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EDITORIAL
O trimestre a que este boletim reporta – abril/ maio/ junho – foi de intensa atividade no Mu-
nicípio, porque tivemos grandes realizações, nomeadamente mais uma edição da FESTAME 
– Feira do Município da Mealhada, mas também porque iniciámos, no terreno, diversas obras 
que levaram longos meses de preparação. Conseguimos avançar com a requalificação da 
Escola Secundária da Mealhada e lançar um conjunto de obras estruturantes para a melhoria 
da qualidade de vida dos mealhadenses. Obras que não se veem, como os fechos de redes 
de saneamento (ETAR Mealhada e ETAR Barcouço), a ligação dos sistemas de água, em alta e 
baixa (ponto de entrega Lograssol), o fecho de redes de água de Casal Comba; e outras obras 
mais visíveis, como os jardins de infância do Canedo, Carqueijo e Casal Comba, o Mercado Mu-
nicipal da Pampilhosa e as pavimentações em diversos pontos, obras já em avançado estado 
de concretização e conclusão.

 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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escola da mealhada
“SECUNDÁRIA” REABILITADA 
DENTRO DE SEIS MESES

A Câmara Municipal da Mealhada assinou, em maio, o auto de consignação da obra de requalificação 
da Escola Secundária da Mealhada. A empreitada, que ascende a 605 mil euros de obra, aos quais 
acrescem cerca de 200 mil euros em procedimentos com projetos, tem um prazo de conclusão que 
aponta para o final de 2018. 

Começou, no dia da assinatura do auto de consignação, a contagem dos seis meses que durará a obra 
de requalificação da Escola Secundária da Mealhada. O projeto inclui duas fases: uma de requalificação 
propriamente dita, enquadrada na melhoria da mobilidade dentro da escola e na melhoria de condições 
energéticas, e uma segunda fase que diz respeito à construção de um pavilhão gimnodesportivo, cujo 
projeto está ainda em execução. 

Nesta primeira fase, os trabalhos incidirão sobre casas de banho, receção, escadas interiores, envidraça-
dos, será instalado um elevador e serão colocadas proteções ao frio e calor de forma a proteger as salas de 
aula da escola. Será ainda requalificado o sótão, que será transformado em espaço utilizável, e o balneário 
(interior e exterior), bem como o seu acesso. Serão criadas já condições para uma terceira fase de interven-
ção relativa à melhoria do acesso pedonal à escola. 

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, presente na cerimónia de assinatura, 
identificou a Mealhada como um exemplo no que se refere à Educação. “Mealhada é um exemplo. Tem um 
contrato interadministrativo e, através dele, manifesta a preocupação que tem com a Educação. Só posso 
dizer o melhor possível”, referiu a governante, elogiando o “trabalho invisível” que vem sendo feito pela 
Autarquia desde há dois anos. Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, saudou a oportunidade 
que foi dada ao à Autarquia e sublinhou aguardar por outras semelhantes. “Foi um desafio e conseguimos 
recursos para intervir, quer aqui, quer nos jardins de infância. Esperamos agora que o próximo quadro 
comunitário contemple verbas que nos permitam intervir na escola básica porque é importante que as 
pessoas se sintam bem nas escolas”, disse, assegurando que o Município procurará responder sempre aos 
desafios dos Governos. 
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MERCADO DA PAMPILHOSA
Valor da Obra 951.000 €

Está concluída a fase de estruturas e vai iniciar-se, em breve, a fase de 
acabamentos de finos. Vendedores e clientes ficarão surpreendidos com 
a modernidade e funcionalidade da nova estrutura, mas reconhecerão o 
“seu mercado” pela traça e algumas das suas características distintivas.

Orçado em 951 mil euros, o mercado divide-se em dois pisos, funcionan-
do o núcleo central ao nível do rés-do-chão. Ali existirão as bancas do 
mercado, 18 lojas, oito apoios de loja, áreas técnicas e gabinetes de apoio 
ao mercado, instalações sanitárias, dois espaços polivalentes, elevador, 
arrumos e uma moradia unifamiliar de habitação do guarda do mercado. 
O segundo andar é composto pelo varandim, dois espaços polivalentes e 
arrumos.

A obra inclui o alargamento das áreas de estacionamento.

JARDINS DE INFÂNCIA 
DE CANEDO, CASAL COMBA 
E CARQUEIJO
Valor da Obra 420.864,53 €   
Prazo de Execução 270 dias

Estão a decorrer as obras de ampliação e   re-
qualificação dos três jardins de infância  que 
apoiam as famílias do Canedo (Pampilhosa),  
Casal Comba e  Carqueijo (Casal Comba).

PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS
Valor da Obra 77.000 €   
Prazo de Execução 120 dias

Está concluída a empreitada de pavimenta-
ções em diversos pontos do município: Car-
pinteiros (Luso), estrada de Grada (Barrô), 
Travessa de Sernadelo, passadeiras (Rua do 
Desportivo), Lagoa de Maria (União de Fre-
guesias). 

4  MEALHADA      

OBRAS



FECHO DE REDES DE SANEAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE MEALHADA – ETAR MEALHADA 

Foi consignada a obra de fecho de Redes de Saneamento do Município 
de Mealhada, que inclui trabalhos nas redes de saneamento em Santa 
Cristina, Carqueijo, Pampilhosa e Luso.

FECHO DE REDES DE ÁGUA DE CASAL COMBA

Está em fase de conclusão a empreitada de “Fecho de rede de água da
 freguesia de Casal Comba”, uma obra que permitirá melhorias signifi-
cativas ao nível do fornecimento de água nas povoações de Lendiosa, 
Pedrulha, Vimieira e Casal Comba.

