
Ano XI, Série II Edição e Propriedade: Câmara Municipal da Mealhada Tiragem: 8000 exemplares INFO MAILN 49

BOLETIM MUNICIPAL

Abril Maio Junho 2013

distribuição gratuita

pág. 8 e 9

p. 7 últimap. 12

Contas de 2012 
aprovadas 
por unanimidade

aldeia de várzeas 
vai ser alvo 
de qualifiCação

festival zen 
dias 19, 20, 21 
de julho no luso 

Milhares 
visitaraM Feira 
de artesanato 
e GastronoMia 

p. 3

rui unas apresenta 
Gala das 4 

maravilhas 



2 • MEaLHada • BOLETIM MUNICIPAL

MUNICÍPIOEDITORIAL

MEALHADA
BOLETIM MUNICIPAL

 nº 49
ano XII
série II

Abril Maio Junho 2013
depósito legal: 165657/01 

edição e propriedade:
Câmara Municipal da Mealhada

3054-001 Mealhada

tel. 231 200 980 

fax 231 203 618

comunicacao@cm-mealhada.pt

projeto gráfico:
rcdc.graphic@gmail.com
paginação:
Fig- indústrias gráficas, sa
impressão:
Fig- indústrias gráficas, sa

tiragem:
8000 exemplares
periodicidade:
Trimestral

distribuição gratuita

Depois dos pedidos de 
audiência que enviei para 
várias entidades para expor 
a situação gravíssima em 
que a Fundação Mata do 
Buçaco foi colocada com a 
incompreensível Resolução 
do Conselho de Ministros 
de 8 de março, que a impe-
de de ser apoiada financei-
ramente por qualquer enti-
dade pública, fui recebido 
na Comissão de Agricultura 
e Mar da Assembleia da 
República no passado dia 
28 de maio. Fui muito bem 
recebido e compreendido, 
já que todos os represen-
tantes partidários manifes-
taram a sua concordância 
com a posição da Câmara 
Municipal relativamente ao 
que está a acontecer à 
Fundação Mata do Buçaco. 

Todos conheciam também 
as diligências que fizemos 
junto da Secretaria de Esta-
do das Florestas e Desen-
volvimento Rural e sabiam 
ainda que a resposta que 
chegou ao Presidente da 
Fundação Mata do Buçaco, 
oriunda do Ministério das 
Finanças, vai no sentido 
de que o que está previsto 
na Resolução do Conselho 
de Ministros não se aplique 
às autarquias locais. Fico 
feliz por isso. Sei que essa 
comunicação já chegou 
às mãos do Presidente do 
Conselho de Administra-
ção da fundação, o que 
possibi l i ta a mesma de 

receber apoios financei-
ros da Câmara Municipal. 
Mas, infelizmente, ainda 
nada nos foi remetido, para 
que possamos legalmente 
apoiar a Fundação Mata 
do Buçaco. É surreal, mas 
estou esperançado. Só 
espero que não tarde. 

Satisfeito fico também pelo 
concurso público que lan-
çámos para a valorização 
e qualificação da Aldeia 
de Várzeas. Uma obra de 
extrema importância para 
aquele antigo e bonito es-
paço, para a sua popula-
ção, para a dinamização 
turística da freguesia do 
Luso e da Mata Nacional 
do Buçaco e, claro, para 
todo o concelho da Mea-
lhada. A intervenção prevê 
a recuperação e conser-
vação do património da 
aldeia – na totalidade da 
zona ribeirinha, desde o 
moinho de água até à pon-
te rodoviária sobre o ribeiro 
– de forma a melhorar e 
preservar esse espaço, 
possibilitando a promoção 
de novos produtos agríco-
las, o desenvolvimento de 
atividades turísticas e de la-
zer, de novos serviços, em 
suma, contribuindo para a 
criação de riqueza e para 
a melhoria da qualidade de 
vida das populações.

Por último, mas não menos 
importante, fico também 
feliz pelo sucesso desta 

Presidente da Câmara Municipal

Este Boletim Municipal da Mealhada foi escrito ao abrigo do Novo Acordo Ortográfico

15ª edição da Feira de Ar-
tesanato e Gastronomia da 
Mealhada. Quando vimos 
que teríamos de mudar o 
local da feira devido às obras 
de requalificação da zona 
central da Mealhada ficámos 
apreensivos. Um certame 
que desde sempre esteve 
ligado ao espaço do jardim 
municipal, muitas vezes elo-
giado pelo local do seu re-
cinto, por estar no centro da 
cidade e fazer mexer com a 
população, não é fácil passá-
lo para um novo espaço. 
Mas não havia alternativa e a 
solução da Zona Desportiva 
da Mealhada pareceu-nos a 
mais acertada. 

Avançámos. E hoje posso 
dizer: avançámos e bem. 
Esta edição da Feira de 
Artesanato e Gastronomia 
foi a que conheceu o maior 
número de visitantes e os 
elogios não foram poupa-
dos durante o certame. Um 
espaço maior, com melhores 
instalações, mais ordenado, 
mais atrativo, com esta-
cionamento, dois palcos, 
uma zona de tasquinhas 
melhorada, uma organiza-
ção excelente, enfim, tudo 
foi elogiado. E o resultado 
foi uma feira cheia de gente 
e de vida. E mais feliz fico 
com este sucesso por ser 
a última feira que organi-
zámos comigo a presidir 
esta Câmara Municipal. Que 
venham muitas mais e todas 
de igual ou maior sucesso!
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os documentos de prestação 
de Contas de 2012 foram 
aprovados por unanimidade 
pelo executivo municipal, na 
reunião de 21 de março pas-
sado, e pelos membros da as-
sembleia municipal, na sessão 
de dia 26 de abril. a prestação 
de Contas revela taxas médias 
de execução de 75% ao nível 
da despesa e de 97% ao nível 
da receita. “sempre elaborá-
mos orçamentos com rigor e 
estes documentos mostram 
isso mais uma vez”, afirmou o 
presidente da Câmara, Carlos 
Cabral. 

Os documentos que demons-
tram a atividade desenvolvida 
pelo Executivo no exercício 
económico de 2012 foram cla-
ros. O controlo orçamental está 
expresso nas elevadas taxas de 
execução obtidas. No que toca 
às despesas, a concretização 
dos objetivos propostos pelo 
Executivo socialista é uma re-
alidade, comprovada pela taxa 
média de execução alcançada, 
de 75%, sendo de salientar 
uma taxa de execução de 87% 
relativa às despesas correntes 
e de 58% no que diz respeito 

às despesas de capital. Já em 
relação às receitas, a cobrança 
verificada atingiu os 18,9 mi-
lhões de euros, o que resultou 
em elevadas taxas de execu-
ção quer ao nível das receitas 
correntes, de 103%, quer no 
que diz respeito às receitas de 
capital, de 84%. Valores que 
expressam bem o cuidado na 
elaboração do orçamento, com 
receitas subavaliadas.

