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EDITORIAL
Já quase no fim deste primeiro trimestre, chegam-nos, finalmente, boas notícias. O Governo 
ouviu o que há muito nos preocupava e deu luz verde a projetos que visam a proteção da 
Mata do Bussaco e área circundante, criando um gabinete técnico intermunicipal, com as 
autarquias vizinhas de Mortágua e Penacova, e um inovador sistema de videovigilância. Este 
avanço, juntamente com a assinatura da empreitada de requalificação do Convento de Santa 
Cruz e Capelas dos Passos da Via-Sacra, são o ponto de partida para uma nova fase da Mata 
que todos queremos ver património Mundial da UNESCO.

Foi esse ícone - Mata do Bussaco - que levámos a mais uma edição da Bolsa de Turismo de 
Lisboa, mas não só. Levámos a gastronomia, o carnaval, as termas, os argumentos que acre-
ditamos serem distintivos para o turismo e a economia do nosso Município.

Por cá, já começámos a distribuir os apoios à natalidade e, nas escolas, já está em implemen-
tação o programa para deteção precoce de desvios auditivos e oftalmológicos.
 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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O  Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, assinou, no Bus-
saco, dois protocolos entre o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Fundação 
Mata do Bussaco e entre o ICNF e os municípios da Mealhada, Mortágua e Penacova.

A assinatura destes protocolos integra-se na estratégia da Defesa da Floresta Contra Incêndios e no com-
bate e controlo de espécies invasoras, contribuindo para a proteção e preservação do património cultural 
e natural da Mata do Bussaco e de toda a mancha circundante. Neste âmbito, será constituído um Gabinete 
Técnico Florestal Intermunicipal que irá coordenar o trabalho levado a cabo por um agrupamento de três 
equipas de Sapadores Florestais, que será igualmente criado.

O planeamento e instalação da Rede Primária de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios e a elaboração de um Plano de Gestão e 
Intervenção Integrada de âmbito florestal à escala intermunicipal 
são outros dos objetivos do protocolo assinado com os três mu-
nicípios.

No âmbito do protocolo celebrado entre o ICNF e a Fundação Mata do Bussaco, está prevista a implemen-
tação de um Plano Específico de Intervenção Florestal naquela mata e a instalação de um sistema de video-
vigilância inovador. O documento assinado contempla ainda a valorização, conservação e manutenção do 
arvoredo classificado e o desenvolvimento de ações de educação ambiental e de sensibilização destinadas 
às populações escolares e público em geral.  

Os dois protocolos envolvem um investimento de 360.000 euros, financiado pelo Fundo Florestal Perma-
nente.

proteção da floresta 

PROTOCOLO INTERMUNICIPAL 
PARA DEFESA DA MATA DO BUSSACO

“Instalação de um sistema de 
videovigilância inovador“
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aprovado

UM MILHÃO DE EUROS PARA REABILITAR 
CONVENTO E VIA-SACRA DO BUSSACO

A Câmara Municipal da Mealhada assinou o auto de consignação da empreitada de “Requalificação e va-
lorização da Mata Nacional do Bussaco - Recuperação do Convento de Santa Cruz e Capelas dos Passos 
da Via-Sacra”, uma obra que, na sua totalidade, representará um investimento próximo de um milhão de 
euros e que irá arrancar de imediato, obrigando ao encerramento, durante um ano, dos espaços alvo de 
intervenção.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, lembra que “a empreitada, adjudicada a uma 
empresa especializada, há mais de meio século, na reabilitação, conservação e restauro do património cons-
truído, engloba trabalhos de conservação e restauro em fachadas, paredes e tetos interiores, recuperação de 
vãos interiores e exteriores, recuperação de coberturas e intervenções pontuais de correção em drenagem 
de águas pluviais e em pavimentos.” Acrescenta o autarca que “todas as obras a realizar obedecerão aos pro-
jetos aprovados pela Direção Regional da Cultura do Centro”.

Só no Convento de Santa Cruz serão investidos 543.269,24 euros (85% financiados por fundos comunitá-
rios – Programa Centro 2020, assumindo a Câmara da Mealhada o pagamento da contrapartida nacional, ou 
seja, 81.490,40 euros).

Já nas obras a realizar nas capelas dos Passos da Via-Sacra serão investidos 299.414,44 euros (56,78% 
financiados por fundos comunitários – Programa Centro 2020, ficando o Município da Mealhada responsável 
pelo pagamento da contrapartida nacional, que será de 129.414,44 euros). A Fundação Mata do Bussaco, 
para facilitar/permitir o bom andamento dos trabalhos, assumirá um conjunto de despesas relacionadas com 
questões logísticas e de limpeza de áreas envolventes.

“Para chegarmos a este dia, em que finalmente vemos luz ao fundo do túnel e vamos avançar mesmo com 
obras de reabilitação deste importantíssimo património edificado, de elevado valor histórico e cultural, foi pre-
ciso trabalhar muito, nunca nos resignarmos, sensibilizar vários responsáveis para a importância e urgência 
desta empreitada. Foi um processo moroso, árduo, às vezes desesperante, mas que valeu a pena”, afirmou Rui 
Marqueiro.
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Já o presidente da Fundação Mata do Bussaco lembrou que “se não fosse o contributo financeiro da Câmara 
da Mealhada e o apoio incondicional e nunca regateado do seu presidente, nada disto teria sido possível”. 
António Gravato enalteceu também o apoio da diretora Regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro, “que 
compreendeu a justiça das nossas reivindicações e esteve sempre do nosso lado, ou seja, do lado dos supe-
riores interesses do património cultural, histórico, religioso e militar do Bussaco, que carece de intervenção 
urgentíssima”.

