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EDITORIAL

Os nossos concidadãos renovaram a confiança em nós e no projeto que apresentámos a 
eleições e é com orgulho que digo que renovaram também a força e determinação de uma 
equipa capaz e que pretende concretizar obras significativas para a melhoria das condições 
de vida no nosso Município. Os quatro anos que se avizinham serão determinantes para o 
nosso concelho – e prova disso é o orçamento para 2018, que já inclui obras como a remo-
delação da ETAR da Mealhada ou a criação da Casa da Criatividade e da Juventude.

Determinante - e justa – foi a reclassificação do Bussaco como Monumento Nacional. Há 
muito que o reivindicávamos junto do Governo! Damos, assim, mais um passo rumo à can-
didatura a Património Mundial da UNESCO.

Por tudo isto, pelas conquistas que vamos tendo nas áreas do Desporto, da Educação, da 
Ação Social e Ambiente – que podem ver neste boletim - , reafirma: “temos boas razões para 
ter esperança num Município melhor”.
 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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Rui Marqueiro foi reeleito presidente da Câmara da Mealhada, nas eleições autarquicas de 1 de outu-
bro de 2017, fazendo ainda parte do executivo (com pelouros atribuídos) Guilherme Duarte, Arminda 
Martins e Nuno Canilho. Daniela Esteves foi reeleita presidente da Assembleia Municipal. Na cerimónia 
de tomada de posse, o autarca apontou a estratégia deste segundo mandato: a concretização, em 
obra, dos projetos desenvolvidos desde 2013. 

No discurso de tomada de posse, Rui Marqueiro traçou as linhas gerais do mandato 2017/2021: dar corpo “a 
obras essenciais à qualidade de vida dos munícipes, tirando o máximo partido dos fundos comunitários”. E 
elencou obras nas áreas do ambiente, como a remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) da Mealhada; o reforço do sistema de abastecimento de água; 
a especial aposta na cultura e turismo, colocando o enfoque na clas-
sificação da Mata Nacional do Bussaco como património mundial da 
UNESCO e na recuperação do património edificado como o Convento 
de Santa Cruz e as capelas da Via-Sacra; do desporto, deu o exemplo 
da manutenção de diversos espaços desportivos; na área da juventude, 
referiu-se à criação da Casa da Juventude, em Ventosa do Bairro. 

“Os quadros comunitários destinam-se a apoiar os municípios e nós também pensámos nisso. Por isso, fo-
mos desenvolvendo, ao longo destes quatro anos, projetos essenciais para a qualidade de vida dos muníci-
pes”, afirmou o presidente da Câmara da Mealhada, explicando que o Município preparou as candidaturas 
e entrará agora na fase de obra. “Temos boas razões para ter esperança num município melhor”, referiu 
Marqueiro, agradecendo a todos quantos o apoiaram e acreditaram no programa deste segundo mandato. 
Daniela Esteves, reeleita presidente da Assembleia Municipal da Mealhada, deixou também algumas pa-
lavras para o mandato que agora inicia. “Desejo que todos que iniciam funções tenham sempre coragem 
para apontar problemas e a coragem de os tentar resolver em conjunto com as suas equipas. Todos os dias 
há desafios, mas há também uma equipa com qualidade para resolver problemas”, afirmou. 

No ato de instalação dos órgãos autárquicos para o mandato 2017/2021 tomaram posse os quatro primeiros 
eleitos pelo PS -  Rui Marqueiro (presidente), Guilherme Duarte, Arminda Martins e Nuno Canilho - e os primeiro 
e terceiro da lista da Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada” - Hugo Silva e Sónia 
Branquinho.  Sara Ferreira, sétima da lista apresentada pela Coligação, preencheu o terceiro mandato devido a 
renúncia aos cargos da vereação por parte dos segundo, quarto e quinto da mesma lista.  
No que respeita à Assembleia Municipal, tomaram posse quase todos os eleitos (três membros da coligação 
apresentaram justificação para não comparência), com exceção do candidato a presidente por parte da Coli-
gação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”, Gonçalo Louzada, que renunciou ao cargo.

reeleição

RUI MARQUEIRO AFIRMA ESTRATÉGIA 
DE CONCRETIZAÇÃO DE OBRAS

“temos boas razões 
para ter esperança num 

município melhor“



Câmara Municipal
Presidente
Rui Marqueiro - PS
Gestão urbanística
Gestão Plano de Atividades e Orçamento
Serviços Municipais de Águas 
e Saneamento e RSU
Gestão Administrativa
Cultura e Turismo 
Comunicação Municipal
Relações institucionais 
com a Fundação Mata do Bussaco
Relações com as Juntas de Freguesia
Fundos Comunitários
Proteção Civil
Gestão do Pessoal
Ambiente e Espaços Verdes
Desenvolvimento Económico

Vice-presidente
Guilherme Duarte - PS
Educação
Desporto
Transportes escolares
Gestão de Espaços Desportivos 
e Escolas Municipais
Relações institucionais 
(Federações, Associações e Clubes)
Gestão do Centro de Interpretação 
Ambiental
Conselho Municipal de Educação
Relações com a CIM - RC

Vereadora
Arminda Oliveira Martins - PS
Manutenção de edifícios municipais
Fiscalização e Gestão das 
Obras Municipais realizadas por 
empreitada ou administração direta
Bem-estar animal
Fiscalização Veterinária - animais errantes, 
abate de leitões, licenciamentos
Acompanhamento da certificação 
do Leitão da Bairrada
Relações com a DGAV
Coadjuvar presidente: Fundação Mata do Buçaco, 
Freguesias, Fundos Comunitários

Vereador
Nuno Canilho - PS
Ação Social
Escola Profissional Vasconcelos Lebre
Conselho Municipal da Juventude
Gestão do Espaço Inovação
Iluminação Pública
Coadjuvar presidente: Turismo e Cultura

Vereadores sem pelouro
Hugo Silva, Sónia Branquinho, Sara Ferreira
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM 
“Juntos pelo concelho da Mealhada”

Juntas de Freguesia

Barcouço
João Manuel Cidra de Oliveira Duarte

Casal Comba
Nuno Veiga

Luso
Claudemiro Manuel de Jesus Semedo

Pampilhosa
Rosalina Nogueira

Vacariça
Pedro Ferreira

União das Freguesias da Mealhada, 
Antes e Ventosa do Bairro
João Carlos Ferreira dos Santos

Rui Marqueiro

Guilherme Duarte

Arminda Martins

Nuno Canilho

Hugo Silva Sónia Branquinho Sara Ferreira
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assembleia municipal

APROVADO PROGRAMA DE APOIO À NATALIDADE 
E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

A Assembleia Municipal da Mealhada aprovou, apenas com a abstenção do Bloco de Esquerda, o Progra-
ma de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local, destinado a combater “o decréscimo 
da população em geral e de nascimentos em particular” no concelho. 