“O presente documento de-
monstra um elevado nível de 
atividade e uma excelente exe-
cução orçamental que subli-
nham e reforçam o empenho, 
dedicação, rigor e determina-
ção com que o Executivo reali-
zou a sua atividade”, salientou 
a vice-presidente da autarquia 
e responsável pelo pelouro das 
Finanças, Filomena Pinheiro.

“Começamos pela receita e não 
pela despesa, ao contrário de 
muitas autarquias e do próprio 
Governo, que elaboram orça-
mentos pela despesa e depois 
pensam como irão buscar a 
receita”, afirmou o Presidente 
da Câmara, Carlos Cabral. Uma 
gestão que parece ser reconhe-

cida pelo Executivo Municipal 
e também pelos partidos com 
representação na Assembleia 
Municipal, já que os documen-
tos de Prestação de Contas de 
2012 foram aprovados por una-
nimidade, tanto pelos membros 
do Executivo, no dia 21 de mar-
ço, como pelos membros dos 
partidos com representação na 
Assembleia Municipal (PS, PSD 
e PCP), na reunião deste órgão 
deliberativo de dia 26 de abril. 

O facto é que, em tempos de 
crise, a situação financeira da 
Câmara Municipal da Mealhada 
é saudável e recomenda-se, 
com a prestação de contas 
a mostrar elevadas taxas de 
execução do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano 
de 2012, sem a autarquia ter 
contraído qualquer empréstimo, 
cumprindo sempre, a tempo 
e horas, os compromissos 
assumidos, terminando o ano, 
mais uma vez, sem dívidas a 
empreiteiros ou fornecedores e 
apresentando uma poupança 
corrente de cerca de 2,5 mi-
lhões de euros, canalizada para 
o financiamento de despesas 
de capital. 

Contas de 2012 aprovadas 
por unanimidade

aplicação do Resultado Líquido do Exercício apurado em 2012 
* aprovado por unanimidade

inventário de todos os Bens, Direito e obrigações Patrimoniais e 
Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 2012 
* aprovado por unanimidade

Revisão orçamental n.º 1
* aprovado por maioria (25 votos a favor e 1 abstenção)
o Senhor Bruno Coimbra não votou por se ter ausentado tempo-
rariamente da sessão

1ª alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2013
* aprovado por unanimidade
o Senhor Bruno Coimbra não votou por se ter ausentado tempo-
rariamente da sessão

autorização para o Recrutamento Excepcional de Trabalhadores
* aprovado por unanimidade

assembleia muniCipal 
deliberações 

sessão 26 de abril de 2013
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a proposta de revisão do 
p lano d i re tor  munic ipa l 
(pdm) encontra-se em dis-
cussão pública desde dia 26 
de abril até dia 25 de junho. 
o documento está disponí-
vel para consulta na divisão 
de planeamento urbanístico 
da Câmara municipal da 
mealhada durante o horário 
de expediente (das 9h às 
12h30 e das 13h30 às 17h) e 
ainda no site da autarquia. a 
proposta de abertura do pe-
ríodo de discussão pública 
foi aprovada em minuta na 
reunião do executivo muni-
cipal, de dia 11 de abril. 

Os interessados poderão 
apresentar  rec lamações, 
observações ou sugestões 
através do preenchimento 
de um formulário-tipo, que 

deverá ser entregue nos ser-
viços da Câmara Municipal 
ou enviado através de correio 
para a seguinte morada: Câ-
mara Municipal da Mealhada, 
Largo do Jardim 3054-001 
Mealhada. Entretanto, nas 
Juntas de freguesia decor-
reram mesmo sessões de 
esclarecimento durante o 
mês de maio.  

Após a conclusão do período 
de discussão pública, no dia 
25 de junho, será elaborado 
um relatório de ponderação 
das reclamações, observa-
ções ou sugestões apresen-
tadas pelos interessados, 
que será  poster io rmente 
remetido à apreciação do 
Executivo Municipal. 

A proposta final de revisão 

do Plano Diretor Municipal 
será depois  submet ida a 
parecer final da Comissão 

de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Centro 
e, dada a luz verde por parte 

dessa entidade, à aprovação 
da Assembleia Municipal da 
Mealhada.

REviSão Do PDM EM DiSCuSSão PúBLiCa

revisão do pdm em disCussão públiCa 

mealhada Comemorou o 25 de abril
as comemorações da revo-
lução de abril no concelho 
da mealhada cumpriram a 
tradição, com o habitual has-
tear da bandeira nacional, 
a Guarda de honra pelos 
bombeiros da mealhada e da 
pampilhosa, o hino nacional 
tocado pela filarmónica lyra 
barcoucense 10 de agosto, a 
largada de pombos pelo Gru-
po Columbófilo da mealhada 
e a deposição de uma coroa 
de flores junto ao monumento 
aos mortos em combate do 
concelho. 

A sessão solene da Assem-
bleia Municipal começou pelas 
10h15 e contou com a presen-
ça especial de Machado Lopes, 
que integrou a comissão admi-
nistrativa que geriu os destinos 

do município após o 25 de abril. 

O Presidente da Câmara dis-
cursou pela última vez, en-

quanto líder do Executivo, 
nas comemorações da data, e 
deixou uma palavra aos seus 
sucessores. “Quando saírem, 

saiam de consciência tranquila 
de que fizeram tudo o que 
podiam em prol do municí-
pio”, afirmou Carlos Cabral, 

defendendo os autarcas do 
Poder Local na atual descre-
dibilização da classe política. 
“Os presidentes de Câmara e 
de Junta de Freguesia são os 
verdadeiros políticos, são os 
que não ficam eternizados no 
poder. Os outros é que são 
preocupantes”, sublinhou. 
“São os políticos de aviário, 
que ficam anos e anos e anos, 
sem imposição de manda-
tos”, acrescentou, terminando 
contudo com uma palavra de 
ânimo. “Tem que se ter espe-
rança, temos que trabalhar, 
temos que lutar e partir da 
realidade que a democracia 
e a liberdade não são dados 
adquiridos. Temos de lutar 
por elas, todos juntos, para 
que Portugal seja um país 
melhor!”. 
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o concelho da mealhada já conta com a sinalética 
do Caminho português de santiago. a instalação 
da sinalética no concelho teve início no mês de 
maio e resulta de um protocolo de parceria entre 
a turismo Centro de portugal e as Câmaras mu-
nicipais de alvaiázere, ansião, penela, Coimbra, 
Condeixa-a-nova, mealhada, anadia, águeda e 
albergaria-a-velha, que foi assinado em dezembro 
passado, no auditório do museu monográfico de 
Conímbriga. 

Este projeto visa promover e divulgar o turismo 
religioso, procurando fazer a ligação do Caminho 
Português de Santiago de Coimbra ao Porto, uma 
vez que do Porto para cima as rotas já estão criadas 
e o percurso assinalado. No concelho da Mealha-
da, a sinalética foi colocada no percurso Adões 
– Sargento-Mor – Santa Luzia – Mala – Lendiosa 
– Vimieira – Mealhada – Sernadelo, em direção a 
Grada, concelho de Anadia.

