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EDITORIAL

Entrámos definitivamente em velocidade cruzeiro em diversos aspetos da vida do Municí-
pio. A eleição da Mealhada como melhor destino gastronómico do ano em Portugal mostra 
que a estratégia de afirmação do Município nas áreas do Turismo, Enologia, Gastronomia, 
Natureza e Desporto começa a dar frutos e pode chegar a patamares até há pouco tempo 
impensáveis, nomeadamente à mais alta classificação da Mata Nacional do Bussaco do pa-
trimónio mundial pela UNESCO. 
Se estes aspetos são por nós considerados fulcrais à dinamização da economia local e, con-
sequentemente, à vida dos munícipes, existem ainda algumas infraestruturas em falta no 
Município que são também essenciais no quotidiano.
Os Mercados da Pampilhosa e da Mealhada são algumas delas, tendo o primeiro sido adju-
dicado e estando o segundo em fase de concurso.

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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“É uma grande alegria e um enorme orgulho para a Mea-
lhada e para os empresários de restauração e vinhos que 
não abdicam de colocar bem alto a fasquia da qualidade dos 
serviços prestados e produtos comercializados. Estão de 
parabéns todos os que têm trabalhado para engrandecer 
e prestigiar a gastronomia e vinhos do nosso concelho e da 
nossa região”. Foi desta forma que o presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, comentou os dois re-
feridos prémios.
O autarca considera que estas duas distinções da “insus-
peita revista WINE - A Essência do Vinho”, que colocam a 
Mealhada no topo da qualidade gastronómica nacional, re-
forçam a convicção da autarquia de que a política que tem 
vindo a ser seguida na divulgação das ‘4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada’ e os investimentos estratégicos que a Câmara 
Municipal e os agentes económicos têm feito na promoção 
nacional e internacional do leitão e vinhos regionais começa 
a dar bons frutos.
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A Mealhada foi eleita o melhor “Destino Gastronómico do Ano” em Portugal pela revista “WINE - A 
Essência do Vinho”. Uma boa notícia, no início do ano, para o Município por parte de um júri idóneo 
que distinguiu também o Rei dos Leitões como o “Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos” a nível 
nacional.    

distinção

MEALHADA ELEITA MELHOR 
DESTINO GASTRONÓMICO DO ANO

BTL | Lisboa
FIT | Guarda
Festas da Praia | Açores
FITUR | Madrid
FATACIL | Algarve
Encontro com o vinho e sabores| Lisboa
Festival Nacional de Gastronomia | Santarém
Encontro com o vinho e sabores Bairrada | Anadia

Presença em Feiras em 2016

Os argumentos da Wine – A Essência do Vinho  basearam-se muito naquela que é escolha de milhares 
de consumidores. “Quem viaja no litoral português, de norte para sul ou vice-versa, pensa sempre num 
desvio até à Mealhada. E a dose de loucura é tanta, a ponto de os inícios de viagem serem programados 
para coincidir com paragem na localidade, a horas decentes de almoço ou de jantar. São dezenas os res-
taurantes que confecionam o famoso leitão, cada um procurando trabalhá-lo com um certo cunho pessoal, 
mantendo grupos de aficionados. Um local, um prato... uma romaria diária, que aos fins de semana mais 
parece um carnaval. Dá que pensar, não dá?”, questiona a revista.  



A presença do Município da Mealhada na BTL - Bolsa de 
Turismo de Lisboa foi um enorme sucesso. Mealhada es-
teve em destaque com os vinhos, a gastronomia, com es-
pecial relevo para o leitão, as termas, a Mata Nacional do 
Bussaco e até com a divulgação de eventos desportivos. 

Esta 29ª edição da BTL foi, claramente, de afirmação para o 
concelho da Mealhada. Tirando partido dos seus ícones gas-
tronómicos, desportivos, turísticos e naturais, a Mealhada 
esteve no centro das atenções, nomeadamente no stand da 
Turismo Centro Portugal, com a apresentação da candidatu-
ra da Mata Nacional do Bussaco a património da UNESCO, 
a apresentação da Mealhada Kids Master Champions, um 
evento desportivo que se realizará em junho e que envolve 
cerca de 1500 atletas, com as degustações de leitão e com 
a demonstração de samba, feita pelo Grés Batuque. Uma 
“dinâmica de promoção turística e dinamização de iniciativas 
que mexem com a economia local”, sublinhou Pedro Macha-
do, presidente da Região de Turismo do Centro. 
O stand da Autarquia, que funcionou como uma montra 

Mealhada na BTL 
MATA DO BUSSACO E KIDS MASTER CHAMPIONS 
EM DESTAQUE NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
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A Mealhada promoveu um evento que envolveu a Cultura do concelho 
com as 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada: Água, Pão, Vinho e Leitão! Du-
rante uma semana foram várias as atividades e experiências para viver, 
tendo o Leitão como convidado principal. Tertúlias, oficinas, espetáculos, 
degustações e muitas histórias foram servidas durante estes nove dias. 

