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Quarta-feira, 28 de setembro de 2011 de 2011

Vai acontecer...
ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA
30 de setembro

Assembleias de freguesia
do concelho reúnem
O mês de setembro é altura de reunião ordinária das
assembleias de freguesia – o órgão deliberativo da freguesia.
Quatro das assembleias de freguesia do concelho – Antes,
Mealhada, Pampilhosa e Vacariça – já reuniram. As quatro
restantes reúnem na próxima sexta-feira, 30 de setembro.
As reuniões das assembleias de freguesia de Ventosa do
Bairro e de Casal Comba estão marcadas para as 20h 30m. A de
Barcouço reúne às 21 horas, enquanto que a de Luso está marcada
para as 21h 30m. Todas as reuniões têm lugar nos edifícios sede
das juntas de freguesia.

Casino de Luso

Até 30
Exposição “Luso: Água
SET
Puríssima – Charles Lepierre”
O Casino de Luso recebe, até à próxima sexta-feira, 30 de
setembro, a exposição “Luso: Água Puríssima – Charles Lepierre”,
que retrata a vida do homem e a obra do químico que, em 1903,
realizou a primeira análise bacteriológica à Água Termal de Luso,
classificando-a de Puríssima. A mostra, promovida pela Fundação
Luso, está aberta de terça-feira a domingo, das 15h às 20 horas, e
tem entrada gratuita.
A iniciativa visa também promover a categoria das águas
engarrafadas e dinamizar culturalmente a região.

DE 30 DE SETEMBRO A 2 OUTUBRO
Grande Hotel de Luso

30
SET

Escola Secundária da Mealhada

Dia do Diploma

O calendário escolar para o ano letivo de 2011/2012, publicado
a 4 de agosto em Diário da República, estabelece o Dia do Diploma
a 30 de setembro de 2011. “Os agrupamentos de escolas e as
escolas não agrupadas, que lecionam o ensino secundário, deverão
promover, envolvendo a respetiva comunidade educativa, uma ação
formal de entrega dos certificados e diplomas aos alunos que, no
ano letivo anterior, tenham terminado o ensino secundário, assim
como um conjunto de atividades a assinalar o sucesso escolar e a
valorização do conhecimento”, lê-se no artigo.

Até 30 Câmara Municipal da Mealhada
SET
Associações Culturais,
Recreativas e Juvenis podem
candidatar-se a apoio financeiro
Desde o passado dia 1 de setembro, que as Associações
Culturais, Recreativas e Juvenis do concelho da Mealhada se podem
candidatar ao apoio financeiro da Câmara Municipal. A ficha de
candidatura pode ser obtida na Secretaria da Câmara, nas Juntas de
Freguesia ou no sítio da internet da autarquia (www.cmmealhada.pt). A apresentação de candidaturas termina a 30 de
setembro, às 16 horas, e compreende um novo conjunto de normas
ajustadas à realidade associativa do município. “Normas que foram
regulamentadas pelas próprias associações”, declarou, na passada
reunião pública da Câmara da Mealhada, Carlos Cabral, presidente
da autarquia, altura em que o regulamento foi aprovado.
“De acordo com o regulamento, as Associações Culturais,
Recreativas e Juvenis do concelho que se pretendam candidatar ao
programa de atribuição de apoio financeiro têm obrigatoriamente
que entregar na Secretaria da Câmara Municipal os seguintes
documentos: Ficha de candidatura, acompanhada da cópia do
Relatório de Atividades do ano de 2010, aprovado em assembleiageral da associação e da ata da reunião da referida aprovação;
fotocópia do Cartão de Pessoa Coletiva válido; e fotocópia dos
estatutos da associação”, lê-se num comunicado enviado pela
Câmara Municipal da Mealhada.

Até 30
SET

Bombeiros Voluntários da Mealhada

Inscrições para formação de
bombeiro estão abertas

CADES promove III Equilibr@-te
O III Equilibr@-te, organizado pela associação CADES e pelo
Grande Hotel de Luso, realiza-se de 30 de setembro a 2 de outubro.
As inscrições devem ser feitas no Pavilhão Municipal de Luso, no
Grande Hotel desta localidade ou no Ginásio Korpo Ativo. Para
mais informações, os interessados devem contactar a associação
através do correio eletrónico geral@solidariedadecades.com e/ou
através do numero de telemóvel 963 872 417.
Na sexta-feira, a primeira aula de “Happydance”, com janine
Oliveira, realiza-se das 19h às 20 horas; de seguida haverá GAP
com Fábia Leite; e às 21 horas haverá Pilates com Ana Xabregas.
No dia seguinte, 1 de setembro, as atividades começam pelas
10 horas com Dança do Ventre; das 11h às 12 horas haverá Defesa
Pessoal / Gigong, com Luís Matos; e das 12h às 13 horas haverá
Salsa a Solo, com Luís Silvestre. À tarde, Latinamix, com Débora
Abreu decorre das 15h às 16 horas; seguindo-se Yoga do Riso, com
Patricia Batista e José Morais; das 17h às 18 horas haverá Pop
Jazz e, posteriormente, uma aula de Expressão Dramática. À noite,
das 22h 30m às 23h 30m decorrerá Equilibr@-te, da Era Aquário,
Coimbra.
No domingo, dia 2 de outubro, das 10h às 11 horas, decorrerá
uma aula de Yoga, seguindo-se Dançaterapia e Capoeira.
O evento tem o apoio da Câmara Municipal da Mealhada, do
ginásio Korpo Ativo e da empresa Alperce. O custo da inscrição
dos três dias é de dezoito euros para sócios da CADES e de vinte
para as outras pessoas; o valor das atividades por dia é de oito
euros para sócios da CADES e de dez euros para as outras pessoas.

sendo que podem também inscrever-se os que completarem os 18
até maio de 2012 – e terem a escolaridade mínima obrigatória, o
nono ano.

