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EDITORIAL
Conseguimos, neste trimestre, concluir a obra de Requalificação e Valorização da Mata nacional do 
Bussaco, com a recuperação do Convento de Santa Cruz e das Capelas da Via-Sacra, um projeto de 
investimento avultado – cerca de um milhão de euros -, mas fundamental para o futuro da Mata e do nosso 
concelho. E lançámos a primeira árvore daquele que será o Bosque Madiba, um bosque de homenagem 
a Nelson Mandela, na Mata, configurando, este, mais um projeto de enriquecimento da Mata candidata a 
Património Mundial da UNESCO. 
Destaco ainda, no Luso, a conclusão da obra do Morro e a reabertura da Piscina Municipal, uma infraestrutura 
que já pôde estar ao serviço de veraneantes e população durante este verão.
Começámos, já em setembro, um novo ano letivo com belíssimas condições para alunos e profissionais 
da comunidade educativa, seja pelas infraestuturas - estando algumas ainda em fase final de obras de 
requalificação -, seja pela qualidade da oferta de atividades que conseguimos proporcionar e de que 
são exemplo a música, educação física e inglês no pré-escolar ou a criação de salas snoezelen e equipas 
multidisciplinares de combate ao insucesso escolar.

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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MATA NACIONAL DO BUSSACO

BOSQUE MADIBA JÁ TEM PRIMEIRA ÁRVORE

Ndaba Mandela, neto de Nelson Mandela, dirigente da Fundação Africa Rising, esteve na Mealhada para a 
apresentação pública Bosque Madiba na Mata Nacional do Bussaco, um bosque que procura homenagear 
e perpetuar o legado de Nelson Mandela, e cuja primeira árvore foi plantada pelo neto do líder histórico.  
A data de lançamento, 18 de julho, coincidiu com o Dia Internacional Nelson Mandela, instituído pela Orga-
nização das Nações Unidas como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela liberdade, pela justiça e 
pela democracia.

O protocolo, que une a Fundação Mata do Bussaco, a Câmara Municipal da Mealhada e a Associação Pa-
trulheiros, foi assinado no passado dia 27 de junho, na Mealhada, prevê a criação do Bosque Madiba, um 
espaço único que será localizado numa das áreas destruídas pela passagem da tempestade Leslie em 2018 
(junto ao Parque dos Leões) e contará a história de vida de Nelson Mandela, usando, para o efeito, árvores 
autóctones. No local, serão plantadas 100 árvores, numeradas de 1 a 100, com momentos históricos do lí-
der sul-africano, comemorando o centenário de um dos maiores símbolos dos Direitos Humanos no mundo. 
No Bosque Madiba, os visitantes poderão estar em perfeito convívio com a natureza do local, onde uma 
silhueta gigante de Mandela, criada no solo com materiais naturais reaproveitados, poderá ser vista do ar. 
Associado ao Bosque há uma série de iniciativas a desenvolver, nomeadamente a criação e do Parque POP 
– Programa Operacional Pedalar, que possibilitará aos mais novos darem os primeiros passos de bicicleta, e 
o desenvolvimento de um projeto de Educação Para a Cidadania intitulado “O legado de Mandela”, dirigido 
à comunidade escolar, durante o ano letivo 2019/2020. 

A Mealhada foi a grande vencedora na corrida para receber a instalação deste projeto único, sendo que 
uma das razões que determinou esta decisão teve a ver com a candidatura da Mata do Bussaco a Patri-
mónio Mundial da UNESCO e com o enorme esforço do Município e da Fundação Mata do Bussaco em 
alcançarem este objetivo. Na perspetiva da FMB e da Câmara Municipal da Mealhada, o Bosque Madiba 
poderá alavancar a estratégia municipal de constituir um projeto diferenciador de atratividade e visibilidade 
para o concelho da Mealhada, a nível nacional e internacional. 
A inauguração do bosque acontecerá em julho de 2020.

DESTAQUE
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O Meajazz trouxe ao centro da cidade da Mealhada, nas noites de 6 
e 7 de setembro, a sonoridade do jazz nas suas mais variadas formas, 
com uma programação eclética, do dixieland ao jazz de fusão. Esta 
edição do Festival de Jazz da Mealhada contou também com degus-
tações de vinhos e espumantes de produtores locais e de leitão. A 1ª 
edição do Meajazz Run foi um sucesso com mais de 600 participan-
tes inscritos. 