Este ano, à semelhança de anos anteriores, o Município da Mealhada pro-
moveu uma semana inteiramente dedicada às suas 4 Maravilhas. Desta vez, 
a gestão do evento foi entregue às entidades Living Place, Dias do Avesso, 
Portugal com Paixão e Bioliving, que procuraram, ao longo de nove dias, 
associar animação e cultura ao turismo gastronómico.
O conceito do evento foi associar cada uma das 4 Maravilhas a uma área 
diferente: à água esteve associada a Saúde; o pão associou-se às Oficinas; 
o vinho ficou ligado ao Entretenimento; e o leitão combinou com a História 
deste Destino Gastronómico.
O entretenimento aconteceu em ambiente vinícola, durante os serões de 
sábado, com música nas Adegas, acompanhada de visita e degustação de 
vinhos e sabores bairradinos.
Finalmente, no interior dos restaurantes, durante os nove dias, cada um 
contou um pouco da sua história, na primeira pessoa, tanto em imagens 
como em relatos de episódios que fizeram das famosas casas de Leitão da 
Bairrada o que elas são hoje. As exposições puderam ser visitadas a qual-
quer hora do dia, conforme o horário do estabelecimento.

4 Maravilhas da Mesa da Mealhada
LEITÃO À MESA REGRESSA À MEALHADA 

dos ícones de excelência do concelho, foi uma roda-viva de 
gente que procurava saber mais sobre a Mealhada, provar 
o leitão, mas também a doçaria e os vinhos 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada, degustar as infusões da Mata do Bus-
saco, conhecer melhor as Termas do Luso. Ponto alto foi a 
visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
que além de ser brindado com espumante e leitão, prome-
teu uma visita, para breve, à Mata Nacional do Bussaco.
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Cerca de duas centenas de docentes e atores da comuni-
dade educativa de todo o país participaram no 8º Encon-
tro com a Educação, na Mealhada, pensando estratégias 
e caminhos para a coabitação das tecnologias e dos livros 
no Ensino. Uma jornada de trabalho que será para conti-
nuar, procurando, ano após ano, chegar a mais atores do 
processo educativo. 

Esta edição do Encontro com a Educação procurou abrir 
caminhos e dar respostas à necessidade da comunidade 
educativa se adaptar às novas tecnologias. Com o tema “(Re) 
aprender a ensinar”, os oradores convidados desmontaram 
algumas ideias feitas na atual forma de ensinar e colocaram 
a tónica na obrigatoriedade de adaptação da escola e dos 
professores à tecnologia e à linguagem tecnológica que 
hoje em dia está presente no quotidiano dos alunos. 

A aposta na educação por parte do município foi enfatizada, 
logo na sessão de abertura do Encontro, por Rui Marquei-
ro, presidente da Câmara da Mealhada. Se fizéssemos um 
resumo do mandato, veríamos que 60 a 70% foi dedicado 
à Educação. Quer do ponto de vista material, de que são 
exemplos dois centros escolares que custaram mais de 4 
milhões de euros e intervenções na Escola Secundária e em 
três jardins-de-infância, quer do ponto de vista imaterial, de 
que são exemplo este fórum, a relação com os professores e as 
escolas ou as inúmeras atividades que procuramos para ocupar 
os jovens, sejam campeonatos de xadrez ou o investimento de 
750 mil euros em três campos sintéticos, referiu o autarca.
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educação 
8 º ENCONTRO COM EDUCAÇÃO REPENSOU 
O ENSINO NA ERA DAS NOVAS TECNOLOGIAS

EDUCAÇÃO
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Prémio

3500€

concurso

LUSO VENCE PRÉMIO NACIONAL ECO-FREGUESIAS

A freguesia do Luso foi distinguida, com o primeiro Prémio Nacional Eco-Freguesias, um galardão que 
reconhece as melhores práticas de sustentabilidade local nas vertentes social, económica e ambiental. 
A União de freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes ficou em quarto lugar e recebeu a Ban-
deira Eco-Freguesia XXI. 

Das 48 candidaturas apresentadas, a da freguesia do Luso foi 
a melhor classificada a nível nacional. O júri avaliou dez indica-
dores de sustentabilidade local – Educação para a sustentabili-
dade, Gestão ambiental: energia, água e resíduos, Mobilidade 
e transportes, Espaços públicos, Biodiversidade e espaços ver-
des, Informação e participação pública, Serviços de proximida-

de, Animação Sociocultural, Promoção do desenvolvimento e Visão do desenvolvimento – e concluiu que o 
Luso é a freguesia do país que mais respeita os princípios de “desenvolvimento sustentável e de inclusão e 
justiça social, economicamente próspera e socialmente dinâmica”.
A candidatura do Luso, que nasceu do desafio da Câmara Municipal da Mealhada às juntas de freguesia 
com características enquadráveis no projeto da ABAE, foi uma das poucas a apresentar candidatura de 
várias famílias que, pelas práticas que adotam nas suas casas, foram distinguidas como Eco-Famílias.

comemorações

SEMANA DA FLORESTA E DA ÁGUA 
CELEBRADA COM HASTEAR DA BANDEIRA ECOXXI
O hastear da bandeira ECOXXI e a plantação de um azevinho, no Jardim Municipal, marcaram o início 
da Semana da Floresta e da Água na Mealhada. 

