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DESTAqUE

ApRoVADA RemoDelAção Do sIsTemA De ABAsTeCImeNTo De áGuA à meAlHADA

o executivo mealhadense aprovou, em reunião de Câmara realizada 
a 22 de fevereiro, o projeto de remodelação do Sistema de Abaste-
cimento de Água à cidade da Mealhada, que inclui também o projeto 
da adutora entre Antes e ventosa, um fecho de rede. A obra, na sua 
globalidade, ascende a mais de um milhão de euros (IvA incluído). 

A intervenção no sistema de abastecimento à cidade preconiza a imple-
mentação de um conjunto de condutas (a chamada adutora principal) que 
melhorarão de forma significativa o abastecimento de água à cidade. A 
partir do reservatório Fiéis de Deus (Lograssol), que recebe água em alta, 
será construída uma grande adutora que procede depois à distribuição da 
água, em baixa, ao consumidor doméstico.
 
O projeto prevê a setorização da rede de distribuição de águas por 
Zonas de Medição e de Controlo na conduta principal e, posterior-
mente, será dotado de contadores inteligentes que debitam informa-
ção em tempo real sobre os consumos domésticos. Na prática, os 
serviços municipais conseguirão monitorizar perdas de água mais rapida-

mente para, de forma célere, corrigirem estas situações. 
Além da remodelação das condutas, que absorvem parte substancial do 
orçamento da obra, cerca de 572 mil euros, o investimento inclui a cons-
trução dos edifícios para instalação dos equipamentos necessários às 
Zonas de Medição e de Controlo. O custo da empreitada de remodelação 
do Sistema de Abastecimento de Água à Mealhada é de 679.470,55 euros 
(+ IVA). 

A este valor acresce o correspondente ao Projeto da Adutora entre Antes 
e Ventosa do Bairro, 183.618,21 euros. Esta obra vai completar o sistema 
de abastecimento de águas na União de Freguesias da Mealhada, Antes 
e Ventosa, fechando a rede, e permite solucionar problemas existentes 
nas povoações de Ventoso do Bairro, Arinhos e Póvoa do Garção. Inclui 
a construção de uma estação elevatória em Antes, a construção de uma 
adutora entre esta estação e a rede de Ventosa e o aumento da secção de 
rede, desde a Rotunda do Cardal até à entrada do reservatório elevado 
da Antes. 
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CoNCuRso pARA pRoJeTo De 2,5 mIlHões pARA ReQuAlIFICAR A pAmpIlHosA BAIXA

o executivo da Mealhada aprovou o concurso para o projeto de 
execução da Requalificação da Pampilhosa Baixa, uma obra que 
pode ascender a 2,5 milhões de euros e pretende valorizar de for-
ma integrada aquela zona da vila.

O estudo prévio para a obra já foi aprovado e, com o lançamento do 
projeto de execução, aprovado em reunião de Câmara, o executivo 
desbloqueia uma obra que será estruturante para a vila da Pampilhosa 
e estava no papel desde 2012. A intervenção inclui a requalificação de 
arruamentos urbanos (ao nível da rede pedonal e viária, com criação 
de bolsas de estacionamento), ao nível dos espaços públicos e ao ní-

vel das infraestruturas (redes de abastecimento de águas e redes de 
águas residuais). Contempla ainda intervenção a nível dos espaços 
livres e das zonas verdes urbanas, bem como iluminação pública e 
mobiliário urbano.

A empreitada, que será concretizada de forma faseada para minimizar 
os constrangimentos da população e do tráfego automóvel, abrange a 
Rua da República e a Rua da Estação (que será prolongada), a Rua dr 
Abel da Silva Lindo, a Rua do Mercado, a Rua Joaquim Cruz, entre ou-
tras. 
O prazo de execução do projeto é de 90 dias. 

eXeCuTIVo ApRoVA CompRA De TeRReNo

o executivo municipal aprovou a compra de terreno adjacente ao 
Mercado da Pampilhosa que é essencial para o projeto de requali-
ficação e ampliação da infraestrutura. 

Estão concluídas as negociações para a aquisição de um terreno si-
tuado junto ao Mercado da Pampilhosa. Esta parcela vai agora integrar 
o Projeto de Requalificação e Ampliação do Mercado, permitindo a 
criação de uma bolsa de estacionamento no local. Esta é uma obra há 
muito pretendida pela população local e assumida como uma priorida-
de pelo atual executivo. 

A aquisição deste terreno, por algumas centenas de milhares de eu-
ros, foi um processo burocrático moroso, com a intervenção de mais 
de 20 proprietários, mas que, com boa vontade de ambas as partes, 
se conseguiu concretizar.
O projeto de requalificação do Mercado está praticamente finalizado, 
estando na fase de estudos geológicos com vista à conclusão do pro-
jeto de execução. A empreitada será lançada ainda este ano. 