O programa, que já havia sido aprovado por unanimidade, em julho, pela Câmara Municipal, atribuiu um 
subsídio fixo de 300 euros às famílias que registem os filhos no concelho da Mealhada, complementado por 
um subsídio mensal de 50 euros, durante dois anos, perfazendo no total 1.500 euros por agregado familiar.
A atribuição dos subsídios estará, no entanto, dependente da apresentação de documentos comprovativos 
de despesas realizadas com “a aquisição de bens ou serviços indispensáveis ao desenvolvimento saudável e 
harmonioso da criança”. 
Como forma de impulsionar a economia local, só serão elegíveis as” despesas com a aquisição de bens ou 
serviços em empresas com estabelecimento no município da Mealhada”.

Na opinião do presidente da Câmara Municipal da Mealhada, “este incentivo financeiro à natalidade é um 
investimento da autarquia e não uma despesa”. Rui Marqueiro a medida, pioneira no concelho, com a neces-
sidade de “combater o decréscimo da população em geral e de nascimentos em particular”. 

Serão beneficiários do Programa de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local as pessoas 
inseridas em agregados familiares ou pessoas isoladas que sejam residentes e estejam recenseadas na Mea-
lhada há pelo menos um ano à data do pedido de apoio municipal e cujo rendimento bruto anual do agre-
gado familiar não ultrapasse 35 ou 50 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais, consoante se trate de 
famílias monoparentais ou com dois titulares de rendimentos. 

300€
Registo do bebé 

no concelho da Mealhada

50€
Mensais

durante 2 anos



aprovado 
ORÇAMENTO “É AMBICIOSO” 
E CONTEMPLA GRANDES 
OBRAS EM 2018

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2018 foram aprovados, por maioria, em reunião de 
Executivo Municipal e na Assembleia Municipal. O orçamento ultrapassa os 19 milhões de euros e con-
templa diversos investimentos em importantes infraestruturas e equipamentos coletivos. 

Os documentos previsionais apontam um conjunto de obras significativas que se estenderão por 2019, 
algumas delas já com financiamento comunitário contratualizado. Na área da cultura, destaca-se a requali-
ficação e valorização da Mata Nacional do Bussaco - Recuperação do Convento de Santa Cruz e das Ca-
pelas dos Passos da Via Sacra, no setor da Educação, a requalificação da Escola Secundária da Mealhada 
e a requalificação dos jardins-de-infância de Casal Comba, Carqueijo e Canedo. Estão previstos ainda 
investimentos ligados à agricultura, nomeadamente o regadio tradicional do Luso, Vacariça e Mealhada, 
regadio tradicional de Santa Cristina, mas também aos serviços básicos à população, com obras como a 
ETAR da Mealhada, o fecho de redes de saneamento e ligação de sistemas, em alta e baixa, de abasteci-
mento de água e o cadastro das infraestruturas nos sistemas em baixa de abastecimento de água e águas 
residuais. A modernização administrativa é também uma prioridade. Uma fatia importante do quadro de 
investimentos será no âmbito da reabilitação urbano. O Executivo pretende avançar com obras como a re-
qualificação do vazio urbano com o parque de estacionamento, na cidade da Mealhada, a requalificação 
urbanística do centro histórico da cidade da Mealhada, o Mercado Municipal de Pampilhosa, o Mercado 
Municipal de Mealhada, a Sala polivalente no Luso, o Parque de estacionamento na vila do Luso, uma 
grande reparação da piscina municipal de Mealhada, o Bairro Social Póvoa da Mealhada, a remodelação 
da rede de águas de Casal Comba e os Balneários do campo de futebol municipal do Luso. 

Os documentos refletem ainda os investimentos a nível de iniciativas dos setores do desporto, educação e 
ação social, de que são exemplo os Jogos ANDDI Portugal, o Encontro com a Educação ou o programa de 
Ocupação dos Tempos “Livres Aventuras de verão”. 

Para o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, a proposta, de 19.627 653 milhões de euros, é 
ambiciosa, mas também realista.  “É ambiciosa no sentido em que vai o mais longe possível no investimento 
em projetos estruturantes que permitirão a elevação dos padrões de qualidade de vida da população; é 
realista porque acautela a sustentabilidade de todo aquele processo, ao estimar um nível de execução de 
despesa corrente e de capital consentânea com o nível de arrecadação de receita expectável.
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CÂMARA MANTÉM POLÍTICA DE IMPOSTOS BAIXOS

A Câmara da Mealhada e Assembleia Municipal aprovaram a manutenção dos impostos – Imposto Munici-
pal sobre Imóveis, IRS e Derrama – nos mesmos valores de 2017.
Em 2018 não haverá qualquer aumento de impostos na Mealhada. A autarquia mantém os impostos mu-
nicipais reduzidos, com o objetivo de fomentar o investimento e competitividade das empresas locais e 
incentivar a criação de postos de trabalho.

IRS 2%
Redução de 60% da receita que seria arrecadada pela Câmara. 

 

IMI 0,3% 
Para os prédios urbanos

+ Redução por dependente
Redução de 20 € - 1 dependente
Redução de 40 € - 2 dependentes 
Redução de 70 € - 3 ou mais dependentes

 

Derrama 
0,5% volume de negócios < 150 mil euros

1% volume de negócios > 150 mil euros

 

Taxa de ocupação do Subsolo de Gás 
Isento 
Pelo período de mais três anos
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espetáculo
“UMA VIAGEM POR DIFERENTES ARTES” 
ASSINALA DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência foi comemorado pela Câmara Municipal da Mealhada e pela 
APPACDM - Centro de Santo Amaro - Casal Comba com cultura e desporto para os utentes desta institui-
ção que, em simultâneo, comemorou o seu 10º aniversário.  