As crianças do pré-escolar do Centro Escolar da Mealhada transformaram-se em pequenos tritões jardi-
neiros e foram elas a plantar um azevinho, “planta que não se pode apanhar porque está a desaparecer”, 
no Jardim Municipal. E, de seguida, foram também elas que hastearam a Bandeira Verde ECOXXI, galardão 
que reconhece o desempenho dos municípios na construção da sustentabilidade, pela Fundação para a 
Educação Ambiental. 

AMBIENTE



Durante mais de duas horas, o palco do Cineteatro Mes-
sias foi de homenagem ao desporto que se pratica no 
concelho, mas também fora dele, com reconhecimento 
sentido a todos aqueles que levam longe os nomes da 
Mealhada e de Portugal, em mais uma edição da Gala 
Desportiva do Município da Mealhada. 

Esta 11ª edição, com apresentação de José Nunes, jorna-
lista e comentador da RTP/ Antena 1, teve diversos pontos 
altos protagonizados por atletas, dirigentes e técnicos do 
concelho e pelos inúmeros convidados de relevo do mun-
do do desporto, como a Seleção Nacional de Hóquei em 
Patins, que se sagrou campeã europeia em 2016, como 
Domingos Paciência e Toni, treinadores que se confessa-
ram admirados com a diversidade e qualidade do despor-
to no município da Mealhada, com os exemplos de vida 
de Lenine Cunha, o atleta paralímpico mais medalhado do 
mundo, e de Manuel Mendes, que ganhou a medalha de 
bronze na Maratona dos Paralímpicos do Rio de Janeiro. 
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, subli-
nhou os exemplos destes atletas, referindo que a Gala é 
apenas um momento simbólico que pretende enaltecer 
o mérito “de quem faz a parte difícil do trabalho: atletas, 
dirigentes, clubes e equipas técnicas”. 
Ao autarca coube a entrega do Prémio Alto Prestígio, que, 
nesta edição, distinguiu António Carlos Andrade pela de-
dicação ao desporto, nomeadamente ao Grupo Despor-
tivo da Mealhada, seu clube de coração, onde foi jogador 
e dirigente e que nunca esqueceu, mesmo quando assu-
mido funções na Associação de Futebol de Aveiro. “Saber 
reconhecer o valor dos outros e torná-lo público é uma 
atitude nobre”, disse António Carlos Andrade, mesmo ao 
fechar do pano desta 11ª edição da Gala Desportiva do 
Município da Mealhada.

desporto

GALA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DA MEALHADA 
PRESTOU HOMENAGEM E PREMIOU DESPORTO
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VENCEDORES
 
Associação Desportiva do Ano - CCDR DA PEDRULHA 
Treinador do Ano - TIAGO VITAL
Dirigente do Ano - FRANCISCO ALEIXO
Atleta do Ano - RICARDO FERREIRA
Revelação do Ano - VANDA BICA e JOÃO BATISTA
Equipa do Ano - SENIORES do GD DA MEALHADA
Prémio Dedicação 1 - Álvaro Pereira
Prémio Dedicação 2 - João Rato
Prémio Dedicação 3 - Jorge Silva Rato
Prémio Incentivo - Patinagem Artística
Prémio Incentivo - Futebol Clube Barcouço
Prémio Carreira - Tó Macarrão
Alto Prestígio - António Carlos Andrade
Prémio de Mérito Desportivo
Davide Emanuel Tomé - Natação
Eduardo Gomes Fernandes – Natação 
Artur Yruchuk – HCM – Natação 
Marco André Almeida – HCM – Natação 
Equipa de Seniores do FC Pampilhosa – Futebol
Equipa de sub 13 - HCM – Hóquei em patins
Equipa de sub 17 -HCM – Hóquei em patins
Equipa de seniores - HCM – Hóquei em patins
Grupo Columbófilo da Mealhada – Columbofilia
João Baptista – kempo e kickboxing 
José Tomé  – kempo e kickboxing 
Vanda Bica – Kempo E Kickboxing
João Duarte – Canoagem 
José Artur – Pesca Desportiva 
Pedro Pereira – Pesca Desportiva 
Filipe Silva - Pesca Desportiva 
Paulo Carvalheira Castela – Ténis
Ricardo Ferreira – Andebol
Vasco Bica – Downhill
Infantis Femininos da Casa Do Povo Da Vacariça -  Andebol
Iniciados Femininos da Casa Do Povo Da Vacariça - Andebol 
Juvenis Masculinos da Casa Do Povo Da Vacariça – Andebol
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meeting de masters
DEZ RECORDES NACIONAIS BATIDOS

Foram dez os recordes nacionais que foram batidos no Meeting Interna-
cional de Masters – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, que colocou em 
competição mais de 200 atletas dos mais diversos clubes do país.

natação
FILIPE SANTOS BATE RECORDE DO MUNDO

O Campeonato Nacional de Inverno de Natação Adaptada, que decorreu 
nas Piscinas Municipais da Mealhada, teve saldo positivo com um recorde 
do mundo, um da Europa e 73 recordes absolutos (43 masculinos e 30 fe-
mininos).

