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Lº. ACTAS N.º 87

---------------------ATA N.º 19/2019----------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 19 DE
AGOSTO DE 2019: ---------------------------------------------- No dia dezanove de agosto do ano dois mil e dezanove, no Salão Nobre do
edifício da Câmara Municipal de Mealhada, reuniu o Executivo Municipal, sob
a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Rui Manuel Leal Marqueiro. -------- Estiveram presentes na reunião, o Senhor Vice-Presidente, Guilherme José
Campos Duarte, o Senhor Vereador Hugo André Afonso Alves e Silva, as
Senhoras Vereadoras Sara Isabel Marques Ferreira, Arminda de Oliveira Martins
e Sónia Cristina Branquinho de Almeida e o Senhor Vereador Nuno Gonçalo
Castela Canilho Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------ Secretariou a reunião a Técnica Superior, Maria de Laçalete Mendes Ferreira
e Godinho, coadjuvada pela Assistente Técnica Dália Maria Ventura da Costa.
----- Uma vez declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente da Câmara,
pelas 9 horas e 30 minutos, deu-se início ao PERÍODO ANTES DA ORDEM DO

DIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------1) O Senhor Presidente, interveio para informar: ---------------------------------------------- 100 anos da Filarmónica Barcoucense -------------------------------------------------------------------------A Associação Filarmónica Lyra Barcoucense comemorou o seu centenário, no dia 10 de agosto
de 2019, cujo programa contou com a inauguração do coreto, ao qual este órgão atribuiu um
apoio e de um Encontro de Bandas, onde participaram a Filarmónica Santanense, a Filarmónica
de Ceira e a Filarmónica Barcoucense. --------------------------------------------------------------------------Atualmente, a Associação está organizada em função de quatro projectos interdependentes:
Filarmónica; Orquestra Ligeira; Orquestra da Missa e a Lyra – Escola de Música. -------------------Tratando-se de um centenário, proponho que se envie uma carta de felicitações aos seus órgaõs
sociais, dado o papel cultural, educativo e recreativo que a Associação representa para a
freguesia de Barcouço e para o concelho de Mealhada. ----------------------------------------------------- Campeonato Nacional de Patinagem Livre -------------------------------------------------------------------O Hóquei Clube da Mealhada ficou classificado em 19º lugar em 77 equipas, a melhor

classificação de sempre do clube. ----------------------------------------------------------------------------------Recorde-se que em 2018 ficou classificado em 46º lugar, sendo a melhor equipa da Associação
de Patinagem de Aveiro desta época. ---------------------------------------------------------------------------- Restaurante Pedra Salgada do Luso recebe Certificado de Excelência do TripADvisor ------------O Restaurante Pedra de Sal foi distinguido com o certificado de excelência pelo quinto ano
consecutivo, reunindo assim as condições para se qualificar para o Hall da Fama. ------------------O prémio foi criado em 2011, de modo a distinguir estabelecimentos do setor do turismo e
hotelaria, pela alta qualidade dos serviços que prestam. --------------------------------------------------Para obter o certificado de excelência, o restaurante deve reunir as seguintes premissas: -------• Manter uma pontuação geral mínima no TripAdvisor de 4 de cinco círculos; -----------------------• Ter um número mínimo de avaliações; -----------------------------------------------------------------------• Estar presente no TripAdvisor nos 12 meses anteriores. -------------------------------------------------Para identificar os vencedores do Certificado de Excelência de cada ano, são aproveitados
diversos conteúdos dos usuários, através de um algoritmo. ----------------------------------------------Proponho que se envie uma carta de felicitações ao gerente do restaurante pela conquista desta
certificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Interveio o Senhor Vereador Nuno Canilho para felicitar e deixar uma palavra
de agradecimento à Filarmónica Pampilhosense, ao Grupo Coral Magister e ao
GEDEPA, pela participação na peça “Enredo”, que foi apresentada no Parque
da Cidade da Mealhada e promoveu um envolvimento comunitário de cerca
de 85 pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------Foram de seguida tomadas as seguintes deliberações: -----------------------------------

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: --------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata n.º 18/2019 da
reunião ordinária pública de 05/08/2019, após se ter procedido à respetiva
leitura e correção. ----------------------------------------------------------------------------------------

2. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – AGRADECIMENTO (MGD N.º 9834):A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento manifestado
pela Cruz Vermelha Portuguesa, referente ao apoio/donativo a favor da
Operação Embondeiro por Moçambique e das populações afetadas pelo
Ciclone Idai. -------------------------------------------------------------------------------------------------