Recorde-se que os imóveis a reabilitar são património do Estado, encontrando-se os mesmos afetos à Fun-
dação Mata do Bussaco há nove anos, por via do usufruto constituído por força do Decreto-Lei n.º 120/2009, 
de 19 de maio. Contudo, para que as obras avançassem de facto - algo commumente aceite por todos como 
urgente há vários anos -, teve a Câmara da Mealhada de se substituir ao papel do próprio Estado.

543.269,24€
Convento de Santa Cruz

299.414,44€
Capelas dos Passos da Via-Sacra

© Sónia Almeida © Simão Paula



cultura 
ARTISTAS NACIONAIS ENRIQUECEM 
PROGRAMAÇÃO DO CINETEATRO MESSIAS

Fernando Tordo, Vozes da Rádio, teatro de revista com António Pinto Basto, Manuela Bravo e Luís Vie-
gas, concerto de Páscoa com a Orquestra da Costa Atlântica, dança e teatro infantil com a companhia 
AtrapalhArte são os principais destaques da programação do Cineteatro Messias, na Mealhada, até 
final de maio.

O Cineteatro Municipal Messias entrou, este ano, numa nova fase, marcada pela intensa atividade cultural, 
da música ao teatro e dança, do cinema às exposições, com espetáculos de “Vozes da Rádio”, da Orques-
tra da Costa Atlântica ou de Fernando Tordo.
Fernando Tordo, que assinala os 50 anos de canções, é o destaque para abril (7). E se o concerto do autor 
de músicas tão conhecidas como “Tourada”, “Adeus Tristeza” ou “Cavalo à Solta” já seria imperdível, sê-lo-á 
ainda mais pelo facto de Tordo subir ao placo acompanhado da Filarmónica Pampilhosense, numa simbiose 
de sonoridades que marcará, certamente, o público.
Ainda em abril, o Cineteatro receberá o fórum anual “Encontro com a Educação” e a peça “O Tartufo”, 
uma adaptação de Molière pelo grupo de teatro local Associação Aguarela de Memórias. Esta complemen-
taridade entre grandes produções nacionais e eventos culturais locais será a tónica da programação do 
Messias. Por um lado, o público terá oportunidade de ver espetáculos que habitualmente estão apenas em 
grandes centros urbanos, por outro há espaço para que as nossas associações desenvolvam e mostrem o 
seu trabalho. 
Nuno Canilho, vereador que apoia o presidente da Câmara na área da Cultura, sublinha que o Messias 
continuará a ser “casa das produções concelhias, mas entra num novo ciclo, com uma programação o mais 
eclética possível, com a preocupação de dar aos munícipes diferentes oportunidades culturais e numa ló-
gica também de formação pedagógica de públicos”. 
Em maio, teremos uma revista que combina humor com música. A “Revist’ó fado Na Tasca do Ti Carlos” 
reune nomes como António Pinto Basto e Manuela Bravo junta rábulas de animação e humor (tradicional-
mente associadas ao teatro de revista) aos momentos musicais nos domínios do fado e da canção ligeira /
popular portuguesa.
Os cinemas continuarão a ser o mais recentes possível, inclusive com algumas estreias nacionais, e com 
uma atenção especial aos filmes infanto-juvenis, sobretudo nas matinés de domingo e com preços apela-
tivos. 
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, explica que, com esta diversidade de programação, se 
procura “incentivar o gosto pelo cinema, trazer as pessoas a uma sala de espetáculos que é cómoda, que 
está a funcionar e que apresenta propostas de qualidade, fugindo um pouco à cultura massificada”. 

19 maio| 16h
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ABRIL
7 abril l 21h30
Fernando Tordo acompanhado pela Filarmónica Pampilhosense

14 abril l 09h30
9º Encontro com a Educação

21 abril l 21h30
Sarau Comemorativo da Visita Pastoral do Bispo de Coimbra

28 abril l 21h30
Teatro “O Tartufo” – Aguarela de Memórias

MAIO
5 maio l 21h30
“Revist’ ó fado na Tasca do Ti Carlos” l Teatro de Revista

12 maio l 21h30
Concurso de Talentos

18 maio l 21h30
Social Moda

19 maio l 16h
“O Príncipe Nabo” – Atrapalharte

 20 maio l 16h
“Ali Babá e os 40 Ladrões” – Atrapalharte

26 maio l 9h
VIII Seminário de Apicultura

Maio l Galeria de Exposições do Cineteatro Messias
Exposição Mercadoria Humana I Fotografia e Artes Plásticas

MESSIAS
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bolsa de turismo de lisboa
“A MELHOR PRESENÇA 
DE SEMPRE NA BTL” 

“Foi a melhor presença de sempre da Mealhada na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), com mais público, 
mais interesse no nosso stand, mais contactos de profissionais e do público em geral e com rasgados 
elogios à qualidade do serviço de restauração que apresentámos”. Quem o afirma é o presidente da 
Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, considerando que “a aposta do Município na BTL 2018 foi clara-
mente ganha”.

“O Turismo em Portugal tem crescido exponencialmente. Mais um motivo, por isso, para a Mealhada voltar a 
marcar presença, como fez, nesta importante e incontornável feira”, disse o autarca Rui Marqueiro.
O presidente da Câmara da Mealhada, na linha do que afirmou a própria secretária de Estado do Turismo, 
Ana Mendes Godinho, no decorrer da BTL, lembra que a Bolsa de Turismo de Lisboa “é um espaço de festa, 
uma festa de negócios do Turismo e uma festa de mobilização dos portugueses para o Turismo”, pelo que a 
Mealhada não podia deixar de vir aqui mostrar a sua gastronomia e vinhos, a Mata Nacional do Bussaco, as 
termas de Luso e dar oportunidade aos empresários locais de promoverem os seus negócios neste setor 
em franca evolução”.