A sinalética segue as normas do Conselho da Eu-
ropa para o Itinerário Cultural Europeu - Caminho 
de Santiago, facilitando a sua interpretação pelos 
peregrinos das mais diversas nacionalidades. Trata-
se de azulejos com o símbolo de uma concha, mais 
precisamente de uma vieira, e uma seta a indicar o 
percurso a seguir. 

Os Caminhos de Santiago são percursos realizados 
por peregrinos que, desde o século IX, afluem de 
toda a Europa a Santiago de Compostela. 

mealhada já tem sinalétiCa 
do Caminho de santiaGo

açuDE DE SanTa CRiSTina 
inauguRaDo a 25 DE Maio

O Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Carlos Cabral, inaugurou o recém-
construído Açude de Santa Cristina no passado dia 25 de maio. Uma obra da associa-
ção Semente Feliz, de Santa Cristina, que contou com o apoio da Junta de Freguesia 
da Vacariça e da Câmara Municipal da Mealhada, tendo esta comparticipado com 
23% do custo da obra. 
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CENTrO ESCOLAr dO LUSO | EM EXECUçãO

PArqUE INfANTIL dO ChOUPAL | EM EXECUçãO

rEqUALIfICAçãO dA ZONA CENTrAL dA MEALhAdA | EM EXECUçãO

ESPAçO INOvAçãO | EM EXECUçãO

rEPAvIMENTAçãO dA ESTrAdA MUNICIPAL STA CrISTINA LOUrEdO E OUTrAS rEqUALIfICAçõES | CONCLUídO

rEqUALIfICAçãO dA ZONA CENTrAL dO LUSO | EM EXECUçãO
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Câmara lança ConCurso públiCo para 
qualifiCação da aldeia de várzeas 

a Câmara Municipal da Me-
alhada já lançou o concurso 
público para a empreitada de 
valorização e dinamização 
turística do percurso de al-
deia de várzeas – Luso, pelo 
preço base de 245 mil euros 
+ iva. uma obra que prevê 
não só a qualificação do 
ambiente e património da al-
deia, mas também potenciar 
a dinamização de atividades 
turísticas, de animação e de 
lazer nesse espaço público, 
contribuindo assim priori-
tariamente para a melhoria 
da qualidade de vida da sua 
população. uma intervenção 
de grande valia para a oferta 

turística do concelho, uma 
vez que integra os circuitos 
e percursos da vila termal do 
Luso e da Mata nacional do 
Buçaco. 

O projeto abrange a totalidade 
da zona ribeirinha da aldeia, 
desde o moinho de água até à 
ponte rodoviária sobre o ribeiro, 
numa extensão de 350 metros. 
Trata-se de uma intervenção de 
recuperação e conservação do 
património dessa aldeia, uma 
aldeia rural, localizada junto à 
vila termal do Luso e nas en-
costas da Serra do Buçaco, de 
traços únicos, que ficou conhe-
cida pelo atravessamento aéreo 

da ponte ferroviária da linha da 
Beira-Alta, uma imponente obra 
de Eiffel. Uma aldeia cuja beleza 
paisagística é marcada pelas 
águas que correm da Mata 
Nacional do Buçaco e a atra-
vessam em ribeiras e riachos. 

A aldeia de Várzeas é, pois, 
um local de imensa valia para 
a oferta turística do concelho, 
que vai agora ser qualificada e 
valorizada, de forma a integrar 
os circuitos e percursos turís-
ticos da vila termal do Luso e 
da Mata Nacional do Buçaco. 
O projeto prevê tornar a aldeia 
num espaço ambiental bem 
preservado e protegido, com 

forte atratividade para o de-
senvolvimento de atividades 
de lazer, turismo e desporto; 
criar condições para reinventar 
a economia rural, promovendo a 
produção de mais e novos pro-
dutos agrícolas, de artesanato 
e novos serviços; atrair novos 
públicos; criar sinergias com o 
espaço envolvente; incentivar ao 
empreendedorismo local; e, por 
fim, contribuir para a criação de 
riqueza e melhoria da qualidade 
de vida das populações.

O projeto de execução, que 
teve por base o programa de 
arquitetura do Gabinete António 
Figueiredo e Armindo Santos, 

Arquitetos Lda., foi elaborado 
pelo Gabinete de Projetos da 
Divisão de Administração e 
Conservação do Território da 
Câmara Municipal. Um projeto 
que complementa o ciclo de 
regeneração urbana e revitali-
zação da vila termal do Luso e 
que se enquadra também nos 
objetivos da Agenda 21 Local, 
por visar a qualificação e valo-
rização ambiental do espaço e 
promover a qualidade de vida e 
o desenvolvimento sustentável. 
A empreitada já se encontra 
em concurso público. O preço 
base é de 245 mil euros + IVA 
e o prazo de execução de 154 
dias.
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feira de artesanato e Gastronomia 
Contou Com milhares de visitantes
a Xv Feira de artesanato e 
gastronomia da Mealhada 
já terminou e o balanço não 
podia ser mais positivo. o cer-
tame contou com vários milha-
res de visitantes, mais do que 
nas edições passadas, que 
chegaram a encher por várias 
vezes o recinto da feira, que 
este ano foi mais amplo do que 
o habitual. “É muito melhor o 
espaço aqui”, considerou Luís 
Caetano, de visita à feira. Esta 
15ª edição decorreu na Zona 
Desportiva da Mealhada, num 
espaço maior, mais atrativo, 
com dois palcos, insufláveis 
para os mais pequenos, uma 
zona de tasquinhas melhorada 
e também com mais estaciona-
mento. um espaço escolhido 
pela organização para substi-
tuir o habitual, no Jardim Mu-
nicipal, que este ano não podia 
receber o certame por causa 
das obras de recuperação da 
zona central da Mealhada. 
no geral, público e artesãos 
ficaram mais satisfeitos com a 
nova casa. 

“Gosto mais do espaço aqui, 
apesar de vender menos um 
bocadinho. Mas acho que a feira 
já não devia sair daqui”. A opinião 
é de Fátima Pires, esposa de 
Jorge Jesus, da barraquinha do 
pão com chouriço. Mas não é a 
única. Também Cidália Baptista, 
do Grupo de Bordados da Mea-
lhada, já não mudava mais o re-
cinto da feira: “Gosto mais deste 
espaço. Tem mais condições, é 
mais espaçoso, as tasquinhas 

são mais aconchegantes. Acho 
que devia manter-se aqui”. “É 
muito melhor o espaço aqui”, 
afirmou também o visitante Luís 
Caetano. “É a primeira vez que 
venho cá jantar este ano, mas 
estou a gostar muito mais. Está 
mais organizado, espaçoso e 
acolhedor”, completou. 