FECHO DE REDES DE SANEAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE MEALHADA
ETAR BARCOUÇO

Foi consignada a obra de fecho de redes de Saneamento do Município 
de Mealhada, que inclui trabalhos nas redes de saneamento em Santa 
Luzia, Quinta Branca e Cavaleiros.

PONTO DE ENTREGA DO LOGRASSOL  

Foi consignada a empreitada da rede de abastecimento de água em 
Alta – entre o Reservatório Fiéis de Deus e a Mealhada, bem como li-
gação entre Mealhada e Ventosa do Bairro. Inlui trabalhos na rede de 
abastecimento de água em Alta entre o reservatório de Fiéis de Deus 
e Mealhada, bem como a ligação entre Mealhada e Ventosa do Bairro.

Valor da Adjudicação

180.088,22 €
Prazo de Execução

180 dias

Valor da Adjudicação

668.432,54 €

Valor da Adjudicação

120.004,60 €
Prazo de Execução

120 dias

Valor da Adjudicação

711.503,26 €
Prazo de Execução

308 dias
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A FESTAME – Feira do Município da Mealhada terminou num ambiente de verdadeira apoteose, com 
milhares de pessoas a assistirem a um concerto único de Matias Damásio, seguido da atuação da dupla 
de dj’s Double Grooves. Uma edição que foi um êxito, apesar da chuva dos primeiros dias. 

Foram nove noites de festa, nove dias em que vida do município convergiu para o Complexo Desportivo da 
Mealhada. De 8 a 16 de junho, 150 expositores mostraram os seus produtos e proporcionaram negócios, 
da indústria ao comércio e ao setor automóvel, enquanto dezenas de artesãos mostraram os seus saberes, 
da cestaria à filigrana, da olaria aos trabalhos em couro ou têxtil.
As tasquinhas, exploradas por coletividades do concelho da Mealhada, deram a provar as iguarias regio-
nais, enquanto a nova área da street food recebeu outro tipo de gastronomia, da codorniz às pizas, do 
kebab às tostas. 

O palco Santander deu “voz” às coletividades locais – dos grupos folclóricos aos coros, das filarmónicas às 
escolas de samba -, mostrando a enorme diversidade cultural concelhia e foi palco também da funzone, o 
local onde dezenas de pessoas assistiram ao jogo de estreia de Portugal no Mundial de Futebol, que de-
corre na Rússia, vibrando com os três golos de Cristiano Ronaldo. 
O palco Rei dos Leitões ficou reservado aos grandes concertos nacionais e internacionais. O surpreendente 
grupo be-dom abriu a festa com um inusitado espetáculo, seguindo-se atuações de Paulo Sousa, Diogo 
Piçarra e do furacão do Brasil Fafá de Belém, cujo momento alto foi mesmo a partilha do palco com a escola 
de samba “Sócios da Mangueira”. 

Neste palco principal, houve espaço ainda para um concurso de bandas - o vencedor foi o grupo Harpia -, 
para o mealhadense PAMA, para Átoa e Rui Drumond. Os últimos dois dias foram de lotação esgotada, com 
Rouxinol Faduncho, Cuca Roseta e Matias Damásio.

A opinião da organização da FESTAME 2018 é a de que “nem a chuva impediu o êxito da Feira do Município 
da Mealhada”. “Foi claramente uma aposta ganha, com um volume de negócio muito positivo. Aumentámos 
a oferta na área da gastronomia e a verdade é que verificámos que, na maior parte dos dias - sobretudo ao 
fim de semana -, registaram-se filas como nunca antes tinha acontecido”.

feira do município da mealhada

FESTAME ENCERRA COM ENCHENTE
PARA OUVIR E CANTAR COM MATIAS DAMÁSIO



Dia 8 junho
Bedom

Dia 8 junho
Paulo Sousa

Dia 9 junho
Diogo Piçarra

Dia 12 junho
PAMA

Dia 13 junho
Átoa

Dia 14 junho
Rui Drumond Dia 15 junho

Rouxinol Faduncho

Dia 15 junho
Cuca Roseta Dia 16 junho

Matias Damásio
Todos os dias
Animação DJ

Dia 10 junho
Fafá de Belém Dia 11 junho

Concurso de Bandas
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dia do município
ROMARIA DA ASCENSÃO E HOMENAGEM 
AO “SERVIÇO PÚBLICO” DE MEALHADENSES

O Dia do Município da Mealhada foi celebrado com a homenagem a conterrâneos que se distinguem 
pelo serviço público prestado e com a recuperação da tradição, que vem do séc. XIX, da Romaria da 
Ascensão. 

Foram cinco os condecorados com a Medalha de Mérito do Município: António Breda Carvalho, Augusto 
Mamede, João Breda (representado pelo pai António Breda), José Carlos Pereira e Mário Silva Carvalho. A 
estes juntam-se duas coletividades concelhias: o Centro Cultural Recreativo Lameirense, da freguesia do 
Luso, e o Centro Recreativo de Antes, da União de Freguesia de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. (Ver 
Homenageados)

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, sublinhou o simbolismo da cerimónia, reco-
nhecendo que “é mais do que justo este reconhecimento público de pessoas e entidades que muito fazem 
pela comunidade”. E não ficou sem resposta. José Seabra Pereira, professor da Universidade de Coimbra, 
enalteceu o facto do Município “não deixar perder a cultura e a educação”, “não esquecer a importância da 
formação integral dos cidadãos nascidos na Mealhada”. 

