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EDITORIAL

Terminamos o ano 2018 satisfeitos, mas não acomodados. Satisfeitos pelo reconhecimento 
de entidades externas – seja ao bom desempenho económico-financeiro ou às dinâmicas 
conseguidas pelos vários setores do Município – que nos atribuíram louvores e prémios 
em áreas tão distintas como a boa governação, onde figuramos em primeiro lugar no 
país, a inovação, o desporto, a ação social, a educação e ambiente, entre outros que aqui 
poderia referir e que contam, diariamente, com o empenho e compromisso dos nossos 
funcionários municipais. 
Terminamos 2018 não acomodados porque queremos fazer mais e melhor até ao final 
do presente mandato autárquico. Temos um programa ambicioso para o município, mas 
realista e concretizável. Vamos iniciar 2019 com uma série de obras - algumas já em curso 
- que acreditamos serem essenciais para a melhoria da qualidade de vida das nossas 
populações. 

 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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economia
ANUÁRIO FINANCEIRO 
DESTACA BOAS CONTAS 
DO MUNICÍPIO EM 2017

A Câmara Municipal da Mealhada destaca-se, pela positiva, no 
Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo ao ano de 
2017. A Mealhada ocupa os lugares cimeiros numa série de categorias que avaliam as boas contas das 
câmaras, nomeadamente no índice de menor passivo por habitante e no índice de menor dívida total 
no universo dos 308 municípios do continente e ilhas. 

A Mealhada figura logo no primeiro lugar no ranking global no índice que mede o passivo por habitan-
te, com um valor de 43,4 euros, quando a média nacional se situa nos 617 euros por habitante. No que res-
peita ao menor índice de dívida total, a Mealhada encontra-se em 3º lugar no universo das 308 autarquias. 
E, uma vez que não detém quaisquer empréstimos bancários, é apontada como a Câmara portuguesa que 
menos gasta em juros e outros encargos financeiros.

A Mealhada apresenta-se também em 3º lugar com o melhor índice de liquidez e na 2ª posição no 
que se refere aos municípios com melhor grau de cobertura das despesas, um indicador que determi-
na a capacidade financeira dos municípios de responder aos seus compromissos. No que respeita ao grau 
de execução do saldo efetivo, na ótica dos compromissos, a Mealhada figura na 6º posição a nível nacional, 
demonstrando a boa gestão na relação receitas efetivas/ despesas efetivas. 

No que se refere ao índice que mede o passivo exigível, uma das variáveis mais importantes da gestão 
financeira dos municípios, a Mealhada figura em 9º lugar no universo de todas as autarquias do país. 
Igual posição ocupa no índice que mede o grau de execução de despesa relativamente aos compromissos 
assumidos. Já no que respeita à “maior diferença positiva entre o Grau de execução de Receita Liquidada e 
o Grau e execução da Despesa Comprometida”, a Mealhada aparece em 4º lugar. 

Em suma, a avaliação desta entidade independente ao desempenho financeiro do Executivo liderado por 
Rui Marqueiro é muito positiva, quer no enquadramento do distrito de Aveiro, quer no enquadramento do 
universo dos 308 municípios portugueses. 
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Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, intitulado “Qualidade da governação 
local em Portugal”, aponta a Mealhada como 
a autarquia com melhor governação no país!
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investimentos em 2019

ORÇAMENTO DE 22 MILHÕES CONTEMPLA 
OBRAS DE VULTO EM TODO O MUNICÍPIO

 
A Câmara e a Assembleia Municipal da Mealhada aprovaram o orçamento de cerca de 22 milhões de 
euros para 2019. Um documento que prevê o avanço de diversas obras fundamentais para o concelho, 
como o parque de estacionamento no Luso e o projeto do Chalet Suisso, na Pampilhosa. 

Além destas duas grandes obras, o orça-
mento de 22.108.100 euros comporta um 
conjunto de investimentos como a Sala Po-
livalente de Luso, a grande reparação da 
Piscina da Mealhada, a reparação do Pontão 
da Pampilhosa, a aquisição de equipamento 
para a Casa da Juventude, os regadios tradi-
cionais Luso-Vacariça e Santa Cristina, a rea-
bilitação do Bairro Social da Póvoa da Mea-
lhada, a reparação da encosta da Quinta do 
Alberto, no Luso, a reparação do Chalet de 
Santa Teresa e antigas garagens do Palace, 
na Mata Nacional do Bussaco, a Continuação 
do Plano de Ação de Regeneração Urbana 
na Mealhada, o Mercado da Mealhada ou o 
projeto da ciclovia Ventosa – Mealhada, en-
tre outros.

O documento menciona ainda uma série 
de obras iniciadas em 2018, que significam 
investimento ainda no ano de 2019, como 
sejam a Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) da Mealhada, a ligação alta-
-baixa de águas Mealhada – Antes – Ventosa 
do Bairro, a requalificação da Escola Secun-
dária da Mealhada e intervenções nos jar-
dins de infância, o Mercado da Pampilhosa, a 
Modernização Administrativa, a intervenção 
no Convento de Santa Cruz e Ermidas da Via-Sacra, no Bussaco, a remodelação da rede de abastecimento 
de água Casal Comba ou a Rede de Saneamento de Barcouço e Mealhada, Vacariça e Luso. 
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinha que este orçamento visa o desenvolvimento 
económico do município, assente em diversos pilares, do turismo à educação, da agricultura à moderniza-
ção administrativa. 

INVESTIMENTOS 
2018-2019

Sala Polivalente de Luso
Reparação da Piscina da Mealhada

Reparação do Pontão da Pampilhosa
Casa da Juventude

Regadios tradicionais Luso-Vacariça e Santa Cristina
Reabilitação do Bairro Social da Póvoa

Reparação da encosta da Quinta do Alberto
Reparação do Chalet de Santa Teresa

Antigas garagens do Palace
Plano de Ação de Regeneração Urbana

Projeto da ciclovia Ventosa
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)

Ligação alta-baixa de águas Mealhada
Requalificação da Escola Secundária da Mealhada

Intervenções nos jardins de infância
Mercado da Pampilhosa
Mercado da Mealhada

Modernização Administrativa
Convento de Santa Cruz e Ermidas da Via-Sacra
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CÂMARA MANTÉM POLÍTICA 
DE IMPOSTOS BAIXOS

 
A Câmara e a Assembleia Municipal da Mealhada aprovaram a manuten-
ção dos impostos – Imposto Municipal sobre Imóveis, IRS e Derrama – nos 
mesmos valores de 2018.