As comemorações incluíram dois momentos distintos: um espetáculo inclusivo, no dia 1 de dezembro, que foi 
“uma viagem por diferentes artes”, e um dia desportivo, a 9 de dezembro, em que os utentes do Centro de Santo 
Amaro se juntaram a atletas de hóquei em patins, de futsal e de basquetebol – de diversos clubes federados do 
concelho da Mealhada -  para um dia diferente. 
O “Espetáculo para todos”, no Cineteatro Municipal Messias, colocou em palco os jovens do Centro de Santo 
Amaro. Primeiro, com o grupo E-drama, que apresentou a peça “A Volta ao mundo em 80 dias”, depois num 
espetáculo de dança, com o Grupo de Expressão Corporal da instituição. A estes juntaram-se cantores, músicos, 
bailarinos e mágicos que, de alguma forma, estão ligados ao Centro de Santo Amaro). A apresentação esteve a 
cargo da atriz Isabel Medina, bem conhecida dos portugueses das inúmeras telenovelas em que participou, que 
aceitou conduzir o espetáculo pro bono. 
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dia do idoso
300 IDOSOS DIVERTIRAM-SE
COM NATUREZA E MÚSICA

Mais de três centenas de idosos do concelho da Mealhada cele-
braram o dia que lhes é dedicado, com diversas iniciativas, como 
oficinas na Fundação Mata do Bussaco e um almoço-convívio.  

O Dia do Idoso foi comemorado por seniores do Município da Mea-
lhada com atividades diferentes do seu quotidiano, centradas no contacto com a natureza, na atividade 
física e no revisitar de locais emblemáticos da sua juventude. O dia incluiu uma visita ao Convento de Santa 
Cruz do Bussaco e os jardins do Palace Hotel, uma ação de voluntariado de sementeira nos Viveiros da 
Mata, uma caminhada até às Portas de Coimbra, terminando num almoço-piquenique. 
Na Quinta dos 3 Pinheiros, decorreu o almoço interinstitucional, com cerca de 250 utentes das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Município, seguido de uma tarde de animação sob o tema “A 
cantar e a dançar”.  

campanha “pelo combate à pobreza e exclusão social”
MEALHADA LUTA CONTRA A POBREZA

A Câmara Municipal da Mealhada associou-se, mais uma vez, à 
campanha nacional “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão So-
cial”, dinamizada pela EAPN Portugal/ Rede Europeia Anti-Pobre-
za, com diversas iniciativas na Loja Social “Roda Viva”. 

A Loja Social “Roda Viva” realizou diversas iniciativas, no dia 17 de 
outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e Exclusão Social, que procuraram sensibilizar a 
comunidade para a luta contra a pobreza, garantindo que os direitos humanos básicos sejam respeitados. 
A Loja Social abriu portas para um workshop de alimentação saudável e económica, uma ação de sen-
sibilização de cuidados de higiene pessoal e técnicas de embelezamento, uma ação informativa acerca 
de higiene e acondicionamento de produtos alimentares no frigorífico, bem como a iniciativa “Retribuir a 
quem me ajuda”, que procura fortalecer laços entre quem se disponibiliza a ajudar e quem recebe apoios. 
Houve ainda rastreios relacionados com a área alimentar dinamizados pela unidade móvel do Hospital da 
Misericórdia da Mealhada. 
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autarquia familiarmente responsável

MEALHADA VOLTA A RECEBER
BANDEIRA VERDE COM PALMA

O Município da Mealhada voltou a ser distinguido, em 2017, como Município amigo das famílias, figu-
rando em segundo lugar no ranking geral do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. 

O município voltou a receber a mais alta insígnia atribuída pelo Observatório, a Bandeira Verde com Palma, 
reservada apenas para as autarquias que conseguem manter ou incrementar as suas políticas de apoio às 
famílias três ou mais anos consecutivos. Este ano, a Bandeira Verde Com Palma foi atribuída a 40 autarquias 
e, no distrito de Aveiro, além da Mealhada, mereceram a distinção apenas Águeda e Estarreja. 
O observatório avalia iniciativas dos municípios em 12 áreas, entre as quais o apoio prestado à maternidade 
e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e famí-
lia, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação 
social. Entre as medidas valorizadas estão o pagamento de creches e jardim-de-infância, comparticipação 
de consultas de oftalmologia e apoio à aquisição de óculos, bancos de medicamentos e comparticipação de 
medicamentos, oferta de vacinação fora do Plano Nacional de Vacinação, cantinas sociais e cantinas escolares 
abertas durante os períodos de pausas escolares, cheque bebé e transportes escolares gratuitos até ao 12º 
ano.
O município da Mealhada recebeu este galardão, pela primeira vez, em 2012, de forma consecutiva desde 
2014. 
Este ano aderiram ao projeto 115 municípios (dos 308 existentes), dos quais apenas 61 receberam a bandeira 
verde, numa cerimónia que decorreu, dia 29 de novembro, no Auditório da Fundação CEFA - Fundação para 
os Estudos e Formação Autárquica, em Coimbra. 
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município distinguido

BANDEIRA ECOXXI
E BANDEIRA ECO-ESCOLAS

O Município da Mealhada voltou, este ano, a ser distinguido com 
bandeira ECOXXI e, no que respeita à bandeira Eco-escolas, fo-
ram 14 as atribuídas aos estabelecimentos de ensino (jardins-
-de-infância e escolas) do concelho.

A Associação Bandeira Azul (ABAE) voltou a premiar as boas prá-
ticas do município em prol do desenvolvimento sustentável, com 
a atribuição da bandeira ECOXXI, bandeira esta que foi simbolica-
mente entregue a toda a equipa do Setor do Ambiente e Espaços 
Verdes, no salão nobre da autarquia, antes de ser içada junto ao 
Jardim Municipal. 
Os indicadores de referência para aferição das práticas/políticas de 
sustentabilidade são 21 e incluem itens como a promoção da edu-
cação ambiental, o emprego; a cooperação com a sociedade civil; 
a qualidade do ar e informação ao público; qualidade da água para 
consumo humano ou a produção e recolha seletiva de resíduos ur-
banos.
No que respeita às 14 escolas contempladas com a bandeira Eco-
-escolas, as 950 crianças que as frequentam receberam as respeti-
vas bandeiras numa cerimónia que contou com a peça de teatro “O 
planeta limpo do Filipe Pinto”, no Cineteatro Messias. As distingui-
das pela ABAE são o Jardim de Infância e EB1 de Antes, Jardim de In-
fância da Vacariça, Jardim de infância da Quinta do Valongo, Jardim 
de Infância do Canedo, Jardim de Infância da Pampilhosa, Jardim 
de Infância do Carqueijo, EB 1 de Barcouço, EB 1 de Casal Comba, 
Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre e os Centros Escolares da Mealhada, do Luso e 
da Pampilhosa.
Estas representam cerca de 73% dos estabelecimentos de ensino 
do município, traduzindo uma elevada taxa de implementação do 
programa, a segunda mais alta no distrito de Aveiro (logo a seguir 
a Ílhavo) e colocando a Mealhada nos 20 municípios de mais alta 
taxa de adesão no país. 
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QUATRO ALUNOS RECEBERAM 
BOLSAS DE MÉRITO E DE ESTUDO