Os Paços do Concelho viveram uma manhã diferente, com um desfile com os vários grupos folclóricos do 
Município. O Gedepa – Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Pampilhosa recuou 
até ao século XIX para mostrar a vivência da romaria, com os pregões dos vendedores – da tremoceira ao 
vendedor de chinelos ou de pirolitos -, as crenças religiosas, nomeadamente a fé à Virgem do Leite que deu 
origem à romaria, e a vertente pagã deste dia, que era também de encontro e de festa para a juventude.
 
A Romaria da Ascensão realizou-se, durante todo o dia, na Mata Nacional do Bussaco, com a tradicional 
feira de artesanato e atuação de grupos folclóricos. 
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Homenageados
António Breda Carvalho
Natural da Mealhada, autor de uma vasta obra literária de ficção, antologias 
e natureza historiográfica e monográfica, tem ganho um conjunto assinalável 
de prémios literários, tendo, ainda, várias obras no circuito editorial comercial.

Augusto Mamede
Natural de Casal Comba, tem, paralelamente a uma intensa vida cívica e as-
sociativa, dedicado parte do tempo à recolha etnográfica e à divulgação e 
preservação da Cultura Popular local e regional.

João Breda
Doutorado em Ciências da Alimentação e do Consumo, conhecido e reconhe-
cido como um nutricionista de renome internacional, é natural da Mealhada e 
tem responsabilidades como perito na Organização Mundial de Saúde (OMS).

José Carlos Seabra Pereira
Natural de Luso, é Doutor pelas Universidades de Poitiers e de Coimbra, pro-
fessor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e da Universidade 
Católica Portuguesa. Investiga e leciona nas áreas de Teoria Literária e Litera-
tura Portuguesa Moderna, de Estudos Camonianos e de Estudos Pessoanos 
(cadeira que criou na Universidade de Coimbra). Tem obra científica publicada 
sobre Aquilino Ribeiro, António Nobre e Florbela Espanca, bem como a Histó-
ria Crítica da Literatura Portuguesa.

Mário Silva Carvalho
Natural da Pampilhosa, tem ganho um conjunto assinalável de prémios literá-
rios, tendo, ainda, várias obras no circuito editorial comercial.

Centro Cultural Recreativo Lameirense
Fundada em 18 de maio de 1993, assinalando as suas Bodas de Prata em 2018, 
tem promovido um conjunto relevante e de reconhecido mérito de obras na 
construção de um espaço comunitário extraordinário, e digno de elogio, na 
Lameira de São Geraldo.

Centro Recreativo da Antes
Em funcionamento desde 11 de maio de 1937, é dos mais antigos clubes des-
portivos concelhios com relevantes serviços ao desporto concelhio, nomea-
damente de promoção de novas modalidades como o basquetebol, para além 
do futebol e de outras atividades de natureza cultural e recreativa, com gran-
de esforço e uma obra digna de reconhecimento.
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25 de abril
PARTIDOS UNIDOS NOS ELOGIOS 
À REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

O 44º aniversário do 25 de abril de 1974 foi celebrado nos Paços do Concelho da Mealhada, com dis-
cursos, de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, muito elogiosos à coragem dos 
militares que promoveram a “Revolução dos Cravos” e ofereceram a liberdade a todos os portugueses. 

João Louceiro, do PCP, foi o primeiro a intervir nas cerimónias decorridas no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal. O deputado comunista enalteceu o papel dos “capitães de abril” e as conquistas de direitos dos 
trabalhadores, das mulheres, das famílias, na sequência da revolução de 1974.
 
“Abril foi um gigantesco passo na transformação e evolução das aldeias e das cidades”, salientou João Lou-
ceiro. Já Ana Luzia Cruz, do Bloco de Esquerda, referiu que “celebrar o 25 de abril é lembrar um país até aí 
pobre, que chamava vadios aos pobres, aos indigentes, aos homossexuais. É lembrar uma guerra injusta”. 
A deputada bloquista salientou como uma das principais conquistas da “Revolução dos Cravos” o direito à 
greve. Leonor Gaspar, da Coligação Juntos pelo Concelho da Mealhada, falou da melhoria do acesso ao en-
sino e do aumento da qualidade das vias de comunicação como dois exemplos de conquistas do 25 de abril 
de 1974. Mas, por outro lado, lamentou a falta de educação cívica e a indisciplina nas escolas portuguesas. 
“E eu sei bem do que falo”, assegurou.

O representante do PS, José Calhoa, optou por falar mais da realidade concelhia após a revolução de abril. 
“O concelho da Mealhada evoluiu bastante. Temos mais serviços, mais indústrias, mais empresas, mais pos-
tos de trabalho, mais e melhores condições a todos os níveis”, afiançou José Calhoa. Já a presidente da 
Assembleia Municipal da Mealhada, Daniela Esteves, lamentou o facto de o povo português ainda não ter 
conseguido agradecer, como deve ser, o facto de poder viver, hoje, sem freios.

Emocionado, o presidente da Câmara, Rui Marqueiro, usou da palavra para lembrar os colegas de escola 
que morreram na guerra do Ultramar. O autarca socialista criticou os que dizem mal do atual sistema po-
lítico em Portugal, citando, para o efeito, o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que afirmou 
que “a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todos os outros já experimentados ao longo 
da história”. Ou seja, explicou Rui Marqueiro, “o político conservador queria com isto dizer que a democracia 
é o menos mau dos sistemas políticos possíveis. Não compreendo, por isso, como é que alguns dizem tanto 
mal do atual sistema democrático que vigora em Portugal”. “ Onde é que encontram uma sociedade mais 
perfeita do que a sociedade europeia atual?”, questionou o autarca da Mealhada.
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rede portuguesa de moinhos
TRÊS DIAS DE ATIVIDADES CELEBRARAM MOINHOS 

O Dia Nacional dos Moinhos foi celebrado no Município com inúmeras atividades que levaram a popu-
lação a relembrar ou descobrir este património. 