PAMPILhoSA
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TURISMo

INAuGuRADo posTo De TuRIsmo

o Município da Mealhada inaugurou, em fevereiro, o edifício do Posto 
de Turismo e Loja das 4 Maravilhas da Mealhada, uma infraestrutura 
destinada a apoiar e fomentar o turismo no concelho, bem como di-
vulgar os seus produtos de excelência: pão, água, vinho e leitão.

O Posto de Turismo e Loja das 4 Maravilhas da Mealhada, que se localiza 
junto ao do Parque da Cidade, é um edifício construído de raiz, cujo inves-
timento foi de 680 mil euros. 

A intervenção caraterizou-se pela construção do edifício, mas também 
pela requalificação do espaço envolvente, a entrada sul do Parque da 
Cidade. O edifício, de linhas arrojadas e modernas, no seu interior é cons-
tituído pela sala principal de atendimento e receção ao público, gabinete, 
instalações sanitárias e arrumos. 

A sala principal focaliza a promoção e divulgação turística, com informa-
ção relativa ao património, hotelaria e riquezas naturais do concelho, mas 
tem também áreas específicas para as 4 Maravilhas da Mealhada. A água 
e o vinho têm mesmo uma área de venda, já o pão e o leitão, não sendo 
possíveis ter à venda, estão presentes em diversos materiais de merchan-
dising e até em objetos de artesanato. 

Também a Mata do Buçaco, ex-libris da região, tem um setor dedicado, 
uma montra para a natureza, o património religioso e cultural, as fontes e a 
história do outrora retiro dos monges Carmelitas Descalços.

A intervenção no espaço envolvente incluiu a criação de um “espelho de 
água”, que convida e guia o visitante a entrar, a execução de pequenas 
pontes pedonais sobre as linhas de água existentes, a pavimentação em 
saibro, pedra e calçada, a iluminação pública, a instalação de equipamento 
urbano (bancos e papeleiras) e a plantação de árv ores e zona relvada.  

O Posto de Turismo tem horário de funcionamento das 9h às 18h, de se-
gunda a sexta-feira, mantendo o mesmo horário ao fim de semana, com 
exceção da hora de almoço, que decorre entre as 13h e as 14h. 

muNICípIo ReFoRçou pReseNçA NA BTl 

o Município da Mealhada voltou a marcar presença na 28ª edição 
Feira Internacional de Turismo de Lisboa - BTL, que se realizou em 
março, com os produtos de excelência do concelho: a gastronomia e 
os vinhos, a natureza e as termas. 

Nesta 28ª edição do certame, a Câmara voltou a apostar na divulgação 
do município enquanto destino turístico e apresentou os seus argumentos 
na maior feira de turismo do país. Na gastronomia, com a divulgação dos 
quatro produtos da marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, pão, água, 
vinho e leitão; na vertente de turismo de natureza, com o ex-libris que é 
a Mata Nacional do Buçaco e toda a riqueza do seu património natural e 
edificado; na vila termal do Luso, com os benefícios das águas provenien-
tes do lençol do Buçaco aliados aos mais recentes tratamentos de saúde 
e bem-estar proporcionados pela Malo Clinic Termas de Luso e SPA e à 
comodidade do Grande Hotel de Luso. 

Como habitualmente, o município participou acompanhado de um res-
taurante, este ano, o Típico da Bairrada, que teve a responsabilidade de 
defender o leitão, água, o pão e o vinho na área de restauração da feira.
O stand da autarquia foi palco de degustações diárias: de leitão e entradas 
de leitão, de vinhos e espumantes, de doces regionais e, nesta edição, 
também das infusões da Mata do Buçaco. Localizado junto à entrada 
principal do Pavilhão 2, o stand do Município reforçou a presença com 
um aumento substancial de área. Com quatro frentes, destacavam-se os 
elementos de comunicação visual de promoção dos produtos e o visitante 
era convidado a passar pelo interior para conhecer com maior detalhe o 
destino Mealhada. 

A Mealhada marcou ainda presença no stand Turismo Centro de Portugal 
com degustação das 4 Maravilhas e com animação da escola de Samba 
Sócios da Mangueira. 
A presença do município na BTL enquadra-se numa estratégia de afirma-
ção do concelho enquanto destino turístico, ancorada em produtos natu-
rais e genuínos que têm a capacidade potenciar a economia local, regional 
e até nacional.
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MUNICíPIo DA MEALhADA

Com esta rubrica, a autarquia pretende dar a conhecer aos leitores os 
principais assuntos abordados e as decisões mais importantes que 
acontecem nas reuniões do Executivo Municipal. 
Recorde-se que as reuniões têm uma periodicidade quinzenal, rea-
lizando-se às segundas-feiras de manhã, a partir das 9h30. As reu-
niões públicas têm lugar na primeira segunda-feira de cada mês, com 
o período para intervenção do público a decorrer a partir das 10h.

