Nota Biográfica
NUNO GONÇALO CASTELA CANILHO GOMES

Nasceu em 26 de Março de 1979 e, desde essa altura, reside em Sernadelo, freguesia
e concelho da Mealhada. É casado.
Frequentou sempre o ensino público oficial, nomeadamente na Escola Primária
Leonarda Cerveira de Melo (1.º ciclo), em Sernadelo, na Escola Preparatória Emídio
Navarro (2.º ciclo), na Mealhada, e na Escola Secundária da Mealhada (3.º ciclo e
secundário). Licenciado em Direito (pré-Bolonha) pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, esteve inscrito nos Mestrados de Ciência Política
(Universidade de Aveiro) e de Administração Pública (Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra), sem, no entanto, ter concluído.
Foi diretor do Jornal da Mealhada (2005 – 2012), do Jornal Frontal (2009 – 2012) e da
Revista Via (2009). É, desde janeiro de 2017, diretor da revista Flor-de-Lis (órgão oficial
do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português e a mais antiga
publicação não diária editada em Portugal).
De fevereiro de 2013 a abril de 2017, foi gerente da Casa de Castela Canilho, Lda –
proprietária do Restaurante e Residencial Hilário e do Albergue de Peregrinos da
Mealhada (que fundou em 2012). De fevereiro de 2013 a outubro de 2014, foi gerente
do Restaurante Hilário.
Em 14 de outubro de 2014 foi nomeado Diretor-geral da Escola Profissional
Vasconcellos Lebre, da Mealhada.
É escuteiro do Corpo Nacional de Escutas desde os 12 anos, sendo, desde 2004,
dirigente do movimento. Exerceu cargos ao nível local, de núcleo regional e nacional
nesta que é a maior associação juvenil portuguesa. Liderou equipas de organização e
projetos de grandes atividades regionais e nacionais e é, desde 2015, formador dos
adultos do movimento. Foi condecorado com o Nó de Mérito do CNE, em 2002, com a
Medalha de Campo de 3.ª classe do CNE, em 2007, e com a Cruz de São Jorge grau
bronze, em 2017.
Aos 16 anos foi presidente da Direção da Associação de Estudantes da Escola
Secundária da Mealhada – ASSESSEC – e fundou a FAESC (Federação das
Associações de Estudantes do Centro). Integrou o Conselho Pedagógico da Escola
Secundária da Mealhada de 1994 a 1997, como representante dos alunos. Integrou a
equipa fundadora do Núcleo de Estudantes de Direito da FDUC, a Assembleia de
Representantes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e o Senado da
mesma universidade.
É, desde janeiro de 2013, presidente da direção da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Mealhada, e, desde 2015, vogal da direção da Federação dos
Bombeiros do Distrito de Aveiro.
É membro do Conselho Municipal de Educação do Município da Mealhada (1995/96 e
desde 2014). Foi membro da Comissão Alargada da CPCJ – Comissão de Proteção e
Crianças e Jovens do Concelho da Mealhada (2007 – 2015) e da Comissão Restrita da
mesma CPCJ, como secretário, desde 2015. Foi membro do Conselho Consultivo de
Juventude do Município da Mealhada (de março de 2008 a março de 2009) e formador

voluntário da disciplina de História Local nos polos de Luso e da Mealhada da
Universidade Sénior CADES – da Mealhada.
É, desde dezembro de 2016, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada,
depois de já ter sido membro do Conselho Fiscal da mesma instituição. Foi secretário
do Conselho Económico Paroquial da Mealhada (outubro de 2007 a março de 2010 e
de dezembro de 2012 a fevereiro 2017), secretário da Associação do Carnaval da
Bairrada, presidente da mesa da assembleia-geral do Grupo Desportivo da Mealhada
(junho de 2006 a junho de 2009), secretário da direção da associação cultural e
recreativa Juventude Unida de Sernadelo (de dezembro de 2006 a dezembro de 2008),
membro do Grupo Socio-caritativo da Paróquia da Mealhada (de outubro de 2007 a
março de 2010), presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial e Industrial
Bairrada Aguieira (2014 – 2016), membro do Conselho Fiscal da Caixa de Crédito
Agrícola Bairrada Aguieira CRL (desde dezembro de 2015).
Foi, como autarca, membro da Assembleia de Freguesia da Mealhada (de janeiro de
2002 a novembro de 2006), deputado da Assembleia Municipal da Mealhada (de janeiro
de 2002 a fevereiro de 2005), e deputado da Assembleia Metropolitana da Grande Área
Metropolitana de Coimbra (de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005). Exerceu funções
como dirigente partidário ao nível local, distrital e nacional (março de 1998 a dezembro
de 2004).
Em 1 de outubro de 2017 foi eleito vereador da Câmara Municipal da Mealhada, como
independente, na lista do Partido Socialista.