A Câmara da Mealhada entregou três bolsas de mérito e uma 
bolsa de estudo aos melhores alunos do Agrupamento de Es-
colas da Mealhada. 
Os três alunos que receberam a bolsa de mérito, de 1000 euros, 
foram Inês Rego, que concluiu o 11º ano com média de 18,71, 
David Marques, que concluiu o 10º ano com média de 18,28 
valores e João Tomé, que terminou o nono ano com média de 
5 valores. Bernardo Almeida foi o aluno a quem foi atribuída a 
bolsa de estudo. 
Os alunos estiveram presentes na última reunião de executivo, 
com os pais, onde ouviram palavras de incentivo relativamente 
à prossecução dos estudos. 
As Bolsas de Mérito são atribuídas a alunos com idade inferior 
ou igual a 18 anos, residentes na área do concelho da Mealha-
da, que frequentem o ensino secundário público com sucesso 
escolar, sendo a média igual ou superior a 16 valores. As Bolsas de Estudo para alunos do ensino secundário 
são destinadas, sobretudo, a alunos pertencentes a agregados familiares com baixos recursos económicos, 
com residência no concelho da Mealhada, com aproveitamento escolar no ano letivo anterior, sendo a média 
final igual ou superior ao nível 4 ou a 16 valores.

ALUNOS
Bolsas de mérito

Inês Rego
David Marques

João Tomé
 

Bolsa de estudo

Bernardo Almeida
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CÂMARA APOIA ESCOLAS 
E JARDINS DE INFÂNCIA

A Câmara da Mealhada atribuiu, em reunião de Executivo Muni-
cipal, subsídios de apoio às atividades lúdicas e pedagógicas nos 
jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico (CEB) da 
rede pública, no valor de cerca de 9500 euros.
O Agrupamento de Escolas da Mealhada irá receber um subsídio 
total de 1.589€ para os jardins de infância de Antes (157€), Casal 
Comba (145€), Luso (326€), Mealhada (350€), Canedo (103€), Car-
queijo (109€), Pampilhosa (278€) e Quinta do Valongo (121€). Os 
valores, tendo como referência os montantes de 55€ por turma acrescidos de 6€ por aluno, são calculados 
em função do número de alunos.
No que respeita às escolas do 1º CEB, o Agrupamento de Escolas irá receber 82,5€ por turma, acrescidos de 
9€ por aluno. Os montantes apurados são de 507€ para a escola de Antes e de Casal Comba, 1041€ para o 
Centro Escolar do Luso, 2787€ para a Mealhada, 915€ para Barcouço, 2.317,5€ para o Centro Escolar da Pam-
pilhosa, num total de 8074€.
Estes subsídios são atribuídos anualmente para possibilitar a aquisição de materiais de apoios às atividades 
lúdicas e pedagógicas do pré-escolar e 1º CEB.

PLANO ESTRATÉGICO PARA 
A EDUCAÇÃO APROVADO

Está aprovado, pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, 
o Plano Estratégico para a Educação do Município da Mealhada. O 
documento define a estratégia educativa do município de uma forma 
alargada e dá atenção especial aos alunos com Necessidades Educati-
vas Especiais. Elaborado por António Rochette, professor na Faculda-
de de Letras da Universidade de Coimbra, o Plano procura criar “um 
sistema formativo integrado” a partir de políticas que facultem “res-
postas às necessidades dos cidadãos, prevendo as transformações 
sociais e cívicas da comunidade, envolvendo, não só a comunidade 
educativa, como as empresas, as associações, as Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social, a Autarquia e até entidades como o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional.
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capitão da seleção nacional de sub17

“MEALHADA É LOCAL DE TREINO 
MAS É TAMBÉM CASA DO HÓQUEI EM PATINS”

A Câmara Municipal da Mealhada homenageou as seleções de hóquei em patins de sub17 e sub20, bem 
como diversos atletas de patinagem artística que, em 2017, obtiveram classificações notáveis em cam-
peonatos internacionais. Uma cerimónia que reforçou a ideia de que esta parceria, entre Município e 
Federação de Patinagem de Portugal, é para continuar, para contentamento dos próprios atletas. 

O presidente da Câmara, Rui Marqueiro, há muito que sublinha que a Mealhada emociona-se, partilha e 
congratula-se com as vitórias das seleções, das equipas e dos atletas, mas, desta vez, foram os próprios 
atletas a explicarem as razões que os levam a sentir-se em casa nos diversos estágios que realizam no mu-
nicípio. “Quem está por fora não se apercebe. Atribuiu o mérito aos jogadores, mas há um enorme trabalho 
invisível por detrás de cada conquista. Este é da Câmara Municipal da Mealhada que nos oferece condições, 
infraestruturas de uma qualidade tal que é como se estivéssemos a treinar em casa”, referiu Tiago Rodrigues, 
capitão da Seleção de Sub20, que foi campeã do mundo, este ano, em Nanjing, na China. 
Também João Pereira, sub-capitão da Seleção de Sub17, campeã da Europa, em agosto passado, em Itália, 
sublinhou que “Mealhada e Luso estão associados ao trabalho árduo, à competência, à realização, ao sonho. 
É local de treino, mas é também casa”. 

Além das seleções de sub17 e sub20 foram homenageados diversos atletas de patinagem artística que ven-
ceram importantes provas internacionais, nos vários escalões. Inclusive um atleta de skate, também presente 
do campeonato do mundo de skate. 
Nuno Ferrão e Manuel Azevedo, da Federação de Patinagem de Portugal, agradeceram o empenho da autar-
quia no desporto, considerando a Mealhada “uma das capitais do desporto a nível nacional.”  
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, garantiu que a parceria com a Federação de Patinagem 
de Portugal será para continuar e que a autarquia procurará sempre disponibilizar as melhores condições às 
seleções que a preferem. E anunciou duas importantes melhorias para esta modalidade: a substituição dos 
pisos dos pavilhões do Luso e da Pampilhosa. 

A cerimónia de homenagem aos atletas culminou na entrega de placas simbólicas a cada um dos atletas por 
parte da Câmara Municipal da Mealhada e de uma lembrança de agradecimento da Federação de Patinagem 
de Portugal à autarquia. 