Apesar de tudo, há também 
quem sinta saudades do antigo 
espaço do Jardim Municipal. 
“Uma feira no centro tem outra 
vida. É uma feira mais pequena, 
mas penso que é lá que dá vida 
à terra”, considerou a artesã 
Conceição Costa, sublinhando, 
porém, que “a zona das tas-
quinhas está muito melhor”. E a 
verdade é que nas tasquinhas, 
a opinião foi favorável. “Está 
bom. Só ao meio-dia acho uma 

baixazita, porque no outro lado 
tínhamos mais gente. Mas foi 
uma boa ideia, tem mais espaço 
e ao jantar tem estado muito me-
lhor”, afirmou Ângelo Nogueira, 
do Rancho Infantil e Juvenil de 
Ventosa do Bairro, que este ano 
ficou responsável pela tasquinha 
dessa freguesia. 

No geral, público e artesãos 
gostaram mais do novo recinto, 
na Zona Desportiva da Mealhada. 
A solução que a organização en-
controu para substituir o habitual 
espaço do jardim municipal, uma 
vez que as obras de recuperação 
da zona central já estavam em 
curso. “Fomos obrigados a mu-
dar de espaço e verificámos que 
a aposta é muito válida, excedeu 
as expetativas”, afirmou o Presi-
dente da Câmara, Carlos Cabral, 

concluindo: “O espaço é mais 
amplo, está mais ordenado, pos-
sibilitou ter dois palcos, melhorar 
a zona das tasquinhas. Enfim, foi 
uma boa aposta”. 

Quanto ao número de visitantes, 
o Presidente da Câmara explica 
que é impossível de avançar, uma 
vez que não há contabilização de 
entradas no certame, mas asse-
gura que esta edição teve mais 
público do que as anteriores. 
“Com certeza que teve mais gen-
te do que nas edições anteriores. 
O recinto é muito maior e esteve 
cheio vários dias”, argumentou 
Carlos Cabral, considerando que 
o certame “foi excelente”. “A feira 
foi excelente tanto na adesão do 
público, como na forma como 
foi organizada pelas técnicas 
municipais. Correu muito bem”, 

concluiu o autarca.

Os ingredientes para o sucesso 
de mais uma edição foram os 
mesmos: artesanato, sabores 
da região, provas de vinho e um 
cartaz de animação apelativo. 
Quem visitou o certame encon-
trou cerca de meia centena de 
expositores, com os artesãos a 
mostrarem a sua arte, ao vivo 
e a cores. Desde esculturas em 
barro e em madeira, à tapeçaria, 
à cestaria, aos bordados, ao 
calçado, à tecelagem, muito se 
pôde ver. Os cheiros e os sabores 
também foram os tradicionais: 
desde o algodão doce ao pão 
com chouriço, dos negalhos à 
chanfana, passando pelo leite-
creme e o arroz-doce, muito se 
pôde saborear, sobretudo nas 
oito tasquinhas de gastronomia. 

A animação foi responsável pelas 
enchentes que o recinto teve à 
noite. E se as noites da semana 
foram mais tranquilas, sendo 
possível as pessoas movimenta-
rem-se no espaço sem grandes 
percalços, nas noites do fim-de-
semana, o público não deu tré-
guas e o recinto ficou lotado. Foi 
o que aconteceu no sábado de 
inauguração, com Quim Barrei-
ros, ou nas noites de Sete Saias, 
Sons do Minho e Chave D’Ouro. 
O espaço pareceu pequeno para 
tanta gente e, sem qualquer dúvi-
da, a adesão do público marcou 
esta edição da feira de artesanato 
e gastronomia, que decorreu de 
8 a 16 de junho, no concelho da 
Mealhada.
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“o PaíS DaS onDaS à JanELa”
ESTuDo avaLia viaBiLiDaDE EConóMiCa 
Do RaMaL Da PaMPiLhoSa

“O País das Ondas à Jane-
la” é um livro da escritora 
Isabel Cristina Pires, natural 
da Pampilhosa, que desde 
1987 tem vindo a publicar 
regularmente prosa e poesia 
em Portugal e no estrangei-
ro. Uma obra editada em 
abril de 2013 pela Palima-
ge, que reúne uma série de 
poemas sobre a temática 
dos quatro elementos que 
constituem a matéria: água, 
ar, terra e fogo. 

O futuro do ramal da Pampilhosa esteve em cima da mesa no passado dia 30 de maio, 
numa reunião que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal da Mealhada. A reunião 
juntou representantes da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego, REFER, os 
Presidentes de Câmara da Mealhada, Cantanhede, Figueira da Foz e de Montemor-
o-Velho, a Comunidade Portuária da Figueira da Foz e várias empresas da região, 
que concordaram em avançar com um estudo de viabilidade económica da ferrovia.
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o plano de ação da agenda 21 
local do Concelho da mealha-
da foi apresentado no dia 21 de 
maio, pelas 17h, na biblioteca 
municipal. um documento que 
define estratégias e objetivos 
a alcançar, identificando para 
isso quatro áreas de interven-
ção e um conjunto de 13 ações 
e metas prioritárias para que 
a mealhada se afirme como 
um concelho de referência em 
termos de sustentabilidade e 
qualidade de vida. “hoje ter-
mina uma importante fase do 
projeto e começa outra. Co-
meça a fase da ação”, afirmou 
o coordenador do plano por 
parte do instituto do ambiente 
e desenvolvimento (idad) da 
universidade de aveiro, miguel 
Coutinho.

Depois do lançamento da ini-
ciativa há cerca de dois anos, 
de várias reuniões sobre a ma-

téria, de constituídos grupos de 
trabalho, de elaborado o diag-
nóstico de sustentabilidade do 
concelho, de workshops para 
discussão e participação pública 
e muitas outras iniciativas, está 
concluído o Plano de Ação da 
Agenda 21 Local do Concelho 
da Mealhada. Um documento 
que identifica quatro áreas de 
intervenção e 13 ações prioritá-
rias, que deverão começar a ser 
postas em prática com celerida-
de, para que se caminhe para 
a qualificação do ambiente e 
promoção do desenvolvimento 
sustentável do concelho.

“A Mealhada pretende afirmar-
se como um concelho de re-
ferência em termos de susten-
tabilidade e qualidade de vida, 
suportado na dinamização do 
património turístico e gastronó-
mico, e numa aposta contínua 
no conhecimento, inovação, 

eficiência e qualidade ambien-
tal, promovendo a participação 
cívica e a cidadania”, pode ler-se 
no documento apresentado na 
biblioteca municipal. Esta é a 
visão estratégica para o conce-
lho espelhada no plano de ação, 
que resulta da caracterização 
efetuada e da identificação dos 
aspetos a melhorar e das po-
tencialidades do município em 
áreas como a social, ambiental 
e económica. 