ReuNIões De CâmARA

1 de fevereiro de 2016
 
eXeCuTIVo ApRoVA pRoJeTo Do NoVo eDIFíCIo muNICIpAl 
e Do meRCADo DA meAlHADA
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou, por unanimidade, os 
projetos do Novo Edifício Municipal, a construir junto ao atual edifício 
dos Paços do Concelho, e aprovou, também por unanimidade, o novo 
projeto do Mercado Municipal, que será edificado na Rua do Grupo 
Desportivo.  
 

22 de fevereiro de 2016
 
eXeCuTIVo ApRoVA pRoJeTo De eXeCução DA ReQuAlIFICAção 
Dos JARDINs De INFâNCIA Do CANeDo, CAsAl ComBA e CARQueIJo
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou, por unanimidade, lançar 
a concurso o projeto de execução da requalificação dos jardins-de-
-infância do Canedo, Casal Comba e Carqueijo. 
A intervenção nos três jardins-de-infância tem um valor estimado de 
450 mil euros e inclui a criação de uma nova sala de atividades, a 
adequação das instalações sanitárias, nomeadamente a pessoas com 
mobilidade condicionada, bem como melhorar o desempenho energé-
tico dos edifícios e dotá-los de meios de segurança contra incêndios. 
Será ainda feita uma intervenção para melhorar os espaços exteriores.

20 de março de 2016
 
eXeCuTIVo ApRoVA ReABIlITAção 
DA esColA seCuNDáRIA DA meAlHADA
O Executivo Municipal aprovou a elaboração do projeto de Execução 
da Reabilitação da Escola Secundária da Mealhada. A intervenção as-
cende a 700 mil euros. Os trabalhos incidirão sobre o edifício principal 
ao nível da cobertura, do ginásio, das fachadas e das comunicações 
interiores (escadas). Nas áreas exteriores será requalificado um cam-
po de apoio à prática desportiva e está em aberto a construção de um 
espaço amplo, anexo aos balneários, que funcionará como ginásio, se 
o orçamento o comportar. A obra é liderada pelo município por força 
do contrato interadministrativo de transferência de competências as-
sinado, em 2015, com o Governo. 

sessões DA AssemBleIA muNICIpAl
A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu em sessão ordinária no 
passado dia 26 de fevereiro, em Barcouço, e aprovou, por unanimi-
dade, correções materiais do Plano Diretor Municipal da Mealhada. 

A próxima reunião ordinária da Assembleia Municipal da Mealhada 
está agendada para o final de abril.
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seleções CHINesA e RussA esColHeRAm CeNTRo De esTáGIos Do luso
O Centro de Estágios do Luso recebeu, de 18 a 20 de janeiro, o estágio da Seleção Nacional de 
Futebol Sub19. Já em Março foi a vez da seleção russa de sub-18 escolher o Luso como local de 
preparação para os grandes desafios que vai disputar.

espAço INoVAção pRoNTo A ReCeBeR pRImeIRos CANDIDATos
O Espaço Inovação da Mealhada (EIM) está concluído e foi aberto o período de candidaturas ao 
uso daquele espaço. O EIM, construído a partir do aproveitamento das antigas instalações do 
matadouro municipal, é um edifício vocacionado para o acolhimento de iniciativas inovadoras de 
empreendedores e para a sociedade em geral, seja no âmbito social, cultural e económico, cujo 
formato permite a coexistência de diferentes entidades e projetos. Divide-se por dois pisos e é 
composto por 10 salas de trabalho, cinco em cada piso. Conta ainda com uma área de receção, 
uma sala de conferências/formação, devidamente equipada com meios audiovisuais, uma cafe-
taria e um parque de estacionamento privado. 

10ª GAlA Do DespoRTo DIsTINGuIu eQuIpAs, ATleTAs, TReINADoRes e DIRIGeNTes
O Cineteatro Municipal Messias encheu-se para acolher 10ª edição da Gala Desportiva do Municí-
pio da Mealhada. Um evento que, anualmente, pretende homenagear aqueles que ao longo da vida 
ou durante o ano se destacaram pela sua contribuição para o desenvolvimento do desporto no 
concelho da Mealhada. Nesta edição foram distinguidos a associação desportiva do ano, a equipa 
do ano, o dirigente do ano, o treinador do ano, a revelação do ano. Houve ainda distinções nas 
categorias de mérito desportivo, Incentivo, Dedicação e Carreira e Alto Prestígio, este ano ganho 
por João Pêga.    