O dia 7 de abril voltou a ser vivido em Santa Cristina e no Lograssol, locais onde existem moinhos de água 
no concelho da Mealhada, com a visita aos moinhos e atividades diversas abertas à população. 

As atividades ao ar livre foram dificultadas pela chuva intensa, mas dentro dos moinhos e das estruturas 
adjacentes foi possível dinamizar algumas oficinas para crianças, cozer o pão, com as mãos sábias dos pro-
fessores e alunos da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, e ver e ouvir o antigo moleiro Armindo Lopes 
a mostrar como funciona o seu moinho de água, em Santa Cristina.  Também nesta localidade, o Grupo 
Cénico de Santa Cristina manteve o certame de sopas e petiscos, transferindo-o para a sua sede.  
A caminhada “Rota dos moinhos”, que teve início na Mata Nacional do Bussaco, percorreu os caminhos da 
água e dos moinhos e contou com a participação de mais de três dezenas de pessoas.

Em síntese, apesar da chuva, o fim de semana cumpriu os objetivos da Autarquia e da Rede Portuguesa da 
Moinhos de “chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos 
tradicionais, de forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, moleiros, organizações 
associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas, amigos dos moinhos e 
população em geral”.
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1 de junho

DIA DA CRIANÇA FESTEJADO NO PARQUE DA CIDADE

O dia da Criança foi celebrado no Parque da Cidade com inúmeras atividades para os mais novos. Mais 
de 1000 crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico de todo o Município usufruíram das 
mais diversas brincadeiras.

A Câmara Municipal da Mealhada convidou as Instituições Particulares de Solidariedade Social, escolas do 
Município e a comunidade a juntarem-se nesta festa dedicada às crianças. O Parque da Cidade foi palco das 
diversas propostas para os mais novos: das atividades desportivas (ténis, andebol, futebol de Praia e tag 
rugni, futsal) aos jogos tradicionais, dos jogos e oficinas didáticos à música, ao teatro e magia, às histórias da 
bibliomealhada, da animação dos insufláveis à curiosidade das atividades do Centro de Interpretação Am-
biental ou ao fascínio das demonstrações da GNR e dos Bombeiros.  

O Dia da Criança é celebrado pela Câmara Municipal da Mea-
lhada, conjugando diversos setores (Ambiente, Ação Social, 
Educação e Desporto) para fazer uma grande festa para as 
crianças, tirando partido do espaço único que é o Parque da 
Cidade. 

A iniciativa contou com o apoio de inúmeras entidades públi-
cas e privadas, nomeadamente, Sociedade de Água do Luso, 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre, Águas do Centro Lito-
ral, Guarda Nacional Republicana, Bombeiros Voluntários da 
Mealhada e da Pampilhosa, Cruz Vermelha Portuguesa – De-
legação da Mealhada, Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens da Mealhada, Living Place, Associação de Apicultores 
do Litoral Centro, Alves Bandeira, Aromáticas Vivas, ABAE, 
Associação Helpo, Agrupamento de Escolas da Mealhada e 
Hospital da Misericórdia da Mealhada.

EDUCAÇÃO
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9º ENCONTRO COM EDUCAÇÃO 
O 9º Encontro com a Educação juntou, no Cineteatro Messias, na 
Mealhada, mais de duas centenas de pais, professores e educa-
dores que se debruçaram sobre a necessidade de estreitar a re-
lação entre a família e escola, num tempo em que é nesta última 
que as criança mais vivem. 

“Escola e família completam-se, são responsáveis pela aprendiza-
gem e formação e não deve haver imposição de nenhuma das partes”, referiu o vice-presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, Guilherme Duarte, na cerimónia de abertura do Encontro, dando o mote ao debate e 
à reflexão neste fórum, organizado anualmente pela Autarquia. 
Cristina Oliveira, delegada Regional de Educação do Centro, evidenciou o papel dinamizador e decisório que 
os pais têm adquirido ao longo dos tempos, sublinhando que cabe a todos fazer da escola, local onde as 
crianças e jovens passam a maior parte do tempo, um lugar melhor já que, no nosso país, “a escola é o prin-
cipal instrumento de igualdade de oportunidades e mobilidade social. A escola, em Portugal, é uma resposta 
social”, afirmou. 

“O que pretendemos com este fórum é abrir um espaço para pensar a Educação, conseguir que 
os professores e toda a comunidade educativa levem para os seus estabelecimentos de ensino 
ideias que permitam responder melhor às necessidades das nossas crianças porque, como já é 
hábito referir, a Educação tem que ser encarada como um investimento na nossa sociedade“referiu Guilherme Duarte, em jeito de balanço.

Com os intervenientes a direcionarem o debate para um ou outro aspetos – da necessidade de contex-
tualização histórico-sociológica defendida pelo diretor do Agrupamento de Escolas da Mealhada, Fernando 
Trindade, ao equilíbrio entre emoção e razão, preconizada pela diretora pedagógica da Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, Manuela Alves, ou à necessidade de humanizar as escolas e o direito à informação por 
parte dos pais, defendidos por Miguel Felgueiras, presidente da Associação de Pais do Agrupamento da 
Mealhada – os oradores convidados foram abrindo caminhos, partilhando experiências, também apontando 
lacunas ao modelo dominante nas escolas de forma a que com os professores participantes sejam encontra-
dos novos paradigmas. 
 



desfile
SOCIAL MODA VOLTOU A BRILHAR NO CINETEATRO

Foi uma noite memorável a que se viveu no Cineteatro Messias, com mais um desfile do Social Moda. Ido-
sos, crianças, utentes, clientes e proprietários de variadíssimos estabelecimentos comerciais juntaram-se 
para um espetáculo que contou também com a presença e o humor de David Antunes.  