“Toda a fiscalidade é igual às dos anos passados”, explica Rui Marqueiro, presi-
dente da Câmara da Mealhada, referindo-se à manutenção de taxas e valores 
relativos imposto municipais.  
O Executivo mantém a taxa de IRS em 2%, o que corresponde a uma re-
dução de 60% da receita que seria arrecadada pela Câmara se o valor fosse 
fixado no máximo permitido por lei. 
A taxa de IMI continuará a situar-se nos 0,3% para os prédios urbanos, o 
mínimo permitido por Lei, acrescido de uma redução tendo em conta o núme-
ro de dependentes. (Redução de 20 € para quem tenha 1 dependente, de 40 
€ para 2 dependentes e de 70 € para 3 ou mais dependentes). 
No que se refere à Derrama, a taxa será de 0,5% para empresas que, no ano 
anterior, tenham tido um volume de negócios inferior a 150 mil euros e de 1% 
àquelas que têm volume de negócios superior.

Taxa de IRS

2%

Taxa de Derrama

0.5%
< 150 mil euros

Taxa de IMI

0.3%
+20€ (1 dependente)
+40€ (2 dependentes)
+70€ (3 dependentes)



inovação
“APP MEALHADA” 
GANHA PRÉMIO NACIONAL

A aplicação “Mealhada” (App Mealhada) foi distinguida pela ACEPI – 
Associação da Economia Digital como o melhor projeto digital de um 
município, numa cerimónia que decorreu a 25 de outubro de 2018, no 
Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Com a “App Mealhada” os munícipes encontram, num só local, múltiplas 
informações e funcionalidades. Podem efetuar a comunicação de leituras 
dos contadores de águas, aceder a informação sobre a educação dos seus 
filhos, conhecer os eventos da autarquia e a notícias em destaque. Esta 
aplicação, desenvolvida em parceria com a empresa Edubox, tem como 
objetivo tornar a informação do concelho mais acessível aos munícipes e a 
quem visita o concelho. 

Este projeto, alicerçado na estratégia de modernização administrativa que 
está a ser implementada na Autarquia, responde à tendência crescente 
de aceder a informações através deste tipo de dispositivos e foi esta visão 
que, na categoria municípios digitais, mereceu o prémio “Navegantes XXI”, 
atribuído pela ACEPI. 
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distinção
FESTIVAL DE ARTES 
“CATRAPIM” GARANTE
PRÉMIO MUNICÍPIO DO ANO 

A Mealhada ganhou o prémio “UM-Cidades, categoria Região Cen-
tro - Município com mais de 20.000 habitantes” com o festival de 
artes para crianças Catrapim, que se realiza anualmente, em ju-
nho, numa coorganização da Câmara Municipal e Fundação Mata 
do Bussaco. 

O Catrapim – Festival de Artes para Crianças surgiu em 2016, na 
Mata Nacional do Bussaco, com o objetivo de promover o cruzamen-
to entre o teatro e a natureza, num espaço único, onde as pessoas 
de várias idades se cruzam e partilham experiências artísticas, no 
âmbito da educação ambiental e práticas ecológicas. 
O Catrapim tem a duração de dois dias, com quatro horas diárias de 
animação, do teatro, à música, dos palhaços à magia, das marionetas 
ao showcooking. São diversas as atividades orientadas para os mais pequenos, mas também para toda 
a família. As crianças circulam com um passaporte ambiental que vai sendo carimbado à medida que as 
crianças vão passando pelos palcos e jogos e vão praticando boas ações ambientais, num ambiente diver-
tido e com a ajuda e animação das mascotes do festival, o esquilo Catrapim e o medronho.
O prémio agora conquistado é o “reconhecimento da valia deste projeto, que é inovador, único em Portugal 
e potenciador da Mata Nacional do Bussaco (Monumento Nacional candidato à UNESCO)”, sublinha Rui Mar-
queiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 
Recorde-se que o Catrapim já havia ganho o “Prémio Empreendedorismo 2018”, atribuído pela Funda-
ção Luso. Mas antes disso, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, havia re-
conhecido publicamente, na cerimónia de inauguração da última edição do certame, a “enorme importância 
nacional do Catrapim”, desafiando outros municípios a replicar o projeto.
O Catrapim conta com o envolvimento e apoio de vários agentes da sociedade civil, desde privados – como 
a Águas das Caldas de Penacova, Águas do Litoral Centro, Companhia de Teatro Viv’Arte, Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, Escolíadas – Associação Recreativa Cultural, Rei dos Leitões, Cruz Vermelha Portugue-
sa-Delegação da Mealhada, Bombeiros Voluntários da Pampilhosa e do Grande Hotel do Luso - a entidades 
institucionais como o ICNF.
O sucesso da 1ª edição conduziu a que a organização apostasse numa 2ª edição, aumentando o número 
de palcos e a frequência dos espetáculos. A 3ª edição está já marcada para 29 e 30 de junho de 2019. 

BOLETIM MUNICIPAL OUT>DEZ 2018    7



8  MEALHADA      

município amigo do desporto

MEALHADA É REFERÊNCIA 
NA ÁREA DO DESPORTO

“A Mealhada é um bom exemplo e uma referência nacional na área do desporto”. As palavras são de Pedro 
Soares, da Plataforma Cidade Social, que entregou ao presidente da Câmara, Rui Marqueiro, o galardão de 
“Município Amigo do Desporto. 
Para atribuição do título “Município Amigo do Desporto” são tidas em conta dez áreas de análise, como a 
organização desportiva, as instalações, eventos, programas, as estratégias de sustentabilidade ecológica e 
o desporto solidário. Mas Pedro Soares, na cerimónia de entrega do galardão, sublinhou três pontos fun-
damentais para a distinção atribuída, pelo segundo ano consecutivo, ao município da Mealhada: “as boas 
práticas, a aposta na formação contínua de colaboradores e as instalações, atividades, programas e eventos”. 
“A Mealhada é um bom exemplo e uma referência para os municípios da mesma dimensão – aliás até para 
outros de dimensão superior”, afirmou o dirigente da Plataforma Cidade Social. 
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, evidenciou o trabalho de toda a equipa da Divisão de 
Desporto e Educação e sublinhou que esta qualidade é transversal a outros setores da Autarquia e que se 
reflete nas distinções obtidas pela Mealhada a vários níveis. “É o reconhecimento do trabalho do setor do des-
porto ao longo dos anos. Aliás, é este trabalho que tem merecido o reconhecimento de entidades externas dos 
mais diversos quadrantes. Só esta semana, fomos considerados a Câmara com melhor qualidade de gestão no 
continente, recebemos a bandeira de município familiarmente responsável, ganhámos um prémio nacional no 
âmbito do projeto Eco-Escolas e Eco-XXI e recebemos, agora, a bandeira de “Município Amigo do Desporto””.  
Este último pretende reconhecer a intervenção que os municípios têm ao nível do desenvolvimento desporti-
vo em geral e, em particular, na gestão de instalações desportivas artificiais e naturais, na gestão de eventos 
desportivos e na gestão de programas desportivos.