O documento identifica as estra-
tégias, os objetivos e um con-
junto 13 ações a alcançar para 
cada uma das áreas prioritárias 
de intervenção identificadas, 
que são: Dimensão institucional, 
Redes e Parcerias; Turismo e 
Marca Mealhada; Território e 
Ambiente; Dimensão Social e 
Participação Cívica. Para cada 
uma das ações, há uma ficha 
que identifica os seus objetivos, 

a sua área de atuação, a prio-
ridade, os agentes a envolver, 
as medidas de atuação, os 
obstáculos, os tipos de custo, o 
enquadramento em programas 
financeiros e os indicadores de 
monitorização.

As sete ações principais
Dessas 13 ações, Miguel Cou-
tinho destacou, contudo, sete, 
aquelas que no entender do 
grupo que elaborou o plano são 
mais prementes e mais fáceis 
de começar a pôr em prática. A 
primeira ação é a Operacionali-
zação local da Agenda 21 que, 
no fundo, passa pela elaboração 
de um plano de atividades, pela 
disponibilização dos recursos 
humanos, técnicos e financei-
ros para a execução do plano, 
pela promoção, realização e 
divulgação de boas práticas de 
sustentabilidade do município 
e pela mobilização dos agen-

tes municipais em torno desta 
causa.

A segunda ação é a Formação 
na Área do Turismo, que sobre-
tudo passa pelo levantamento 
das necessidades de formação, 
pela promoção de ações de for-
mação, workshops e outras ini-
ciativas, de forma a criar novos 
talentos nesta área que possam 
ser aproveitados, e pela pro-
moção e divulgação das com-
petências desenvolvidas e dos 
exemplos de boas práticas nos 
vários canais de informação. A 
terceira ação intitula-se Concur-
so de Ideias e Incubadora para 
o Empreendedorismo e passa 
pelo levantamento dos recursos 
necessários e de potenciais 
apoios, pela identificação de 
parceiros e a criação de uma 
rede de cooperação, pelo apoio 
técnico e acompanhamento 
especializado para a concretiza-

plano de ação da aGenda 21 loCal 
identifiCa 13 ações prioritárias 



11MEaLHada • BOLETIM MUNICIPAL • 11MEaLHada • BOLETIM MUNICIPAL •

AMBIENTE

ção de ideias e pela realização, 
promoção e divulgação de um 
concurso de ideias.

A quarta ação é a Mobilida-
de Sustentável e traduz-se na 
construção de ciclovias, criação 
de roteiros pedestres, no de-
senvolvimento de um projeto 
cujo objetivo seja promover o 
uso da bicicleta como veículo 
utilitário junto da comunidade, 
na criação de uma rede de 
transportes intra-municipal para 
facilitar a mobilidade da popu-
lação e numa maior divulgação 
dos serviços e horários existen-
tes. A quinta ação passa pela 
Eficiência Energética e consta 
na elaboração da matriz ener-
gética municipal, na realização 
de auditorias energéticas aos 
edifícios públicos e escolas e de 
outras ações de sensibilização 
de poupança energética.

Já a sexta ação visa Estimular 
o movimento cívico em causas 
e iniciativas públicas e passa 
por criar um grupo de trabalho 
para promoção da participação 
pública, criar redes que congre-
guem vários agentes locais para 
partilha de informação, envol-

vimento e coresponsabilização 
dos agentes locais nos proces-
sos de tomada de decisão e 
divulgação e incentivo ao uso 
de ferramentas de participação 
já desenvolvidas, como é o caso 
do projeto “Aconteceu na minha 
rua”. A sétima e última ação des-
tacada passa pela realização de 
Ações de sensibilização e envol-
vimento da comunidade escolar, 
que podem concretizar-se com a 
criação de um grupo de trabalho 
para promoção da participação 
pública nas escolas e com a 
identificação de áreas temáti-
cas a dinamizar (ex: eficiência 
energética, resíduos, consumo 
sustentável de recursos, água).

“Isto foi um esboço, centrado 
nestas sete ações principais 
que apresentei. Mas há outras 
seis que são igualmente consi-
deradas prioritárias”, alertou o 
coordenador do grupo de tra-
balho Miguel Coutinho. “Com a 
apresentação deste documento, 
chegámos ao fim da realização 
do Plano de Ação. Mas a ação 
ainda não começou, vai agora 
começar”, adiantou o coorde-
nador, informando ainda que “a 
monitorização é a última fase da 

Agenda 21 Local e passa por 
criar mecanismos para avaliar o 
desempenho dos indicadores, 
assegurar a adaptabilidade da 
ação no tempo e no espaço, 
divulgar informação, verificar a 
aceitação do público das ações 
adotadas e apresentar relatórios 
de progresso”. “Obrigada a to-
dos pela colaboração”, concluiu 
Miguel Coutinho.

“A apresentação do Plano de 
Ação da Agenda 21 Local do 
Concelho da Mealhada é um 
momento decisivo neste proces-
so levado a cabo pela Câmara 
Municipal da Mealhada e o Ins-
tituto do Ambiente e Desenvolvi-
mento (IDAD) da Universidade de 
Aveiro. É um desafio que pode 
ditar o futuro do nosso conce-
lho”, avançou a vice-presidente 
da Câmara, Filomena Pinheiro. 
“Se queremos ter um concelho 
grandes, em termos de susten-
tabilidade, sustentado e susten-
tável, então tem que ser com a 
colaboração de todos os cida-
dãos do concelho”, acrescentou 
ainda a autarca, agradecendo a 
cooperação de todos no pro-
cesso de elaboração do Plano 
de Ação da Agenda 21 Local. 

ÁREaS DE inTERvEnção 
E açõES a LEvaR a CaBo
1. Dimensão institucional, Redes e Parcerias
1.1 Acompanhamento de estratégias europeias para a 

sustentabilidade
1.2 Operacionalização local da Agenda 21

2. Turismo e Marca Mealhada
2.1 Criação e promoção de roteiros turísticos locais
2.2  Formação na área do Turismo
2.3 Concurso de Ideias e Incubadora para o Empreen-

dedorismo
2.4 Criação da Entidade Local para a promoção da 

Marca Mealhada 

3. Território e ambiente
3.1 Dinamização e valorização da Agricultura
3.2 Reabilitação Urbana
3.3 Mobilidade Sustentável
3.4 Eficiência Energética

4. Dimensão Social e Participação Cívica
4.1 Estimular o movimento cívico em causas e iniciativas 

públicas
4.2 Incentivo ao voluntariado
4.3 Ações de sensibilização e envolvimento da comuni-

dade escolar

O Plano de Ação da Agenda 21 Local 
está disponível no blogue 

 http://agenda21mealhada.blogspot.com
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festival zen reGressa ao luso
nos dias 19, 20 e 21 de julho

o Luso Zen está quase aí, de 
regresso para a sua segunda 
edição, nos dias 19, 20 e 21 de 
julho na vila do Luso. um festival 
inteiramente dedicado ao conceito 
Zen, com uma oferta diversificada 
de workshops e palestras sobre 
saúde e bem-estar, uma feira de 
produtos artesanais e ecológicos, 
o Espaço Criança e um excelente 
programa de animação. Esta edi-
ção traz também algumas novida-
des, como o Espaço de Terapias e 
o serviço de pet sitting, para quem 
quiser trazer os seus animais de 
estimação. os bilhetes já estão 
à venda e devem ser solicitados 
através do e-mail geral@lusozen.
com. 

