

A VII Gala Desportiva do 
Município da Mealhada já 
tem data marcada: 28 de 
janeiro de 2013. O even-
to que pretende premiar 
aqueles que contribuíram 
para o desenvolvimento do 
desporto no concelho ou 
se salientaram no despor-
to em 2012, prestigiando 
o município nesta área, 
vai ter, nesta edição, dez 
categorias de prémios. O 

prazo para sugerir a no-
meação de personalidades 
ou entidades terminou em 
final de novembro. O júri 
encontra-se, agora, a ava-
liar as propostas e, em bre-
ve, deverão ser conhecidos 
os nomeados desta edição.

Estamos a pouco mais de 
um mês da próxima edi-
ção da gala desportiva do 
concelho e por isso não 
deve tardar para ficarmos a 

conhecer os nomeados de 
2012. Nesta sétima edição, 
o evento que reconhece os 
que se evidenciaram em prol 
do desporto concelhio, vai 
ter dez categorias de pré-
mios. São elas: Associação 
Desportiva do Ano, Equipa 
do Ano, Dirigente do Ano, 
Atleta do Ano, Treinador do 
Ano, Revelação do Ano, Alto 
Prestígio, Mérito Desportivo, 
Prémio Incentivo e Prémio 
Dedicação. 

GALA DO DESPORTO 
VAI REALIZAR-SE 
DIA 28 DE JANEIRO

MEALHADA ASSINALOU 
DIA MUNDIAL 
DO CORAÇÃO

A Mealhada assinalou, no passado dia 30 de setem-
bro, mais um Dia Mundial do Coração. Uma iniciativa 
decorreu das 10h às 12h30 no Parque da Cidade e nas 
Piscinas Municipais e contou com cerca de centena e 
meia de participantes. As atividades do Dia Mundial do 
Coração pretenderam incentivar a população à prática 
desportiva e foram organizadas pela Câmara Municipal, 
com o apoio da delegação da Mealhada da Cruz Ver-
melha Portuguesa e da Sociedade de Água do Luso.

A equipa da República Checa, Viktoria Plzen, ficou alo-
jada na Mealhada, mais concretamente no Hotel Palace 
do Bussaco, durante a sua estadia por Portugal, para a 
realização do jogo com a Académica de Coimbra a contar 
para a Liga Europa. A formação checa realizou o seu treino 
de preparação para a partida na manhã de quinta-feira, 
dia 22 de novembro. A equipa checa empatou, nesse 
mesmo dia, em Coimbra, no jogo que realizou com a 
equipa da Académica

O concelho da Mealhada recebeu três jogos da primeira 
fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 
Sub-19 de Futebol durante o mês de outubro. O primeiro 
colocou Portugal frente à Letónia, no dia 11 de outubro, 
pelas 18h, no Centro de Estágios do Luso. O segundo e 
o terceiro decorreram no Estádio Municipal da Mealhada, 
às 16h e 17h dos dias 13 e 16 de outubro respetiva-
mente, sendo o primeiro entre a França e a Letónia e o 
segundo entre a Letónia e Israel.

MEALHADA RECEBEU 
EQUIPA CHECA VIKTORIA 
PLZEN

QUALIFICAÇÃO PARA 
O EUROPEU DE FUTEBOL 
SUB-19 JOGOU-SE 
NA MEALHADA

Associação Desportiva do Ano
Este prémio será atribuído à Associação Desportiva que tenha tido um desempenho de 
relevo, ao nível do fomento e desenvolvimento desportivo, com reconhecido impacto na 
vida social do concelho e no seu próprio crescimento estrutural e organizativo.

Equipa do Ano
Atribuído à equipa que apresente resultados desportivos assinaláveis ao nível competitivo, 
um comportamento ético desportivo prestigiante para o concelho ou um desempenho geral 
distintivo em termos da sua atividade desportiva.
DIRIGENTE DO ANO
Este prémio está reservado a distinguir a capacidade de trabalho, a dedicação e a compe-
tência colocadas ao serviço da direção e gestão de uma instituição, apresentando-se na sua 
ação dirigente como exemplo de bom desempenho a favor do dirigismo desportivo local.