andebol
SELEÇÃO SÉNIOR FEMININA NO LUSO 

A Seleção Nacional Sénior Feminina de Andebol escolheu o Município para o 
estágio de preparação para do Campeonato da Europa. O estágio, realizou-
-se de 15 a 18 de março, contou com 16 atletas mais toda a equipa técnica e 
logística, incluindo os treinadores Ulisses Pereira e Artur Rodrigues. 

natação
QUATRO RECORDES BATIDOS NO INTER-DISTRITAL 

O Campeonato Inter-Distrital de Infantis em Piscina Curta, que decorreu  
nas Piscinas Municipais da Mealhada, contou com a presença de 40 clubes 
do país.
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Grande produção de Filipe La Féria

RITA RIBEIRO DEU “UMA LIÇÃO DE AMOR”
NO CINETEATRO MUNICIPAL MESSIAS

No mês em que se assinala o Dia Internacional da Síndrome 
de Down, o Cineteatro Messias recebeu uma grande produ-
ção de Filipe La Féria que retratou o tema. E como? Com um 
ator portador desta alteração genética em palco.

A peça “Olívia & Eugénio”, do autor peruano Herbert Morote, 
abordou, pela primeira vez, o Síndrome de Down e contou 
uma história emotiva da relação de uma mãe com um filho, 
com muito humor, amor e muita esperança. A interpretação 
esteve a cargo da carismática atriz Rita Ribeiro e de dois ato-
res, com Síndrome de Down, Tomás de Almeida e Nuno Ro-
drigues, que desempenharam o mesmo papel, alternando 
entre si nos diversos espetáculos.

Segundo o autor da peça, Herbert Morote, Olívia & Eugé-
nio, mãe e filho, enfrentam uma situação extrema onde se 
questionam valores que surgem em tempo de crise. “Olívia 
recorda o seu passado fazendo um sincero ajuste de con-
tas com o seu marido, mãe, amigos, médicos e com todos 
aqueles que se acham normais, como políticos, profissionais 
e desportistas com êxito. Sobre eles, Olívia interroga-se se 
são mais normais que o seu filho Eugénio, um jovem com 
Síndrome de Down. Afinal, quem é normal nesta vida?”

Na semana em que se assinalou o Dia Mundial da Síndrome 
de Down (21 de março), além da compra do espetáculo, a Au-
tarquia da Mealhada decidiu oferecer os bilhetes aos uten-
tes da APPACDM – Centro Social de Santo Amaro de Casal 
Comba, a instituição que se dedica ao apoio a cidadãos com 
deficiência.
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dia dos namorados
UTENTES COMEMORARAM DIA DE SÃO VALENTIM 
EM ALMOÇO OFERECIDO PELA AUTARQUIA

O Dia de São Valentim foi comemorado por cerca de 70 utentes das Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho da Mealhada. Casais de longa data - e 
alguns mais recentes – viveram uma tarde diferente e celebraram os sentimentos que 
os unem, num almoço com tarde dançante oferecido pela Autarquia. 

O “Dia de São Valentim” foi diferente para quase todos os que nele participaram. Idílio Al-
ves e Marina Borges, namorados há cerca de um ano, desde altura em que passaram a 
frequentar o Centro Social da Freguesia de Casal Comba, foram dos poucos que trocaram, 
logo pela manhã, uns miminhos. Um ramo de flores com cartão com dedicatória, para ela, 
uma carteira, para ele. São a exceção. A maior parte dos casais presentes, muitos dos quais 
casados há mais de 50 anos, não assinalariam o dia se não fosse este almoço. 

Sob o mote “Uma história a dois… com amor, sem diferença”, o Setor Social da Autarquia 
procura, precisamente, proporcionar momentos de lazer, de partilha de experiências e de 
convívio aos utentes, celebrando os afetos e os sentimentos. A iniciativa foi também efusi-
vamente celebrada pelos utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental (APPACDM) – Centro de Santo Amaro de Casal Comba que aproveitam a 
ocasião para verem amigos e namorados. O almoço, que a autarquia realiza desde 2014, 
decorreu no Restaurante Pedagógico A Prova dos Novos, situado no Jardim Público da Pam-
pilhosa, da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, e foi seguido de tarde dançante e de 
troca de lembranças, feitas pelo Setor de Ação Social.
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carnaval
MAIS DE 800 CRIANÇAS VIVERAM 
CARNAVAL DE PALMO E MEIO 