DESPORTO



luso
LOCAL PREFERIDO PARA ESTÁGIOS

 
O Luso voltou a ser o palco escolhido para estágios de futebol e de ande-
bol, tirando partido das excelentes condições do Centro de Estágios de 
Luso e do Pavilhão Municipal do Luso. 
A Federação de Andebol de Portugal organizou, no Pavilhão Municipal do 
Luso, a sua atividade/ treinos no âmbito do Centro de Treino Nacional Femi-
nino – Zonas Norte/ Centro / Sul. Também a Seleção A de andebol masculino 
escolheu o Luso para mais um estágio de preparação. O Centro de Estágios foi 
o local onde  a Seleção Nacional de sub15 se concentrou durante alguns dias.
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associações desportivas

APOIOS NO VALOR 
GLOBAL DE 115 MIL EUROS 

A Câmara da Mealhada atribuiu 115 mil euros a 13 
associações desportivas do concelho no âmbito 
do Programa de Apoio ao Associativismo Despor-
tivo. 

A entrega anual dos subsídios traduz o reconheci-
mento, por parte da Câmara Municipal da Mealha-
da, do papel fundamental que as associações des-
portivas desempenham no âmbito da formação e 
promoção do desporto.
Guilherme Duarte, vice-presidente, com o pelouro 
do Desporto, sublinhou quer o aumento de atletas 
federados (já que este programa se aplica apenas 
a estes atletas, maioritariamente nos escalões de 
formação), quer o aumento de modalidades, com o 
desenvolvimento do basquetebol e do btt no muni-
cípio.
A entrega dos subsídios será feita dia 15 de dezem-
bro, pelas 16h, no salão nobre da Câmara Municipal 
da Mealhada. 

NOME  VALOR

Associação Desportiva de Barcouço  560,84€
Ass. D.C. Pescadores  - Pampilhosa  862,82€
Atlético Clube do Luso  8.484,43€
Casa do Povo da Vacariça  8.110,54€
Centro Cultural D. R. Pedrulha  1.998,87€
Centro Recreativo de Antes  6.600,60€
Clube Desportivo do Luso  16.451,17€
Futebol Clube da Pampilhosa  13.158,06€
Futebol Clube de Barcouço  2.904,84€
Grupo Desportivo da Mealhada  21.930,10€
Hóquei Clube da Mealhada  19.183,44€
Luso Ténis Clube  4.199,07€
Sport Clube Carqueijo  10.555,21€

Total  

114.999,99€



basquetebol
SELEÇÃO TUNISINA EM ESTÁGIO NO LUSO

O município da Mealhada voltou a ser o escolhido para estágio de uma seleção estrangeira. A Seleção 
de Basquetebol da Tunísia, comandada pelo português Mário Palma, esteve no Luso, preparando-se 
para as importantes competições que se avizinham. 
A receção desta seleção, que recentemente venceu a Nigéria por 77-65 e arrebatou o segundo Afrobasket 
do seu historial, reveste-se de grande importância devido à tentativa de implementação do basquetebol no 
Município. A Câmara Municipal da Mealhada, a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Associação de 
Basquetebol de Aveiro assinaram, em julho, um protocolo de desenvolvimento da modalidade, juntando-
-se assim - o basquetebol - ao lote de modalidades federadas disponíveis para os jovens do concelho, do 
futebol ao andebol, do hóquei em patins ao atletismo. 

centro recreativo de antes
MEALHADA VOLTA A TER BASQUETEBOL FEDERADO

O Basquetebol federado faz, de novo, parte do concelho da Mealhada. Dois meses após a assinatura 
do protocolo com a Federação Portuguesa de Basquetebol, o Centro Recreativo de Antes acolheu a 
modalidade com duas equipas femininas.  
 A modalidade – que esteve presente no concelho há mais de trinta anos – reiniciou-se com a participação 
em provas federadas com equipas de sub14 e sub12 femininos, sob a orientação dos treinadores Miguel 
Faria e Joaquim Rocha. Surgiu no âmbito da colaboração entre o Agrupamento de Escolas da Mealhada, 
nomeadamente da Escola Básica nº2 da Mealhada que, há diversos anos, vem desenvolvendo um trabalho 
de captação e de iniciação ao basquetebol, com participação em provas distritais e regionais no âmbito do 
desporto escolar, e o Centro Recreativo de Antes, que respondeu ao repto da Câmara Municipal, contribuin-
do, desta forma, para incrementar a ligação dos atletas à modalidade e integrando um projeto de equipas 
de formação, nesta fase inicial, na vertente feminina. 
A Câmara Municipal da Mealhada, a Federação Portuguesa de Basquetebol e a Associação de Basquetebol 
de Aveiro assinaram, em julho, um protocolo de desenvolvimento da modalidade no Município, juntando-
-se assim - o basquetebol - ao lote de modalidades federadas disponíveis para os jovens do concelho, do 
futebol ao andebol, do hóquei em patins ao atletismo. 
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câmara adjudica

OBRA PARA ACABAR 
COM PROBLEMAS DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a 
adjudicação da empreitada “Ligação dos Sistemas em Alta e Baixa da 
Mealhada - Ponto de Entrega do Lograssol”, pelo valor de 711.503,26 
euros. Uma obra essencial à melhoria de condições de vida da popu-
lação já que vai acabar com as dificuldades de fornecimento de água 
na Mealhada, em Antes e em Ventosa do Bairro.
A empreitada traduz-se num conjunto de obras que permitirão a li-
gação dos sistemas em alta à baixa, estando já construído o ponto 
de entrega em Fiéis de Deus. Este sistema irá alimentar toda a União 
de Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, cujo abasteci-
mento, atualmente, é feito com base no furo da Mealhada e depende, 
por isso, das flutuações deste mesmo furo, a principal captação de 
água da Mealhada. 

Custo total da compra

711.503€

OBRAS
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TURISMO/ECONOMIA

mata nacional do bussaco

CONSELHO DE MINISTROS CLASSIFICA 
BUSSACO COMO MONUMENTO NACIONAL 

O Conselho de Ministros reclassificou como Monumento Nacional o conjunto do “Palace Hotel do Bussa-
co e mata envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz Alta e tudo o que nela se contém de interesse 
histórico e artístico, em conjunto com o Convento de Santa Cruz do Bussaco”. 