Todo o espetáculo fluiu com os manequins super especiais a desfilarem as suas criações, fossem elas oriundas 
da Roda Viva - Loja Social ou das boutiques e comércio locais, representando momentos do quotidiano de 
cada um. A iniciativa contribuiu para a promoção da autoestima e autoconfiança de utentes/clientes das IPSS 
do concelho, valorizando as suas capacidades, competências e saberes. Numa lógica de parceria social, aos co-
merciantes foi dada a possibilidade de divulgarem os seus produtos: sapatos, cabeleireiro, acessórios, vestuário, 
ourivesaria, estética. 

“O Social Moda é a materialização de um desafio de cooperação entre os agentes económicos locais, as insti-
tuições particulares de solidariedade social, a população e a Câmara Municipal da Mealhada, através do setor 
de Ação Social. É um trabalho em colaboração, concretizável graças à existência da Rede Social do Concelho da 
Mealhada”, sublinhou Nuno Canilho, vereador da Ação Social.  “Na vivência diária de uma comunidade que se 
quer sustentável, dinâmica e solidária é absolutamente fundamental que se consiga trabalhar de forma conjun-
ta. Estamos, assim garantem os cientistas sociais, na Era da Colaboração”, referiu o autarca, explicando que a 
receita da iniciativa será usada em “mais trabalho social” por parte da Rede Social.  O desfile contou, este ano, 
com o apadrinhamento de David Antunes, cantor, compositor e pianista, que ficou com animação da noite. A 
apresentação esteve a cargo de Miguel Midões, jornalista da TSF, e de Sónia Coelho, da ADELO.  

 

25º ANIVERSÁRIO DA CPCJ 
DA MEALHADA  
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Mealhada 
assinalou o 25º aniversário, a 19 de maio, na Escola Profissional Vas-
concellos Lebre. Rui Marques explicou as vantagens de um sistema 
de Governação Integrada na resolução de problemas complexos, 
uma metodologia de trabalho colaborativa que o Serviço de Ação 
Social está a procurar implementar, juntamente com as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) concelhias.
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AÇÃO SOCIAL



300 PESSOAS DESFILARAM
NAS MARCHAS POPULARES
Cerca de 300 representantes de instituições particulares de solida-
riedade social do concelho da Mealhada desfilaram, no dia 29 de ju-
nho, no centro da cidade sede do município, num desfile de marchas 
que pretendeu recriar o ambiente dos santos populares. 
O Jardim Municipal e as ruas centrais da Mealhada (Costa Simões e 
Cerveira Lebre) voltaram a receber os diversos grupos de marchan-
tes que deram vida ao 14º Encontro Interinstitucional, um evento 

organizado pela Câmara Municipal e pela Rede Social, que pretende promover o convívio entre as várias 
instituições, bem como proporcionar momentos culturais e de lazer alusivos aos santos populares.  

As marchas contaram com a participação da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes; Asso-
ciação Jovens Cristãos de Luso; Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa; Centro Social Comendador 
Melo Pimenta; Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro; Centro Social da Freguesia de 
Casal Comba; Jardim de Infância Dr.ª Odete Isabel e Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.
O Encontro Interinstitucional contou ainda com o apoio da Casa do Povo da Vacariça, da CADES, do Cen-
tro de Santo Amaro – APPACDM de Anadia, Bombeiros da Mealhada, GNR, Sociedade de Água de Luso e 
comércio local.

ENCONTRO DE CUIDADORES 
DO MUNICÍPIO DE MEALHADA
Cerca de 80 pessoas participaram no primeiro Encontro Motivacio-
nal de Cuidadores e partilharam experiências, emoções e ouviram 
conselhos para que o seu dia-a-dia seja menos desgastante física e 
psicologicamente. E ouviram um enorme obrigado institucional da 
Autarquia e das direções das IPSS, mas também dos utentes que cui-
dam.  A iniciativa reuniu colaboradores das instituições de solidarie-
dade social (IPSS) do concelho sob a orientação de Ricardo Pocinho. 
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desporto adaptado

MAIS DE 600 ATLETAS PRESENTES
NOS PRIMEIROS JOGOS ANDDI
A primeira edição dos jogos ANDDI Portugal realizou-se, dias 5 e 6 
de Maio, na Mealhada. Mais de 600 atletas de diversas modalidades 
participaram nesta grande festa do desporto adaptado.  

Estes primeiros jogos, organizados pela  Associação Nacional de Des-
porto para Desenvolvimento Intelectual em parceria com a Câmara 
Municipal da Mealhada, procuraram ser um espaço de competição, 
mas também de partilha de experiências de atletas de todo o país. 