Nos cinco dias da BTL, a Mealhada apresentou degustações diárias dos produtos “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada” (água, pão, vinho e leitão), animação musical, demonstrações de samba, sorteios e provas 
de infusões da floresta do Bussaco. 

O espaço do Município da Mealhada na BTL foi montra do que de melhor tem o concelho: gastronomia, 
vinhos e água, natureza, história e património arquitetónico e religioso e termalismo e lazer. 
Nesta 30ª edição da BTL, a Mealhada procurou estimular a curiosidade de agentes e público a partir das 
suas riquezas: a Mata Nacional do Bussaco, com todas as suas potencialidades, candidata a património da 
UNESCO; as termas do Luso, que aliam o termalismo ao conceito mais recente de SPA; o samba, que é in-
trínseco ao Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada; e os produtos da marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealha-
da – Água l Pão l Vinho l Leitão”, a que se associam os doces tradicionais, com degustações e provas diárias. 
No stand da Mealhada, um dos quatro balcões foi exclusivamente reservado aos agentes económicos da 
restauração, hotelaria e vinhos do concelho.

Como habitualmente, o Município fez-se acompanhar de um restaurante, este ano, o “Rei dos Leitões”, que 
recebeu rasgados elogios do público. Na opinião de Licínia Ferreira, gerente do referido restaurante, “a 
experiência foi muito positiva e gratificante”. c
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candidaturas
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AS 

4 MARAVILHAS DA MEALHADA

O prazo de candidaturas à marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada 
decorre até dia 20 de abril. Em paralelo, decorre também o concurso 

“Bebida de Aperitivo ou Entrada Maravilhas da Mealhada”, uma iniciativa 
para estimular a criatividade nas duas áreas.

As inscrições podem ser realizadas no site das 4MMM em: 4maravilhas.
cm-mealhada.pt
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apoio à natalidade
PRIMEIROS CHEQUES DO PROGRAMA DE NATALIDADE
COMEÇAM AS CHEGAR ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

Os gémeos Lara e Tiago são dos primeiros bebés a receberem o apoio monetário da autarquia no âmbito 
do Programa de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local. Os pais dos gémeos, que 
fizeram questão de comparecer na autarquia com as crianças, receberam os primeiros valores referentes 
a compras efetuadas no comércio concelhio.  

Atualmente, o Setor de Ação Social tem em curso oito processos, dos quais três já mereceram financiamen-
to. O programa foi aprovado pelo Executivo Municipal e, posteriormente, pela Assembleia Municipal com dois 
propósitos: por um lado, o incentivo à natalidade; por outro, como forma de impulsionar a economia local. O 
Programa estabelece a atribuição de um apoio 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 um total 
1.500 euros por agregado familiar. 
São elegíveis as despesas com a aquisição de bens ou serviços em empresas com estabelecimento no municí-
pio da Mealhada e os agregados devem apresentar os documentos comprovativos de despesas realizadas com 
“a aquisição de bens ou serviços indispensáveis ao desenvolvimento saudável e harmonioso da criança”. 
Serão beneficiários do Programa de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local as pessoas in-
seridas em agregados familiares ou pessoas isoladas que sejam residentes e estejam recenseadas na Mealhada 
há pelo menos um ano à data do pedido de apoio municipal e cujo rendimento bruto anual do agregado familiar 
não ultrapasse 35 ou 50 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais, consoante se trate de famílias monopa-
rentais ou com dois titulares de rendimentos.
Os interessados devem apresentar candidatura junto da Secretaria da Câmara Municipal da Mealhada. 
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MEALHADA INVADIDA PELO 
CARNAVAL DE PALMO E MEIO 
O sol brilhou e as cerca de 900 crianças das Instituições Particula-
res de Solidariedade Social (IPSS) e do Agrupamento de Escolas da 
Mealhada fizeram uma grande festa, acompanhadas de pais e fa-
miliares que quiseram estar presentes neste Carnaval de Palmo e 
Meio. Vestidos das mais diversas fantasias – dos heróis às princesas 
ou duendes, dos esquilos às bailarinas, dos soldadinhos de chumbo 
às florinhas –, as crianças percorreram o centro da cidade, transfor-

-mando-o num cenário de cor, diversão e de muita alegria.

ALMOÇO E TARDE DANÇANTE 
EM DIA DE SÃO VALENTIM
 
Este dia de São Valentim é celebrado, ano após ano, entre casais - 
uns de uma vida, outros bem recentes – das IPSS do Município que, 
num almoço temático seguido de tarde dançante, convivem, diver-
tem-se e namoram num ambiente diferente do habitual. A iniciativa 
estende-se também aos 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.

TARDE DE FOLIA PARA 350 
UTENTES DAS IPSS DA MEALHADA 
A tarde de 7 de fevereiro foi de muita música e animação para cerca 
de 350 utentes das valências da 3.ª idade e deficiência das Insti-
tuições Particulares e Solidariedade Social (IPSS) do Município.  O 
Pavilhão Multiusos da Associação Desportiva Cultural e Recreativa 
de Antes (ADCRA) encheu-se de cor em mais uma edição do “Reviver 
o Entrudo”. Cada instituição participou no desfile com a sua fantasia 
e a sua alegria para no final se fundirem numa festa de cor, brincadeira e animação tão características do 
Carnaval. A tarde incluiu o lanche-convívio, oferecido pela Câmara, em parceria com a EPVL.
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dois mil alunos abrangidos

PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR PERCORRE 
JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO MUNICÍPIO

Já está no terreno o projeto de saúde escolar que permite detetar precocemente desvios auditivos e of-
talmológicos. O programa, que atualmente abrange o ensino pré-escolar e primeiro ciclo, será alargado 
aos 2.º e 3.º ciclos e secundário da rede pública, com benefício para cerca de dois mil alunos. 