Corpo, mente e espírito. Vão ser es-
tas as máximas do festival Luso Zen, 
que regressa à vila termal do Luso 
nos dias 19, 20 e 21 de julho para 
a sua segunda edição. Workshops, 
palestras, demonstrações e muitas 
outras atividades de promoção da 
saúde e do bem-estar são algumas 
das propostas que traz para esta 
edição. Entre as novidades, temos 
o Espaço de Terapias, que estará 
aberto ao público em geral e propor-
ciona um leque variado de ofertas a 
preços reduzidos. O festival oferece 
ainda resposta para os mais novos, 
com o Espaço Criança e uma progra-
mação especialmente vocacionada 
para os pequenos. A entrada é livre 
para crianças até aos 11 anos que, 
contudo, apenas podem usufruir 

das atividades previstas para esse 
espaço. Os jovens entre os 12 e os 
16 anos contam com um desconto 
de 50% no bilhete geral. 

Os adultos também beneficiam este 
ano de uma parceria que a organiza-
ção fez com o Parque de Campismo 
do Luso, de forma a conseguir uma 
redução nos custos com a dormida 
e a alimentação. O preço do bilhete 
geral para os três dias com dormida 
no parque de campismo é de 60 
euros, apenas mais 10 euros do que 
o preço do bilhete geral para os três 
dias sem alojamento. Quem apenas 
quiser bilhete para um dia, poderá 
adquiri-lo por 35 euros. Isto se o fizer 
depois de dia 24 de junho, uma vez 
que todos os bilhetes comprados até 
essa data beneficiam de um descon-
to de 20% sobre o seu preço base.

O festival Luso Zen pretende, pois, 
proporcionar a descoberta de no-
vas formas de atingir o bem-estar 
e a tranquilidade, num ambiente 
divertido. São três dias dedicados 
à prática e divulgação de atividades 
de meditação e relaxamento, num 
evento organizado pela “Casa Céu e 
Terra”, que conta com a colaboração 
da Living Place, Animação Turística 
e o apoio da Câmara Municipal da 
Mealhada. Outras informações sobre 
o festival estão disponíveis em www.
lusozen.com ou através do e-mail 
geral@lusozen.com. 

19 de Julho
17h30 - Qigong (Marco Cruzeiro)
21h00 - Meditação Ecuménica (Todos)
21h30 - Espetáculo de Taças de Cristal e Cânticos 
(José Martins)
22h30- Mantras (Todos)

20 de Julho
ao longo do dia - Land art (Manuel Paraíba e Carlos 
oliveira)
9h30 - Tai Chi Chuan (Marco Cruzeiro) / Yoga para 
pais e filhos (Sónia vicente) / Zazen (Rui Lopes)
10h45 - Pranayam, Mudra, Sukshama e vyayam 
(nirav) / Pilates (ana Xabregas) /Eco Workshop – 
animais higiénicos (Sónia Midões)
12h00 - Danças orientais (Krystal) / Qigong (Marco 
Cruzeiro) / Cíclo Criativo Expressart (Juliana Conde)
14h30 - Palestra/demonstração “Medicina Tradicio-
nal Chinesa” (Paula gradim)
16h00 - Biodanza (Sofia Bouçadas) / auto Shiatsu 
(hugo oliveira) / Yoga com Som (Ricardo Branco e 
Joana oliveira)
17h15 - Bollywood (Kajal) / Massagem Tailandesa
Fernando Silveira / Taças de Cristal e voz (José 
Martins)
18h30 - Massagem ayurvédica (Sofia Jorge) / Pila-
tes com Bola (ana Xabregas) / Concerto meditativo 
na Água (Ricardo Branco e Joana oliveira)
20h00 - noite Mística (Mata do Bussaco)
22h00 - Concerto – Didgeridoo (Rodrik de noronha)
23h30 - KRiShna - o amante Divino
Recital de dança clássica e música indiana (Tarika-
valli & Paulo Sousa)

21 de Julho
ao longo do dia - Land art (Manuel Paraíba e Carlos 
oliveira)
9h30 - Stretching (Paulo nabais) / Yoga para pais e 
filhos (Sónia vicente) / Zazen (Rui Lopes)
10h45 - Danças orientais (Krystal) / Tai Chi Chuan 
(Marco Cruzeiro) / Pranayam, Mudra, Sukshama 
e vyayam (nirav) /Eco Workshop – Cestinhos de 
ocasião (Sónia Midões)
12h00 - Bollywood (Kajal) / auto Shiatsu (hugo 
oliveira) / Palestra “Mime os seus olhos” (José 
Coelho) / Cíclo Criativo Expressart (Juliana Conde)
14h30 - Palestra/workshop “Chá com Reiki” (nú-
cleo de Reiki de anadia) / Workshop de Mandalas 
(Sónia vicente)
16h00 - Biodanza (Sofia Bouçadas) / Massagem 
ayurvédica (Sofia Jorge) / Taças de Cristal e voz 
(José Martins)
17h15 - Folk indiano (Kajal) / Massagem Tailandesa 
(Fernando Silveira) / Yoga com Som (Ricardo Bran-
co e Joana oliveira)
18h30 - Cerimónia de Encerramento “Brinde à vida”

PrOgrAMA
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Já no dia anterior, foi a vez das 
crianças da área da infância 
das instituições Particulares 
de Solidariedade Social (iPSS) 
concelhias celebrarem o 1 de 
junho. Cerca de 300 crianças 
estiveram no Cineteatro Muni-
cipal Messias a assistir à peça 
de teatro “1 Conto, 2 Contos, 3 
Contos” e deliciam-se ao ver em 
palco o Capuchinho vermelho, a 
avózinha, o Lobo Mau, os Três 
Porquinhos, o João e a Maria, a 
Bruxa Má e até o Carteiro Paulo, 
todos juntos numa só história 
com um final feliz. Depois de 
muitas palmas, a festa acabou 
ao som do Panda e os Caricas, 
com uma sala inteira numa co-
reografia conjunta de “Sou uma 
Taça”. um evento realizado no 
âmbito da Rede Social da Me-
alhada, que teve como objetivo 
primordial fomentar o convívio 
interinstitucional entre os mais 

novos e celebrar o Dia Mundial 
da Criança. 