Foram seis os grupos que, este ano, subiram ao palco do Meajazz, pro-
venientes do Brasil e de Portugal: António Silva Quartet, Gileno San-
tana e Henrique Neto, Jogo de Damas, Inês Pimenta, Márcio Dhiniz 
Quartet e Dixie Gringos.  

A aposta da Câmara da Mealhada num festival de jazz, como parte 
integrante do programa “Verão é na Mealhada”, surge da tentativa de 
diversificação da oferta cultural na cidade e da região. Não existe ne-
nhum evento do género nas proximidades e com entradas completa-
mente livres, uma característica só possibilitada pelo apoio do restau-
rante “Rei dos Leitões”. A produção artística foi da Associação Cultural 
Motivos Alternativos e a produção técnica foi da Associação Escolía-
das, a entidade responsável pelo programa de animação “Verão é na 
Mealhada”.

3º FESTIVAL DE JAZZ DAMEALHADA
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FESTIVAL DE SAMBA  

O centro da cidade da Mealhada recebeu mais uma 
edição do Festival de Samba, numa noite que colo-
cou em palco as quatro escolas de samba locais, que 
habitualmente desfilam no Carnaval Luso-brasileiro, 
e outras escolas convidadas.

Foi uma noite inteiramente dedicada ao som, à cor, 
aos passos e ao colorido do samba, com as atuações 
dos Sócios da Mangueira, Batuque, Amigos da Tijuca 
e Real Imperatriz e das escolas convidadas Charan-
guinha (Ovar), A Rainha (Figueira da Foz) e Vai quem 
quer (Estarreja). A noite contou ainda com apresen-
tação de Paula Gradim e a atuação do grupo de 
samba Nuno Bastos. 

ANIMAÇÃO DE VERÃO - MEALHADA E LUSO

A Câmara Municipal da Mealhada voltou a realizar os programas de animação da Mealhada e do Luso, 
com produção das associações Escolíadas e Aquacristalina, respetivamente, com inúmeras atividades que 
procuraram proporcionar alguns momentos de lazer à população e dinamizar a economia local.

PARQUE EM FESTA
Um arraial para toda a gente

SUNSET PARTY
O lago do Luso foi o cenário 
desta magnífica festa

CRAZY GAMES
Comemoração do Dia da Juventude

VAMOS À PRAIA NA PISCINA
As Piscinas da Mealhada transformaram-se 
numa praia cheia de diversão
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A Câmara Municipal de Mealhada aderiu à Semana Europeia da Mobilidade (SEM), que decorreu de 16 a 
22 de Setembro de 2019, com atividades para as famílias sob o lema “Caminha Connosco”. 

As diversas iniciativas procuraram sensibilizar para questões ambientais, de saúde e de mobilidade susten-
tável.  O ponto alto foi o dia 22 de setembro (Dia Europeu Sem Carros), durante o qual foram encerradas 
ruas do centro da Mealhada ao trânsito, tendo decorrido, em toda a zona central da cidade, atividades 
lúdicas e pedagógicas para as famílias (pais, filhos e avós) relacionadas com a “Prevenção e Segurança 
Rodoviária”, bem como aulas desportivas e insufláveis para crianças. Neste dia, houve o sorteio de duas 
bicicletas (1 de criança e 1 de adulto) e uma caminhada, à semelhança das caminhadas que se realizaram, 
durante uma semana, em todas as freguesias. 

AMBIENTE
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ECOEVENTO FESTAME ANGARIOU 545 EUROS PARA ESCOLA PROFISSIONAL

A Festame – Feira do Município da Mealhada aderiu à iniciativa da ERSUC “Ecoevento” e conseguiu 
converter cerca de 2500 quilogramas de embalagens em 545,60 euros, tendo este valor sido entregue à 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre para impulsionar a correta separação de resíduos.
 
A Festame assumiu o compromisso de criar e implementar um sistema de recolha seletiva para deposição 
dos resíduos produzidos e, na primeira edição em que se propôs a ser Ecoevento, conseguiu um resultado 
de 545,60 euros, prémio atribuído pela correta separação de 2480 quilogramas de embalagens, graças ao 
envolvimento ativo das tasquinhas e expositores. 

Este valor foi entregue à Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL) para apoio ao desenvolvimento 
do protótipo do AutoRecycle, um projeto desenvolvido por alunos da EPVL no âmbito do Concurso de 
Ideias promovida pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra (CIM-RC). 