Nesta primeira fase, são cerca de 900 as crianças do ensino pré-escolar e primeiro ciclo que estão a ser ob-
servadas nas escolas e jardins de infância da rede pública. A equipa do Hospital da Misericórdia da Mealhada 
(HMM), composta por um audiologista e um oftalmologista, faz o diagnóstico, procede aos exames e, sempre 
que o diagnóstico revela algum desvio de visão ou audição, os encarregados de educação, juntamente com o 
relatório, recebem indicações para darem continuidade à situação identificada junto do seu médico de família 
ou de outro clínico. 
Com os rastreios feitos na Mealhada, Luso, Carqueijo, Quinta do Valongo e Canedo, foram já algumas as si-
tuações detetadas, sendo em maior número as relacionadas com a visão. Numa segunda fase, que se espera 
que ocorra ainda no decorrer deste ano letivo, o programa será alargado aos restantes níveis de ensino da 
rede pública, abrangendo dois mil alunos. 

Este programa de saúde escolar nasce de um protocolo entre a Câmara Municipal da Mealhada e o Hospital 
da Misericórdia que inclui o rastreio e acompanhamento de potenciais doentes cardio e cérebro vasculares 
através da deslocação da Unidade Móvel de Saúde do HMM às freguesias. Esta unidade está equipada para 
prestar cuidados de saúde primários, na área clínica, de enfermagem e de fisioterapia e no apoio domiciliário. 
A saúde escolar foi uma das áreas que a Autarquia sinalizou como prioritária. 

A Câmara Municipal assegura a maior parte do financiamento do projeto (cerca de 42 mil euros anuais), ca-
bendo às freguesias uma componente, num total de cerca de 8 mil euros. 

EDUCAÇÃO
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ideias de negócios

“BOLO-REI DE LEITÃO” VENCE 
CONCURSO MUNICIPAL 
DE IDEIAS DE NEGÓCIO

O projeto de três alunas da Escola Profissional Vasconcellos Le-
bre (EPVL) venceu, ontem, o Concurso Municipal de Ideias de 
Negócio com uma saborosa e inovadora proposta ao nível da 
gastronomia: um bolo-rei de leitão. 

“A nossa ideia de negócio é promover a região da Bairrada num jogo de sabores intensos entre o tradicional 
bolo rei e o improvável leitão, produto endógeno da Bairrada. Apresentamos um produto de excelência nun-
ca antes visto: o nosso delicioso bolo-rei com carne e molho de leitão”, esta foi a apresentação do grupo de 
estudantes da EPVL que acabou por merecer a preferência do júri.  
O júri avaliou cada um dos projetos segundo cinco critérios: o grau de inovação, a exequibilidade da ideia, a 
qualidade da apresentação, a estruturação e maturação da ideia e impacto do projeto para a região. 

Além da EPVL, esta quinta edição do Concurso Municipal de Ideias 
de Negócio, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC) ao abrigo do programa “Educação Empreen-
dedora nas Escolas”, contou com o envolvimento de outras três es-
colas do município: Secundária da Mealhada e Escolas Básicas n.º 
2 da Mealhada e da Pampilhosa, abrangendo cerca de 150 alunos. 

Pela primeira vez, houve um projeto do segundo ciclo, denominado 
“Bacer”, da EB2 da Pampilhosa (turma 6ºA), que representará o Muni-
cípio, na final da sua categoria, dia 26 de maio, na 2ª Expo Empresas 
Júnior, em Condeixa-a-Nova. 

O projeto vencedor do 3º ciclo, “Alquimia com sabores da Bairrada”, da EB2 da Pampilhosa (9ºC), foi o escolhi-
do para participar também Expo Empresas Júnior.  

© Direitos reservados



Recolha de armadilhas 
de Vespas Asiáticas, 

gratuitamente no CIA
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agrupamento de escolas da mealhada 

VESPAS ASIÁTICAS CAÇADAS 
POR ARMADILHAS FEITAS 
POR CRIANÇAS

Cerca de 850 crianças do Agrupamento de Escolas da Mealhada estão a fazer centenas de armadilhas para 
as vespas asiáticas, que estão prestes a sair do período de hibernação. 
Uma garrafa de água de litro e meio com duas entradas desencontradas, feitas a partir de outras duas gar-
rafas mais pequenas, e está praticamente pronta a armadilha. Falta apenas adicionar o doce, por exemplo 
néctar de pera, e umas gotinhas de vinagre, que afastam as abelhas e evitam que estas caiam na armadilha.  
Este embuste caseiro - e, dizem os apicultores que já o experimentaram, eficaz - está a ser feito no Centro de 
Interpretação Ambiental da Mealhada e a invadir quintais e terrenos do município. 

A ideia surgiu de um apicultor que experimentou diversas soluções até encontrar a artimanha que caça as 
vespas sem o fazer às preciosas abelhas. Com 120 apicultores inscritos da Associação de Apicultores do Li-
toral Centro (AALC), o desafio seguinte era o da massificação da armadilha. O desafio foi lançado à Câmara 
da Mealhada que o conjugou com as oficinas e atividades do Centro de Interpretação Ambiental. E foi deitar 
“mãos à obra”. Numa parceria com AALC e com os setores de Educação e Ambiente da Autarquia, os alunos 
do primeiro ciclo e pré-escolar passaram a conhecer melhor a importância das abelhas, a distingui-las das 
vespas e a fazerem com agrado as armadilhas.

