
Mealhada in
fo

m
a

ilboletim municipal
jul>set 16

n.º 61

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SONS DA TERRA
Espetáculo encerrou programa 
de Animação de Verão da Mealhada
 pág. 3, 4 e 5

 

OBRAS
Novo Centro Escolar da Mealhada
Aprovados projetos para jardins de infância,
Escola Secundária e EB2 da Mealhada 
 pág. 8 e 9

AÇÃO SOCIAL 
Roda Viva - Loja Social entrega 
material escolar a 80 famílias
 pág. 16 e 17



EDITORIAL

Agosto foi um mês em que o nosso concelho foi posto à prova. Os incêndios atingiram uma 
parte significativa da nossa área florestal – cerca de 780 hectares -, causaram avultados 
prejuízos, felizmente apenas materiais, mas esta tragédia teve o condão de mostrar quão 
unidos podemos ser quando confrontados com adversidades. Dos bombeiros - da Mealha-
da e da Pampilhosa - às corporações do resto do país que vieram prestar apoio, dos muní-
cipes, que apoiaram na logística, às Juntas de Freguesia, dos moradores às empresas, é de 
elementar justiça louvar e agradecer o empenho, o espírito de sacrifício e a preciosa ajuda 
de todos, evitando assim que a tragédia ganhasse proporções maiores. 
Este trimestre foi também de inauguração de um programa de animação, na sede do Mu-
nicípio, paralelo ao que já vem sendo desenvolvido no Luso. Procurámos, por um lado, criar 
uma dinâmica económica e cultural na cidade e, por outro, proporcionar alguns momentos 
lúdicos às famílias que, estando de férias, não as podem gozar fora do Município. 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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Durante duas noites, o comércio da Mealhada abriu portas e mos-
trou-se de uma forma diferente: com showcookings, demonstrações 
de produtos, rastreios, criação de montras vivas, descontos e promo-
ções especiais, promovendo a interação com os consumidores e dan-
do a conhecer as vantagens de comprar localmente. E com prémios 
para os consumidores. Nos dois dias, foram sorteados 2 conjuntos de 
vales de descontos no valor de mais de 300 euros. 

A iniciativa, organizada pela autarquia mealhadense e pela Associação 
Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA), com o apoio da 
União de Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, trans-
formou as ruas comerciais da cidade num espaço atrativo e animado. 

A autarquia, com a Escolíadas – Associação sócio-cultural, que desen-
volveu a produção do programa “Verão é na Mealhada”, assegurou a 
animação com um palco móvel, cedido pela Associação do Carnaval 
da Bairrada, que circulou pelas ruas de comércio da Mealhada, entre 
as 21h e as 24h, onde Dj’s e artistas atuaram ao vivo e ao ar livre. O re-
sultado foi uma enorme moldura humana que circulou pelas diversas 
artérias da Mealhada dando vida à cidade e ao comércio local.  

O “Comércio em festa” integrou o programa “Verão é na Mealhada”, 
que decorreu de julho a setembro, procurando satisfazer dois objeti-
vos: dinamizar as ruas, estimulando a adesão ao comércio tradicional 
e proporcionar alguns momentos lúdicos às famílias impossibilitadas 
de fazer férias fora.

Verão é na Mealhada

COMÉRCIO EM FESTA 
ANIMOU CENTRO DA CIDADE

ADERENTES 

Aliópticas,Lda
Armazém do Fitness

Bairragri
Florista Mélita

Leal Fashion Store
Maria Emília Monteiro Alves

Mennah Cabeleireiros
Z.F. Mediação de Seguros,Lda

Blackbrown
Cais Pharma

Central Ópticas 2
Dunas Bar
Edição, Lda

Esplanada Jardim
Foto Dany

Jardim dos Sabores
Kate e Brinca
Korpo Ativo

Make up Studio
Modas Tentação
Papelaria Jardim

Pintinhas
Pizzaria Tropical

Pé de Feijão
Restaurante La Toscana

Talhos Ernesto
Univisão

Óptica Olha’Arte



O Programa “Verão é na Mealhada”, que animou a cidade nos meses 
de julho, agosto e setembro, foi criado a pensar nos munícipes, no co-
mércio, nas diversas forças vivas que se quiseram associar, mostrando 
grande dinamismo económico, social e cultural. Criado com o objetivo 
de dinamizar a economia local e o de proporcionar momentos lúdicos 
às famílias, o Verão é na Mealhada contou iniciativas abrangentes, quer 
em termos de público, quer em termos do local onde se realizaram: no centro, junto ao Jardim Municipal, 
no Parque da Cidade, na zona do Choupal e até nas Piscinas. 

Os sábados foram da de arraial popular, cruzando, no mesmo dia, escolas de samba, ranchos folclóricos e 
artistas do concelho, as quartas foram direcionadas para as crianças. As Piscinas Municipais transforma-
ram-se, no seu último dia de funcionamento, numa praia aberta às famílias e a criançada contou ainda com 
uma atuação da cantora Xana Toc Toc. Os jovens viram celebrado o Dia Internacional da Juventude com 
atuações do bailarino e cantor Cifrão e tiveram uma glow night party que teve como atração principal o DJ 
Fernando Alvim, num dia verdadeiramente “fora da caixa”.

O comércio em festa, durante dois dias, foi um sucesso junto de comerciantes e de consumidores assim 
como o Festival de Samba da Mealhada que se realizou no centro da cidade e atraiu centenas de pessoas 
à Mealhada. O programa terminou com o espetáculo “Sons da terra”, que colocou em palco, no dia 24 de 
setembro, diversos artistas do concelho que, de uma forma solidária, contribuíram para uma noite cujo 
objetivo principal foi angariar roupa para a Roda Viva – Loja Social da Mealhada. 

animação cultural
“VERÃO É NA MEALHADA” 
COM PROPOSTAS PARA 
TODA A GENTE

Dinamizar a economia 
e criar momentos 
lúdicos foram os 
objetivos do programa
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PARQUE EM FESTA

5000pessoas

SONS DA TERRA

650peças de roupa

350têxteis lar

JUVENTUDE 
FORA DA CAIXA

650pessoas

ARRAIAIS

150horas

INSUFLÁVEIS

2550crianças

FESTIVAL DE SAMBA

5000pessoas
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A solidariedade e a união sobressaíram e suplantaram o terror dos 
incêndios que assolaram o concelho da Mealhada nos dias 10, 11 e 
12 de agosto. O apoio das populações foi notório durante os incên-
dios, quer no combate ao fogo propriamente dito, quer na doação 
de géneros, quer, posteriormente, de quantias em dinheiro. 

Sob o mote do Troféu Solidariedade, um jogo de futebol que opôs o 
Futebol Clube da Pampilhosa a uma seleção de jogadores oriundos 
de diversas equipas do concelho da Mealhada, nomeadamente do 
Clube Desportivo do Luso, do Centro Recreativo de Antes, do Grupo 
Desportivo da Mealhada e do Sport Clube Carqueijo, conseguiu-se 
juntar 17.070 euros, 8.535 euros para cada uma das corporações de 
bombeiros do concelho (Mealhada e Pampilhosa). 

Mais uma vez, as pessoas e empresas responderam afirmativamente 
ao desafio da autarquia.  