Na opinião do presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, “esta decisão do Conselho de 
Ministros vem corrigir um erro grave que tardava em ser corrigido e fazer finalmente justiça a um espaço ma-
jestoso e imponente, de rara beleza, único no país. Uma Mata Nacional que guarda nos seus 105 hectares de 
área murada um património de incomensurável importância histórica, cultural, ambiental, religiosa e militar, 
não podia continuar a ser apenas um Imóvel de Interesse Público, como era desde 1943”.
Manifestamente satisfeito com a elevação à categoria de Monumento Nacional, Rui Marqueiro, também ele 
membro do Conselho Consultivo da Fundação Mata do Bussaco, diz que “valeram a pena as sucessivas reivin-
dicações da Câmara Municipal da Mealhada e da Fundação Mata do Bussaco”. “Andávamos há imenso tempo 
a fazer um trabalho de ‘diplomacia’ silenciosa, discreta, mas insistente, no sentido de sensibilizar o Governo 
para a urgência em retificar este erro grave que persistia sem qualquer justificação. Nunca nos resignámos. 
Nos últimos tempos fomos ainda mais determinados nas reivindicações. E isso deu frutos. Finalmente ouvi-
ram os nossos protestos”, afirmou o presidente do Município da Mealhada.
O presidente da Fundação Mata do Bussaco, António Gravato, subscreve as palavras de Rui Marqueiro e 
acrescenta: “é uma alegria enorme. É a melhor prenda de Natal que nos podiam ter dado. Fez-se justiça. Ago-
ra, temos o caminho facilitado para a candidatura que temos já em curso a Património Mundial da UNESCO, 
para além de que, com o estatuto de Monumento Nacional, também temos outras condições - mais favorá-
veis - em candidaturas a apoios comunitários”.
Um passo fundamental para o sucesso desta candidatura é a requalificação do património existente. A Câ-
mara Municipal da Mealhada já adjudicou a empreitada de “Requalificação e Valorização da Mata Nacional 
do Buçaco – Recuperação do Convento de Santa Cruz e das Capelas dos Passos e da Via-Sacra”, uma obra 
orçada em um milhão de euros.  Trata-se de uma obra complexa, já que a intervenção é sobre um património 
histórico, que terá em conta as exigências da Direção Regional de Cultura do Centro, com quem a Autarquia 
celebrou um contrato, assumindo-se como dono da obra e assumindo a componente financeira nacional 
do financiamento comunitário que vier a ser atribuído à candidatura apresentada pela Fundação Mata do 
Buçaco. 
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programa para dinamizar comércio local

ANIMAÇÃO DE NATAL PARA TODAS AS IDADES

Teatro, stand-up comedy, música, jogos, brindes e, claro, o cantinho do Pai Natal com a caixa de correio 
para as cartas. Estas foram algumas das atividades que se desenrolaram na Tenda de Natal, instalada no 
Jardim Municipal da Mealhada, de 15 a 23 de dezembro. O programa da Câmara Municipal local procurou 
conciliar duas vertentes da época: o característico espírito de Natal e a dinamização do comércio local. 

A Tenda Natal foi a base de todo o programa. Nela desenrolaram-se atividades para todas as idades, da mú-
sica ao teatro, das oficinas aos jogos, inclusive, serviço de babystting possibilitando que pais fizessem as suas 
compras de Natal de forma descontraída, enquanto os seus filhos ficavam seguros à guarda de animadores 
profissionais.
A Câmara da Mealhada apoiou ainda financeiramente (em 2500 euros) a tômbola de Natal, uma iniciativa da 
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira que sorteia prémios aos clientes do comércio local. 

 4 maravilhas

MEALHADA MOSTROU-SE 
NO GRANDES ESCOLHAS - VINHOS & SABORES

O Município da Mealhada esteve presente na primeira edição do “Grandes Escolhas l Vinhos & Sabores”, 
juntamente com a Associação Maravilhas da Mealhada, para promoção dos ícones da região: gastrono-
mia e vinhos – com destaque para os produtos 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada -, artesanato, mel, 
infusões da Mata do Bussaco e até livros da região.

O Município da Mealhada levou até à capital o artesanato, o leitão, através da presença do restaurante “O Cas-
tiço”, o pão da Mealhada e a água do Luso. E não faltou a literatura e omerchandising que dão a conhecer o 
concelho, a Mata Nacional do Bussaco e o seu património arquitetónico, histórico-cultural e natural.  Na doçaria, 
destaque para os caramujos e cavacas, os casticitos e os produtos da Docealhada, inclusive o bolo-rei, eleito o 
melhor do país, em 2016 e 2017.
Nos vinhos, o Município esteve representado – em espaço próprio - pelos produtores Vinhos Messias e Adega 
Rama & Selas. 



OITO FAMÍLIAS RECEBERÃO APOIOS 
PARA REPOR BENS ARDIDOS NOS FOGOS 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião extraordiná-
ria de Executivo Municipal realizada em Outubro, o apoio 
de cerca de 95 mil euros para as famílias afetadas pelos 
incêndios que, em agosto deste ano, atingiram a fregue-
sia de Barcouço. O valor corresponde às oito candidatu-
ras apresentadas na autarquia. 
Este apoio da Câmara será para reposição dos equipa-
mentos e utensílios agrícolas que arderam nos fogos de 
agosto, nomeadamente reboques de trator, estábulos e 
estufas, arrumos e sistemas de rega, bem como máqui-
nas e alfaias diversas, como capinadeiras ou enfardadei-
ras.
Esta ajuda às famílias que tinham na agricultura, total ou 
parcialmente, o seu meio de subsistência, foi decidida em 
reunião de Câmara, no passado dia 4 de setembro, no 
âmbito do Fundo Extraordinário de Intervenção Social, 
um mecanismo que existe no Setor de Ação Social e que 
é acionado precisamente em circunstâncias extraordi-
nárias. 

MUNICIPIO APOIA TÔMBOLA DE NATAL 
E TRAIL PARA A HIPERTENSÃO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião extraordiná-
ria do Executivo Municipal, o apoio financeiro à Associa-
ção Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA) 
para a realização da tômbola de Natal e o apoio à Associa-
ção Portuguesa de Hipertensão Pulmonar.
O subsídio de 2500 euros à ACIBA destina-se à realização 
de mais uma tômbola de Natal, iniciativa que procura di-
namizar o comércio local nesta época, premiando os con-
sumidores que fazem as suas compras no comércio local. 
O apoio será para custear prémios, trabalho de conceção, 
execução e distribuição das tômbolas pelos comerciantes 
aderentes, que, em 2016, totalizaram 90.
 