O Centro de Interpretação já distribuiu centenas de ar-
madilhas e tem outras tantas disponíveis para quem as 
queira pendurar nas suas árvores. São já muitos os quin-
tais onde se veem penduradas, mas quantas mais se es-
palharem melhor, uma vez que se aproxima a primavera 
e termina o período de hibernação da temível vespa asiá-
tica. “É urgente capturar as fundadoras que vão formar os 
ninhos”, explicam os técnicos.

AMBIENTE



BOLETIM MUNICIPAL JAN>MAR 2018    15

centro de interpretação ambiental 

ROTA PELA FLORESTA 
PERCORRE ESCOLAS 
DO MUNICÍPIO

O Município da Mealhada acolheu a Rota Pela Floresta, uma inicia-
tiva proposta aos municípios ECOXXI que visa sensibilizar as crian-
ças para a importância das florestas. O testemunho da iniciativa 
percorreu todas as Eco-Escolas do concelho. 
O ponto de partida para a Rota pela Floresta foi o Centro de Inter-
pretação Ambiental (CIA) da Mealhada, local onde as crianças do 
Centro Educativo da Pampilhosa receberam o testemunho da iniciativa: uma pá, um pergaminho de registo 
de mensagens e compromissos e a bandeira idealizada pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), en-
tidade que fez o desafio aos municípios, para que seja assinada por todos. A passagem de testemunho será 
acompanhada da plantação de uma árvore. 
As escolas envolvidas receberam o conjunto e devem assumir o compromisso de preservar a floresta, parti-
lhando-o com a comunidade, cabendo a cada escola encontrar a forma como esta mensagem será transmi-
tida: com ações de limpeza, com a distribuição de folhetos, elaboração de cartazes ou mesmo com a dinami-
zação de atividades na floresta. 

centro de interpretação ambiental

FÉRIAS ECO-PÁSCOA 
PARA CRIANÇAS E JOVENS

As férias de Páscoa foram mais divertidas no CIA, com jogos de explo-
ração do Parque da Cidade, sessões diversificadas da natureza, desde 
os morcegos aos rituais de acasalamento dos animais, atividades de 
observação de aves, oficinas de reutilização de resíduos, entre muitas 
outras. 
O CIA está aberto diariamente e procura, nos períodos de férias leti-
vas, dar resposta aos tempos livres das crianças e jovens, focando-se 
nas questões ambientais. O seu programa de atividades inclui ainda 
a comemoração de diversas efemérides, como o Dia da Floresta, que 
juntou 350 crianças no Parque da Cidade para plantação de árvores, 
jogos e sessões informativas que contaram com a presença de bom-
beiros e da GNR.
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homenagem

NOITE DE GRANDES EMOÇÕES 
NA 12º GALA DESPORTIVA DA MEALHADA 

Foi uma noite de emoção a que se viveu, no Cineteatro Messias, em mais uma edição da Gala Desportiva 
do Município da Mealhada.  Dezenas de personalidades do desporto, concelhio e nacional, passaram 
pelo palco, recebendo prémios ou deixando palavras de incentivo aos jovens atletas.

Esta homenagem a todos os que se dedicam ao desporto concelhio premiou vencedores de diversas idades 
e modalidades – da natação ao futebol ou patinagem artística – e distinguiu personalidades e entidades que 
marcaram a vida de clubes e atletas, como Orlando Baptista, fundador e sócio número um do Grupo Despor-
tivo da Mealhada, e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). 
Fernando Gomes foi agraciado com o prémio “Visão, Futuro, Excelência” pelo trabalho desenvolvido à frente 
da Federação Portuguesa de Futebol, quer na formação, quer no incentivo à prática de futebol, futsal e fu-
tebol de praia. E, como não podia deixar de ser, pelos resultados alcançados, cujo momento mais alto foi a 
conquista do Europeu 2016. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, lançou o repto para 2018. 
“Queremos o Campeonato do Mundo. Não será fácil, mas, muitas vezes, querer é 
poder”, afirmou o autarca, dirigindo-se a Fernando Gomes. 
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol reconheceu que a exigência 
é agora mais alta. “É natural que, depois de tudo o que temos feito, a fasquia 
esteja mais elevada. Como desportistas, estamos habituados a essa pressão da 
conquista, cada vez mais”, frisou, sublinhando também as responsabilidades da 
Federação a nível da sociedade civil. 

Sob a condução do jornalista José Nunes, o desfile de grandes figuras nacionais do Desporto abrilhantou esta 
12ª edição da Gala. Nomes conhecidos do futebol, do hóquei em patins, da natação, do basquetebol, como 
António Folha, Ulisses Pereira, Nuno Coelho, Gonçalo Alves, Manuel Queiroz, João Ricardo Pateiro, Mário Go-
mes, Rui Costa, Filipe Ramos, Hélder Nunes, Miguel Maia, Filipe Santos, Rodolfo Fortino e Jaime Pacheco, 
treinador que desejou as maiores felicidades a Fernando Santos no Mundial e confessou o desejo de um dia 
comandar a Seleção Nacional de Futebol. 