Três histórias bem conhecidas do 
público infantil, misturadas numa 
só, com um lobo que se redime e 
salva o João e a Maria das mãos 
da bruxa má, tornando-se o Guar-
dião da Floresta. No final, todos 
dançam de mãos dadas, para 
mostrar ao exigente público que 

as boas ações compensam e que 
até o lobo e a bruxa má podem ter 
uma segunda oportunidade para 
se tornarem bonzinhos. As crian-
ças começaram desconfiadas, 
mas no final aplaudiram aquele 
lobo com bom coração e todas 
as outras personagens, que foram 
interpretadas por técnicas e inte-
grantes do Grupo de Equipamen-
tos Sociais, por funcionárias das 

IPSS concelhias e por técnicos do 
Setor de Ação Social da Câmara 
Municipal da Mealhada. 

A festa terminou ao som de “Sou 
uma Taça”, do Panda e os Cari-
cas, com todos, miúdos e graú-
dos, a fazerem a coreografia 
em conjunto. No final, foram 
entregues lembranças a todas 
as crianças presentes, que no 

caso foram as crianças que 
frequentam a valência de jardim-
de-infância do Centro de Assis-
tência Paroquial da Pampilhosa, 
do Jardim de Infância Dr.ª Odete 
Isabel, do Jardim de Infância de 
Sant’Ana, da Casa da Criança 
Maria do Resgate Salazar – Fun-
dação Bissaya Barreto e da 
Santa Casa da Misericórdia da 
Mealhada.

Centenas de crianças, acom-
panhadas pelos pais, avós, 
familiares e amigos, escolheram 
o Parque da Cidade para cele-
brarem o seu dia. Num sábado 
de sol e calor, os pequenos 
aproveitaram tudo o que tinham 
à disposição e divertiram-se 
nos insufláveis e nas inúmeras 
atividades infantis que a Câma-
ra Municipal preparou para eles. 
Workshops de teatro e samba, 
atividades de inglês, fitness, 
ténis e hóquei em patins, jogos 
tradicionais, caça ao tesouro 
e, claro, os insufláveis foram 
algumas das atividades que 
fizeram a delícia da pequenada. 
Enquanto os miúdos se diver-

tiam, os mais velhos puderam 
apreciar o artesanato local, que 

também esteve exposição no 
Parque da Cidade.  

MUNICÍPIO

Inserida no programa de 
comemorações do Dia 
da Criança, também no 
sábado, pelas 11h30, 
procedeu-se à entrega 
de prémios do concurso 
de fotografia “A Nature-
za”, que decorreu nos 
jardim-de-infância e es-
colas do 1º ciclo do Ensino Básico durante este ano letivo. 
“Olha o Lixo” foi a fotografia que venceu o concurso, uma 
fotografia realizada pelo Jardim de Infância da Mealhada. O 
prémio de melhor foto dos jardim-de-infância também foi 
para o da Mealhada, com a fotografia “As árvores morrem 
de pé”. Já o prémio para as escolas do 1º CEB foi entregue 
a Abel Luís Costa, pela fotografia “O gafanhoto cor-de-rosa”.

Centenas de Crianças Celebraram 
o seu dia no parque da Cidade

 “1 ConTo, 2 ConToS, 3 ConToS” EnCanTou oS MaiS novoS
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DESPORTO

milhares de pessoas estiveram 
no luso no fim-de-semana de 
27 e 28 de abril para assisti-
rem aos eventos desportivos 
agendados para a vila termal. a 
2ª edição da rampa histórica 
luso bussaco contou com 76 
participantes e cerca de cinco 
mil espetadores, mais mil do que 
o ano passado, segundo dados 
da organização. já o 1º luso 
trail reuniu mais de 800 inscri-
tos e contou igualmente com 
milhares de pessoas a assistir. 
os Campeonatos nacionais 
de atletismo anddi voltaram a 
levar centenas de participantes e 
apoiantes ao Centro de estágios 
do luso. dois dias inteiramente 
dedicados ao desporto, que 
fizeram a diferença para a vila, 
com uma multidão a deslocar-se 
ao luso e a mexer com a eco-
nomia e o turismo local.

O fim de semana não podia ter 
corrido melhor na vila termal. 
O Luso recebeu milhares de 
visitantes, que não perderam a 
oportunidade de assistirem, num 
só fim de semana, a três eventos 
desportivos de cariz nacional. 
Os Campeonatos Nacionais de 
Atletismo ANDDI contaram com 
a participação de 130 atletas de 
várias Instituições e clubes de 
norte a sul do país e também de 
atletas da Madeira e dos Açores. 
O destaque foi para o Recorde do 
Mundo IAADS, obtido por Bruno 
Leitão da APPACDM-Santarém, 
com a marca de 10.22.14 na 
prova de 1.500m marcha para 

atletas com Síndrome de Down. 
Também no lançamento do dardo 
este mesmo atleta bateu o Re-
corde Nacional, ao arremessar o 
engenho a 25.21 metros.
Já a mítica Rampa de Velocidade 
Luso Bussaco, organizada pelo 
clube LusoClássicos, também 
correu pelo melhor. Uma corrida 
emblemática, que juntou 76 pilo-
tos, entusiastas e principiantes ao 
volante dos seus bólides clássicos 
e antigos, numa subida ímpar ao 
longo da EN 234, pelas fantásti-
cas curvas da Serra do Bussaco. 
As provas oficiais arrancam ao 
início da tarde de domingo, junto 
à entrada para o Luso, e a che-

gada aconteceu na mesma via, 
três quilómetros depois, antes 
da cortada para o Museu Militar, 
no acesso à Mata Nacional do 
Buçaco.

Nesta segunda edição, tudo se 
encontrou em máxima força, 
com uma estrutura que envolveu 
mais de 60 elementos organiza-
tivos, 15 entidades externas e 
76 participantes. “Foi uma prova 
disputada e que teve um balanço 
claramente positivo e digno”, 
informou o LusoClássicos em 
comunicado de imprensa. “Para 
o ano, a Rampa Histórica Luso 
Bussaco será ainda melhorada e 

claramente reforçada”, concluiu a 
organização na sua nota.

Também no domingo de manhã, 
a vila do Luso e a serra do Buçaco 
estrearam-se na primeira edição 
do Luso Trail. Uma iniciativa or-
ganizada pelo Atletas.net, que 
contou com a participação de 
mais de 800 atletas, que puderam 
optar por duas modalidades: a 
corrida em montanha ou Trail 
e o BTT. No Trail, havia ainda a 
hipótese de optar pelos 10 ou 20 
quilómetros e no BTT pelos 20 
ou 40 quilómetros. O evento, que 
juntou ainda milhares de pessoas 
a assistir, correu pelo melhor, com 

centenas de participantes a per-
correrem, a pé ou de bicicleta, ou 
fabulosos caminhos da serra do 
Buçaco.
Os três eventos desportivos con-
taram com a colaboração da Câ-
mara Municipal da Mealhada. Um 
fim de semana marcado por um 
excelente calendário desportivo, 
que trouxe muito para a promo-
ção e dinamização do Luso e do 
próprio concelho da Mealhada. 
As unidades hoteleiras da vila 
lotaram com os participantes das 
provas e o Luso recebeu milhares 
de visitantes que, com toda a 
certeza, agitaram a economia e 
o turismo local. 

milhares de visitantes no luso para 
assistirem a eventos desportivos
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a Mealhada recebeu mais 
uma edição da Semana da 
Saúde e da atividade Física, 
que decorreu de 15 a 21 de 
abril, em vários espaços do 
concelho. um evento organi-
zado pela Câmara Municipal 
que integrou um conjunto de 
iniciativas com vista a esti-
mular a prática desportiva e 
a promover a saúde e a quali-
dade de vida dos munícipes. 
o Festival da atividade Física 
e Desportiva foi o ponto alto 
da semana, no sábado, dia 
20, no Pavilhão Municipal de 
Barcouço, que ficou com-
pletamente lotado. a inicia-
tiva contou com mais de 300 
participantes e cerca de 600 

pessoas a assistir ao evento.