CÂMARA APROVA APOIOS PARA PRÉMIO 
NACIONAL DE DEMOGRAFIA  E ESCOLÍADAS

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião 
do Executivo, atribuição de apoios para a Escolíadas – As-
sociação  Recreativa Cultural e a Associação Portuguesa 
de Demografia. 
O Executivo aprovou, por maioria, a atribuição de um 
subsídio de 3500 euros à associação Escolíadas para 
apoio do projeto Escolíadas Júnior. 
O subsídio à Associação Portuguesa de Demografia, no 
valor de 1000 euros, destina-se a apoiar a segunda edi-
ção do Prémio Nacional de Demografia Dr. Mário Leston, 
prémio que homenageia Mário Leston Bandeira, profes-
sor natural da Pampilhosa, no concelho da Mealhada, 
apontado como um dos percursores da construção e 
consolidação da demografia em Portugal e presidente e 
fundador da Associação. 
A primeira edição do prémio foi entregue na Pampilhosa, 
no âmbito das comemorações dos 900 anos, e a Asso-
ciação Portuguesa de Demografia tenciona manter no 
concelho da Mealhada a entrega formal do prémio, nesta 
segunda edição. 
O prémio pretende distinguir autores que, recentemente, 
tenham apresentado e defendido trabalhos académicos 
no âmbito dos estudos da população.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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MUNICIPIO APROVA PROTOCOLO COM 
ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL DA BAIRRADA

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião 
do Executivo realizada a 4 de dezembro, a proposta de pro-
tocolo a celebrar com a Associação de Carnaval da Bairrada 
(ACB) para a realização do Carnaval de 2018. 
A Câmara Municipal de Mealhada atribuirá à ACB um apoio 
financeiro de 60 mil euros para a realização do Carnaval de 
2018, que poderá ir até ao montante máximo de 84 mil euros, 
no caso de condições meteorológicas adversas, consideran-
do que se trata de um risco não segurável. O apoio financeiro 
será concretizado na transferência de duas tranches: a primei-
ra, no valor de 25 mil euros, até ao dia 11 de dezembro de 2017, 
a segunda, de igual montante, até ao dia 20 de janeiro de 2018 
e a terceira, de 10 mil euros, até dia 20 de fevereiro. 

FUNDO EXTRAORDINÁRIO PARA APOIO 
DE VÍTIMAS DO INCÊNDIO DE OUTUBRO

A Câmara da Mealhada decidiu, em reunião de Executivo 
Municipal realizada a 4 de dezembro, apoiar os agrega-
dos familiares que tenham sido afetados pelo incêndio 
que ocorreu, em outubro, na União de Freguesias da 
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, especialmente nos 
lugares de Póvoa do Garção, Arinhos e Barregão. 

CONCELHO DA MEALHADA VAI TER 
CASA DA CRIATIVIDADE E DA JUVENTUDE

A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, a aquisição 
de um imóvel, em Ventosa do Bairro, onde será instalada 
a Casa Municipal da Criatividade e da Juventude.
A Câmara aprovou, com os votos contra da coligação “Jun-
tos pelo Concelho da Mealhada”, a aquisição de um imóvel 
em Ventosa do Bairro, onde será instalado este equipa-
mento há muito reivindicado pela população jovem. 

CÂMARA APOIA ASSOCIAÇÕES 
DE CASAL COMBA E DE BARCOUÇO 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Execu-
tivo Municipal, o apoio financeiro total de 10855 euros a 
três associações do município. 
O apoio à Comissão Económica da Igreja Paroquial de S. 
Martinho da freguesia de Casal Comba destina-se à subs-
tituição dos bancos da igreja. O montante atribuído é de 
6605 euros, cerca de 50% do custo total dos trabalhos.
Já o Centro Cultural de Cavaleiros, freguesia de Barcouço, 
foi apoiado com uma verba de 3000 euros que servirão 
para dar seguimento às melhorias na sua sede. Este sub-
sídio soma-se a um anterior, no valor de 5500 euros, que 
serviu para reparar a cobertura da sede. 
O Executivo aprovou ainda a intenção de apoiar a Comis-
são da Capela da Lendiosa, na freguesia de Casal Comba, em 
1250 euros, que servirão para concluir o restauro da capela. 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 28 DE DEZEMBRO

A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu, em sessão 
ordinária, tendo aprovado as Grandes Opções do Plano e 
o Orçamento para 2018. 

Foram também aprovadas as propostas do Executivo re-
lativas à participação variável de IRS, Derrama, IMI.

A Assembleia Municipal aprovou ainda o Plano Estraté-
gico Educativo Municipal, o Mapa de Pessoal da Câmara 
para 2018, a autorização genérica para dispensa de auto-
rização prévia da Assembleia Municipal para assunção de 
compromissos plurianuais e o apoio à Junta de Freguesia 
de Casal Comba para aquisição de um imóvel para cons-
trução/ instalação de um estaleiro.

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES
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EDITAL
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Os atos de delegação de competências praticados pelos órgãos da Administração Local são atos nor-
mativos com eficácia externa que carecem de publicidade, estando
prevista no artigo 159.º do Código do Procedimento Administrativo, por remissão do n.º 2
do artigo 47.2 do mesmo diploma, a obrigatoriedade de publicação dos mesmos, no Boletim Municipal 
ou no Diário da República, e na Internet, no sítio institucional da entidade a que respeitam. 

Assim, em cumprimento do citado normativo legal, FAZ-SE SABER QUE:
Por DELIBERAÇÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2017, a Câmara Municipal de Mealhada deliberou, por maio-
ria, delegar no Presidente da Câmara as seguintes competências: 