Modalidades presentes
Andebol - Campeonato Nacional de Andebol-5
Atletismo Campeonatos Nacionais Individuais Escalões 
        competição que se realiza  no Luso desde 2009

Atividades Aquáticas – Encontro Nacional
Basquetebol – Campeonato de Portugal
Ciclismo – Campeonatos Nacionais Individuais 
        já realizado, em duas ocasiões, na Mealhada

Futsal – 5º Encontro Nacional de Atividade Adaptada
Futebol-7 – 10ª Taça de Portugal
Judo – Campeonato de Portugal e Nacionais
Lutas Adaptadas – Encontro Experimental
Orientação – 4ª Etapa da Taça de Portugal
ParaHóquei – 1ª Taça de Portugal ANDDI/FPH
Remo Indoor – Open Ibérico Inclusivo
Ténis de Mesa – Campeonatos Nacionais Individuais

DESPORTO
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MEALHADA ASSINA 
PROTOCOLO COM OMS

A Câmara Municipal da Mealhada assinou o protocolo de pro-
moção de hábitos de vida saudáveis no âmbito do Plano de Ação 
Mundial para a Promoção da Atividade Física 2018-2030, lançado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

“Pessoas Mais Ativas para um Mundo Mais Saudável” é o mote es-
colhido pela OMS para este Plano que dará orientações claras aos 
países para promoverem, numa lógica intersectorial e de saúde em 
todas as políticas, a atividade física junto das populações, nomeadamente através da criação de ambientes 
seguros e acessíveis, para pessoas de todas as idades. 

CAMPEONATO DE BASQUETEBOL 
DISPUTOU-SE NA MEALHADA

A fase final do Campeonato Nacional de Basquetebol – sub14 (femini-
no) foi disputado no Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro. 
Foram seis as equipas presentes: Sport Lisboa e Benfica, Clube Bas-
quet de Queluz, Guifões Sport Clube, Clube 5 Basket, Clube Desporti-
vo Escola Francisco Franco e Grupo Desportivo da Escola Secundária 
de Santo André.  A vitório foi para o GDESSA - Grupo Desportivo da 
Escola Secundária de Santo André, do Barreiro.
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aniversário

2 ANOS DE ESPAÇO INOVAÇÃO DA MEALHADA

Coincidindo o segundo aniversário – 6 de maio – com a altura em que quatro entidades estão de partida, 
o Espaço Inovação Mealhada (EIM) reuniu, no dia 2 de maio, entidades utilizadoras, colaboradores, entre 
outros convidados, com o propósito de assinalar, com um pequeno convívio e um bolo de aniversário, 
estes dois acontecimentos. 

Quatro entidades completaram o limite máximo de permanência nas salas de trabalho, que é de 24 meses, 
sendo as primeiras a abandonar este espaço, desde que entrou em funcionamento. A saída destas entidades 
dará lugar à entrada de mais utilizadores. O EIM está a aceitar candidaturas, pelo que os interessados encon-
tram no site espacoinovacao.cm-mealhada.pt todas as informações necessárias para a sua formalização, 
assim como o respetivo formulário.  

Projeto sem objetivos financeiros, o EIM é um equipamento multifuncional, aberto à comunidade, de acolhi-
mento gratuito de ideias e projetos inovadores com impacto no desenvolvimento económico da região, que 
valorizem a tradição, a identidade e os recursos locais. Começou, em 2016, a acolher projetos (oito inicialmen-
te) e a estabelecer as primeiras parcerias, disponibilizando 10 gabinetes com mobiliário (um deles com oito 
posto de trabalho), serviço de receção, recolha e distribuição de correio, água, eletricidade, internet e acesso 
a um conjunto de espaços de uso comum, entre os quais uma sala de reuniões, uma sala de formação/audi-
tório e uma sala multifuncional. 

Ao longo destes quase dois anos tem permitido que os seus 
utilizadores não suportem custos de instalação em fases 
embrionárias e decisivas para o arranque dos seus projetos, 
possibilitando a canalização dos investimentos para as suas 
atividades e reduzindo os riscos a eles associados. Já deram 
entrada neste espaço 30 candidaturas, de que resultou o 
acolhimento de 25 entidades, estando 15 a usufruirem 
dele atualmente. A par da alavancagem à criação de projetos 
empresariais, o EIM acompanhou o processo de internacio-
nalização de cinco das empresas. 

ESPAÇO INOVAÇÃO



festival de artes para crianças
SEGUNDA EDIÇÃO FOI UM SUCESSO

 
“Foi um sucesso que superou a expetativas mais otimistas, com
uma multidão de gente a invadir a Mata Nacional do Bussaco e
a deixar rasgados elogios à qualidade do programa artístico e à beleza ímpar da nossa floresta”. Foi 
desta forma que a organização do Catrapim resumiu os dois dias do Festival de Artes para Crianças 
promovido, nos dias 23 e 24 de junho, no Bussaco, pela Fundação Mata do Bussaco e pela Câmara 
Municipal da Mealhada.

Recorde-se que a 2ª edição do Catrapim proporcionou a milhares de visitantes, de todas as idades (crianças, 
pais e avós) duas tardes de animação, de acesso gratuito, com teatro, música, malabarismo, showcooking, 
magia, palhaços, contadores de histórias, arte circense, jogos pedagógicos e marionetas. Os espetáculos 
decorreram, 4 horas por dia, em dez palcos dispersos pela floresta (Monumento Nacional candidato a Pa-
trimónio Mundial da UNESCO), em locais de uma beleza extraordinária.

“A edição deste ano do Catrapim registou uma grande unanimidade nos comentários do público, que veio 
fundamentalmente dos distritos de Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria e Porto, mas também, embora em me-
nor número, dos distritos da Guarda, Lisboa e Santarém”. O evento artístico foi produzido pela associação 
Escolíadas e contou com os apoios do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Águas das 
Caldas de Penacova, Companhia de Teatro Viv’Arte, Águas do Centro Litoral, Rei dos leitões, Escola Profis-
sional Vasconcellos Lebre.
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CULTURA

exposição no cineteatro municipal messias

HOMENAGEM A COMBATENTES NA GRANDE GUERRA

A exposição “Primeira Guerra Mundial” prestou homenagem à centena de mealhadenses que nela foram 
obrigados a participar. Através de fotografias, cartas e relatos de família pôde imaginar-se o ambiente de 
um dos episódios mais sangrentos da história militar portuguesa. 