A Câmara Municipal da Mealhada agradece a todos os que apoiaram 
a iniciativa. Aos clubes e jogadores, à Delegação da Mealhada da Cruz 
Vermelha Portuguesa, aos presidentes de Junta de Freguesia que, 
mais uma vez, demonstraram a sua capacidade de mobilização, aos 
comerciantes que disponibilizaram os bilhetes nos seus estabeleci-
mentos, às empresas e a todos os cidadãos que contribuíram para 
este resultado, que superou as melhores expectativas da autarquia.
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solidariedade
DONATIVOS PARA 
OS BOMBEIROS 
TOTALIZARAM 17.070 EUROS



A Câmara Municipal da Mealhada aprovou a atribuição de um crédito no 
valor da fatura de água às populações que estiveram na frente de com-
bate aos incêndios junto dos bombeiros, cedendo água às corporações e 
até transportando água pelos seus próprios meios. 

As populações que sofreram mais com os incêndios – e que se juntaram 
elas próprias aos bombeiros no combate - não deveriam ser penalizadas 
pelo elevado consumo de água verificado nesses dias. Assim, o Executivo 
decidiu atribuir um crédito automático na fatura aos munícipes que re-
gistaram um consumo 10% superior à média do último trimestre (maio, 
junho e julho). O crédito foi do consumo excedente à média verificada. 

Esta medida aplicou-se a munícipes residentes  nas localidades de Sal-
gueiral, Luso (Bairro da Creche), Várzeas, Catraia (Norte), Lameira de S. 
Pedro (Norte), Barrô, Lograssol, Silvã, Mala e Mealhada (zona desde o 
Cruzamento da Churrasqueira Rocha ao entroncamento da Póvoa da 
Mealhada). 
O Executivo entendeu que esta foi a forma de minimizar os custos com os 
consumos de água na prestação de um serviço público que evitou danos 
maiores no concelho.

A autarquia promoveu, durante os meses de setem-
bro e outubro, um conjunto de sessões de esclareci-
mento dedicadas a medidas que possam minimizar 
os danos provocados pelos incêndios. 
As sessões, realizadas por técnicos da Organização 
Florestal Atlantis (OFA) e acompanhadas por mem-
bros do Executivo Municipal, decorreram nas diver-
sas freguesias do concelho. 

aprovado

CRÉDITO DE 
ÁGUA ÀS 
POPULAÇÕES 
AFETADAS 
PELOS 
INCÊNDIOS 

sessões de esclarecimento

MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO DA
FLORESTA
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A Delegada Regional da Educação do Centro, Cristina Oliveira, visitou 
a Mealhada para tomar conhecimento da realidade de algumas das 
infraestruturas escolares públicas do Município. De um lado, os dois 
centros escolares novos: Mealhada e Luso; do outro, os jardins de in-
fância e a Escola Secundária onde são necessárias e foram já aprova-
das obras de requalificação e ampliação.

Além dos dois centros escolares, Cristina Oliveira visitou três jardins de 
infância públicos que necessitam de intervenção urgente. O de Casal 
Comba, que tem 19 crianças, o de Carqueijo, que arrancou o ano leti-
vo com nove crianças, e o do Canedo (Pampilhosa), frequentado por 12 
crianças. Estes três jardins, apesar de estarem devidamente apetrecha-
dos, funcionam em instalações algo antigas e exíguas para as necessida-
des atuais. O Executivo já aprovou o lançamento a concurso do projeto 
de execução das três obras, cujo valor ascende a 450 mil euros. 

A Escola Secundária da Mealhada também foi incluída na visita de Cris-
tina Oliveira, que ficou a conhecer o projeto de reabilitação daquela es-
cola. Orçado em cerca de 700 mil euros, os trabalhos incidirão sobre o 
edifício principal, das fachadas, das comunicações interiores (escadas) e 
do ginásio, bem como nas áreas exteriores, nomeadamente de apoio à 
prática desportiva.

Também a Escola Básica (EB2) da Mealhada será alvo de uma inter-
venção por parte da autarquia. Os trabalhos serão de recuperação e 
manutenção de alguns espaços mais degradados, nomeadamente ao 
nível das salas de ciências, dos espaços de serviços, como o bar e a pa-
pelaria/ reprografia e também ao nível de espaços exteriores, como a 
zona central de acesso aos diversos blocos que compõem a escola.  A 
intervenção deverá avançar tão breve quanto possível. Esta escola tem 
cerca de 300 alunos que frequentam do 5º ao 9º ano de escolaridade.
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OBRAS

visita

DELEGADA 
REGIONAL DE 
EDUCAÇÃO 
NO MUNICÍPIO 



O Centro Escolar da Mealhada custou cerca 
de 2,77 milhões de euros, tendo sido com-
participado em 85%, no âmbito do Mais Cen-
tro – Programa Operacional e Regional do 
Centro. Foi iniciado em 2014 e construído de 
forma faseada, já que a edificação foi concre-
tizada no local da antiga escola. Só este ano 
entra em pleno funcionamento, com 10 salas 
para a escola EB1 e um Jardim de Infância 
com duas salas, biblioteca, refeitório e áreas 
técnicas. O ano letivo começou ontem com 
215 alunos, no 1º ciclo, e 28, no pré-escolar.

Custo total da Obra

2,7Milhões€

O Centro Escolar do Luso recebe, este ano, 
106 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. 
Custou cerca de 1 milhão e 348 mil euros e 
foi financiado pelo QREN em 85%, no âmbito 
do Mais Centro – Programa Operacional. O 
edifício divide-se em três blocos: um desti-
nado ao 1º ciclo do Ensino Básico, outro ao 
pré-escolar e um terceiro, o principal, que in-
tegra todas as valências transversais, como 
a cozinha e o refeitório, o espaço internet, os 
serviços administrativos, um espaço poliva-
lente e biblioteca.

Custo total da Obra

1,3Milhões€

educação

CENTRO 
ESCOLAR 
DO LUSO 

já aberto na mealhada

NOVO ESPAÇO INTERNET
O novo espaço internet está à disposição dos munícipes no edifício 
da Loja do Cidadão da Mealhada, situada na Rua Cerveira Lebre, em 
pleno núcleo central da cidade. O utilizador pode aceder a um termi-
nal de computador e usufruir da ligação internet, no horário de fun-
cionamento do Espaço do Cidadão, entre as 9h30 e as 17h30, com 
interrupção entre as 13h e as 14h, para almoço.
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Cerca de 3200 pessoas desfrutaram das atividades desenvolvidas 
pelo Centro de Interpretação Ambiental (CIA) em menos de um ano 
de funcionamento. 

O balanço do primeiro ano de funcionamento do CIA é positivo e ultra-
passou, claramente, as expetativas. Desde Outubro de 2015, passaram 
pelo CIA 3200 pessoas, desde crianças do pré-escolar a alunos do pri-
meiro e segundo ciclos, de alunos do secundário a adultos e idosos. E 
não só do concelho da Mealhada, como dos vizinhos Anadia, Coimbra e 
Águeda, e de outros mais distantes como Arganil, Espinho e Gondomar. 
As atividades desenvolvidas, sempre ligadas à sensibilização ambiental, 
incluem jogos, oficinas, conferências e sessões de sensibilização e per-
cursos de descoberta da natureza. E têm como temas principais a água, 
a floresta, o reino animal, os resíduos, a horta e jardinagem, o ambiente 
e a natureza no seu todo.