I- Previstas no n.º 1 do artigo 33.º da Lei n,!! 75/2013, de 12 de setembro:
1. Executar as opções do Plano e Orçamento, assim como aprovar as suas alterações (alínea d); 
2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de
empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização da despesa lhe caiba
(alínea f);
 3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o RMMG (alínea g);
4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da Assembleia Municipal, bens imóveis 
de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções 
do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da 
assembleia municipal em efetividade de funções (alínea h); 
5. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos 
de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na Lei n.º 75/2013 (alínea l); 
6. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, desig-
nadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade (alínea q); 
7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 
administração central (alínea r); 
8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, admi-
nistração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urba-
nístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal (alínea t);
9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da administração central, e com instituições particulares de 
solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal (alínea v);
10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 
ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas (alínea w);
11. Emitir licenças, registos, e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos
legalmente previstos (alínea x); 
12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conserva-
ção ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, 
perigosos ou tóxicos (alínea y); 
13. Executar as obras, por administração direta ou empreitada (alínea bb); 
14. Alienar bens móveis (alínea cc);
 15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços (alínea dd); 
16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 
energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 
por lei, sob administração municipal (alínea ee); 
17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 
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atividade económica de interesse municipal (alínea ff); 
18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares (alínea gg); 
19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gadídeos (alínea ii); 
20. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos (alínea
jj); 
21. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras 
obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não 
sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação 
judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura 
(alínea kk);
 22. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central (alínea ll); 
23. Designar os representantes do município nos conselhos locais (alínea mm);
24. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central (alínea nn);
25. Administrar o domínio público municipal (alínea qq); 
26. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos (alínea rr); 
27. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da 
correspondente junta de freguesia (alínea ss); 
28. Estabelecer regras de numeração dos edifícios (alínea tt); 
29. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do município 
(alínea uu); 
30. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município (alínea ww);
31. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (alínea yy);
32. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza que salva-
guardem e perpetuem a história do município (alínea zz);
33. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado (alínea bbb)).

II - No âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (aprovado pelo DL n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual), e outros diplomas específicos, foram delegadas as seguintes compe-
tências:
1. Artigos 5.º  n.º 1 e 23.º n.º 1 do RJUE e alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias 
locais, criado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro - deliberação final sobre o pedido de licenciamen-
to. Pode ser delegada no presidente e subdelegada nos vereadores, por força do artigo 5.º n.º 1 do 
RJUE e do artigo 34.2 n.º 1 do regime jurídico das autarquias locais, criado pela Lei n.º 7 5/2013, de 12 
de Setembro.
2. Artigo 16.º n.º 1 do RJUE e alínea y) do n.º 1 do artigo 33.2 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro - deli-
beração do pedido de informação prévia. Pode ser delegada no seu presidente, com faculdade de sub-
delegação nos vereadores, por força do artigo 5.º n.º 4 do RJUE e do artigo 34.º n.º 1 do regime jurídico 
das autarquias locais, criado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
3. Artigo 20.º n.º 3 do RJUE - deliberação sobre o projeto de arquitetura. Não obstante não inexistir 
norma específica que habilite a delegação, consideramos que, por se tratar de um ato administrativo 
praticado no âmbito de um procedimento cujo ato final é delegável, também ele será delegável. 
4. Artigo 89.º n.º 2 do RJUE e alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, 
criado pela Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro - determinação da realização de obras de conservação. 
Pode ser delegada no Presidente da Câmara e subdelegada nos vereadores, por força do artigo 34.º n.º 
1 do regime jurídico das autarquias locais, criado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
5. Artigo 89.º n.º 3 do RJUE e alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídicodas autarquias locais, 
criado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro –
determinação da demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou
ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas.
 Pode ser delegada no Presidente da Câmara e subdelegada nos vereadores, por força do
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artigo 34.º n.º 1 do regime jurídico das autarquias locais, criado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. 
6. Artigo 117.º n.º 2 do RJUE- fracionamento do pagamento das taxas. Pode ser delegada no Presidente 
e subdelegada por este nos vereadores ou nos dirigentes dos serviços, por força deste artigo. 
7. Artigo 5.º do Decreto-lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, com a redação dada pela Lei n,2 15/2015, 
de 16 de fevereiro -licenciamento de instalações de armazenamento de produtos de petróleo, licencia-
mento de postos de abastecimento de combustíveis não localizados nas redes viárias regional e nacio-
nal e a autorização para a execução e entrada em funcionamento das redes de distribuição, objeto do 
Decreto-lei n.º 125197, de 23 de Maio, quando associadas a reservatórios de GPL com capacidade global 
inferior a 50m3 - atividade enquadrável na alínea y) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro (atividade perigosa) e,
como tal, delegável por força do artigo 34.2 n.º 1 do mesmo diploma.
8. Artigo 11.º n.º 2 alínea a) do Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com a redação que lhe foi con-
ferida pelo Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro (Pedreiras) - atribuição da licença de exploração 
quando se trate de pedreiras a céu aberto das classes 3 e 4- atividade enquadrável na alínea y) do n.º 
1do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro (atividade perigosa) e, como tal, delegável por 
força do artigo 34.º n.º 1 do mesmo diploma.
9. Artigo 31.º n.º 1 do Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com a redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto-lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro - determinação da realização de vistoria a fim de verificarem 
e assegurarem a sua conformidade com os termos e condições da licença e os objetivos previstos no 
programa trienal, quando se considere necessário, em função da natureza e dimensão da exploração. 
10. Artigo 54.º n.º 1 do Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo Decreto-lei n,º 340/2007, de 12 de Outubro - fiscalização das atividades de pesquisa e exploração. 
11. Artigos 1.º  e 2.º do Decreto-lei n.º261/2002, de 23 de Novembro – emitir parecer prévio sobre a locali-
zação de áreas de serviço nas redes viárias regional e nacional - atividade enquadrável na alínea y) do n.º 
1 do artigo 33.2 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro (atividade perigosa) e, como tal, delegável por for-
ça do artigo 34.º n.º 1 do mesmo diploma. 12. Artigo 7.º do Decreto-lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro 
(Ascensores) - inspeções periódicas e reinspecções às instalações, inspeções extraordinárias, sempre 
que se considere necessário. ou a pedido fundamentado dos interessados e realização de inquéritos a 
acidentes decorrentes da utilização ou das operações de manutenção das instalações.
13. Artigos 8.º e seguintes do Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços 
e restauração, criado pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro - autorização para as atividades de 
exploração de estabelecimentos de comércio por grosso e de armazéns de géneros alimentícios de 
origem animal que exijam condições de temperatura controlada, conforme identificados na lista III do 
anexo I, a titulo principal ou secundário, de estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e 
armazéns de alimentos para animais, conforme identificados na lista II do anexo I, a título principal ou 
secundário e de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, nos casos em que deva haver lugar a 
pedido de dispensa dos requisitos constantes dos artigos 126.º a 130.º e 133.º.

III - No que se refere ao Regime de Realização de Despesas Públicas com locação e aquisição de bens 
e serviços e empreitadas de obras públicas, o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o 
Código dos Contratos Públicos, manteve em vigor o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
que rege sobre essa matéria, tendo a Câmara Municipal ao abrigo dessa norma deliberado delegar 
no seu Presidente, a competência para autorização e realização de despesa, até ao montante de 7 
48.196,85 euros. 

Mealhada, 26 de outubro de 2017
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Câmara Municipal
Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 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
3050-379 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