DESPORTO



pelo 5º ano consecutivo 
CAMPEONATO NACIONAL DE XADREZ 
VOLTA A REALIZAR-SE NO LUSO

 
O Pavilhão Municipal do Luso recebeu, pelo quinto ano consecutivo, 
os Campeonatos Nacionais de Jovens de Xadrez, de 24 a 28 de mar-
ço. Nos tabuleiros bairradinos estiveram em ação 340 jogadores, na 
disputa de 16 títulos, 14 individuais – Sub-20, Sub-18, Sub-16, Sub-14, 
Sub-12, Sub-10 e Sub-08, absolutos e femininos – e dois coletivos.
Nesta festa do xadrez jovem, estiveram presentes os mais promisso-
res xadrezistas portugueses, em busca de um apuramento para os Mundiais e os Europeus de Jovens de 
2018.
Na competição esteve também um grupo de atletas oriundos do Agrupamento de Escolas da Mealhada, no 
qual a modalidade é uma das Atividades Extra Curricular. 
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VENCEDORES
REVELAÇÃO DO ANO Mafalda Silva (Hóquei Clube da Mealhada)
EQUIPA DO ANO Iniciados Clube Desportivo Luso 
DIRIGENTE ANO Emídio Alves (Centro Recreativo Antes) 
TREINADOR DO ANO Inês Almeida (Hóquei Clube da Mealhada)
ATLETA ANO Eduardo Gomes Fernandes (Hóquei Clube da Mealhada)
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ANO Clube Desportivo Luso 
MÉRITO DESPORTIVO
João Pereira, Rui Goulão, Dinis Moreira, Manuel Maria, Paulo Yuldashev, Dinis Abreu, Tiago Ferraz, Ma-
nuel Coimbra, Ricardo Ferreira, Juvenis Femininos - Andebol Casa Povo Vacariça,  Juvenis Masculinos 
- Hóquei Clube da Mealhada, Gabriela Dias, João Rodrigues, DCI/CCDRP Mealhada, João Gabriel Ferrei-
ra, Adriano Almeida, João Duarte, Gil Ferreira, David Emanuel Oliveira Tomé, Beatriz Ferreira Gaspar, 
Eduardo Gabriel Vieira, Eduardo Gomes Fernandes, Diogo Vital, Vasco Bica, Tiago Madureira, Manuel 
Lino Costa.
PRÉMIO CARREIRA Beatriz Branquinho Gomes
ALTO PRESTÍGIO  Associação Natação Centro Norte Portugal
PRÉMIO INCENTIVO Luso Ténis Clube
PRÉMIO INCENTIVO Ballet - Hóquei Clube da Mealhada
PRÉMIO DEDICAÇÃO Alcides Pereira
PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI Orlando Baptista – Título Póstumo
PRÉMIO VISÃO, FUTURO, EXCELÊNCIA Fernando Gomes (Presidente da Federação Portuguesa de Futebol)



PIRPEC e IFRRU 2020
CÂMARA DA MEALHADA 
APOSTA NA REABILITAÇÃO URBANA 

A reabilitação urbana é uma das prioridades do atual Executivo, que tem procurado sensibilizar pro-
prietários e técnicos para os mecanismos de apoio às principais áreas de reabilitação urbana do Muni-
cípio. Ao seu dispor têm o programa de apoio financeiro da autarquia PIRPEC e o Instrumento Finan-
ceiro de Apoio à Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020). 

A lotação das sessões de divulgação do IFRRU 2020 espelha bem o interesse que este programa suscita 
em proprietários, técnico e investidores.  Trata-se de um instrumento que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis em relação às existentes no mercado para a reabilitação integral de edifícios, 
destinados a habitação ou a outras atividades, incluindo as soluções integradas de eficiência energética 
mais adequadas no âmbito dessa reabilitação. Abrange as principais áreas urbanas do Município: Mealha-
da, Luso e Pampilhosa. 

Além do acesso ao financiamento em condições vantajosas, este programa confere outro tipo de benefí-
cios, nomeadamente fiscais, como por exemplo a nível do imposto municipal sobre imóveis.

No que se refere ao Programa de Incentivo à Recuperação do Património Edificado Concelhio (PIRPEC), 
está já em vigor uma nova versão do programa que apoia financeiramente, a fundo perdido, a reabilitação 
do património edificado mais antigo em todo o Município. O tipo de intervenção é abrangente: vai desde 
a substituição pontual da caixilharia a obras de reabilitação geral, não excluindo, por exemplo obras de 
ampliação para melhoria das condições de habitabilidade e de funcionalidade ou alterações de utilização.
A Divisão de Gestão Urbanística, sita na Praça do Choupal, dispõe de uma equipa especializada para pres-
tar toda a informação relativa a estes dois instrumentos à disposição dos munícipes.
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OBRAS



APROVADOS ANTEPROJETOS 
DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DA MEALHADA 

O Centro histórico da Mealhada será objeto de duas ações de requalifi-
cação no âmbito de uma candidatura aprovada pelo Plano de Ação de 
Regeneração Urbana (PARU), do programa 2020, que ascendem a três 
milhões de euros. Os anteprojetos foram ratificados e aprovados em 
reunião de Executivo. 
A obra denominada “Requalificação de vazio urbano com parque de es-
tacionamento” vai permitir a ligação entre a Avenida Manuel Lousada, 
a Rua Branquinho de Carvalho, a Rua das Oliveiras e a Rua 27 de Se-
tembro.  A segunda ação do PARU é a “Requalificação urbanística do 
centro histórico”, que será feita em duas fases: uma que abrange as ruas 
Visconde Valdoeiro e Cerveira Lebre (com a criação de espaços pedo-
nais, zonas de aparcamento e melhoria de acesso ao Centro Escolar da 
Mealhada) e outra abrangendo as ruas Capitão Cabral e Dr. Luís Navega 
(troço que vai da rotunda do Cineteatro à Estação da CP).