DESPORTO

MEALHADA
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FINAL DA SUPERTAÇA 
ANTÓNIO LIVRAMENTO 

A Mealhada foi a casa do hóquei em patins nacional e inter-
nacional no início de outubro. Primeiro, recebeu a final da Su-
pertaça António Livramento, com o Sporting CP e o FC Porto, 
a 7 de outubro, seguindo-se, a partir de dia 8, o Campeonato 
Europeu Feminino. 
A final da supertaça decorreu no Pavilhão Municipal da Mea-
lhada, opondo o campeão nacional ao vencedor da taça. Num 
jogo de emoções fortes, saiu vencedor o FC Porto, batendo o 
Sporting CP por 4-1.

CAMPEONATO DA EUROPA 
DE HÓQUEI EM PATINS

O Campeonato da Europa Feminino realizou-se, de 8 a 13 de outubro, no Pa-
vilhão Municipal da Mealhada contando com a participação das seleções de 
Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça e Inglaterra. As emoções 
estiveram ao rubro, com a seleção Portuguesa a disputar o título com a sele-

ção espanhola, saindo vencedora esta última.
Para Fernando Claro e Rui Marqueiro, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, e presidente da 
Câmara da Mealhada, respetivamente, a parceria entre as duas entidades é profícua, de longa duração e, 
desejavelmente, para manter. “A Mealhada é território do hóquei em patins, é uma modalidade bastante 
apreciada, quer pelo Executivo, quer pela comunidade, já que temos um clube que se dedica, há muitos anos, 
à modalidade”, referiu Rui Marqueiro. 
“Agradecemos o apoio e abertura que tem havido sempre, neste município, para eventos desta envergadura 
e, portanto, temos que sublinhar que este é um concelho intrinsecamente ligado à história da Federação e 
esta ligação nunca poderá ser apagada ou esquecida”, sublinhou Fernando Claro. 
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homenagem

NOVO PRÉMIO LITERÁRIO 
ANTÓNIO AUGUSTO COSTA SIMÕES

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a 
criação do Prémio Literário António Augusto da Costa Simões, uma ho-
menagem à “mais grada figura do concelho da Mealhada”, que morreu há 
precisamente 115 anos. 
António Augusto da Costa Simões nasceu a 23 de agosto de 1819, na Vacari-
ça, e faleceu a 26 de novembro de 1903, é considerado o maior impulsionador 
do método experimental em Portugal. Ficou conhecido pelas suas qualidades 
de reformador e progressista em quase todas as áreas em que trabalhou. Foi 
professor e, mais tarde, reitor na Universidade de Coimbra, embora desempenhasse outros cargos ao mes-
mo tempo, nomeadamente clínico municipal, membro da Câmara dos Pares do Reino e presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra, entre outros.
O Prémio Literário António Augusto da Costa Simões, instituído bienalmente pela Câmara Municipal da Mea-
lhada já a partir de 2019, tem como finalidade genérica promover a produção de originais em língua portu-
guesa e divulgar o nome do seu honorável patrono. Em cada edição, cabe à Câmara Municipal da Mealhada 
decidir qual o género literário a concurso, finalidades e especificidades do Prémio, através da publicação de 
regulamento específico para cada edição. O prémio será restrito a obras originais, em língua portuguesa, 
inéditas, de produção individual e não premiadas anteriormente, podendo participar indivíduos de nacionali-
dade portuguesa ou estrangeira.

biblioteca

MÁRIO SILVA CARVALHO INAUGURA 
“CONVERSAS COM ESCRITORES”

O escritor Mário Silva Carvalho, natural da Pampilhosa, foi o primeiro convi-
dado da rubrica “Conversas com escritores na Biblioteca Municipal da Mea-
lhada”, no dia 14 de dezembro.  Mário Silva Carvalho, licenciado em História 
pela Universidade de Coimbra, falou da sua última obra “Regresso a Kionga”, 
com o qual ganhou o prémio Ferreira de Castro – Ficção Narrativa 2018, mas 
abordou também outros temas, do processo criativo aos hábitos de leitura. 
Esta nova rubrica traz ao auditório da biblioteca autores da literatura portu-
guesa para conversas sobre as suas carreiras e apresentação das suas obras 
num ambiente informal e de proximidade com os leitores. 

CULTURA



Associações Desportivas

Associação Desportiva de Barcouço  448,50€
Associação Bombeiros Vol. da Mealhada  3.126,11€
Associação P8 Academia de Futsal  1.128,12€
Associação Trilhos Luso Bussaco  2.038,77€
Atlético Clube do Luso   7.244,42€
Casa do Povo da Vacariça   5.491,08€
Centro Recreativo de Antes   9.881,22€
Clube Desportivo do Luso   16.350,90€
Futebol Clube da Pampilhosa  15.018,91€
Futebol Clube de Barcouço   4.879,45€
Grupo Desportivo da Mealhada  19.504,20€
Hóquei Clube da Mealhada   17.696,49€
Luso Ténis Clube    3.873,6€
Sport Clube Carqueijo   8.318,17€
   TOTAL                  115.000,00€

Associações juvenis

Associação Jovens Cristãos do Luso  1.462,77€
Agrupamento de Escuteiros de Barcouço 1.017,91€
Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba 2.118,76
Agrupamento de Escuteiros da Mealhada 1.370,40€
Agrupamento de Escuteiros da Pampilhosa 1.474,08€
Grupo Jovens Barcouço   301,60€
Juventude da C. V. P. da Mealhada  254,48€
   TOTAL                  8.000,00€