O Centro de Interpretação Ambiental, inaugurado em outubro de 2015, 
é um espaço lúdico e educativo, equipado com modernos meios audiovi-
suais e preparado para realizar as mais diversas atividades pedagógicas. 
É um espaço aberto a toda a comunidade, mas com especial relevância 
para as crianças e jovens. Situado junto ao Parque da Cidade, tira parti-
do deste espaço verde e vice-versa, proporcionando inclusive atividades 
diárias, como o peddy-paper, a quem por ali passe, sem necessidade de 
marcação prévia. 

Visitas desde outubro de 2015

3200
Oficinas:

Tardes AltAmbiente

Hoje é dia de...

Sábado no parque

Ginásio Verde

Célula - a base da vida

10  Mealhada  boletim municipal    

AMBIENTE/
EDUCAÇÃO



O CIA tem como missão informar e sensibilizar os cida-
dãos para a problemática ambiental, promovendo a mu-
dança de comportamentos e de atitudes, para que toda 
a comunidade saiba lidar com os desafios do desenvol-
vimento sustentável. As atividades procuram contribuir 
para a formação de uma cidadania ambientalmente mais 
consciente e informada e dar a conhecer o património na-
tural, sensibilizando para a valorização e preservação dos 
recursos naturais do concelho de Mealhada e da região.

O projeto sobre os morcegos da Mata do 
Bussaco realizado pela Casa da Criança 
Maria do Resgate Salazar, da Fundação 
Bissaya Barreto, com o apoio do CIA, arre-
cadou o 3º lugar da 13ª edição do “Ciência 
na Escola” – Fundação Ilídio Pinho.

No projeto, as crianças identificaram as 15 espécies de morce-
gos presentes na Mata Nacional do Buçaco (candidata a Patri-
mónio Mundial da UNESCO), espalharam várias caixas abrigo 
no concelho da Mealhada para que os morcegos pudessem 
dormir e ficar protegidos durante o dia, realizaram ações de 
sensibilização junto da população e produziram diversos mate-
riais didáticos que deram origem a uma exposição que esteve 
patente no Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada. 
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A Câmara Municipal deu início ao processo de elaboração do Plano Estratégico para a Educação, um 
documento que deverá estar concluído daqui a um ano e em vigor já no ano letivo 2017/2018. 

O Plano Estratégico para a Educação do Município da Mealhada é, como o nome indica, um documento que 
define a estratégia educativa de uma forma alargada, envolvendo não só a comunidade educativa como as 
empresas, as associações, as Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Autarquia e até entidades 
como o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

O Plano será elaborado por António Rochete, professor na Faculdade de Letras da  Universidade de Coim-
bra, que explicou, no decorrer da apresentação do cronograma para realização do documento, que o obje-
tivo é criar “um sistema formativo integrado” a partir de políticas que facultem “respostas às necessidades 
dos cidadãos, prevendo as transformações sociais e cívicas da comunidade”. 

“Qual é a missão da Educação no nosso território? O Que é que que-
remos do nosso aluno quando este termina o 12º ano na Mealhada?”. 
São estas as questões a que o Plano deve responder, explicou António 
Rochete, adiantando que a Educação deve ser enquadrada na pers-
petiva da realização profissional, da qualidade de vida e da cidadania. 

 
Ao longo de um ano, a equipa do docente desenvolverá as diversas 
etapas do Plano, sendo que os primeiros meses serão de diagnóstico 

da situação atual. A partir de Setembro de 2017, o Plano já deverá ser posto em prática, com monitorização 
contínua. 

O Plano Estratégico para a Educação e a revisão da Carta Educativa, que data de há 10 anos, foram duas 
das medidas que o atual Executivo definiu como prioritárias neste mandato. A nova Carta Educativa já foi 
concluída e aprovada. 

 

educação
CÂMARA AVANÇA COM 
PLANO ESTRATÉGICO 
PARA A EDUCAÇÃO

O Plano já está a ser 
elaborado e será im-
plementado a partir 
de setembro de 2017
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O Conselho Municipal de Educação da Mealhada considera 
“uma mais-valia para o Agrupamento de Escolas da Mea-
lhada” a forma como tem sido implementado o Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências, assi-
nado há cerca de um ano. 

Em reunião ordinária, os conselheiros sublinharam a “forma 
transparente” como o Contrato tem sido implementado pelo 
Município, cumprindo, de forma escrupulosa, o estabelecido 
no mesmo. A reunião serviu ainda para uma análise aos resul-
tados do ano letivo transato, tendo referido, tanto o diretor 
da Escola Secundária da Mealhada, como o diretor da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, que os resultados alcança-
dos pelos alunos foram, de forma geral, “muito positivos”.

A Receção Municipal à comunidade educativa decorreu no Ci-
neteatro Messias, com o vice-presidente da Autarquia, Guilher-
me Duarte, a dar as boas vindas a docentes e funcionários do 
Agrupamento de Escolas da Mealhada e da Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre. 

contrato interadministrativo

NOTA POSITIVA 
DO CONSELHO 
MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

novo ano letivo

RECEÇÃO 
AOS DOCENTES 
NO CONCELHO 
DA MEALHADA

Gestão pedagógica -> Escola

Gestão e manutenção dos espaços - > Autarquia

Rede Educativa do Município de Mealhada

Educação Pré-Escolar: 9

1.º CEB: 6

2.º e 3.º CEB: 2

Ensino Secundário: 1

Ensino Profissional Privado: 1

>

>
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btt
CAMPEONATO MUNDIAL 
DE ORIENTAÇÃO NA MEALHADA

Mais de 400 atletas de BTT invadiram a Bairrada na disputa pelo 
Campeonato Mundial de Orientação em BTT, que decorreu, de 23 a 
31 de julho, na Mealhada, em Cantanhede e em Águeda.  
A mais importante prova do Mundo de Orientação em BTT (MT-
BOC’16) trouxe 21 seleções de todo o mundo à região na XIV edi-
ção do Campeonato do Mundo, na categoria de Elites, e na IX na 
categoria de Juniores. Realizou-se ainda o Campeonato da Europa 
de Jovens de O-BTT. 
Esta foi uma organização conjunta da Federação Portuguesa de Orientação e dos municípios da Mealhada, 
de Cantanhede e de Águeda, que procuraram potenciar o turismo na região, divulgando as suas riquezas 
junto de atletas de todo o mundo. 

 

futebol
HOMENAGEM AO GRUPO 
DESPORTIVO DA MEALHADA

O Executivo Municipal da Mealhada prestou homenagem ao Gru-
po Desportivo da Mealhada pelas conquistas alcançadas na época 
2015/16, nomeadamente pela subida à 1ª Divisão Distrital das equi-
pas seniores e juvenis.