Atleta do Ano
Atribuído ao atleta que, no ano de 2012, se evidenciou no plano da prática e da competição 
desportiva em que esteve envolvido a título individual ou coletivo.

Treinador do Ano
Prémio atribuído ao treinador que desenvolveu um trabalho de relevo ao serviço de uma 
modalidade desportiva quando em representação de um clube do concelho ou ao serviço 
de um clube fora deste, desde que seja natural do concelho da Mealhada.

Revelação do Ano
Este prémio será atribuído a um agente desportivo, (dirigente, atleta, treinador ou outro 
técnico ou colaborador) que, no ano de 2012, se tenha distinguido no seu desempenho 
desportivo, técnico ou funcional, constituindo uma esperança para o desenvolvimento do 
desporto no concelho. 

Alto Prestígio
Prémio que pretende homenagear uma personalidade que, na sua vida social e desportiv,a 
tenha contribuído de uma forma exemplar e dedicada para o desenvolvimento do desporto 
no concelho, constituindo-se como uma referência para as várias gerações de desportistas. 

Mérito Desportivo
Prémio atribuído a dirigentes, treinadores, atletas ou equipas do concelho de Mealhada que 
em 2012 tiveram resultados relevantes em provas de âmbito nacional ou internacional, ou 
que participaram em seleções nacionais.

Prémio Incentivo
Prémio atribuído a entidades e instituições que, em 2012, tenham tido iniciativas significa-
tivas com impacto no desenvolvimento do desporto no concelho da Mealhada.

Prémio Dedicação
Prémio com o objetivo de homenagear pessoas – vulgarmente conhecidas por “carolas” 
- cujo percurso de vida se confunde com o das instituições a que se dedicam de forma 
empenhada e desinteressada.
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O conhecido projeto camará-
rio “Escola de Fim de Sema-
na” iniciou o seu ano letivo 
no passado dia 6 de outubro, 
contando já com a frequência 
de 12 crianças russas e ucra-
nianas da Mealhada e dos 
concelhos vizinhos. A escola 
que ensina aos filhos dos 
imigrantes a língua, a história 
e a cultura dos seus países de 
origem ainda tem, contudo, 
vagas para este ano letivo. As 
inscrições devem ser feitas na 
ex-escola primária de Serna-
delo, aos sábados, das 10h30 
às 13h30, ou no Centro Local 
de Apoio à Integração de 
Imigrantes (CLAII), das 9h às 
12h30 ou das 13h30 às 16h.

A “Escola de Fim de Semana” 
é um projeto desenvolvido 
pela Câmara Municipal da 
Mealhada, através do CLAII, 
que procura dar resposta à 
necessidade diagnosticada no 
âmbito do trabalho desenvol-
vido junto da comunidade imi-
grante residente no concelho 

e tem como objetivo principal 
proporcionar aos filhos destes 
imigrantes a aprendizagem da 
língua, história e cultura dos 

seus países de origem, uma 
vez que a maior parte des-
tas crianças já nasceram em 
Portugal. 

A “Escola de Fim de Semana” 
é, atualmente, frequentada por 
12 crianças russas e ucranianas 
não só do concelho de Mealha-

da como de outros concelhos 
vizinhos e desenvolve as suas 
atividades ao fim de semana, 
das 10h30 às 13h30, na antiga 
escola de Sernadelo. O CLAII 
conta com a colaboração dos 
pais das crianças e de profes-
sores de nacionalidade Rússia e 
Ucrânia no desenvolvimento do 
projeto. “Estes imigrantes eram 
docentes nos seus países e es-
tão a colaborar com o projeto”, 
explica o técnico superior da 
Câmara Municipal, responsável 
pelo CLAII, João António.

A escola continua recetiva a 
novas inscrições de crianças 
de qualquer nacionalidade. Os 
interessados devem dirigir-se à 
ex-escola primária de Serna-
delo – Mealhada, aos sábados, 
entre as 10h30 e as 13h30, 
ou ao Centro Local de Apoio 
à integração de Imigrantes, 
(Rua Dr. José Cerveira Lebre, 
nº31 – 340-3050 Mealhada), 
em horário de atendimento, 
isto é, das 9h às 12h30 e das 
13h30 às 16h. 