Associações Culturais e Recreativas
 
Sociedade Mangueirense   4.189,64 €
Grémio Recreativo Escola de Samba Batuque 3.324,66 €
Grupo Rec. Escola de Samba Real Imperatriz 2.324,70€
Filarmónica Lyra Barcoucense 10 d’Agosto 5.079,72 €
Filarmónica Pampilhosense  5.520,52 €
Ass. Rec. e Cul. Oficina de Teatro do Cértima 544,54 €
Aguarela de Memórias – Ass. de Teatro 1.248,13 €
Grupo Cénico de Santa Cristina  1.315,94 €
Grupo Coral Magister - Mealhada  1.697,41 €
Grupo Coral Columba de Casal Comba 1.485,48€
Hóquei Clube da Mealhada – Escola de Ballet 2.579,01 €
Rancho Folclórico São João de Casal Comba 5.410,32 €
Rancho Folclórico de Ventosa do Bairro 3.189,35 €
Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira 4.545,67 €
Gedepa     6.427,56 €
Grupo Regional da Pampilhosa do Botão 4.240,50 €
Associação Patris – Património da Silvã 578,45 €
Ass. Defesa do Patr. Cultural da Vimieira 629,31 €
Ass. Rec. Desp. e Cult. da Lameira de S.Pedro 731,03 €
Centro Cultural de Sargento-Mor  680,17 €
Centro Cult. e Rec. Lameirense  926 €
Ass. Rec. e Cult. Os Amigos do Pego  663,22 €
Centro Cult. Desp. e Recreativo da Pedrulha 569,97 €
Centro Cultural de Cavaleiros  527,59 €
Associação Recreativa Cultural do Salgueiral  375,00 €
C.M.P. da Freg de Ventosa do Bairro  1.180,31 €
Centro Recreativo de Barrô   747,99 €
Centro Cultural e Recreativo de Adões 832,76 €
Centro Rec. Cult. e Desportivo do Travasso 553,02 €
O Planalto     1.095,54 €
Lismos – Associação Ambiental e Cultural 663,22 €
Escolíadas – Associação Recreativa e Cultural 1.934,76 € 
Núcleo Sportinguista da Bairrada  502,15 €
Associação de Aposentados da Bairrada 1.120,97 €
CADES     3.706,45 €
Grupo Motard Roda moinas  637,79€
Associação Quatro Patas e Focinhos  942,96 €
Associação dos Apicultores do Litoral Centro 926 €
Artisticando – Associação Cultural e Artística 976,86 €
Grémio de Instrução e Recreio  375 €
   TOTAL                 75.000,00€
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associativismo

AUTARQUIA ENTREGOU 198 MIL EUROS DE APOIOS 

A Câmara da Mealhada entregou 198 mil euros a 61 associações desportivas, culturais, recreativas e juvenis 
do concelho. O valor global de 198 mil euros divide-se em montantes de 115 mil euros entregues às asso-
ciações desportivas, 75 mil euros destinado às associações culturais e recreativas e 8 mil euros entregues a 
associações juvenis. O papel das associações é amplamente reconhecido pela autarquia, quer pelo papel de 
formação e prática desportiva, quer pela “divulgação da tradição e modos de vida coletivos essenciais para a 
preservação da identidade cultural”. 



espumante 
4 MARAVILHAS DA MESA 
DA MEALHADA LANÇA 
MARCA PRÓPRIA  
A Associação Maravilhas da Mealhada lançou, em dezembro, 
no mercado, o espumante 4 Maravilhas da Mesa da Mea-
lhada. Trata-se de um produto novo, exclusivo e que enriquece o portefólio da marca identitária de garantia 
de qualidade e originalidade dos produtos do “melhor destino gastronómico” do país. Está à venda no Posto 
de Turismo e Loja 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, na sede do município.

O novo espumante junta-se, assim, ao vinho tinto 4 Maravilhas da Mealhada no “catálogo” de produtos da 
marca “Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”. O espumante é Bairrada, Branco, 
Baga/ Arinto e caracteriza-se por um aroma de carácter delicado, com notas cítricas e de frutos vermelhos, 
num fundo de aromas de padaria. Mousse viva e acidez vincada gustativamente, antevendo excelente apti-
dão gastronómica. A aparência é de cor salmão ligeira e de efervescência abundante. Foi produzido por um 
aderente ao projeto 4 Maravilhas, tendo sido selecionado por um conjunto de especialistas numa prova cega. 

Associado à festa e à comemoração na tradição nacional, o espumante 4 Maravilhas é lançado no mercado 
precisamente na época natalícia e de passagem de ano e no momento em que se assinala o 10º aniversário 
da marca e em que se entra no 40.º aniversário de reconhecimento da região Vitivinícola da Bairrada. 

A marca “Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” 
foi criada pela Câmara Municipal, em 2007, dando corpo a um projeto que tem 
como objetivos a valorização e promoção dos quatro ícones gastronómicos do 
concelho, distanciando-os de outros que não são mais do que meras reprodu-
ções, sem respeito pela tradição e genuinidade.

Já dispunha, desde 2014, do vinho tinto próprio, criado a partir de uma seleção 
de lotes de uvas dos produtores aderentes, e entra agora no universo dos es-
pumantes, produto com enorme tradição e produção na Mealhada e Bairrada. 