Foi numa cerimónia simples, mas significativa, que Rui Marqueiro, pre-
sidente da Câmara da Mealhada, acompanhado dos restantes mem-
bros do Executivo, parabenizou jogadores, equipa técnica e dirigentes 

do Grupo Desportivo da Mealhada (GDM) pelos êxitos alcançados na última época, nomeadamente pela 
subida à 1ª Divisão Distrital das equipas seniores e juvenis. “Quero felicitar o GDM pelo dinamismo, pelo es-
pírito de juventude e pela união que tem demonstrado. Tem sabido fazer das fraquezas forças”, sublinhou 
Rui Marqueiro, referindo que a autarquia tem procurado adaptar-se às novas exigência desportivas, no-
meadamente a nível da formação, com a criação de campos relvados sintéticos. E reiterou estar disponível 
para continuar a apoiar o desporto.
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centro de estágios de luso
“CASA” DE EQUIPAS DA SUPER LIGA 

O Centro de Estágios de Luso voltou a merecer a preferência de três 
equipas de futebol que disputam a Super Liga. Depois do Futebol 
Clube de Arouca, que se concentrou no Luso entre 22 de junho e 2 
de julho, o Centro de Estágios de Luso recebeu também, de 9 a 16 
de julho, o Clube Desportivo de Tondela, e o Clube Sport Marítimo, 
entre os dias 20 de julho e 3 de agosto. Também a equipa AL Khaleej 
Club, dos Emirados Árabes Unidos, estagiou no Luso e foi recebida 
na Câmara Municipal da Mealhada juntamente com o cônsul daque-
le país em Portugal.
  

hóquei em patins
MEALHADA FOI PALCO DA SUPERTAÇA 

A Mealhada recebeu a final da Supertaça António Livramento, em 
hóquei em patins, disputada entre a SL Benfica e FC Porto.  

A final da Supertaça António Livramento, que marcou o arranque da 
nova época de hóquei em patins, foi disputada no Pavilhão Munici-
pal da Mealhada, num dia de grande festa para a modalidade, em 
especial para o FC Porto, que venceu o encontro (13-7).
Esta é mais uma prova de que o Município está intrinsecamente liga-
do a esta modalidade e que tem condições, nas suas infraestruturas 
desportivas, para merecer a confiança da Federação de Patinagem 
de Portugal, na organização de grandes eventos. 

CD Tondela

CS Marítimo
FC Arouca

AL Khaleej Club
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roda viva – loja social
ENTREGA DE MATERIAL  ESCOLAR

Cerca de oitenta conjuntos de cadernos, 
dossiês, lápis, canetas e outros materiais 
essenciais ao arranque do ano letivo foram 
entregues pela Câmara da Mealhada, atra-
vés da Roda Viva - Loja Social, a famílias com 
crianças e jovens em idade escolar. O mate-
rial resulta da doação de particulares e agen-
tes económicos, mas também da aquisição 
por parte da autarquia, com fundos gerados 
a partir de iniciativas dinamizadas pelo Setor 
de Ação Social. 

O momento da entrega do material foi aproveitado pela vereadora da Ação Social, Arminda Martins, para 
divulgar o “Espaço Casa”, uma nova área da Loja Social onde se encontram utensílios e peças de decoração 
para a casa muito diversificadas. Fruto de diversas doações, a Roda Viva dispõe de um conjunto de objetos 
– desde molduras a castiçais jarras, bijuteria, objetos de lazer como alguns dvd, cd ou móveis – que pode-
rão ser solicitados, por exemplo, pelas crianças que pretendem oferecer uma prenda à mãe no dia do seu 
aniversário. “É mais uma resposta que damos que tem que ver não com necessidade básicas mas entra já 
na área dos afetos e do fortalecimento dos laços familiares”, sublinha. 

A Roda Viva – Loja Social apoia atualmente cerca de 350 agregados familiares em situação de vulnerabili-
dade e/ ou com dificuldades financeiras através da distribuição de bens alimentares, roupa, calçado, brin-
quedos, móveis, têxteis e utensílios para casa, com o devido acompanhamento dos beneficiários por parte 
dos Serviços de Ação Social do Município. 

A “Roda Viva” – Loja Social do Município de Mealhada é uma resposta social ino-
vadora, dinamizada pelo Gabinete de Acão Social, que funciona como um espaço 
de partilha e solidariedade para com os munícipes mais carenciados. Neste es-
paço, a autarquia conta com a colaboração de cerca de 400 doadores aos quais 
se juntam vários voluntários que, trabalhando em rede, asseguram que os bens 
doados chegam a quem mais precisa. “Pelo trabalho que todos têm conseguido 
desenvolver, impõe-se uma palavra de agradecimento. Seja pelo empenho, pela 
dádiva e pela generosidade”, sublinha a vereadora Arminda Martins. 
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ocupação dos tempos livres
“AVENTURAS DE VERÃO” COM CULTURA, 
PASSEIOS, DESPORTO E MÚSICA

O programa de Ocupação dos Tempos Livres “Aventu-
ras de Verão”,  da Autarquia, proporcionou aos jovens, 
dos 6 aos 14 anos, atividades das mais diversas nos 
meses de verão. 
 
O programa procura ser um complemento e apoio da 
autarquia às famílias nos meses em que não existe atividade escolar, dando-lhes a possibilidade de deixa-
rem os seus educandos num local seguro e com atividades que fomentam a aquisição de competências 
sociais e pessoais e a integração em grupo. É preenchido com as mais variadas atividades desportivas, 
culturais e recreativas: piscina, dança, futebol, andebol, voleibol, basquetebol e outro tipo de jogos, como 
os jogos aquáticos, de tabuleiro ou de expressão musical e movimento, workshops de ambiente, de culi-
nária ou de ciência, sessões de escrita criativa, de cinema ou fotográficas, viagens e passeios ou visitas 
educativas.
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transferências de verbas
MAIS DE 200 MIL EUROS 
PARA JUNTAS DE FREGUESIA

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou o 
apoio financeiro de 204.440 euros à União de 
Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e 
Antes, Junta de Freguesia de Barcouço, Junta 
de Freguesia da Vacariça, Junta de Freguesia 
de Luso e Junta de Freguesia da Pampilhosa.

A proposta aprovada de contrato interadminis-
trativo de delegação de competências com a 
União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do 
Bairro e Antes diz respeito às obras de requali-
ficação do Largo Dr. António Antunes Breda e sua envolvente (Rua dr António Dias dos Santos, Rua do La-
meiro e Rua das Padeiras), na Póvoa da Mealhada. A intervenção ascende a 8.498,13 euros e inclui arranjos 
urbanos e alteração do trânsito automóvel, acesso pedonal e arranjo da área dos contentores do lixo, de 
forma a valorizar a zona de lazer contígua ao Largo.
Com a União de Freguesias foi ainda aprovado um protocolo para apoio financeiro da reparação dos La-

vadouros de Sernadelo, perpetuando um património público que, embora 
não tendo já o uso de antigamente, continua a servir a população. As obras 
custarão 10.494 euros e têm um prazo de dois meses.

O contrato interadministrativo de delegação de competências com a Junta 
de Freguesia de Barcouço ascende a  36.698 euros e visa a reposição de 
parte de um muro que ruiu e a estabilização de taludes na Estrada de Gra-
da, em Barcouço. 

No que se refere à Junta de Freguesia da Vacariça, a proposta de contra-
to de delegação de competências destina-se à pavimentação da estrada 
Pêgo-Carvalheiras (liga o Luso a Penacova). Trata-se de uma obra de repa-
ração da referida via numa extensão de 1130 metros que tem o custo de 
32.992,50 euros. Foi ainda aprovado um protocolo financeiro com a Jun-

UF de Mealhada,
Ventosa do Bairro e 
Antes
18.992,13€
» Requalificação do Largo
   Dr. António Antunes Breda
» Reparação dos Lavadouros 
de Sernadelo 

JF de Barcouço
36.698,37€
» Reposição de muro na 
   Estrada de Grada
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subsídios extraordinários
EXECUTIVO APOIA COLETIVIDADES

O executivo da Mealhada aprovou a atribuição 
de subsídios extraordinários a três coletividades 
do Município, num total de sete mil euros. 

