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7 de novembro
resultado da sua iniciativa. Entre os principais dadores
encontram-se os irmãos Adriano e Júlio Teixeira Lopes, que
depois de trabalharem na fábrica das Devezas (Porto),
fundaram na Pampilhosa a sua própria fábrica”, lê-se numa
nota enviada pelo GEDEPA, que acrescenta: “Estes dois
irmãos eram primos direitos do escultor António Teixeira
Lopes e, dadas as relações familiares, quando se tratou de
encomendar uma escultura para a Fonte, aquele escultor foi
escolhido e fez, para agrado de todos, uma peça a que
chamou ‘O Garoto’”.
“Integralmente custeado por particulares, a Fonte do Garoto,
constituía, à época, um melhoramento notável. Existem fotos
da sua inauguração, acontecimento que agora se pretende
celebrar e recriar”, conclui o mesmo documento.
O programa apresentado resulta de reuniões em que
participaram elementos do Agrupamento de Escuteiros da
Pampilhosa, dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, do
Grupo Regional da Pampilhosa, da Filarmónica Pampilhosense
e do GEDEPA.
Fotografia de pampionline.blogspot.pt
PROGRAMA:
12h 30m - Concentração junto ao Jardim Municipal
(Restaurante/Cafetaria)
13 horas - Almoço com discursos alusivos à celebração
14h 30m - Cortejo Cívico até à Fonte do Garoto
15 horas - Recriação da cerimónia ocorrida a 1 de agosto de
1915 / Guarda de Honra, Música, Danças e muita Alegria
16 horas - na Sede da Junta de Freguesia - Inauguração da
Exposição de fotografias, pinturas e esculturas subordinadas
ao tema “Chafariz do Garoto”

8.ª Convenção de
FitDance da CADES

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

Fotografia de Arquivo
A oitava Convenção de FitDance, da CADES Cooperação Artística, Desportiva, Educativa e Social,
realiza-se a 7 de novembro, no Pavilhão Municipal de
Luso.
Os interessados em mais informações deste evento, que
conta com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada,
da Junta de Freguesia do Luso, da Sociedade da Água
de Luso e do Grande Hotel do Luso, podem fazê-lo
através
do
correio
eletrónico
fitnessdesporto@solidariedadecades.com e/ou do
número de telemóvel 963 872 417.

14 de novembro

I Sarau Cultural
das Associações
Inscrições na Escola de da Pampilhosa
Música da Filarmónica
Pampilhosense

até final de outubro

As inscrições na Escola de Música da Filarmónica
Pampilhosense (FP), para o ano letivo 2015/2016, podem ser
feitas todos os sábados até ao final de outubro, na sede da
FP.
Os interessados podem também fazê-lo através do correio
eletrónico filarpamp@gmail.com e/ou do número de
telemóvel 966 028 500.

Silvia Castro no programa
"A Cor do Som"
É convidada esta semana do programa
“A COR DO SOM”, promovido pelo
CLUBE DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
DE
COIMBRA, SILVIA
CASTRO, diretora do
JARDIM BOTÂNICO
DE COIMBRA.

CASA DO POVO DA
VACARIÇA

Após o Sarau Cultural comemorativo dos vinte e cinco
anos do Agrupamento de Escuteiros, que decorreu em
novembro de 2014, a intenção é o da continuidade do
evento em moldes diferentes, que resultará no I Sarau
Cultural das Associações.
Em prol disso, representantes das quatro associações
culturais da Freguesia - Daniel Vieira e João Carvalho, da
Filarmónica da Pampilhosa; Gil Ferreira e Emília, da
Aguarela das Memórias; Manuel Branco, do Grupo
Regional da Pampilhosa do Botão; e Teresa Conceição,
do GEDEPA (Grupo Etnográfico de Defesa do Património
e Ambiente da Pampilhosa) – reuniram para estudar o
assunto, que resultou na organização do I Sarau Cultural
das Associações. Um evento que decorrerá no dia 14 de
novembro, um sábado, no Salão da Filarmónica da
Pampilhosa, a ter inicio às 21h 15m e um custo de entrada
de um euro.
“O Agrupamento de Escuteiros, como mentor da
iniciativa, ficará responsável pela publicidade,
organização e logística, cabendo às quatro associações
culturais as atuações durante o Sarau”, lê-se numa nota
enviada ao Jornal da Mealhada.

Na qualidade de Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da Casa do Povo da Freguesia da
Vacariça, na observância da antecedência
estatutariamente prevista, convoco para o próximo
dia 28 / 10 / 2015 pelas 20:00 horas, na sede da
Instituição, sita no Solar Viscondes do Valdoeiro,
Vacariça, Mealhada, uma Assembleia Geral
Extraordinária que terá a seguinte ordem de
trabalhos:
- discussão e aprovação dos novos Estatutos da
Casa do Povo da Vacariça em minuta previamente
aprovada e proposta pela Direção, visando
tempestiva adequação ao quadro legal que resultou
da publicação do Decreto-Lei nº 172-A/2014 de 14
de Novembro;
- para a hipótese dos Estatutos assim aprovados
demandarem a introdução de alterações
posteriormente preconizadas pela Segurança Social,
possibilidade da Direção, excecionalmente e em vista
da adaptação ao disposto no D.L. nº 172-A/2014 de
14 de Novembro, ficar mandatada para introduzir as
modificações que assim venham a ser estritamente
necessárias, sem necessidade de nova convocatória
e deliberação em Assembleia Geral.
A Assembleia reunirá em segunda
convocatória uma hora depois da hora acima
assinalada. Nos termos do artigo 5º, nº5 do D.L. nº
172-A/2014 de 14 de Novembro a adequação dos
estatutos efetuar-se-á por deliberação da Assembleia
Geral, tomada por maioria simples, não se contando
as abstenções; no caso de haver várias propostas
vencerá aquela que tiver a seu favor maior número
de votos.
É imperioso que até ao final de Outubro sejam
apresentados os novos Estatutos adaptados na
Segurança Social para efeitos de registo e
manutenção da qualificação como instituição
particular de solidariedade social dotada de utilidade
pública (no prazo máximo de 1 ano após publicação
do D.L. nº 172-A/2014 de 14 de Novembro os
anteriores estatutos devem ser adequados ao
Estatuto das Instituições Particulares de
Solidariedade Social).
A minuta dos novos estatutos da elaboração
da Direcção está, desde hoje, à disposição para
consulta nos locais de afixação em uso habitual pela
Casa do Povo e poderá ser enviada por correio
eletrónico ao associado que a solicitar.
Vacariça, 06 de Outubro de 2015
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
José Coelho Vieira

Farmácias de serviço na cidade da Mealhada
(Atendimento permanente)
Farmácia Miranda:
Farmácia Brandão:
Até 17 de outubro
De 18 a 24 de outubro
De 25 a 31 de outubro