TURISMO
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7 maravilhas
REGIÃO UNIDA PARA VENCER 
“7 MARAVILHAS DOS DOCES”
Os seis municípios que se uniram na candidatura ao concurso 
“7 Maravilhas à mesa” celebraram, na Mealhada, a vitória da “Mesa da Bairrada ao Mondego” e lançaram já 
o desafio para este ano: a união em torno da doçaria da região. 
A riqueza das mesas da Bairrada e Mondego faz-se também pela doçaria. Casticitos, caramujos e Mor-
gado do Bussaco (Mealhada), nevadas e pastéis de Lorvão (Penacova), pastéis de Tentúgal (Montemor-
-o-Velho), bolo de Ançã (Cantanhede), brisas (Figueira da Foz) e arroz doce com ovos (Mira) são algumas 
das iguarias que farão parte de uma candidatura conjunta dos seis municípios, liderada pela AD-ELO – As-
sociação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, no desafio das “7 Maravilhas” que, em 2019, 
será focado nos doces. 
O jantar foi “simbólico”, de agradecimento e celebração da vitória conseguida em Albufeira, a 16 de setem-
bro, mas foi também de lançamento do próximo desafio: os doces da região, que são de grande qualidade 
e diversidade. Luís Segadães, da organização 7 Maravilhas, participou no jantar e teve já uma amostra da 
doçaria desta região. “É um grande desafio. A primeira candidatura causou grande impacto pela união dos 
municípios, temos grandes expectativas também em relação aos doces”, referiu.  
Rui Marqueiro, presidente da AD ELO e também da Câmara da Mealhada, referiu o momento “simbólico, de 
reunião entre todas as pessoas que se associaram à candidatura”, sublinhando que “é importante reforçar 
a já excelente imagem que o público tem dos nossos produtos gastronómicos e do nosso património”. 
A parceria, para o próximo desafio, dos doces, será para manter. “No nosso território não há fronteiras. É 
preciso entender que o que beneficia um concelho também traz valor à região e aos outros municípios. É 
importante manter este nível de colaboração entre os agentes políticos e sociais”, explicou o autarca da 
Mealhada. 
A Mesa da Bairrada ao Mondego foi uma das vencedoras do concurso de 2018 com iguarias como Sardi-
nha na Telha, Arroz de Lampreia, Leitão à Bairrada, Espumante Branco Bruto Marquês de Marialva Baga Blanc 
de Noir 2015, Vinho Tinto Marquês de Marialva Baga Reserva 2014, complementadas pela vertente cultural e 
de património do Castelo de Montemor-o-Velho e da Mata Nacional do Bussaco e vila termal de Luso. 
Todos os municípios receberam uma réplica do galardão e puderam ouvir as explicações dos chefs Luís 
Lavrador e Dora Caetano.  A par da entrega dos galardões personalizados para cada município, o jantar 
teve o propósito de agradecer aos parceiros envolvidos em todo o processo de candidatura, desde os chefs 
de cozinha aos elementos que integraram a animação das claques, passando pelos municípios, elementos 
fundamentais deste projeto.
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Blind Zero Cinderela
The Lucky Duckies

Exposição 
“Bussaco nas 4 estações do ano”

A Grande Ressaca

Exposição “Quotidianos”

Pinóquio

Paco Bandeira 
com Filarmónica Lyra Barcoucense

O Príncipe Nabo

14  MEALHADA      

Teatro, música, peças infantis e exposições são algumas das propostas que integraram, no último quadri-
mestre de 2018, a programação do Cineteatro Messias, na Mealhada.
O novo modelo de gestão do Cineteatro Messias, que conjuga as atividades locais com grandes produções 
nacionais, tem permitido aos munícipes e visitantes assistirem a diversas propostas culturais características 
das grandes salas nacionais, como são o caso das peças infantis “Cinderela” ou “Príncipe Nabo” e dos concer-
tos de Blind Zero, Lucky Duckies ou Paco Bandeira acompanhado da Filarmónica Lyra Barcoucense. 

CINETEATRO MESSIAS 
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O primeiro semestre de 2019 será igualmente rico em propostas culturais, da sonoridade de Aurea ao humor 
de António Raminhos, da música de Miguel Araújo à comédia de Fernando Mendes ou José Raposo. 

Espetáculo de Ano novo
18  janeiro | 6ª feira
 21h30

Concerto Orquestra Clássica do Centro
2 fevereiro | sábado 
 21h30

Concerto Aurea
9 fevereiro | sábado 
 21h30

Concerto Tributus
(Tributo a Pink Floyd, Supertramp e Queen)
16 fevereiro | sábado
 21h30

Musical infantil Hakuna Matata
2 março | sábado
 16h

Teatro Insónia com Fernando Mendes
9 março | sábado
 21h30

Concerto Orquestra de Jazz 
Conservatório Coimbra
23 março | sábado
 21h30

Teatro A viúva e o papagaio 
com Caixa de Palco
29 março | 6ª feira
 21h30

Musical infantil Madagáscar
27 abril | sábado
 16h

Concerto Miguel Araújo
20 abril | sábado
 21h30

Concerto PAMA
4 maio | sábado
 21h30

Teatro Popular Vou levar-te comigo
com José Raposo, Vera Mónica e Sara Barradas
11 maio | sábado
 21h30

Stand-up Quim Roscas e Zeca Estacionâncio
18 maio | sábado
 21h30

Musical infantil A Bela e o Monstro 
1 junho | sábado
 16h



MEALHADA GANHA PRÉMIO 
NACIONAL COM PROJETO 
“ROTA PELA FLORESTA”

O Município da Mealhada conquistou um 1.º prémio com 
o projeto “Rota pela Floresta”, que, de março a junho des-
te ano, procurou sensibilizar as crianças para a importância 
das florestas. E voltou, uma vez mais, a receber a Bandeira 
Eco-XXI, que distingue as boas práticas ambientais dos mu-
nicípios.   

O desafio da “Rota pela Floresta” foi lançado pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) aos municípios Eco-XXl. Numa rota que centrou atenções na preservação 
da floresta, cada uma das Eco-escolas recebeu o testemunho da Rota - uma pá, um pergaminho de registo 
de mensagens e compromissos e a bandeira idealizada pela ABAE-, comprometendo-se e levando à práti-
ca ações de preservação da floresta, envolvendo toda a comunidade: plantação de árvores, iniciativas de 
limpeza, elaboração de cartazes, distribuição de folhetos, entre outras. 
Nesta Rota pela Floresta, que teve início no Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada, foram 
envolvidas não só as escolas como pessoas individuais e coletivas, bem como instituições como a Guarda 
Nacional Republicana ou as corporações de bombeiros. Este nível de empenho e envolvimento valeu a 
atribuição do 1.º prémio ao Município da Mealhada, aquando da entrega da Bandeira Eco-XXI, galardão que 
distingue os municípios com boas práticas ambientais.
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O Município da Mealhada conquistou um 1.º prémio com 
o projeto “Rota pela Floresta”, que, de março a junho des-
te ano, procurou sensibilizar as crianças para a importância 
das florestas. E voltou, uma vez mais, a receber a Bandeira 
Eco-XXI, que distingue as boas práticas ambientais dos mu-
nicípios.   

O desafio da “Rota pela Floresta” foi lançado pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) aos municípios Eco-XXl. Numa rota que centrou atenções na preservação 
da floresta, cada uma das Eco-escolas recebeu o testemunho da Rota - uma pá, um pergaminho de registo 
de mensagens e compromissos e a bandeira idealizada pela ABAE-, comprometendo-se e levando à práti-
ca ações de preservação da floresta, envolvendo toda a comunidade: plantação de árvores, iniciativas de 
limpeza, elaboração de cartazes, distribuição de folhetos, entre outras. 
Nesta Rota pela Floresta, que teve início no Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada, foram 
envolvidas não só as escolas como pessoas individuais e coletivas, bem como instituições como a Guarda 
Nacional Republicana ou as corporações de bombeiros. Este nível de empenho e envolvimento valeu a 
atribuição do 1.º prémio ao Município da Mealhada, aquando da entrega da Bandeira Eco-XXI, galardão que 
distingue os municípios com boas práticas ambientais.