Mais de 800 crianças viveram o já tradicional Carnaval de 
Palmo e Meio ao som das escolas de samba. 
A chuva não deixou as crianças saírem pelas ruas da cidade, 
mas o “Carnaval de Palmo e Meio” desfilou pela tenda de 
Carnaval, pelo quarto ano consecutivo, com cerca de 800 
crianças das Instituições Particulares de Solidariedade So-
cial (IPSS) e do Agrupamento de escolas da Mealhada, acom-
panhadas das quatro escolas de samba locais. 
Cada instituição com o seu tema, cada criança com a sua 
fantasia, uns vestidos de heróis, outros de vilões, de prince-
sas ou duendes, esta segunda-feira foi de fantasia e imagi-
nação para os mais pequenos. 
O Carnaval de Palmo e Meio é organizado pelo Setor de Ação 
Social da Autarquia no âmbito da Rede Social do Município 
e procura ser um momento de encontro e de ligação entre 
as diversas IPSS e destas com a população em geral, bem 
como ser um momento dedicado às crianças nesta época 
tão cara ao Município.

carnaval
MAIS DE 350 UTENTES DAS IPSS 
DA MEALHADA REVIVERAM  ENTRUDO

Cerca de 350 utentes das valências da 3ª idade e deficiência 
das Instituições Particulares e Solidariedade Social do Mu-
nicípio reviveram o Entrudo, numa festa em que sobressai-
ram a cor, brincadeira e alegria caraterísticas do Carnaval, 
no Pavilhão Multiusos da Associação Desportiva Cultural e 
Recreativa de Antes (ADCRA). 
Este carnaval institucional é da responsabilidade do Serviço 
de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito 
da Rede Social, e visa fomentar o convívio interinstitucional, 
com momentos culturais e de lazer alusivos ao Entrudo.
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MUNICÍPIO

urbanismo

AUTARQUIA JÁ TEM EM VIGOR 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
Já entrou em vigor o novo Programa de Incentivo à Recuperação do Património Edificado Concelhio 
(PIRPEC), um programa que pretende incentivar os munícipes a reabilitarem o património edificado 
mais antigo e degradado, contando, para tal, com apoio financeiro, a fundo perdido.

Esta nova versão do PIRPEC estabelece as condições em que a autarquia dará apoio às obras de reabilita-
ção 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 mandatários dos edifícios a intervencionar. O apoio financeiro previsto é concedido pela 
Autarquia sob a forma de subsídio a fundo perdido e tem carácter de complementaridade ao autofinancia-
mento, 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 habita-
bilidade e de funcionalidade ou alterações de utilização.
Esta atualização do PIRPEC procura facilitar o acesso dos munícipes ao programa e fomentar a conserva-
ção e recuperação dos edifícios particulares de forma a que estes se integrem nas intervenções da Autar-
quia em espaços públicos. “A reabilitação arquitetónica, urbanística e funcional dos nossos aglomerados 
deve estar nas prioridades das políticas urbanas. Este é mais um instrumento que, dentro de determinados 
critérios, disponibilizamos ao munícipe no sentido de apoiar aqueles que querem cuidar o património que 
detém”, refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.
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protocolo

ACORDO COM DIREÇÃO-GERAL DE VETERINÁRIA 
MELHORA SISTEMA DE ABATE DE LEITÕES
A Câmara Municipal da Mealhada e a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) assinaram 
um protocolo que procura melhorar a resposta sanitária aos agentes locais com estabelecimentos de 
abate de leitões.

O protocolo estabelece a forma de colaboração entre a autarquia e a DGAV no que respeita à inspeção 
sanitária em matadouros de leitões da área geográfica de influência do Município e tem como objetivo 
diminuir o tempo entre o abate e o consumo do leitão nos agentes económicos locais, salvaguardando, 
assim, a qualidade de um produto emblemático do concelho.
Fica igualmente acordado que a Autarquia assumirá os encargos financeiros decorrentes da contratação, 
em regime de avença, dos veterinários oficiais, médicos veterinários com formação específica e validados 
pela DGAV, pelo período de um ano, sendo que será feita uma avaliação do protocolo ao final de seis 
meses. Estes técnicos atuarão na inspeção “ante e post mortem” de leitões sob a supervisão e o Plano de 
Acompanhamento da DGAV. 
Esta solução vai ao encontro da pretensão dos agentes económicos locais que procuravam uma resposta 
à medida das suas necessidades e que garantisse o menor espaço de tempo entre o abate e a assadura 
do leitão. Esta é uma questão fulcral para a frescura, a qualidade e a diferenciação deste produto ex-libris 
da região e que integra a marca gastronómica “Água l Pão l Vinho l Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”. 
A preocupação da Autarquia, em todo este processo, foi dupla: a de garantir a saúde pública e, ao mesmo 
tempo, a de dar resposta aos operadores económicos para que possam realizar os abates nas condições 
que melhor garantam a qualidade do produto final, tendo em conta que este é um dos setores mais im-
portantes, se não o mais importante, na economia local, com reflexo na economia regional, que suporta 
centenas de postos de trabalho.

agricultura

REGADIOS DO LUSO, VACARIÇA, MEALHADA 
E DE SANTA CRISTINA SERÃO REABILITADOS
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, os contratos de parceria com a 
Junta de Agricultores de Regadio do Luso, Vacariça e Mealhada e com a Junta de Agricultores de Rega-
dio de Santa Cristina para dar início às obras de reabilitação dos canais de rega. 