As coletividades contempladas foram o Centro Re-
creativo e Cultural de Sargento-Mor, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pampi-
lhosa e o Grupo Cénico e Recreativo de Santa Cristina. 

O Centro Recreativo e Cultural de Sargento-Mor foi 
apoiado com 2500 euros para trabalhos de isolamento da sua sede, enquanto igual montante foi atribuído 
ao Grupo Cénico e Recreativo de Santa Cristina para manutenção ou substituição de portas e janelas da 
sede do grupo. 

Já os 2000 euros atribuídos à corporação de Bombeiros da Pampilhosa serviram para apoiar as comemo-
rações do 90º aniversário, nomeadamente para a criação de uma escultura ao bombeiro.  
  

ta da Vacariça, cujo valor é de 6.002,40 euros, para a 
construção de sanitários públicos junto à Capela do 
Travasso. 

Já o contrato celebrado com a Junta de Freguesia de 
Luso diz respeito à instalação de um parque infantil 
junto ao Lago do Luso, nas imediações do restauran-
te/cafetaria, dando resposta aos anseios da popula-
ção. O valor estimado da intervenção é de 21.729,49 
euros.

O contrato com a Junta da Pampilhosa refere-se à re-
cuperação do Largo das Covas da Baganha e implica a 
reabilitação do palco ali existente, a edificação de ins-
talações sanitárias e arrumos e a criação de acessos 
pedonais. O valor da obra ascende aos 93.678,68 euros.

 

JF da Vacariça
38.994,90€
» Pavimentação da estrada Pêgo-Carvalheiras 
» Construção de sanitários públicos
   junto à Capela do Travasso

JF de Luso
21.729,49€
» Parque infantil junto 
   ao Lago do Luso

JF de Pampilhosa
93.678,68€
» Recuperação do Largo 
  das Covas da Baganha
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CÂMARA APROVA ATRIBUIÇÃO DE VERBA 
COMPENSATÓRIA DE PREJUÍZOS 
À ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião do 
Executivo de dia 5 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro de 24 mil euros à Associação de Carnaval da 
Bairrada (ACB) com o objetivo de compensar a ACB pelos 
prejuízos registados no corso de 2016.
A cláusula 8 do protocolo celebrado entre o Município e a 
ACB estabelecia a atribuição de “um apoio financeiro de 
60 mil euros para a realização do Carnaval de 2016, que 
poderá ir até ao montante máximo de 84 mil euros, no 
caso de condições atmosféricas adversas, considerando 
que se trata de um risco não segurável”. 
Apresentado o relatório de contas pela ACB, o Executivo 
aprovou, por unanimidade, a atribuição desta diferença 
de 24 mil euros, tendo em conta que as condições me-
teorológicas adversas foram realmente decisivas para a 
perda de receita por parte da referida associação, tendo 
até originado o cancelamento do corso carnavalesco na 
terça-feira de Entrudo, devido à intensidade da chuva. 
 

EXECUTIVO APROVA ALTERAÇÕES PROPOSTAS 
PELO GIR PARA CONCLUIR PROCESSO 
DO CINETEATRO DA PAMPILHOSA
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo, as últimas alterações propostas pela direção 
do Grémio de Instrução e Recreio (GIR) para a assinatura 
do protocolo que permitirá finalizar as obras e abrir ao 
público o Cineteatro da Pampilhosa. 
As alterações foram aprovadas por unanimidade e a ex-
petativa do Executivo é a de que as mesmas permitam 
finalizar um processo já longo, que impediu, até agora, a 
abertura daquela infraestrutura. 
O Cineteatro da Pampilhosa é um edifício de enorme va-
lor histórico, que data de 1906, sendo uma das primeiras 
salas de espetáculos do país. E foi ponto de passagem de 
grandes companhias de teatro até meados da década de 
80 do século XX, quando fechou portas. 
Depois de várias tentativas de reerguer o espaço, deu-
-se início à empreitada de recuperação do emblemático 
edifício, com o apoio financeiro do Governo e da Câmara 

Municipal da Mealhada, no valor de mais de 400 mil eu-
ros. O prazo de conclusão das obras seria de um ano, mas 
surgiram diversas complicações que impediram o teatro 
de reabrir portas. 
Em 2014, o executivo aprovou a verba de 150 mil euros 
para finalizar as obras do Cineteatro, mas esta ficaria de-
pendente do protocolo de cooperação que nunca che-
gou a ser aprovado pelo GIR. Já em março deste ano che-
gou ao Executivo Municipal nova proposta de protocolo, 
mas, posteriormente, foram sendo sucessivamente soli-
citadas alterações. Aprovadas estas últimas alterações ao 
documento, o Executivo conta que esteja ultrapassado o 
impasse que durava há alguns anos. 
    

AUTARQUIA APROVOU PROGRAMA 
DE RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
COM APOIO A FUNDO PERDIDO 
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou, em reunião 
de Câmara, uma nova versão do Programa de Incentivo 
à Recuperação do Património Edificado Concelhio (PIR-
PEC), um programa que pretende incentivar os muníci-
pes a reabilitarem o património edificado mais antigo e 
degradado, contando, para tal, com apoio financeiro, a 
fundo perdido. 
A nova versão do PIRPEC estabelece as condições em 
que a autarquia dará apoio às obras de reabilitação do 
património edificado em aglomerados urbanos em todo 
o território do Município. São destinatários do programa 
todos os proprietários, usufrutuários, locatários, titulares 
do direito de uso e de habitação, superficiários e manda-
tários dos edifícios a intervencionar. O apoio financeiro 
previsto é concedido pela Autarquia sob a forma de sub-
sídio a fundo perdido e tem carácter de complementari-
dade ao autofinanciamento, mediante a apresentação de 
candidatura e aprovação da mesma. 
O tipo de intervenção é também abrangente: vai desde a 
substituição pontual da caixilharia a obras de reabilitação 
geral, não excluindo, por exemplo obras de ampliação 
para melhoria das condições de habitabilidade e de fun-
cionalidade ou alterações de utilização. 
A alteração dos critérios do PIRPEC, programa que foi 
criado em 1992, justifica-se pelo facto do maior constran-

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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gimento à reabilitação ser de domínio financeiro.
E traduz o empenho e o esforço da Câmara Municipal de 
Mealhada na recuperação do património do seu conce-
lho, bem como na sensibilização e motivação para esta 
tarefa de interesse da comunidade. “É de todo fundamen-
tal que a par das intervenções de requalificação do es-
paço público dos aglomerados urbanos promovida pela 
Câmara Municipal se reabilite e regenere o património 
edificado, incentivando as intervenções dos particulares 
através do PIRPEC, adaptado aos desafios atuais no âm-
bito do urbanismo, bem como, tendo em consideração a 
conjuntura socioeconómica vigente no concelho”, subli-
nha o documento agora aprovado. 
“O concelho da Mealhada, à imagem de muitos outros 
concelhos deste país, tem observado, ao longo dos últi-
mos anos, o declínio de algum do património edificado, 
localizado nas zonas centrais dos aglomerados urbanos. 
Estes lugares apresentam um significado muito impor-
tante na nossa memória coletiva, principalmente pelos 
seus valores culturais, sociais e patrimoniais. Por isso 
mesmo a reabilitação arquitetónica, urbanística e funcio-
nal destes lugares deve estar nas prioridades das políti-
cas urbanas”, acrescenta o mesmo documento.  
   