MEALHADA TEM 14 ECO-ESCOLAS
São 14 os estabelecimentos de ensino do município 
que foram galardoados com a bandeira Eco-Escolas, 
num universo de 22 estabelecimentos de ensino pú-
blico e privado. Mealhada mantém-se, assim, em 2º 
lugar no distrito de Aveiro, com uma taxa de imple-
mentação do programa de 64%.
As bandeira foram entregues aos estabelecimentos distingui-
dos: Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, Centro 
Escolar da Pampilhosa, Centro Escolar da Mealhada, Centro 
Escolar do Luso, EB1 da Antes, EB1 de Barcouço, EB1 de Ca-
sal Comba (distinguida com o 3º prémio, a nível nacional, no projeto “Sementário da horta”) e Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, os Jardins de Infância da Antes, Canedo, Carqueijo, Pampilhosa, Quinta 
do Valongo e o Jardim de Infância Drª Odete Isabel - Barcouço. 
 

O Eco-Escolas é um programa internacional da “Founda-
tion for Environmental Education”, desenvolvido em Por-
tugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul. Pretende 
encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade de-
senvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental 
para a Sustentabilidade. Trata-se de um programa coorde-
nado a nível internacional, nacional, regional e de escola.
O programa culmina, anualmente, com a atribuição da ban-
deira verde, constituindo um galardão de qualidade do tra-
balho realizado pela escola na área da sustentabilidade.

Escolas Vencedoras
Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa

Centro Escolar da Pampilhosa
Centro Escolar da Mealhada

Centro Escolar do Luso
EB1 da Antes

EB1 de Barcouço
EB1 de Casal Comba

Escola Profissional Vasconcellos Lebre
Jardim de Infância da Antes

Jardim de Infância do Canedo
Jardim de Infância do Carqueijo

Jardim de Infância da Pampilhosa
Jardim de Infância da Quinta do Valongo

Jardim de Infância Drª Odete Isabel - Barcouço
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 apoio aos alunos
MEALHADA ENTREGA BOLSAS DE MÉRITO E DE ESTUDO

A Câmara da Mealhada entregou quatro bolsas de mérito e uma de estudo a alunos que estudam no con-
celho da Mealhada.
A Câmara da Mealhada entregou as bolsas de mérito aos alunos com média mais elevada nos diversos 
níveis de escolaridade do concelho, referentes ao ano letivo 2017/18. Receberam bolsas de mérito, no valor 
de mil euros, os alunos Joana Inácio e Tomás Matias, ambos com média de 5, no nono ano de escolaridade. 
Os alunos distinguidos no ensino secundário foram João Tomé, com média de 18,57, e David Marques, com 
média de 18,42 valores. Foi ainda entregue uma bolsa de estudo de igual valor ao aluno Bernardo Almeida, 
do ensino secundário.
O município prevê, anualmente, a atribuição de três bolsas de mérito, uma por cada ano de escolaridade 
(9º, 10º e 11º anos) aos alunos frequentam as escolas do município. Este ano, excecionalmente, foram atri-
buídas quatro devido à igualdade aritmética conseguida pelos alunos. Igualmente prevê a atribuição de 
bolsas de estudo a alunos de agregados com carência económica.  

SALAS MULTISSENSORIAIS PRONTAS 
NAS ESCOLAS DA MEALHADA E PAMPILHOSA

Estão já em funcionamento e ao dispor da comunidade escolar os dois 
Centros de Intervenção e Estimulação Multissensorial (salas snoezelen) 
nas escolas básicas nº2 da Mealhada e da Pampilhosa. 
Em cada uma das escolas (Mealhada e Pampilhosa) foi criado um Centro 
de Intervenção Educativa e Estimulação Multissensorial, uma sala multi-
-sensorial que tem como objetivo a estimulação sensorial e/ou a diminuição 
dos níveis de ansiedade e de tensão. Estes espaços são ambientes multis-
sensoriais que permitem estimular os sentidos primários, como o toque, o 
paladar, a visão, o som e o olfato, sem recorrer às capacidades intelectuais 
mas sim às capacidades sensoriais de cada participante. Permitem melho-
rar o autocontrolo, a autonomia, reduzir a inibição, melhorar a autoestima 
e reduzir a tensão. 
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A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-
-RC) está absolutamente consciente das consequências das 
alterações climáticas e a preparar-se para as mesmas com 
um plano de ação que ascende aos 4,7 milhões de euros. 
O projeto ClimaAgir, que atuará a nível da sensibilização, 
com vista a alteração comportamental das populações, foi 
apresentado na Mealhada. 

O ClimaAgir vai fazer das crianças suas mensageiras. Através 
de uma espécie de roadshow que irá percorrer todo o terri-
tório da CIM, as crianças serão sensibilizadas para a questão 
das alterações climáticas e da promoção da floresta autóc-
tone, com recurso a uma tenda itinerante recheada de con-
teúdos didáticos, como vídeos, jogos e livros, bem como das 
mensagens da mascote do projeto, o sobreiro “Bolotas”. 

“A mensagem será passada através das escolas e das crian-
ças já que são elas que conseguem sensibilizar e mobilizar 
famílias para alterações práticas. É urgente adaptar as nossas 
vidas e políticas públicas à alteração do clima que já existe”, 
sublinhou João Ataíde, presidente da CIM-RC, no decorrer da 
cerimónia de apresentação do ClimAgir. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealha-
da, recordou que o município sofreu, este ano, efeitos da 
tempestade Leslie e já havia, nos últimos dois anos, sofrido 
o flagelo dos fogos florestais para referir a necessidade de 
cidadãos e políticas públicas estarem, cada vez mais, atentos 
a esta questão. 

REGIÃO DE COIMBRA PREPARA-SE 
PARA ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

 conheça mais sobre o Climagir
         www.facebook.com/climagir/
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sexto ano consecutivo
MEALHADA É MUNICÍPIO AMIGO DAS FAMÍLIAS 
E RECEBE BANDEIRA VERDE COM PALMA

O Município da Mealhada voltou a ser distinguido, em 2018, como Município 
Amigo das Famílias pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Res-
ponsáveis. É o sexto ano consecutivo que a Autarquia recebe esta distinção, 
com direito à Bandeira Verde com Palma, galardão que atesta as autarquias 
com práticas amigas das famílias. 