Os protocolos com as duas Juntas de Agricultores têm o mesmo objetivo: permitir que o Município assuma 
as obras de reabilitação dos regadios, reabilitando os tradicionais canais de rega que compõem ambos os 
sistema. 
No Regadio do Luso, Vacariça e Mealhada, a Câmara prevê uma intervenção de 375 mil euros, sendo que 
no Regadio de Santa Cristina o investimento será de 85 mil euros.
As duas intervenções serão objeto de uma candidatura a fundos europeus no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural.   



A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo 
Municipal, o lançamento a concurso da empreitada de cons-
trução do Novo Mercado municipal da Mealhada, um investi-
mento que ascende a 2 milhões e 345 mil euros. 
O edifício do Mercado, que ficará situado junto à Rua Dr. Amé-
rico Couto, apresenta-se aparentemente como um paralele-
pípedo recortado que se estrutura em dois níveis. O volume 
central mais elevado pretende-se afirmar pela sua simplicida-
de formal, contrastando com o jogo cromático dos painéis em 
policarbonato (branco, verdes, púrpura) inspirados no brasão 
da Mealhada, nas fachadas nascente e poente e que propor-
cionam a entrada de luz no interior do mercado. 
O Mercado foi estruturado num único piso, com dois alinha-
mentos de bancadas fixas, permitindo a existência de 80 
mesas de venda. No espaço central do mercado (terrado) 
localizam-se as mesas de venda e bancas de apoio, num to-
tal de 40. À volta do terrado localizam-se espaços de venda 
individualizados, 14 lojas e dois estabelecimentos de bebidas 
com acesso pelo interior e exterior do mercado. Existirão ain-
da seis bancas apenas com acesso pelo interior do mercado.
A feira informal que se realiza semanalmente funcionará no 
terrado exterior, apoiado por dois módulos subdivididos, 
cada um, em três espaços destinados a estabelecimento de 
bebidas.
Toda a envolvente paisagística será requalificada, as áreas 
verdes propostas serão revestidas com prado sequeiro e 
propõem-se na frente nascente e norte a plantação de árvo-
res autóctones de médio porte na marcação das áreas verdes 
do mercado.
Os acessos rodoviários far-se-ão desde sul, a partir da rotun-
da Deus Baco, e desde Norte, pela Rua Dr. Américo Couto e 
que se ligam, respetivamente, à EN1/A1 e à EN1/IC2.

Custo total da Obra

2.3Milhões de euros

empreitada

CÂMARA LANÇA 
CONCURSO DO 
MERCADO DA MEALHADA
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OBRAS



O preço base da intervenção na Escola Secundária da Mea-
lhada é de 772.500 euros e o prazo de execução é de 180 
dias. Os trabalhos incidirão sobre o edifício principal ao nível 
da cobertura, do ginásio, das fachadas e das comunicações 
interiores (escadas). O edifício será dotado de um elevador 
com vista a garantir a acessibilidade de pessoas com mobi-
lidade reduzida, um aspeto de primordial importância para 
a Câmara Municipal da Mealhada. Nas áreas exteriores será 
requalificado um campo de apoio à prática desportiva.
A obra é liderada pelo município por força do contrato inte-
radministrativo de transferência de competências assinado, 
em 2015, com o Governo. Aquando da assinatura, o executivo 
conseguiu a salvaguarda, por parte do Ministério da Educa-
ção, de uma verba de 700 mil euros para a recuperação da-
quela unidade de ensino.
O projeto pretende dar resposta aos anseios da comunidade 
escolar, garantindo as melhores condições a alunos, profes-
sores e funcionários.

Custo total da Obra

772.500Euros

mealhada

AVANÇA REABILITAÇÃO DA 
SECUNDÁRIA DA MEALHADA 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo 
Municipal, o lançamento a concurso das empreitadas de rea-
bilitação dos jardins-de-infância de Casal Comba, do Carquei-
jo e do Canedo, num investimento de 341 mil euros. 
Os três jardins-de-infância serão objeto de obras que permi-
tirão o alargamento ou a adequação dos espaços às necessi-
dades atuais. 
A requalificação do jardim-de-infância de Casal Comba cus-
tará 124 mil euros e tem o prazo de execução de 240 dias. 
Já a intervenção no jardim-de-infância do Carqueijo custará 
109 mil euros e prevê-se que seja concluída em 270 dias. No 
Jardim de infância do Canedo, as obras ascendem a 148 mil 
euros e o prazo de execução é também de 270 dias. 
O investimento nestes jardins-de-infância públicos enquadra-
-se numa estratégia do Executivo Municipal de requalificação 
das infraestruturas escolares e pré-escolares, de que são 
exemplo a construção dos Centros Escolares da Mealhada. 