O AutoRecycle é uma máquina capaz de fazer a reciclagem automaticamente. O lixo será colocado numa 
passadeira e os vários materiais irão ser detetados através de sensores. Estes sensores enviarão um sinal 
para o autómato, que, por sua vez, comandará os motores com o objetivo de os diferentes materiais 
seguirem a trajetória correta. 

O Ecoevento é uma iniciativa da ERSUC que 
desafia os organizadores de eventos a solicitar esta 
classificação, destacando-se pelo compromisso de 
redução do impacte ambiental resultante do evento 
e promovendo a gestão adequada de resíduos.

O AutoRecycle é uma 
máquina capaz de 
fazer a reciclagem 
automaticamente. 



8

AUTARQUIA DA MEALHADA ADQUIRE VIATURA ELÉTRICA 
E INSTALA POSTOS DE CARREGAMENTO PÚBLICO

A Câmara Municipal de Mealhada adquiriu a primeira viatura elétrica e vai instalar dois postos de carre-
gamento público de viaturas elétricas. 

A medida faz parte do Pacto de Autarcas 2030, do qual o município é signatário, que visa contribuir para a 
redução de emissões poluentes, através da redução de emissão de gases com efeito de estufa, bem como 
a redução do ruído em meio urbano. Visa ainda a substituição de frotas mais antigas, que representam 
maiores consumos e emissões poluentes, bem como a redução de custos diretos e indiretos. 

O veículo adquirido (Renault Zoe com autonomia para 400km) faz parte de 
uma candidatura ao “Programa  de Incentivos para a Introdução no Consumo 
de Veículos de Baixas Emissões 2019”, do Fundo Ambiental, que, no caso de 
aprovação, merecerá um apoio de 2.250 euros. A viatura ficará afeta aos servi-
ços das Águas Municipais. 

A aquisição do veículo é acompanhada de outras iniciativas de promoção da Mobilidade Elétrica, nomea-
damente a colocação, ao dispor da comunidade, de dois postos de carregamento público de viaturas 
elétricas, que ficarão situados junto à Estação de Caminhos de Ferro da Mealhada. 
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CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
COM PROPOSTAS EM TEMPO DE FÉRIAS 

Mais de 500 crianças e jovens participaram nas atividades do Centro 
de Interpretação Ambiental da Mealhada durante o período de férias 
escolares, com iniciativas em torno de temas como a reciclagem, a 
fauna, a flora e a preservaçao de recursos naturais. 

Jogos, filmes, sessões de esclarecimento, histórias e oficinas são 
algumas das atividades que o Centro de Interpretação Ambiental da 
Mealhada (CIA) dinamiza e que divertem, transmitindo, em simultâneo, 
conhecimentos importantes a centenas de participantes, não só do 
município, mas também de outros concelhos, que marcam a sua visita. 
O sucesso do “Verão AltAmbiente” prende-se com a diversidade de 
propostas  que podem ser tanto interiores, com recurso aos modernos 
meios audiovisuais e equipamentos (observação à lupa, microscópio e 
outros conjuntos pedagógicos), como exteriores, tirando partido dos 
14 hectares que compõem o Parque da Cidade da Mealhada, onde o 
CIA está inserido. 

Nestes programas, falou-se da importância da água e da floresta, 
ouviram- se os sons dos animais, fizeram-se armadilhas para vespas 
asiáticas, investigaram-se o Parque e o seu habitat, fizeram-se jogos de 
reciclagem, entre tantas outras propostas.
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CULTURA

CABINE DE LEITURA AO DISPOR DA COMUNIDADE

A nova Cabine de Leitura do Jardim Municipal da Mealhada já está ao dispor da comunidade. Os livros 
passam a estar acessíveis a todos, sem restrições burocráticas ou de horário. Os primeiros utilizadores 
já “requisitaram e doaram livros”.  

Esta microbiblioteca iniciou com 256 livros (254 oriundos da Biblioteca Municipal da Mealhada e dois 
oferecidos pela Fundação Altice, parceira do projeto), distribuídos em cinco prateleiras, com obras que vão 
desde os livros temáticos à literatura estrangeira, da literatura portuguesa (não só de autores portugueses 
como dos que escrevem em português), à literatura infantil.