O município voltou a receber a mais alta insígnia atribuída pelo Observatório, a 
Bandeira Verde com Palma, reservada apenas para as autarquias que conse-
guem manter ou incrementar as suas políticas de apoio às famílias três ou mais anos consecutivos. Este ano, a 

Bandeira Verde Com Palma foi atribuída a 57 autarquias, tendo 
outras 13 recebido a Bandeira Verde. 

A insígnia foi recebida por Rui Marqueiro, presidente da Câma-
ra da Mealhada, e por Nuno Canilho, vereador da Ação Social, 
numa cerimónia que contou com a presença do presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses e de represen-
tantes do Observatório e da Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas. 

O Observatório procura distinguir os municípios que desen-
volvem políticas em benefícios das suas populações, avaliando 
iniciativas em 12 áreas, entre as quais o apoio prestado à ma-
ternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades 
especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, ser-
viços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, 
desporto e tempo livre e participação social. 

 

Medidas valorizadas

Pagamento de creches 
e jardim-de-infância

Comparticipação de consultas de 
oftalmologia e apoio à aquisição de óculos

Bancos de medicamentos e 
comparticipação de medicamentos

Oferta de vacinação fora do Plano Nacional 
de Vacinação 

Cantinas sociais e cantinas escolares 
abertas durante os períodos de pausas 

escolares 

Cheque bebé

Transportes escolares gratuitos 
até ao 12º ano
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AÇÃO SOCIAL



dia internacional para a erradicação da pobreza
MEALHADA TEM BOA COBERTURA SOCIAL

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza foi assina-
lado com diversas iniciativas, entre as quais um fórum que 
reuniu as diversas instituições particulares de solidariedade 
social (IPSS) que operam no concelho da Mealhada e todos os 
agentes parceiros da ação social.

As principais conclusões deste encontro, que juntou represen-
tantes de todos os agentes de promoção da ação social do con-
celho - entre técnicos e diretores-, são as de que a cobertura do 
concelho, em termos de respostas sociais, é boa e diversificada. 
Porém, foi identificada a necessidade de haver uma melhor articulação entre instituições, no sentido de estrei-
tarem relações e de melhorarem o acompanhamento às famílias que dele necessitam. “Este encontro permitiu 
validar a convicção de que o território tem uma excecional cobertura ao nível das 
respostas sociais e colocou as pessoas a falarem umas com as outras no sentido 
de melhor perceberem como trabalhar em conjunto. Esta conclusão foi das pró-
prias instituições, que, na prática, solicitaram um papel de coordenação Câma-
ra, no sentido de melhorar a articulação. Assim, vamos encetar um conjunto de 
reuniões, no âmbito da Rede Social, para darmos seguimento a estas conclusões 
e melhorarmos a colaboração e, em consequência, o serviço prestado às pessoas”, sublinha Nuno Canilho, verea-
dor da Ação Social do Município de Mealhada.

No fórum participaram técnicos e dirigentes das IPSS, membros dos grupos sociocaritativos, elementos das 
corporações de bombeiros e da GNR.

Além do fórum, realizaram-se workshops sobre alimentação saudável e ges-
tão orçamental, na Roda Viva – Loja Social, e sobre a poupança de água e 
energia e na aquisição de produtos, no Centro de Interpretação Ambiental. 
Estas atividades integraram a iniciativa nacional “Pelo Combate à Pobreza e à 
Exclusão Social”.

Foi ainda lançada uma campanha de recolha de têxteis para posterior distribuição pelas famílias utentes da 
Roda Viva - Loja Social, que decorreu até 17 de novembro de 2018, com a entrega de bens na Loja Social e nas 
sedes de Juntas de Freguesia.

 

“...a cobertura do 
concelho, em termos 
de respostas sociais, 
é boa e diversificada”
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dia da unidade

GNR CELEBRA ANIVERSÁRIO 
NA MEALHADA
O Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana 
(GNR) comemorou o 10º aniversário, na Mealhada, na primeira vez 
em que esta celebração aconteceu fora do aquartelamento do co-
mando, em Aveiro. As celebrações contaram com uma demonstração 
de meios e cerimónias militares, destacando-se os meios usados no 
combate ao crime e proteção de pessoas e bens. 

O Comando Territorial de Aveiro, com os seus vários destacamentos, integra 19 concelhos do distrito de Avei-
ro, com uma área de ação de 2.808 quilómetros quadrados. Abrange uma população de 735.390 habitantes. 

vespas velutinas

KITS DE COMBATE 
ENTREGUES AOS BOMBEIROS
A Câmara da Mealhada aprovou a atribuição de um subsídio 
de 375 euros a cada uma das corporações de bombeiros do 
município - Mealhada e Pampilhosa -, para a aquisição de kits 
de intervenção e combate à vespa velutina (também designada 
de asiática). 
Os kits são compostos por uma cana extensível dotada de 
um pequeno reservatório onde são introduzidos químicos 
biológicos que são injetados nos ninhos, provocando a sua 
destruição.  

No concelho da Mealhada, foram identificados e destruídos 135 ninhos, um valor ainda assim baixo com-
parado com municípios vizinhos, o que se pode explicar pelo poder de controlo das armadilhas que têm sido 
feitas no Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada e distribuídos por 
toda a região. “Acreditamos que esta medida ajudou muito a que a vespa não 
se tenha propagado tanto como noutros locais”, referiu. 

O Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada tem, desde o início do 
ano, um workshop em que são criadas armadilhas manuais para vespas. Cen-
tenas de crianças das escolas do município criaram milhares de armadilhas 
(feitas a partir de uma garrafa de plástico de litro e meio) que distribuíram 
pelos quintais do município. 

FLORESTAL

Em caso de deteção de ninho
Alertar os serviços municipais

juntas de freguesia 
ou corporações de bombeiros



Custo total da obra

2.150.000€
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OBRAS

CÂMARA ASSINA AUTO DE CONSIGNAÇÃO
DO MERCADO MUNICIPAL DA MEALHADA

A Câmara da Mealhada assinou o auto de consignação do 
Mercado Municipal da Mealhada. A obra, que custará mais 
de dois milhões de euros, deverá estar concluída dentro 
de um ano. 