CONTRATAÇÃO DE 24 DOCENTES PARA AEC
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou a contratação 
de 24 docentes para lecionar as Atividades de Enriqueci-
mento Curricular (AEC) do 1º ciclo do Ensino Básico, de-
signadamente para o ensino de música, atividades física 
e desportiva e expressões artísticas. 

CÂMARA APROVA ATRIBUIÇÃO 
DE SUBSÍDIO À ACIBA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a intenção de atribuir um subsídio de 2.500,00 euros à 
Associação Comercial e Industrial Bairrada-Aguieira (ACI-
BA), para apoio à realização do sorteio da “Tômbola de 
Natal”. 

 
REUNIÃO DE 30 SETEMBRO 2016
A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu em sessão or-
dinária, no passado dia 30 de setembro, na Escola Profis-
sional Vasconcellos Lebre, tendo sido aprovados os Con-
tratos Interadministrativo de Delegação de Competências 
com as juntas de freguesia de Barcouço, Luso, Pampilhosa 
e coma União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do 
Bairro e Antes. 
Foram ainda aprovadas as propostas de Derrama (0,5 ou 
1% para empresas com volume de negócios inferior ou 
superior a 150 mil euros, respetivamente), IRS (2%) e Im-
posto Municipal sobre Imóveis (0,3%, com deduções de 
20, 40 e 70 euros para quem tenha 1, 2 3 ou mais filhos, 
respetivamente) para o ano de 2017.
A próxima reunião ordinária da Assembleia Municipal da 
Mealhada será agendada para final de Dezembro. 

 

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES



22  Mealhada  boletim municipal    

Restaurantes

A Regional
Rua Dr. Lúcio Pais Abranches
3050-249 Luso
 231 939 272
 
Amigos D’Alex
Rua Padre Dr. António Antunes Breda, nº 47
3050-327 Mealhada
 231 400 146
 joaoapsoares@hotmail.com
 
Basílio dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra, n.º 101
3050-374 Mealhada
 231 201 300
 
Churrasqueira Rocha 4M
Travessa da Churrasqueira
3050-352 Mealhada
 231 202 357
 rocha@churrasqueirarocha.com
 www.churrasqueirarocha.com
 
Couceiro dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra n.º177
3050-374 Mealhada
 231 202 098
 restaurantecouceiro@hotmail.com
 
Dom Rogério
Rua Ponte de Viadores
3050-184 Mealhada
 231 201 376
 mealhada@domrogerio.pt
 mealhada.domrogerio.pt
 
Flor da Bairrada
Av. da Restauração n.º23/7
3050-375 Mealhada
 231 202 311
 
Floresta dos Leitões
Avenida Restauração, n.º 87
3050-347 Mealhada
 231 202 025
 florestadosleitoes@gmail.com
 
Fogo no Chão
Rua da Feira, Santa Luzia
3050-106 Barcouço
 239 912 491
 
Grande Hotel do Luso
Rua Dr. Cid de Oliveira n.º86
3050-210 Luso
 231 937 937
 info@hoteluso.com
 www.hoteluso.com

Hilário 4M
Av. da Restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Hotel Eden
Av. Emídio Navarro n.º34
3050-224 Luso
 231 930 191
 geral@hoteleden.pt
 www.hoteleden.pt
 
La Toscana
Rua Dr. Costa Simões, n.º54
3050-326 Mealhada
 231 204 789
 lili.silva0019@gmail.com
 
Licínio
Av.Cidade de Coimbra n.º96/100
3050-374 Mealhada
 231 202 061
 restaurantelicinio@gmail.com
 www.restaurantelicinio.com.pt
 
Lourenços
Ed. Oasis, Av Emídio Navarro, Lj 3
3050-228 Luso
 231 939 474
 teresa_moura@live.com.pt
 
Manuel Júlio
Largo da Feira - St. Luzia
3050-106 Barcouço
 239 913 512
 geral@manueljulio.pt
 www.manueljulio.pt
 
Meta dos Leitões 4M
Av. da Restauração
3050-382 Mealhada
 231 209 540
 casadesarmento@gmail.com
 casadesarmento.pt
 
NelsonFT Simões dos Leitões 4M
Av. da Restauração n.º2
3050-382 Mealhada
 231 202 031
 geral@nelsonftdosleitoes.pt
 nelsonftdosleitoes.pt
 
O Calvário
Rua do Calvário, n.º 36
3050-112 Barcouço
 239 911 132
 patricia.melo@sapo.pt

O Cantinho
Av. da Floresta n.º 117
3050-347 Mealhada
 231 202 758
 albertomelo@sapo.pt
 
O Castiço 4M
Av. Cidade de Coimbra n.º95
3050-374 Mealhada
 231 202 941
 restauranteocastico@gmail.com
 www.restauranteocastico.com
 
O Cesteiro
Rua Monsenhor Raul Mira, n.º 78
3050-282 Luso
 231 939 360
 restaurante_cesteiro@hotmail.com
 
O Escondidinho
Rua Principal, nº15 - Cavaleiros
3050-100 Barcouço
 239 913 612
 
O Lampião
Rua S. Pedro, n.º12
3050-017 Antes
 231 289 393
 cafe.o.lampiao@gmail.com
 
O Leitãozinho
Estrada Nacional n.º 1, Santa Luzia
3050-106 Barcouço
 239 918 110
 oleitaozinho@sapo.pt
 www.oleitaozinho.com
 
O Manel
EN 234, Lameira de S. Geraldo
3050-327 Vacariça
 231 939 421
 restauranteomanel@hotmail.com 

O Rei da Brasa
Av. Doutor Manuel Louzada, Lt 5
3050-343 Mealhada
 231 204 012
 moais.fr@hotmail.com

O Selas
Largo dos Chafarizes nº11
3050-333 Mealhada
 231 023 769
 
O Sítio
Estrada Nacional Nº1
3050-382 Mealhada
 231 205 188
 caferestauranteositio@gmail.com
 www.restauranteositio.pt

 4M Restaurantes 4 Maravilhas 

ONDE COMER
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O Típico da Bairrada 4M
Rua da Fonte nº 1
3050-382 Mealhada
 231 202 206
 antonioflores@sapo.pt
 www.tipicodabairrada.com

O Vitor
EN nº1 - Carqueijo
3050-131 Mealhada
 239 911 745
 restauranteovitor@hotmail.com
 
Oásis 4M
Av. da Floresta n.º39
3050-347 Mealhada
 231 202 081
 ruijoseneves@gmail.com
 
Octávio dos Leitões 4M
Rua da Fonte Velha, nº5
3050-566 Ventosa do Bairro
 231 289 125
 geral@restauranteoctaviodosleitoes.com
 restauranteoctaviodosleitoes.com

Palace Hotel do Buçaco
Mata do Bussaco
3050-261 Luso
 231 937 970
 bussacopalace@themahotels.pt
 www.bussacopalace.com
 
Pátio da Casqueira
Rua Central n.º 110
3050-098 Barcouço
 239 911 556
 geral@patiodacasqueira.com
 www.patiodacasqueira.com
 