O Pavilhão Municipal da Bar-
couço tornou-se pequeno para 
acolher as centenas de pessoas 
que acorreram ao Festival da 
Atividade Física 2013. Um even-
to de entrada livre que contou 
com a participação de mais de 
300 atletas de várias instituições 
do concelho da Mealhada, resul-
tando na demonstração de di-
ferentes atividades desportivas, 
num espetáculo pautado pela 
cor, ritmo e diversidade de movi-
mentos. Um evento que contou 
ainda com outros convidados, 
como a dupla de Danças de 
Salão e os ginastas acrobáticos 
da Associação Académica de 

Coimbra, e que à semelhança 
das suas edições anteriores, 
se revelou um sucesso, com 
centenas de pessoas presen-
tes a aplaudirem as diferentes 
atuações. 

A Semana da Saúde e da Ati-
vidade Física é uma iniciativa 
da Câmara Municipal da Me-
alhada, organizada pelos pro-
fessores da Atividade Física 
e Desportiva das Atividades 
de Enriquecimento Curricu-
lar, que contou com o apoio 
das 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada, Junta de Fre-
guesia de Barcouço, Águas 
de Luso, restaurante Pedro 
dos Leitões, Hóquei Clube da 

Mealhada, Centro de Saúde 
da Mealhada, Hospital da 
Misericórdia da Mealhada, 
Serviço de Sangue e Medicina 
Tranfusional dos Hospitais 

da Universidade de Coimbra, 
Bombeiros Voluntár ios da 
Mealhada e Cruz Vermelha 
Portuguesa – Delegação da 
Mealhada. 

festival da atividade físiCa levou 
CerCa de 600 pessoas a barCouço

DESPORTO

MEaLhaDa RECEBEu 
aS MELhoRES Da 
naTação SinCRoniZaDa 

PoRTugaL 
DEFRonTou FinLânDia 
na MEaLhaDa 

SEnioRES Do hCM 
na 1ª DiviSão

As Piscinas Municipais da Mealhada receberam, 
nos dias 5, 6 e 7 de abril, o Campeonato Nacional 
de Inverno de Natação Sincronizada. Um evento 
que trouxe à Mealhada as melhores atletas desta 
modalidade.

O Estádio Dr. Américo Couto, na Mealhada, re-
cebeu no dia 4 de abril o jogo de futebol feminino 
de sub19 Portugal – Finlândia, a contar para a 
segunda fase de qualificação para o Euro 2013. 
A equipa portuguesa perdeu por 2-1. 

A equipa Sénior Masculina do Hóquei Clube da Mealhada 
foi homenageada no dia 15 de junho, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, pela sua subida à 1ª Divisão Nacional. “É 
extraordinária a forma como se debateram pela subida de di-
visão, como disputaram o campeonato, como celebraram as 
vitórias e se comportaram nas derrotas. É uma grande vitória 
para o vosso clube e uma grande honra para o Município da 
Mealhada”, afirmou o Presidente da Câmara, Carlos Cabral, 
na receção da comitiva. 
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rui unas apresenta Gala 
das 4 maravilhas
a marca água|pão|vinho|leitão 
– 4 maravilhas da mesa da 
mealhada vai celebrar os seus 
cinco anos de existência na 
v Gala das 4 maravilhas, que 
este ano decorre no dia 5 de 
julho, na adega rama, e vai 

ser conduzida pelo conhecido 
apresentador rui unas. uma 
gala que vai ter um formato di-
ferente, uma vez que não é ano 
de candidaturas e não haverá, 
por isso, entrega de galardões. 
a iniciativa pretende sim fazer 

um balanço dos cinco anos 
da marca gastronómica, apre-
sentar o novo vinho das 4 
maravilhas e reunir todos os 
aderentes num evento de ce-
lebração do projeto municipal.

A Câmara Municipal da Mealha-
da está a organizar a V Gala das 
4 Maravilhas, que vai decorrer 
na sexta-feira, 5 de julho, a partir 
das 19h no espaço turístico 
Adega Rama, no Carqueijo. O 
objetivo da gala é fazer o ba-
lanço de cinco anos do projeto 

gastronómico e juntar todos os 
aderentes e entidades envolvi-
das num evento de celebração 
da marca municipal. Mas não 
é só. A gala vai dar a conhecer 
publicamente o novo vinho das 
4 Maravilhas, as novas sobre-
mesas associadas à marca, que 
resultarão do Concurso de So-
bremesas “Doces Maravilhas”, e 
será ainda revelado o vencedor 
do Concurso de Fotografia da 
Semana do Leitão.
“Seis anos depois da Câmara 
Municipal ter apresentado publi-

camente o projeto, cinco anos 
depois desse ter conhecido os 
seus primeiros aderentes, e três 
anos depois de constituída a 
Associação Maravilhas da Me-
alhada, é chegada a altura de 
reunir todos os intervenientes e 
fazer um balanço do mesmo. É 
esse o objetivo desta gala. Foi 
com esse propósito, de assina-
lar esses cinco anos e de juntar 
todos os envolvidos, que avan-
çámos com esta quinta edição”, 
informou a vice-presidente da 
Câmara e também presidente 
da Associação Maravilhas da 
Mealhada, Filomena Pinheiro.
O espaço já é conhecido, uma 
vez que a edição do ano pas-
sado também se realizou na 
Adega Rama. A ideia mantém-
se, com o jantar e a gala a 
realizarem-se no mesmo es-
paço e misturarem-se num 
só momento dedicado às 4 
Maravilhas. As portas da adega 
vão abrir pelas 19h de dia 5 de 
julho. O evento começará com 
a receção dos convidados, que 
inclui um apontamento musical 
e provas de vinho e espumante. 
O jantar está previsto para as 
20h e será seguido, então, da 
gala, que será conduzida pelo 
apresentador e comediante Rui 
Unas, o que promete imprimir 
leveza e humor a esta 5ª edição 
da Gala das 4 Maravilhas.
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