Foram 104 os combatentes registados pelo exército português como sendo naturais do concelho da Mea-
lhada, dos quais três faleceram em combate, mas a estes somam-se muitos mais que, não tendo nascido na 
Mealhada, aqui fizeram vida. A lembrá-los está o monumento erigido frente à Câmara Municipal, em 1924. 
Mas cada família possui a sua história e foi através de relatos, fotografias, postais, cartas de namorados – e até 
“souvenirs de france” – que os dias difíceis destes homens puderam ser recontados e partilhados, evitando 
que caiam no esquecimento. 

Além dos dias da guerra, esta exposição procurou ser um 
meio de interagir com a comunidade, tentando descobrir o 
que aconteceu a estes combatentes depois de regressarem 
a Portugal. Com o apoio da Associação de Aposentados da 
Bairrada, que ajudou a fazer o levantamento do rasto dos 
homenageados, conseguiu-se contar o fio da vida de alguns 
e procurou-se fazer o mesmo em relação a outros, já que a 
exposição assumiu-se como um projeto inacabado, aberto e 
sempre à procura de mais algum detalhe.  

A exposição contou, ainda, com testemunhos dos netos dos 
combatentes e com objetos de coleções particulares – no-
meadamente de Mário Silva Carvalho, Ana Pires e José Roque – 
e de parte do espólio do Museu Militar do Exército Português.

Patente na Galeria de Exposições do Cineteatro Messias, du-
rante o mês de abril, esta exposição procurou evocar o cen-
tenário da Batalha de ‘La Lys’, em 9 de abril de 1918 e a morte 
de milhares de soldados portugueses, nomeadamente um 
dos mealhadenses. 
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mostra fotográfica

“MERCADORIA HUMANA” 
AGITOU CONSCIÊNCIAS

Foram oito fotografias de grande formato e um con-
junto de bustos, que para uns são chocantes, para 
outros horríveis, para alguns até belos, mas que 
retratam uma realidade hedionda: o tráfico de ser 
seres humanos, a exploração laboral e sexual. Esta 
exposição “Mercadoria Humana” prometeu agitar 
consciências. 

A Galeria de Exposições do Cineteatro Messias recebeu a exposição “Mercadoria Humana“, do fotógrafo Pe-
dro Medeiros, que recorreu a alguns modelos para ficcionar o tráfico de seres humanos. O resultado foi 
um conjunto de imagens disruptivas, que representam o corpo como mercadoria. Exploram a privação de 
identidade, o abuso sexual e outros tantos direitos que “todos os dias são violados quando estamos perante 
o crime de tráfico de seres humanos”, sublinhou Ana Figueiredo, coordenadora do projeto, da Saúde em 
Português. 

A exposição, que integrou também bustos trabalhados por uma escola de artes plásticas, insere-se num 
projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos que tem como principal missão prevenir, sensibilizar e 
informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis, em particular para a exploração laboral, bem como 
responsabilizar e alertar todos para os seus deveres cívicos enquanto crime público.
Nuno Canilho, vereador da Câmara Municipal da Mealhada, na sessão inaugural, sublinhou “o debate e a inter-
venção” que as fotografias podem suscitar na sociedade.



ambiente
CÂMARA DA MEALHADA ADERE AO 
PACTO PARA O CLIMA E A ENERGIA

 
A Câmara da Mealhada aderiu ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. A proposta foi aprovada pelo 
Executivo Municipal, que assume, assim, um compromisso político para com a sustentabilidade do planeta 
e do concelho de Mealhada, reduzindo em 40% as emissões de CO2, até 2030. 

A adesão ao “Covenant of Mayors” constituirá uma alavanca para a estratégia de sustentabilidade da Mea-
lhada, município que integra valores ambientais e paisagísticos ímpares – região demarcada da Bairrada e 
Mata Nacional do Bussaco – que urge proteger, valorizar e promover. Esta estratégia de sustentabilidade 
foi iniciada com o Plano de Ação para a Eficiência Energética, com trabalho desenvolvido em matéria de 
eficiência energética dos edifícios municipais e da gestão da rede de iluminação pública, e assume agora 
esta nova meta de redução das emissões de CO2 até 2030. O Município da Mealhada pretende, em parceria 
com Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, desenvolver estudos e projetos com vista ao incre-
mento da utilização de energia sustentável, contribuindo para o mitigar das alterações climáticas. 

O Pacto de Autarcas para o Clima e Energia reúne autoridades locais e regionais que se comprometem 
voluntariamente com a implementação dos objetivos da União Europeia para o clima e a energia no seu 
território, com o horizonte de 2030, e partilham entre si boas práticas.
A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara e aprovada na Assembleia Municipal.  

MEALHADA EM 20º LUGAR 
NO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

 
A Câmara Municipal da Mealhada ficou em 20º lugar no Índice de Transparência Municipal (ITM), posicio-
nando-se à frente de todas as autarquias da região e subindo 160 lugares, em apenas 12 meses, no ranking 
que é aferido por uma associação cívica de utilidade pública, independente e sem fins lucrativos, represen-
tante portuguesa da Transparecy International, rede global anticorrupção presente em mais de 100 países.
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MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA



ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

A próxima Assembleia Municipal da Mealhada acontece no final do mês de setembro. 