Pedra de Sal
Rua Francisco António Dinis n.º33
3050-239 Luso
 231 939 405
 restaurantepedradesal@gmail.com
 www.restaurantepedradesal.com
 
Pedro dos Leitões 4M
Rua Álvaro Pedro, nº1
3050-382 Sernadelo
 231 209 950
 restaurante@pedrodosleitoes.com
 www.pedrodosleitoes.com

Pic Nic 4M
Av. da Restauração n.º61
3050-347 Mealhada
 231 202 343
 restaurantepic-nic@hotmail.com
 

Quinta dos Três Pinheiros 4M
Av. da Restauração - Sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 www.trespinheiros.com
 
Recanto do Lago
Rua da Igreja, 59
3050-261 Luso
 231 939 764
 recantodolago@sapo.pt

Rei dos Leitões 4M
Av. da Restauração nº 17
3050-382 Mealhada
 231 202 093
 reidosleitoes@sapo.pt
 
Restaurante Pedagógico 
“A Prova dos Novos”
Jardim Público da Pampilhosa
3050-444 Pampilhosa
 231 209 920
 epvl.mealhada@epm.edu.pt
 www.epm.edu.pt
 
Tás Ca Larica 4M
Rua Dr. José Cerveira Lebre, n.º7
3050-340 Mealhada
 231 204 039
 pjuliocosta@gmail.com 

Snack-Bares

A Paula
Rua Vasco da Gama, Nº2 Lote 22
3050-009 Mealhada
 231 404 728
 marisqueiraapaula@gmail.com
 
Amorim
Rua Emídio Navarro, n.º 6
3050-225 lUSO
 231 930 735
 
Cozinha Aromática
Urb. Qta. Da Nora, Lt 11, Lj 22
3050-378 Mealhada
 231 024 199
 cozinhaaromatica@hotmail.com
 
Esplanada Jardim 4M
Largo do Jardim
3050-242 Mealhada
 931 615 440
 esplanada.jardim@gmail.com
 
Kate-Kero
Rua Dr. Paulo Falcão n.º77
3050-357 Mealhada
 231 202 790
 

Metinha I
Rua Dr. Costa Simões
3050-326 Mealhada
 231 203 265
O Marino
Rua Padre Dr. António Antunes Breda
3050-327 Mealhada
 231 202 933
O Tino
Rua Fialho de Almeida, Lote 25
3050-413 Pampilhosa
 960 031 496
 
O Vaz
Dr. José Cerveira Lebre n.º60/62
3050-340 Mealhada
 231 202 085
 
Ponto 3
Av. Com. Messias Baptista, n.º 90
3050-361 Mealhada
 231 202 939
 
Tony
Rua D. Marinha de Moura Pimenta
3050-241 Luso
 231 939 354
 restaurantetony@gmail.com

Outros

Caprichos Celestiais
Largo da Feira, Sta. Luzia
3050-106 Barcouço
 239 914 007
 
Maria Manuela
Rua Aurora do Rosário
3050-505 Vacariça
 231 939 155
 
Metinha II
Rua da Estação
3050-443 Pampilhosa
 231 949 917

Rosa Biscoito
Avenida Emídio Navarro
3050-000 Luso
 966 386 390
 info@rosabiscoito.pt
 www.rosabiscoito.pt
 
Trigal
Rua da Misericórdia, lote 4, loja 5
3050-387 Mealhada
 231 281 326
 padariapastelaria_trigal@hotmail.com

 4M Restaurantes 4 Maravilhas 



Hotéis

Alegre Hotel **
Rua Emidio Navarro n.º2
3050-224 Luso
 231 930 256
 geral@alegrehotels.com
 www.alegrehotels.com

Grande Hotel do Luso ****
Rua Dr. Cid de Oliveira n.º86
3050-210 Luso
 231 937 937
 info@hoteluso.com
 www.hoteluso.com

Hotel Central **
Rua Emidio Navarro n.º20
3050-224 Luso
 231 939 254
 geral@hotelcentral-luso.com
 www.hotelcentral-luso.com

Hotel Éden ***
Av. Emídio Navarro n.º34
3050-224 Luso
 231 930 191
 geral@hoteleden.pt
 www.hoteleden.pt

Hotel Mansão Fátima **
Lameira de São Geraldo
3050-502 Luso
 231 939 189
 mansao.fatima@gmail.com

Hotel Oásis **
Av. da Floresta n.º39
3050-347 Mealhada
 231 202 081
 ruijoseneves@gmail.com

Hotel Quinta dos Três Pinheiros ***
Estrada Nacional nº1 - Sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 www.trespinheiros.com

Inatel Luso
Rua Dr. Costa Simões n.º2
3050-226 Luso
 231 930 358/68/78
 inatel.luso@inatel.pt
 www.inatel.pt

Palace Hotel do Bussaco *****
Mata do Bussaco
3050-261 Luso
 231 937 970
 bussacopalace@themahotels.pt
 www.bussacopalace.com

Vinyl M Hotel ***
Rua S. Domingos
3050-183 Mealhada
 231 209 200
 geral@vinylmhotel.com
 www.vinylmhotel.com

 
Alojamento Local

Albergue de Peregrinos e
Residencial Hilário
Av. da Restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Hospedaria Imperial
Rua Emídio Navarro n.º25
3050-224 Luso
 231 937 570
 resindecialimperial@sapo.pt
 www.residencialimperial.com

Motel Príncipe Encantado
Estra Nacional n.º 1, km 204
3050-131 Casal Comba
 231 949 889
 geral@motelprincipeencantado.com
 motelprincipeencantado.com

Residencial Regional
Rua Dr.Lúcio P. Abranches
3050-249 Luso
 231 939 272
 
Residencial Choupal
Largo Manuel Alves (Poeta Cavador) nº1
3050-245 Luso
 231 939 628
 residencialchoupal@sapo.pt
 residencialchoupal.wix.com

Turismo em Espaço Rural

Casas do Bussaco
Mata Nacional do Bussaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 turismo@fmb.pt
 www.fmb.pt

Quinta de Lograssol
Rua Joaquim Luís Alves de Melo - Lograssol
3050-504 Vacariça
 231 939 145
 geral@quintadelograssol.pt
 www.quintadelograssol.pt

Vila Aurora
Rua Barbosa Collen
3050-243 Luso
 231 930 191
 vilaaurora@vilaaurora.com
 www.vilaaurora.com

Campismo

Parque de Campismo do Luso
Quinta do Vale do Jorge Sn
3050-242 Luso
 231 107 551
 parquecampismoluso@gmail.com

Turismo de Habitação

Quinta do Carvalhinho
Largo Dr. Henrique Navega, n.º1
3050-580 Ventosa do Bairro
 231 289 343
 geral@quintadocarvalhinho.pt
 www.quintadocarvalhinho.pt

Vila Duparchy
Rua José Duarte Figueiredo n.º148
3050-235 Luso
 231 930 790
 look@viladuparchy.com
 www.viladuparchy.com

24  Mealhada  boletim municipal    

ONDE FICAR



Museus

Espaço Comendador Melo Pimenta
Rua Emídio Navarro, n.º136
3050-902 Luso
 231 939 133
 jt.bucaco@mail.telepac.pt

Museu Agrícola da Vacariça
3050-511 Vacariça
 231 939228 (D. Maria de Lurdes)