São exatamente 365 dias de prazo para o término da obra. 
O novo Mercado Municipal da Mealhada, que ficará situado 
junto à Rua Dr. Américo Couto, será um edifício estruturado 
num único piso, com dois alinhamentos de bancadas fixas, 
permitindo a existência de 80 mesas de venda. No espaço 
central do mercado (terrado) localizam-se as mesas de ven-
da e bancas de apoio, num total de 40. À volta do terrado 
localizam-se espaços de venda individualizados, 14 lojas e 
dois estabelecimentos de bebidas com acesso pelo interior 
e exterior do mercado. Existirão ainda seis bancas apenas 
com acesso pelo interior do mercado. A feira informal que se 
realiza semanalmente funcionará no terrado exterior, apoia-
do por dois módulos subdivididos, cada um, em três espaços 
destinados a estabelecimento de bebidas.

O novo mercado situa-se na rua de acesso ao Complexo Des-
portivo da Mealhada, uma zona que terá uma nova centrali-
dade e que se prevê de crescimento, nomeadamente, com 
a intervenção a nível da Quinta do Murtal, que o Município 
pretende - e já tem acordo de princípio – adquirir.  

Toda a envolvente paisagística será requalificada, com áreas 
e plantação de árvores autóctones de médio porte na mar-
cação das áreas verdes do mercado. Os acessos rodoviários 
far-se-ão desde sul, a partir da rotunda Deus Baco, e desde 
Norte, pela Rua Dr. Américo Couto e que se ligam, respetiva-
mente, à EN1/A1 e à EN1/IC2.

MERCADO
MUNICIPAL
DA MEALHADA
80 mesas de venda
14 lojas
2 estabelecimentos de bebida



CÂMARA APROVA ACORDO DE PRINCÍPIO
PARA AQUISIÇÃO DA QUINTA DO MURTAL

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de 
Executivo Municipal, por maioria, o acordo de princípio 
com vista à aquisição da Quinta do Murtal pelo valor de 
2,3 milhões de euros. 
Rui Marqueiro, presidente da câmara da Mealhada, expli-
cou que esta aquisição será fundamental para a reorga-
nização daquele novo pólo da cidade - onde já existe o 
Complexo Desportivo e onde será construído o mercado 
municipal -, nomeadamente ao nível da melhoria de aces-
sibilidades, sobretudo para os habitantes junto à linha de 
caminhos de ferro. Esta aquisição proporcionará também 
uma zona verde pública a esses mesmos habitantes e aos 
da Urbanização da Quinta dos Coutos, bem como a cria-
ção da casa Museu dr. Costa Simões. 
O acordo de princípio estabelece o pagamento de um mi-
lhão de euros no início de 2019, 800 mil euros no início de 
2020, e 500 mil euros no início de 2021. 
Na mesma reunião, o Executivo aprovou, por unanimi-
dade, a adesão ao projeto “Rede temática das invasões 
francesas em Portugal”, que pretende desenvolver novos 
produtos alinhados com a Estratégia Nacional de Turis-
mo 2027, que sinalizou o turismo militar com um produ-
to turístico emergente e com reconhecido potencial de 
desenvolvimento. Este projeto pretende estruturar uma 
rede definida pela Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM- RC). 

APOIOS DE CERCA DE 13 MIL EUROS

O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um sub-
sídio de 10. 295 euros à Associação de Natação Centro 
Norte Portugal para a realização de diversas provas de 
âmbito regional, nacional e internacional, na Mealhada, 

ainda 2018 e no decorrer de 2019. 
Ainda no âmbito dos apoios, foi aprovado um subsídio de 
2500 euros à Aciba - Associação Comercial e Industrial 
da Bairrada e Aguieira para a realização da tômbola de 
Natal – uma iniciativa que visa dinamizar o comércio local 
na época natalícia. 

CÂMARA APOIA ESCOLAS 
E JARDINS DE INFÂNCIA

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, na última reu-
nião de Câmara, subsídios de apoio às atividades letivas 
para as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância. Fo-
ram também aprovados apoios à Cruz Vermelha Portu-
guesa e a diversas coletividades. 
A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de 
Executivo Municipal, um subsídio de 7.768,5 euros ao 
Agrupamento de Escolas da Mealhada destinado às ati-
vidades educativas nas escolas do 1.º ciclo do ensino bá-
sico (Antes, Casal Comba, Centro Escolar do Luso, Centro 
Escolar da Mealhada, Barcouço e Centro Escolar da Pam-
pilhosa). Foi atribuído um montante de 82,5 euros por 

Reuniões de Câmara
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turma, acrescido de 9 euros por aluno. 
O executivo aprovou um apoio semelhante aos jardins de 
infância da rede pública no valor de 1.685 euros, o que 
traduz o um subsídio de 55 euros por turma, acrescido 
de 6 euros por aluno. 
Na mesma reunião foi aprovado um apoio de 2.000 euros 
à Cruz Vermelha Portuguesa, destinados a comparticipa-
ção cursos de formação dos voluntários da instituição, e 
um apoio de apoio de 1027, 05 euros à escola de samba 
Sócios da Mangueira, destinado a suportar a revista co-
memorativa dos 40 anos da escola. 
Foi também aprovada a atribuição de verbas, no valor 
global de 970 euros, para suporte de despesas extra das 
coletividades que se deslocaram Albufeira, no passado 
dia 16 de setembro, para apoiarem a “Mesa da Bairrada 
ao Mondego”, presente – e vencedora – na “Gala Finalíssi-
ma 7 Maravilhas à Mesa”. 

CÂMARA APOIA PROJETOS “O CORAÇÃO É A 
RAZÃO” E “RASTREIOS EM SAÚDE”

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executi-
vo Municipal, por unanimidade, cofinanciar os projetos “O 
coração é a razão” e “Rastreios em Saúde” apresentados 
pela Hospital da Misericórdia da Mealhada com a quantia 
anual de 62.800 euros. Também as juntas de freguesia 
manifestaram interesse em co-financiar o projeto em 
1200 euros, cada.

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES
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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
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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) 964 038 721
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



CM-MEALHADA.PT
SIGA-NOS NO         APP 

AUREA
9fev

"INSÓNIA"
COM FERNANDOMENDES
9 mar

QUIM ROSCAS E
ZECA ESTACIONÂNCIO
18 mai

CINETEATRO
MESSIAS

2019jan > jun

ANTÓNIO
RAMINHOS
11 jan

TEATRO POPULAR E MUSICAL
COM JOSÉ RAPOSO, VERA MÓNICA E SARA BARRADAS
29 mar

20abr
ABELAEOMONSTRO

30 mai e 1 jun