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES

BOLETIM MUNICIPAL ABR>JUN 2018    23



PROGRAMA REGIONAL PARA A PROMOÇÃO 
DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Proposta de Parceria com a Administração Regional de 
Saúde do Centro, no âmbito do Programa Regional para 
a Promoção de Alimentação Saudável (PRPAS) com os 
Projetos “pão.come”, “sopa.come”, “tãodoce.não”, “ven-
ding.saúde”, “Oleovitae” e do Programa Regional para a 
Promoção da Atividade Física (PRPAF) – projeto “Saltar.
acorda” e ainda Plataforma de Prevenção das Doenças 
Crónicas. 

SNS – ARSC PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo a celebrar entre a Administração Regional de 
Saúde do Centro, I.P. e o Município de Mealhada, que tem 
como objetivo enquadrar a colaboração da Câmara Muni-
cipal na operacionalização ao nível municipal, da Estraté-
gia integrada para a Promoção da Alimentação Saudável 
e da Promoção da Atividade Física e de vários projetos

 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E      
RECREATIVA DE ANTES – AQUISIÇÃO DE VIA-
TURA – PEDIDO DE APOIO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a intenção de atribuir o subsídio de doze mil e setecentos 
e cinquenta euros (12.750,00€), à Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa de Antes, para apoio na aquisição 
duma viatura.

PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 
FASE DE APURAMENTO DO CAMPEONATO 
NACIONAL JUVENIS MASCULINOS ANDEBOL

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição à Casa do Povo da Vacariça, de um subsídio 
no valor de dois mil euros (2.000,00€), para apoio na rea-
lização da fase de apuramento do Campeonato Nacional 
Juvenis em Andebol, ao abrigo do disposto nas alíneas o) 
e u) do n°1 do artigo 33° da Lei n° 75/2013 de 12 de se-
tembro, alterada pela Lei n° 69/2015, de 16 de julho. A 
presente deliberação foi aprovada em minuta para pro-
dução de efeitos jurídicos imediatos.

ESCOLÍADAS 2018 – PEDIDO DE APOIO

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a atribuição do subsídio de dois mil euros (2.000,00€), à 
EPVL, para participação dos alunos nas Escolíadas 2018, 
ao abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n°1 do artigo 
33° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro, alterada pela Lei 
n° 69/2015, de 16 de julho.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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PEDIDO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO NA 
TAÇA REGIONAL XCO 4 MARAVILHAS DA ME-
ALHADA E MARATONA 4 MARAVILHAS DA 
MEALHADA

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apro-
var a atribuição do subsídio de mil euros (1.000,00€), ao 
Hóquei Clube da Mealhada, para apoio à realização da 
V Taça Regional XCO 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada 
2018 e V Maratona BTT 4 Maravilhas da Mesa da Mealha-
da, nos termos da Proposta n.º 48/2019, de 23/05/2018, 
apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, no âm-
bito das atribuições e competências das autarquias, com 
base nas alíneas o) e u) do n°1 do artigo 33° da Lei n° 
75/2013 de 12 de setembro, alterada pela Lei n° 69/2015, 
de 16 de julho.

RANCHO INFANTIL E JUVENIL DE VENTOSA 
DO BAIRRO – XXXVI FESTIVAL DE FOLCLORE 
– PEDIDO DE APOIO

A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresen-
tado pelo Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bair-
ro, para o XXXVI Festival de Folclore, a realizar no dia 7 
de julho de 2018 e deliberou, por unanimidade atribuir 
o subsídio de seiscentos euros (600,00€), no âmbito das 
atribuições e competências das autarquias, com base nas 
alíneas o) e u) do n°1 do artigo 33° da Lei n° 75/2013 de 12 
de setembro, alterada pela Lei n° 69/2015, de 16 de julho.  

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRA-
MA CULTURAL E TURÍSTICO DA VILA DE LUSO

O Senhor Vereador Hugo Silva, interveio para perguntar 
qual o motivo da alteração do valor, de sessenta mil euros 
para trinta mil euros, se se trata de uma opção política. 
A Senhora Vereadora Arminda Martins disse ter sido de 
facto uma opção política; referindo que, quem gere tem 
de fazer contas e opções. Em relação ao planeado, disse 

que só a boa saúde financeira do município permite que 
a Câmara intervenha na resolução de problemas como o 
buraco e o morro, no Luso, com encargos de mais meio 
milhão de euros. A verdade é que, apesar dessa capaci-
dade financeira, quando o município fez previsões não 
teve em conta esses imprevistos. Mas há que garantir 
que a CMM tem sempre um fundo
de maneio para este tipo de situações e isso exige uma 
boa gestão como a que tem vindo a ser feita até aqui. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo entre o Município de Mealhada e a Aqua-
cristalina – Associação para o Desenvolvimento Cultural, 
Turístico e Económico da Vila de Luso, para apoio ao de-
senvolvimento do Programa Cultural e Turístico da Vila 
de Luso/2018 e ainda a atribuição do apoio financeiro de 
trinta mil euros (30.000,00€), à referida associação.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
DE ANIMAÇÃO 2018 “VERÃO É NA MEALHADA” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apro-
var o Protocolo entre o Município de Mealhada e a Asso-
ciação Escolíadas – Associação Recreativa Cultural, para 
apoio ao Programa de Animação 2018 – “Verão é na Mea-
lhada”
e, para dinamização do mesmo, a atribuição do apoio fi-
nanceiro de trinta mil euros (30.000,00€), à referida as-
sociação.
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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
 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



BOLETIM MUNICIPAL ABR>JUN 2018    27

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) 964 038 721
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
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