CARNAVAl VolTou A seR INTeNsAmeNTe VIVIDo No CoNCelHo 
O Carnaval voltou, este ano, a ser vivido de forma intensa no município, quer pelas centenas de 
visitantes que vieram assistir ao desfile do Carnaval Luso-Brasileiro, quer pela generalidade dos 
munícipes, do 1 aos mais de 80 anos. O Carnaval de Palmo e Meio juntou cerca de 700 crianças das 
Instituições Particulares e Solidariedade Social no Pavilhão Municipal da Mealhada que vestiram a 
pele dos seus personagens favoritos das historinhas. O setor de Ação Social da autarquia orga-
nizou também uma tarde de Carnaval para os mais velhos. Mais de duas centenas de idosos das 
IPSS concelhias reviveram o Entrudo, numa tarde de convívio e animação, no Pavilhão Multiusos 
da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes. 

meAJoVem 2016 – eNCoNTRo De AssoCIAções CoNCelHIAs 
O Conselho Municipal da Juventude do Município da Mealhada promoveu, em fevereiro,  o primeiro 
encontro de associações concelhias – Meajovem 2016, subordinado ao tema “As associações de 
jovens na sociedade: o panorama no concelho e desafios futuros”. 
A iniciativa, que contou com a presença de representantes da Federação Nacional das Associa-
ções Juvenis e do Instituto Português do Desporto e Juventude, procurou colocar os jovens a tro-
car ideias sobre as temáticas em que trabalham, do ambiente à cidadania, da defesa dos direitos 
humanos à inserção social, do desporto à cultura e educação.

NoTíCIAS
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BTT VolTou à meAlHADA Com  “o” meeTING 
A modalidade de Orientação em BTT voltou a estar em destaque na região, em março, com duas 
provas para o Ranking Mundial da IOF e a Taça de Portugal da FPO. As provas principais contaram 
para o ranking nacional e mundial e serviram como Provas Modelo para o Campeonato do Mundo 
de Orientação em BTT a realizar em julho de 2016 nos concelhos de Águeda, Cantanhede e Mea-
lhada.

 mATA NACIoNAl Do BuçACo Tem plANo espeCíFICo De INTeRVeNção FloResTAl
O Plano Específico de Intervenção Florestal (PEIF) para a Mata Nacional do Buçaco foi aprovado 
para salvaguarda do património natural e edificado da Mata. Foi elaborado por um dos maiores 
especialistas da matéria no país e com recurso às mais avançadas tecnologias de análise e com-
portamento dos fogos. 
O PEIF centra-se na questão da prevenção dos fogos florestais, uma das principais ameaças à 
Mata Nacional do Buçaco, sob dois aspetos: a gestão da mata intramuros e a gestão das pro-
priedades florestais vizinhas, identificadas como aquelas que potencialmente poderão ser mais 
perigosas por serem mais suscetíveis ao fogo. O PEIF aponta duas medidas fundamentais a im-

plementar: a criação de um ponto de água no local e a criação de uma unidade de sapadores florestais, em permanência, na Mata Nacional do 
Buçaco. Mas, sublinha, estas medidas, só serão eficazes com a cooperação dos proprietários florestais vizinhos.

meAlHADA ClAssIFICADA TeRCeIRA melHoR CIDADe DA CIm
O Município da Mealhada foi considerado o terceiro melhor no âmbito da Comunidade Intermunici-
pal (CIM) – Região de Coimbra, logo atrás de Coimbra e Figueira da Foz. O ranking, elaborado por 
uma consultora independente, avalia três categorias: negócios, turismo e viver. 
O “Portugal City Brand Ranking”, um ranking que mede o valor das marcas dos 308 municípios 
portugueses, coloca a Mealhada logo a seguir a Coimbra e à Figueira da Foz no universo dos 19 
municípios que integram a CIM Região de Coimbra.

eXeCuTIVo ApRoVA 150 mIl euRos pARA oBRAs No CINeTeATRo DA pAmpIlHosA
A Câmara Municipal da Mealhada deu luz verde à atribuição de 150 mil euros ao Grémio de Instru-
ção e Recreio (GIR), da Pampilhosa, para a finalização das obras de recuperação do Cineteatro 
local. O subsídio, que já havia sido aprovado em 2014, pode agora ser concretizado após a aprova-
ção do protocolo de cedência do direito de superfície por parte do GIR, proprietário do Cineteatro. 
O protocolo celebrado entre a autarquia e o Grémio prevê a entrega dos 150 mil euros que permiti-
rão ao GIR finalizar as obras no Cineteatro e em contrapartida o espaço passará, durante 25 anos, 
para a tutela da autarquia, através da figura do direito de superfície. 

NoTíCIAS