Museu Etnográfico da Pampilhosa
Casa Rural Quinhentista
Rua do Casal
3050-436 Pampilhosa
 231 949 620 / 963 221 642 
 casaquinhentista@gmail.com

Museu Militar do Buçaco
Almas do Encarnadouro - Buçaco
3050-201 Luso
 231 939 310

Termas/Fontes

Fonte de São João
Rua Emídio Navarro (EN336)
3050-902 Luso 

Fonte dos Castanheiros
3050-902 Luso 

Malo Clinic Termas Luso
Rua Álvaro Castelões
3050-230 Luso 
 231 937 910 
 termasluso@maloclinics.com
 www.maloclinictermasluso.com

Sociedade da Água de Luso 
Apartado 1
3050-902 Luso 
 231 937 400 
 sal@agualuso.pt

Património Histórico

Casino do Luso
Rua Emídio Navarro, 
Alameda do Casino
3050-224 Luso
 231 937 400

Convento de Santa Cruz do Buçaco
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Edifício Arte Nova Farmácia Brandão
Rua Dr. Costa Simões, n.º1
3050-326 Mealhada
 231 202 038

Marco Miliário da Mealhada
Largo do Município
3054-001 Mealhada
 231 200 980

Obelisco
Monumento Comemorativo 
da Guerra Peninsular
3050-902 Luso 

Via Sacra
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Natureza

Jardim Público da Pampilhosa
3050-444 Pampilhosa 

Mata Nacional do Buçaco
Fundação Mata do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt 

Miradouro da Cruz Alta
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Miradouro do Moinho de Sula
Rua do Moinho (EN 234)
3050 Mealhada

Parque da Cidade
3054-001 Mealhada

Parque do Lago
3050-902 Luso 

Parque dos Moinhos de Lograssol
3050-504 Vacariça
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Câmara Municipal

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3050-337 Mealhada
 231 200 980
Geral: gabpresidencia@cm-mealhada.pt
Comunicação: comunicacao@cm-mealhada.pt
Educação: educacao@cm-mealhada.pt
Desporto: desporto@cm-mealhada.pt
Cultura: cultura@cm-mealhada.pt
Serviço Social: sasocial@cm-mealhada.pt
Obras Municipais: dom-das@cm-mealhada.pt
Obras Particulares: obras-particulares@cm-mealhada.pt
Águas e Saneamento: aguas@cm-mealhada.pt

Espaço Municipais

Arquivo Municipal da Mealhada
Urbanização do Choupal
3050 Mealhada
 231 281 104
 arquivo@cm-mealhada.pt 

Biblioteca Municipal da Mealhada
Rua Dr. José Cerveira Lebre
3050 Mealhada
 231 201 681
 info@bm-mealhada.info
 www.cm-mealhada.pt/redebm/

Campos de Ténis de Luso - Jorge Humberto
Pavilhão Municipal do Luso
3050 Luso
 231 939 235
 desporto@cm-mealhada.pt

Campos de Ténis Municipais da Mealhada
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470
 desporto@cm-mealhada.pt

Centro de Estágios de Luso
3050-223 Luso
 231 937 950
 desporto@cm-mealhada.pt

Cineteatro Municipal Messias 
Alameda da Cidade
3050-395 Mealhada
 231 209 870
 teatromessias@cm-mealhada.pt

Espaço Internet Luso
Rua Emídio Navarro, 128
3050-224 Luso
 231 939 432
 internetluso@gmail.com 

Espaço Internet Mealhada
Rua Cerveira Lebre, n.º26
3050-340 Mealhada

Estádio Municipal Dr. Américo Couto
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 desporto@cm-mealhada.pt

Loja Social “Roda Viva“
Estádio Municipal Dr. Américo Couto
3050-390 Mealhada
 231 281 204
 rodaviva@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo da Mealhada
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 201 154
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo da Pampilhosa
Rua do Rio de Cima
3050 Pampilhosa
 231 940 764
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo de Barcouço
3050 Barcouço
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo de Casal Comba 
3050 Casal Comba
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo de Luso 
3050-263 Luso
desporto@cm-mealhada.pt 
 231 939 235
 desporto@cm-mealhada.pt

Piscina Municipal de Luso 
3050-263 Luso
 231 930 846 
 desporto@cm-mealhada.pt

Piscinas Municipais da Mealhada 
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470 
 desporto@cm-mealhada.pt

Posto de Turismo e 
Loja das 4 Maravilhas
Parque da Cidade
Av. Fonte Nova, 3050 Mealhada
 231 281 372

Posto de Turismo Luso Buçaco
Rua Emídio Navarro, 136
3050–224 Luso
 231 939 133
 turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Juntas de Freguesia

União das freguesias da Mealhada,  
Ventosa do Bairro e Antes
Av. Dr. Manuel Lousada, n.º17
3050-343 Mealhada
 231 203 181
 freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
 www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Barcouço
Largo da Junta
3050-090 Barcouço
 239 914 031
 jfbarcouco@gmail.com 
 www.jf-barcouco.pt

Casal Comba
Rua do Campo de Futebol
3050-159 Casal Comba
 231 205 761
 geral@freguesiadecasalcomba.pt
 www.freguesiadecasalcomba.pt

Luso
Rua Emídio Navarro
3050-224 Luso
 231 930 716
 geral@jfluso.pt
 www.jfluso.pt

Pampilhosa
Rua da Estação, n.º15
3050-443 Pampilhosa
 231 949 824
 jfpampilhosa@sapo.pt
 www.jf-pampilhosa.pt

Vacariça
Largo Padre Dr. António Antunes Breda
3050-511 Vacariça
 231 930 825
 jfvacarica@sapo.pt
 www.freguesiadevacarica.eu

Farmácias

Farmácia Brandão (Mealhada) 231 202 038
Farmácia do Foral (Vacariça) 231 939 758
Farmácia Ferreira do Vale (Barcouço)239 911 220
Farmácia Lucília Ruivo (Luso) 231 930 853
Farmácia Miranda (Mealhada) 231 202 166
Farmácia Nova (Luso)   231 930 905
Farmácia Silva Campos (Pampilhosa) 231 949 225

Contactos úteis

Urgências
Piquete das Águas (Urgências) 966 796 734
Bombeiros Voluntários Mealhada 231 202 122
Bombeiros Voluntários Pampilhosa231 949 122
Lusitaniagás - emergência 24h 800 200 157

Saúde
Centro de Saúde Mealhada 231 202 219
Hospital Misericórdia Mealhada 231 209 050
Ext. Saúde de Barcouço 239 913 825
Ext. Saúde do Luso  231 930 157
Ext. Saúde de Pampilhosa 231 948 850
Ext. Saúde de Vacariça  231 930 419
Ext. Saúde de Ventosa do Bairro 231 289 366
Cruz Vermelha (Mealhada) 964 031 454
Linha Saúde24  808 242 424

Correios
CTT- Mealhada  231 200 820

Caminhos de ferro
Estação da CP da Mealhada 231 203 316
Estação da CP da Pampilhosa 231 949 454

Lei e Justiça
GNR – Mealhada  231 202 351
Tribunal de Comarca da Mealhada 231 209 330

Educação
Agrup. de Escolas da Mealhada 231 209 640
Escola Profissional da Mealhada 231 209 920



Siga-nos em      
/camaramealhada     

/camaramealhada     
www.cm-mealhada.pt