AVANÇA REQUALIFICAÇÃO 
DE JARDINS DE INFÂNCIA

A Câmara Municipal da Mealhada assinou o auto de consignação para 
a requalificação dos Jardins de Infância de Casal Comba, do Carqueijo e 
do Canedo (freguesia da Pampilhosa). 
Trata-se de uma requalificação profunda e ampliação dos três jardins de 
infância que vai adequar os equipamentos às necessidades atuais. As in-
tervenções custarão 420 864, 52 euros (mais iva) e o prazo de execução 
das obras é de 270 dias. 

REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS 
ARRUAMENTOS

A Câmara Municipal da Mealhada assinou o auto de consignação relati-
vo a pavimentações das freguesias de Mealhada, Luso e Barcouço. 
A empreitada diz respeito à requalificação de diversos arruamentos nas 
freguesias de Luso, Barcouço e União de freguesias de Mealhada, Antes 
e Ventosa do Bairro. O valor da adjudicação é de 77 mil euros (mais iva) 
e o prazo de execução da obra situa-se nos 120 dias.

Custo total do investimento

3.000.000€

Custo total das intervenções

420.864€

Custo total da adjudicação

77.000€
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MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

serviços administrativos

CÂMARA DA MEALHADA
ADOTA “LIVRO DE ELOGIOS”

A Câmara Municipal da Mealhada adotou o “Livro de Elo-
gios” para impulsionar o reconhecimento, pela positiva, 
da atividade autárquica, nomeadamente da excelência no 
atendimento público dos Munícipes. 

O livro, já adotado por dezenas de entidades públicas e priva-
das, surgiu da constatação de inexistência de um local apro-
priado ao elogio, ao contrário do que existe relativamente 
às críticas, que têm eco no “Livro de Reclamações”.  “Não foi 
difícil constatar que ao pretender elogiar o trabalho desem-
penhado por alguém na Segurança Social, na repartição de 
finanças, na loja onde adquiri o meu portátil, no centro de 
saúde da minha área de residência, não foi difícil, dizia eu, 
aperceber-me que existia um livro para reclamar, e que todos 
os funcionários sabiam da obrigatoriedade de o ter “bem-à-
-mão”, mas…para elogiar, para reconhecer o melhor daquele 
funcionário, daquela empresa ou instituição, ninguém sabia o 
que fazer”, explica Cristina Leal, autora, sublinhando que, nos 
tempos atuais há muitos mais espaço para a crítica do que 
para o elogio. 

“Não estamos habituados a sermos reconhecidos pelo nos-
so melhor, mas sim, condenados pelas nossas falhas, que 
habitualmente são carimbadas de “incompetências”. Porquê 
existir um Livro para reclamar, e não existir também um Livro 
para elogiar?”, questiona Cristina Leal.  

O Livro de Elogios adquirido pela Câmara Municipal da Mea-
lhada está disponível nos Paços do Concelho.  
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serviço municipal

CÂMARA DA MEALHADA APROVA 
CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, o Código de Ética e de Conduta, 
documento que estabelece o conjunto de princípios e valores em matéria de ética profissional, que deve 
ser reconhecido e adotado por todos os colaboradores ao serviço do Município de Mealhada indepen-
dentemente do seu vínculo profissional – eleitos, dirigentes, funcionários, prestadores de serviços e es-
tagiários. 

O Código dá ênfase à questão do serviço público, sublinhando que os agentes ao serviço do Município atuam 
exclusivamente ao serviço da comunidade de acordo com critérios de diligência, responsabilidade, lealdade, 
competência, probidade e dignidade, por forma a transparecer para o exterior uma cultura de serviço público. 
Ao longo de 16 artigos são focadas questões de igualdade, transparência, confiança, integridade, profissiona-
lismo, conflitos de interesse, entre outras. 

O documento conclui, nas suas disposições finais, que “os serviços da Câmara Municipal da Mealhada estão 
ao serviço do cidadão e devem orientar a sua ação de acordo com os princípios da qualidade, da proteção 
da confiança, da comunicação eficaz e transparente, da simplicidade, da responsabilidade e da gestão parti-
cipativa”.

orçamento participativo portugal

ENCONTRO DA MEALHADA COM VÁRIAS IDEIAS

Um parque biológico, a despoluição do Rio Cértima, um projeto turístico adaptado ao território da Bair-
-rada, um centro interpretativo na Mata do Bussaco, uma resposta social para idosos reformados ou um 
museu interactivo da água. Estas são algumas das propostas que saíram do encontro do Orçamento 
Participativo Portugal (OPP), que decorreu no Espaço Inovação de Mealhada.

A sessão contou com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça 
Fonseca, que deu o mote às dezenas de participantes no encontro. “O ano passado tivemos 38 projetos para 
três milhões de euros, este ano temos cinco milhões reservados no Orçamento de Estado. E penso que seria 
muito interessante ter um projeto vencedor aqui desta região”, sublinhou a governante.

Mais de 45 pessoas, provenientes de vários concelhos da Região Centro, apresentaram as suas ideias para 
Portugal, cujas propostas podem ser consultadas na Plataforma Participativa do OPP.



ARMINDA MARTINS REPRESENTA 
MUNICÍPIO NA AREAC 

A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, em reu-
nião de Executivo, designar a vereadora Arminda Martins 
como sua representante na Agência Regional de Energia 
e Ambiente do Centro (AREAC). 
Arminda Martins será a representante da Mealhada no 
Conselho de Administração da AREAC, órgão para o qual 
o Município foi eleito a 6 de dezembro de 2017. 