AÇÃO SOCIAL

“ESCOLA DE FIM DE SEMANA” LEVA FILHOS 
DE IMIGRANTES AO SEU PAÍS DE ORIGEM

UTENTES DAS IPSS 
CELEBRARAM 
DIA DO IDOSO NO LUSO

EXTENSÃO DE SAÚDE 
DE BARCOUÇO JÁ ABRIU 
AO PÚBLICO

O Dia Internacional do Idoso foi assi-
nalado com a realização de uma série 
de atividades dinamizadas pela Rede 
Social da Mealhada, que decorreram no 
dia 1 de outubro, no Pavilhão Municipal 
do Luso. Uma iniciativa que pretendeu 
proporcionar uma tarde de convívio aos 
mais idosos e que contou com a parti-

cipação de cerca de 250 utentes das 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social concelhias da área da Terceira 
Idade. O evento teve a colaboração da 
Sociedade de Água do Luso, Intermar-
ché da Mealhada, GEDEPA, CADES e 
Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
do Concelho da Mealhada. 

A Extensão de Saúde de Barcouço 
abriu as portas ao público no passa-
do dia 26 de novembro. Dezoito me-
ses depois da obra estar concluída, 
a Administração Regional de Saúde 

do Centro pôs finalmente o serviço 
à disposição da população de Bar-
couço. Uma ambição da população 
barcoucense, que agora se torna 
realidade. 
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A Loja Social da Mealhada 
já está a funcionar nas suas 
novas instalações, no pavi-
lhão 2 do Estádio Municipal 
Dr. Américo Couto, e com um 
novo horário de funcionamen-
to: terças e quintas-feiras, das 
16h às 18h. Um novo horário 
e uma casa nova, com outras 
condições, o que permite a 
esta resposta social reforçar 
o apoio prestado às famílias 
carenciadas do concelho, so-
bretudo na vertente de anga-
riação e distribuição de bens 
alimentares.

Com as obras de remodelação 
do pavilhão do estádio munici-
pal concluídas e as mudanças 
para o novo espaço efetuadas, 
a Loja Social da Mealhada já 
está em pleno funcionamento, 
contando igualmente com co-
laboração de uma equipa de 
voluntariados que assegura o 
atendimento aos utentes. Os 
agregados familiares que pre-
tendam solicitar o apoio da Loja 
Social ou todos os que preten-
dam colaborar, doando os mais 
variados bens, já podem fazê-lo 
novamente na loja, durante o 
seu horário de funcionamento, 
ou no Gabinete do Setor de 
Ação Social da Câmara Muni-
cipal da Mealhada.

Consoante as características 
dos bens que pretendam ser 
doados, é ainda possível ga-
rantir a sua recolha no domicílio 

do doador. Para isso, o doador 
necessita de contactar o Gabi-
nete do Setor de Ação Social 
da autarquia (tel.: 231 281 204) 
para proceder ao agendamento 
do transporte. Caso o doador 
pretenda entregar bens fora do 
horário de funcionamento do 
espaço, deve sempre dirigir-se 
ao já referido gabinete, uma 
vez que, ao deixar os bens na 
rua, à porta da Loja Social, este 
ficarão à mercê de uma série de 
fatores que poderão conduzir 
ao seu desaparecimento ou 
deterioração.

O grande objetivo da mudança 
de instalações da Loja Social 
prende-se com uma melhoria 
das condições do espaço, para 
que a Roda Viva possa prestar 
um apoio 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 
do Setor de Ação Social da 
autarquia. Para além disso,  a 

Loja Social vai poder também 
otimizar o seu trabalho de ar-
mazenamento e distribuição 
de roupa, calçado, brinquedos, 
eletrodomésticos e bens pere-
cíveis. “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 
conservação e armazenamento 
de bens alimentares, que até 
então não tínhamos”, sintetizou 
o vereador da Ação Social da 
autarquia, Júlio Penetra.

AÇÃO SOCIAL

A LojA SociAL dA MeALhAdA 
ApoiA AtuALMente 158 AgregAdoS 

fAMiLiAreS, o que perfAz 
uM totAL de 342 peSSoAS. 