Custo total da Obra

341.000Euros

educação

REQUALIFICAÇÃO 
DE JARDINS-DE-INFÂNCIA
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A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo 
Municipal, a adjudicação da empreitada de reabilitação do 
Mercado da Pampilhosa. 
A reabilitação do Mercado da Pampilhosa deu mais um passo 
fundamental para que a obra passe do papel para o terreno. 
O Executivo aprovou a adjudicação da empreitada à empre-
sa que apresentou o valor mais baixo no concurso público, a 
Construções Marvoense, pelo preço de 951 mil euros. A obra 
vai transformar o atual Mercado da Pampilhosa numa infraes-
trutura moderna, funcional e com todos os parâmetros de 
higiene e salubridade. O projeto prevê uma remodelação na 
íntegra, havendo, no entanto, estruturas que serão mantidas 
e melhoradas. A fachada original será salvaguardada e toda 
a construção procura ser harmoniosa para com o edificado 
envolvente. 
O mercado será um edifício com dois pisos, funcionando o 
núcleo central ao nível do rés-do-chão. Ali existirão as ban-
cas do mercado, 18 lojas, oito apoios de loja, áreas técnicas e 
gabinetes de apoio ao mercado, instalações sanitárias, dois 
espaços polivalentes, elevador, arrumos e uma moradia uni-
familiar de habitação do guarda do mercado. O segundo an-
dar é composto pelo varandim, dois espaços polivalentes e 
arrumos.
A envolvente foi pensada de forma a garantir áreas superio-
res para peões e automóveis, integrando uma nova área de 
estacionamento, possibilitada pela aquisição, por parte da 
Autarquia, de um terreno no local.

Custo total da Obra

951.000Euros

adjudicação

REABILITAÇÃO DO 
MERCADO DA PAMPILHOSA 

18  Mealhada  boletim municipal    



A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, o programa preliminar do Plano de Ação 
de Regeneração Urbana (PARU), bem como o programa rela-
tivo à construção de um Parque de Estacionamento.
As obras vão transformar o núcleo central da cidade da Mea-
lhada. O Plano de Ação de Regeneração Urbana visa requalifi-
car, articulando os vários equipamentos existentes no centro, 
nomeadamente o edifício da Câmara Municipal, a Biblioteca 
Municipal, a Estação da CP e o futuro Centro de Mostra e 
Promoção de Produtos e Ideias, que será edificado na antiga 
destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho, situado numa das 
entradas neste núcleo central. Este projeto implica a requali-
ficação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão 
Cabral e Dr. Luís Navega. Nestas ruas, a intervenção pretende 
a melhoria das condições de conforto e segurança ao nível 
da mobilidade, com um ordenamento espacial sistematizado 
ao nível do mobiliário urbano, pavimentos, iluminação, sina-
lética, sombra e estrutura verde, aumento da funcionalidade 
e amenidade das diversas áreas e garantindo uma gestão e 
manutenção eficazes.

Custo total da Obra

1.8Milhões de euros

mealhada

CÂMARA AVANÇA COM PLANO 
DE REGENERAÇÃO URBANA

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo 
Municipal, o lançamento do concurso para a ampliação e 
beneficiação da Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) da Mealhada. A obra ascende a 2,7 milhões de euros. 
Esta é uma obra fundamental para a melhoria do tratamento 
dos esgotos e consequentemente para a melhoria da massa 
de água do rio Cértima. A atual ETAR, inaugurada em 1989, foi 
dimensionada para um universo de povoações com 9664 ha-
bitantes, mas que atualmente têm uma população de 17659 
habitantes aos quais acresce a carga orgânica industrial. As 
povoações atualmente servidas pela ETAR são Carqueijo, Ca-
sal Comba, Lendiosa, Mala, Pedrulha, Quintas da Mala, Silvã 
e Vimieira (freguesia de Casal Comba), Barrô, Buçaco, Lamei-
ra de Sta. Eufémia, Lameira de S. Pedro, Luso (freguesia do 
Luso), Cardal, Mealhada, Reconco, S. Romão, Sernadelo, An-
tes, Arinhos, Póvoa do Garção, Ventosa do Bairro e Barregão 
(União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e An-
tes), Canedo e Pampilhosa (freguesia de Pampilhosa), Lameira 
do Outeiro, Lameira de S. Geraldo, Pego Peixe, Quinta do Vale, 
Quinta de Valongo, Travasso e Vacariça; Sta Cristina (freguesia 
da Vacariça).

Custo total da Obra

2.7Milhões de euros

acordo

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 
ETAR DA MEALHADA
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A Câmara Municipal da Mealhada 
aprovou 51.500 euros de apoios a 
coletividades para a realização de 
diversas iniciativas de âmbito so-
cial, cultural e desportivo.

CÂMARA DISTRIBUI 51.500 EUROS A COLETIVIDADES

A Câmara da Mealhada, em reunião de Executivo Municipal, deliberou remeter à Assembleia Municipal uma 
proposta de alteração do número máximo de unidades orgânicas flexíveis na estrutura orgânica municipal. 
Com esta alteração, o Executivo pretende reajustar a estrutura atual de forma a tornar mais eficientes os 
serviços, já que as atuais seis unidades orgânicas são manifestamente insuficientes face ao número, cada 
vez maior, de tarefas e responsabilidades decorrentes do alargamento das áreas de intervenção municipal.