Cruz Alta, Bussaco

Agrupamento de escuteiros
da Pampilhosa
recomeça atividades

Os escuteiros do Agrupamento 1067, da Pampilhosa,
recomeçam as suas atividades no próximo sábado, 1 de outubro. A
cerimónia de abertura oficial das atividades do agrupamento está
marcada para as 9h 30m, na Cruz Alta, na Serra do Bussaco,
subordinada ao tema: “Um Ano, Mil Passos, Milhões de Sorrisos”.
A convocatória para o reinício das atividades é para os escuteiros,
mas também para os seus pais, com a promessa de uma manhã
divertida de espírito comunitário e fraternal.
A direção do agrupamento informa que estão abertas as
inscrições para as crianças – a partir dos 6 anos –, adolescentes e
jovens que queiram ingressar no Movimento Escutista no
agrupamento. Os interessados poderão dirigir-se à sede do
agrupamento, na Rua dos Bombeiros Voluntários, aos sábados, a
partir das 15 horas, e a partir de 8 de outubro.

1
OUT
Escola Profissional da Mealhada

Workshop da Agenda 21 Local
A Câmara Municipal da Mealhada realiza no próximo
sábado, 1 de outubro, uma reunião com representantes da
sociedade civil e autarcas, no âmbito da fase inicial do processo
de implementação da Agenda 21 Local da Mealhada. No
referido encontro será apresentado o Diagnóstico da
Sustentabilidade, a partir do qual será construída a base da
Visão Estratégica e da Politica de Sustentabilidade Local.
Seguir-se-ão duas sessões em grupos de trabalho e uma
sessão plenária – a que os organizadores chamaram de 1.º
Workshop – nas quais se pretende desenvolver os objetivos
e as prioridades para o desenvolvimento sustentável do
concelho.
Esta reunião procurará ser um espaço de debate e de
validação do processo de elaboração da Agenda 21 Local, e de
estabelecimento de eventuais parcerias e compromissos
futuros.

DE SETEMBRO DE 2011 A MAIO DE 2012
Juntas de Freguesia

Dia da Defesa Nacional para cidadãos
com 18 anos
Todos os cidadãos, de ambos os sexos, que nasceram no ano de
1993 devem cumprir o Dia da Defesa Nacional de setembro de
2011 a maio de 2012. Os interessados devem dirigir-se às Juntas de
Freguesia da sua localidade, para consultar o edital de convocação
ou ir ao sitio da internet do Ministério da Defesa Nacional em http:/
/www.mdn.gov.pt.
“O Dia da Defesa Nacional visa sensibilizar os jovens para a
temática da defesa nacional e divulgar o papel das Forças Armadas,
a quem incumbe a defesa militar da República”, lê-se no site, que
acrescenta: “A sua comparência é um dever militar obrigatório para
todos os cidadãos portugueses que cumpram dezoito anos de idade,
que ocorre nos Centros de Divulgação de Defesa Nacional, sedeados
em unidades militares dos três ramos das Forças Armadas, de acordo
com os editais de convocação”.
Cinema

A Formação Inicial da Escola de
Bombeiros, da corporação da Mealhada,
aceita inscrições até à próxima sexta-feira,
dia 30 de setembro. A data prevista de início
da formação é o próximo mês de outubro.
Os interessados deverão ter de dezoito
a trinta e cinco anos de idade, inclusive –
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«Em exibição» no Cineteatro Municipal
Messias, na Mealhada
De 30 de setembro a 3 de outubro –
“A melhor despedida de solteira”
De 7 a 10 de outubro – “Conan, o Bárbaro”
As sessões decorrem às sextas-feiras, sábados e segundasfeiras, às 21h 30m, e aos domingos às 16h e às 21h 30m. A
bilheteira está aberta de sexta a segunda-feira, das 14h 30m às
18h 30m e das 20h às 22 horas.

1
OUT

Quinta dos Cedros, na Silvã

Dia Internacional do
Idoso assinalado com convívio

“A Câmara Municipal da Mealhada, através do setor da Ação
Social, não vai deixar passar em branco o Dia Internacional do
Idoso. A data vai ser assinalada com algumas atividades, a realizar
no próximo sábado, dia 1 de outubro, das 14 horas às 17h 30m, na
Quinta dos Cedros, na Silvã. A iniciativa vai contar com a
participação de duzentos e cinquenta utentes da área da terceira
idade, das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
concelhias e pretende proporcionar uma tarde memorável aos mais
velhos”, lê-se num comunicado enviado pela autarquia, que
acrescenta: “O objetivo da ação é proporcionar momentos de lazer,
fomentar o convívio interinstitucional e a partilha de experiências.
Para tal, o programa promete trazer animação aos utentes das várias
IPSS participantes, com a atuação de dois grupos musicais e, ainda,
com a realização de um lanche convívio”.
O evento vai ser dinamizado no âmbito da Rede Social da
Mealhada, no seguimento das atividades do Plano Institucional
Concelhio 2011 e conta com a colaboração da Delegação do
Concelho da Mealhada da Cruz Vermelha Portuguesa, de Arsénio
Alves – Quinta dos Cedros/Silva, do Grupo Coral Columba, do
Grupo Xaranga Popular, e da Sociedade da Água de Luso.
As IPSS que vão participar na iniciativa são: Associação
Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, Casa do Povo da Vacariça,
Centro de Assistência Paroquial de Pampilhosa, Centro Social
Comendador Melo Pimenta – Luso, Centro Paroquial de
Solidariedade Social de Ventosa do Bairro, Centro Social da
Freguesia de Casal Comba, Jardim-de-infância Dr.ª Odete Isabel –
Barcouço, e Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.