LOJA SOCIAL JÁ ESTÁ A FUNCIONAR 
NAS NOVAS INSTALAÇÕES
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O Orçamento da Câmara 
Municipal da Mealhada para 
2013 é de 14,3 milhões de 
euros, o que representa uma 
redução pouco mais de um 
milhão de euros relativamente 
ao de 2012. Um orçamento 
que segue a linha de conten-
ção e rigor dos anteriores e 
dá continuidade à estraté-
gia de desenvolvimento que 
tem vindo a ser traçada por 
este Executivo Socialista. O 
documento espelha ainda a 
preocupação com a crise que 
o país atravessa, reforçando 
por isso o compromisso so-
cial e procurando minimizar 
os efeitos provocados pela 
cada vez mais grave situação 
financeira, económica e social 
que assola as famílias por-
tuguesas. O documento foi 
aprovado, por unanimidade, 
na reunião do Executivo de 12 
de dezembro e segue agora 
para a Assembleia Municipal.  

O documento que define o 
orçamento para o próximo ano 
prevê uma despesa global da 
ordem dos 14, 3 milhões de 
euros, sendo que 6,8 milhões 
de euros correspondem a des-
pesas correntes e 7, 5 milhões 
euros a despesas de capital, 
ou seja, a investimentos. No 
que diz respeito às opções 
do plano para 2013, o docu-
mento prevê um investimento 
estratégico em áreas como 
a Educação, o Desporto, o 
Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável e a Ação Social 
e contempla obras munici-
pais estruturantes, tais como 
o Centro Escolar do Luso, 
Centro Escolar da Mealhada, 
Centro Escolar de Casal Com-
ba, Requalificação urbana da 
Zona Central da Mealhada, 
2ª fase de Requalificação da 
Zona Central do Luso, o Posto 
de Informação Turística e Loja 
das 4 Maravilhas e o Espaço 
Inovação. Refira-se, ainda, a 
aposta em projetos como a 
Agenda 21 Local.

Um orçamento que, segundo a 
vice-presidente e responsável 
pelo pelouro Financeiro da Câ-

mara Municipal, “assenta nos 
princípios fundamentais que 
nortearam as políticas e ações 
do Executivo no decorrer dos 
últimos mandatos” e que pro-
cura adequar-se aos tempos 
de crise, dando prioridade à 
ação social e à promoção do 
emprego e criação de riqueza. 
“Face ao contexto de grave 
crise económica e financeira, 
reforçámos as medidas de 
ação social, baixámos as ta-
xas e impostos, multiplicámos 
redes de parcerias sociais 
e institucionais, agilizámos 
processos e metodologias. 
Paralelamente, cientes que 
contextos de austeridade exi-

gem maior atenção na promo-
ção de políticas de emprego 
e empreendedorismo, priori-
zámos projetos que podem 
garantir novas dinâmicas em-
preendedoras e geradoras de 
emprego capazes de inverter a 
tendência e aumentar os níveis 
de ânimo e confiança da nossa 
população”, acrescentou Filo-
mena Pinheiro.

O documento foi aprovado por 
unanimidade na reunião de 
câmara de 12 de dezembro. 
Um orçamento que, segundo 
frisou o presidente da Câma-
ra, Carlos Cabral, espelha a 
estratégia financeira que tem 

vindo a ser seguida pelo seu 
Executivo, salientando que 
a autarquia vai repetir o feito 
de entrar num novo ano sem 
dívidas a empreiteiros ou for-
necedores. Uma estratégia, 
acrescentou a vice-presidente, 
“de eficiência e sustentabilida-
de financeira, que demonstrou 
que é possível fazer muito e 
bem sem comprometer os 
sonhos e realizações das gera-
ções futuras”. “Vamos concluir 
um ciclo de governança que 
conseguiu conciliar princípios 
de rigor e sustentabilidade 
com crescimento e desenvol-
vimento estratégico, integrado 
e coeso”, concluiu.

CÂMARA APROVA ORÇAMENTO 
DE 14,3 MILHÕES DE EUROS PARA 2013 