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, atribuir cinco dos seis lotes 
ainda disponíveis na Zona Industrial (ZI) da Pedrulha, junto ao nó da autoestrada do Norte (A1). Nesta ZI fica 
apenas um lote livre.
São três as empresas que apresentaram proposta para os lotes que a Autarquia colocou à disposição na ZI 
da Pedrulha, depois da empresa para o qual estavam reservados ter esgotado o prazo para início da cons-
trução nos mesmos. As três empresas, de setores de atividade como a logística, a serralharia e a construção 
civil, apresentaram proposta de compra para cinco lotes, ficando livre apenas o lote nº 32, com 2250,50 
metros quadrados, para o qual não apareceu qualquer candidatura.
A Zona Industrial da Pedrulha, que implicou um investimento da Câmara da Mealhada na ordem dos seis 
milhões de euros, está praticamente lotada, dada a qualidade das suas infraestruturas e das acessibilidades, 
nomeadamente a proximidade com a A1 e O IC2 (antiga EN1).

NOVAS EMPRESAS NA ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA

CÂMARA PRETENDE ALTERAR 
ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS
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Luso Clássicos 15.000€
Associação D. Barcouço - BTT 1.500€
CADES - Fitdance 1.000€
Campeonatos N. de Xadrez 2.000€
Concurso Talentos EB2 Mealhada 250€
II Sarau C. Ass. da Pampilhosa 250€

H. C. da Mealhada - BTT 1.500€
C. V. P. - Del. da Mealhada 3.000€
Associação C. Lameirense 5.000€
Ass. de Patinagem de Aveiro 7.000€
Filarmónica Lyra Barcoucense 7.500€
Filarmónica Pampilhosense 7.500€

REUNIÕES 
DE CÂMARA



A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executi-
vo Municipal, o lançamento de um concurso público para 
atribuição de licença de uso privativo da área de domínio 
público no Jardim Municipal com vista à instalação de um 
estabelecimento de bebidas.
O concurso será para a ocupação do espaço público onde 
atualmente funcionava a Esplanada Jardim. A estrutura a 
instalar deve ser do tipo modular amovível, comportando 
uma esplanada aberta, que funcionará no piso existente 
(calçada), sem a colocação de estrado. A instalação ficará 
sujeita a licenciamento municipal a fim de ser atestado o 
cumprimento das normas legais e regulamentes aplicá-
veis em vigor, decorrentes da aplicação do n.º 1 do artigo 
20.º do RJUE. 
Os concorrentes deverão apresentar proposta nos 15 
dias após a publicação no Diário da República. As propos-
tas deverão ser apresentadas por escrito, em envelope la-
crado e remetidas à Câmara Municipal da Mealhada, num 
segundo envelope, no rosto do qual deve ser indicada a 
designação do concurso público.
 A base de licitação é de 1000 euros e as taxas mensais 
serão de 800 euros, pela estrutura edificada, e de 87 eu-
ros pelo uso de área de esplanada. A licença será atribuída 
pelo período inicial de 1 ano, a contar da data da adjudi-
cação, sendo renovável por períodos sucessivos de igual 
duração, desde que se mantenham os pressupostos de 
interesse público que motivaram a sua atribuição.

A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu em sessão 
ordinária no passado dia 27 de fevereiro, na Escola Pro-
fissional Vasconcellos Lebre, tendo sido aprovada o Plano 
de Ação para a Eficiência Energética, bem como a fixação 
do número de unidades orgânicas flexíveis do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal da Mealhada. 

A próxima reunião ordinária da Assembleia Municipal da 
Mealhada será dia 10 de abril. 

CONCURSO PARA 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 
NO JARDIM MUNICIPAL
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Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES

quatro
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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
 
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

Nova Bairradina dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra, n.º 101
3050-374 Mealhada
 231 202 546
 novabairradina@gmail.com
 
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

Portagem dos Leitões 4M
 Rua de São Domingos n.º20, Pedrulha
3050-183 Casal Comba
 231 209 880
 portagem.bairradacenter@gmail.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 Vacariça
 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
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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 

Termas de Luso
Rua Álvaro Castelões
3050-230 Luso 
 231 937 910 
 geral@termasdeluso.pt
 www.termasdeluso.pt

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

Campos de Ténis Municipais da Mealhada *
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470

Centro de Estágios de Luso *
3050-223 Luso
 231 937 950

Centro de Interpretação Ambiental
Parque da Cidade - Mealhada
 231 205 389
 centroambiental@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

Espaço Inovação Mealhada
Avenida Cidade de Coimbra, n.º 51
3050-374 Mealhada
 231 281 513
 espacoinovacao@cm-mealhada.pt

Estádio Municipal Dr. Américo Couto*
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada

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

Pavilhão Gimnodesportivo da Pampilhosa *
Rua do Rio de Cima
3050 Pampilhosa
 231 940 764

Pavilhão Gimnodesportivo de Barcouço *
3050 Barcouço

Pavilhão Gimnodesportivo de Casal Comba *
3050 Casal Comba

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

Piscina Municipal de Luso *
3050-263 Luso
 231 930 846 

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
 231 204 203
 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

Espaços do Cidadão
Mealhada   964 039 369
Pampilhosa   961 637 037



Siga-nos em      
/camaramealhada     

/camaramealhada     
www.cm-mealhada.pt