EXECUTIVO APROVA 20 MIL EUROS DE APOIOS

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, em 
reunião de Executivo, apoios à Associação dos Serviços 
Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal da Mealhada, ao Agrupamento de Es-
colas da Mealhada e à Paralisia Cerebral – Associação Na-
cional de Desporto. 
O Executivo aprovou um subsídio de 8500 euros à As-
sociação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos 
dos Trabalhadores para a realização do jantar de Natal e 
aquisição dos presentes para os filhos dos trabalhadores, 
bem como para aquisição das medalhas de 35 anos de 
serviço. 
O Agrupamento de Escolas da Mealhada receberá 2 mil 
euros destinados a apoiar a participação do Agrupamen-
to na edição 2018 das Escolíadas Glicínias Plaza. 
O apoio de 1500 euros à Paralisia Cerebral – Associação 
Nacional de Desporto (PCAND) destinou-se à realização 
Campeonato Nacional de Bóccia Sénior, no Pavilhão Mu-
nicipal do Luso. Foi também aprovado um subsídio de 
dois mil euros à Federação Portuguesa de Xadrez para 
realização do Campeonato de Xadrez. 
Na mesma reunião foram ainda aprovados, um apoio de 
mil euros ao músico Francisco Saldanha, mealhadense 
que se prepara para gravar o primeiro disco, e um sub-

sídio de cinco mil euros ao Grupo Cénico e Recreativo de 
Santa Cristina, destinados a apoiar as obras na sede, no-
meadamente no piso e pinturas.

 
CÂMARA DA MEALHADA APROVA 
REGULARIZAÇÃO DE 18 TRABALHADORES

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo 
Municipal, a regularização Extraordinária de Vínculos Pre-
cários de 18 trabalhadores.  
O Executivo Municipal aprovou a regularização do vínculo 
de 18 funcionários ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, que estabelece os termos em que as autar-
quias devem proceder à regularização extraordinária dos 
vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham 
exercido funções que correspondam ao conteúdo funcio-
nal de carreira gerais ou especiais e que satisfaçam ne-
cessidades permanentes dos órgãos ou serviços abran-
gidos pela Lei Geral de Trabalho em Funções.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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CONTRATAÇÃO DE VETERINÁRIOS

Em reunião de Executivo, foram aprovados cinco contra-
tos de prestação de serviços de medicina veterinária, na 
modalidade de avença. Estas contratações resultam do 
protocolo que a Autarquia estabeleceu com a Direção-
-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) com vista à 
melhoria da resposta sanitária aos agentes locais com 
estabelecimentos de abate de leitões, diminuindo o tem-
po entre o abate e o consumo do leitão nos agentes eco-
nómicos locais e salvaguardando, assim, a qualidade de 
um produto emblemático do concelho. 
A preocupação da Autarquia foi dupla: a de garantir a 
saúde pública e a de dar resposta aos operadores econó-
micos para que possam realizar os abates nas condições 
que melhor garantam a qualidade do produto final, ten-
do em conta que este é um dos setores mais importan-
tes, na economia local, que suporta mais de mil postos de 
trabalhos (diretos e indiretos).

CÂMARA APROVA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DE 2017

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, em 
reunião do Executivo Municipal, os documentos de Pres-
tação de Contas do ano de 2017, bem como o Inventário 
de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais, 
elaborados no âmbito do POCAL. Os documentos serão 
enviados, para aprovação, à Assembleia Municipal e, pos-
teriormente, remetidos ao Tribunal de Contas. 
Na mesma reunião foi ainda aprovado o rascunho relati-
vo à Certificação Legal das Contas e Parecer do auditor 
externo.

CÂMARA APROVA ADESÃO AO 
OBSERVATÓRIO DA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executi-

vo Municipal, a adesão ao Observatório Internacional da 
Democracia Participativa (OIDP). 
O Observatório é um espaço aberto a todas as cidades, 
entidades, organizações e centros de investigação que 
pretendam partilhar experiências de democracia partici-
pativa de âmbito local. Contribui, por isso, para a produ-
ção de conhecimento ao serviço dos governos locais em 
questões relacionadas com a democracia participativa. 
Em Portugal aderiram nove associações, 20 câmaras mu-
nicipais, dois centros de estudo e cinco juntas de fregue-
sia. 
A adesão será também submetida a aprovação da As-
sembleia Municipal.

ÁRVORES DA MATA NACIONAL DO BUSSACO 
SERÃO CLASSIFICADAS DE INTERESSE PÚBLICO 

A Câmara da Mealhada subscreveu, por unanimidade, em 
reunião do Executivo Municipal, a proposta do Instituto 
de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) de clas-
sificação de arvoredo de interesse público na Mata Na-
cional do Bussaco. Serão classificadas 26 árvores e três 
conjuntos arbóreos. 
O projeto do ICNF, já aceite pela Fundação Mata do Bus-
saco (FMB) e pela Autarquia da Mealhada, prevê a classi-
ficação de áreas nobres como o Adernal (bosque climá-
tico), as alamedas do Vale dos Fetos e um conjunto de 
sequoias (14) junto ao Vale de São Silvestre. 
No que se refere a árvores, entre as que serão classifica-
das de interesse público, estão algumas das mais emble-
máticas da Mata: a oliveira de Wellington, junto à sede da 
FMB, diversos cedros e sequoias, freixos e até eucaliptos. 
António Gravato, presente na reunião de Câmara, expli-
cou que a classificação será importante para o aumento 
da notoriedade e importância da Mata Nacional do Bus-
saco.
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

A próxima Assembleia Municipal da Mealhada irá realizar-
-se dia 13 de abril na Escola Profissional Vasconcellos Le-
bre. 

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES

24  MEALHADA      
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26  MEALHADA      

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
 biblioteca@cm-mealhada.pt
 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

2º Festival de jazz damealhada

7-8 SETEMBRO

SINCE 1947 DESDE
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