Sobe o lema “Levar, ler e devolver”, o que se pede à comunidade de utilizadores é isso mesmo: que leve 
o livro, o leia, o devolva e, se possível, que enriqueça o espaço com a doação de obras. O projeto, que 
resulta da parceria da Câmara Municipal da Mealhada com a Fundação Altice, visa “ fomentar o gosto pela 
leitura, tornar fácil o acesso aos livros”, explicou Guilherme Duarte, vice-presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada. 

Maria de Belém, conselheira da Fundação Altice, 
presente na inauguração, sublinhou o simbolismo 
destas antigas cabines reconvertidas em bibliotecas 
para a promoção da leitura e  da cultura  e apelou  
“ao respeito pelo livro e pelo acesso de todos os ou-
tros,  numa cultura de cidadania responsável que se 
pretende instituir”. Queremos cidadão ativos e res-
ponsáveis”, referiu. Também presente na inaugura-
ção, João Zúquete, membro do Conselho de Admi- 
nistração da Altice, explicou que este “é um projeto 
estatégido de responsabilidade social da Altice” e 
que são já 30 as cabines espalhadas pelo país.  

O livro de registo, cujo utilizador pode ou não preencher, foi inagurado por Maria de Belém e pelos pri-
meiros utilizadores da cabine que não só levaram livros, como já deixaram alguns que trouxeram de casa. 
Nesta parceria, a Fundação Altice fornece a cabine transformada em biblioteca, cabendo à autarquia a 
manutenção da mesma e a disponibilização dos livros.

COMO FUNCIONA
A CABINE DE LEITURA?

1º Leve um livro à sua escolha.

2º Escreva o seu nome e o título do livro que vai ler 
no Caderno de Registos.

3º Devolva o livro que levou quando terminar a leitura.

4º Deixe sugestões, comentários no Caderno de Registos.
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CÂMARA APOIA CRIAÇÃO DO MUSEU MELO PIMENTA

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, a atribuição de um subsídio de 25 
mil euros para a criação do Museu Melo Pimenta, no edifício do Posto de Turismo do Luso.  

O subsídio será atribuído à Junta de Freguesia do Luso para que esta promova as obras necessárias à 
adaptação do espaço, criando as condições para que o espólio do comendador Melo Pimenta esteja em 
exposição ao público em perfeitas condições de conservação e exibição.  

Manuel de Melo Pimenta era de uma família de origem modesta do Luso. Emigrou para o Brasil, onde fez 
fortuna e se tornou uma personalidade distinta entre a comunidade portuguesa de São Paulo.  Após fazer 
fortuna, tornou-se um benemérito da sua terra natal, fazendo doações e ajudando os mais necessitados. A 
família doou o seu espólio - objetos pessoais e cerca de três mil livros - à vila de Luso. 

APOIOS A COLETIVIDADES
O Executivo municipal aprovou ainda subsídios extraordinários para a 
Associação Patris – Património da Silvã,  cinco mil euros para ajuda da 
remodelação da cozinha do Salão Polivalente, para a Escola de Samba 
Real Imperatriz (500 euros), para os Bombeiros Voluntários da Mea-
lhada, 350  euros destinados a apoiar as medidas de controlo da vespa 
asiática, e para o Atlético Clube do Luso, 500 euros para realização do 
“Encontro de Futsal”. 

Foi ainda aprovado o apoio de 35 mil euros à Escolíadas – Associação 
Recreativa para a dinamização económica, turística e cultural da Cida-
de de Mealhada, materializado no desenvolvimento de um Programa de 
Animação no Verão e de Natal de 2019, dirigido a vários públicos. Recor-
de-se que a Câmara Municipal da Mealhada já havia atribuído um subsí-
dio de igual montante à associação Aqua Cristalina para esta produzir o 
programa de animação de verão e de Natal na vila termal de Luso.

Também a Junta de Freguesia da Vacariça mereceu o apoio de 9.225 
euros que se destinam a apoiar a reparação da Capela de São Tiago, 
no Pego. Já o Rancho Folclórico de Ventosa do Bairro recebeu um 
subsídio de 5.500 euros, destinado a apoiar o investimento na recolha 
de trajes da ex-freguesia  - do cavador ao vindimador, da leiteira à 
tecedeira –, decorrentes da alteração da designação do Rancho e da 
necessidade de maior investimento nesta área. 

Foram ainda aprovados apoios de 9.003,60€, ao Clube Desportivo do 
Luso, para o aluguer de contentores/balneários para o Campo Muni-
cipal Jorge Manuel (Luso), de 725 euros, para o Grupo Columbófilo da 
Mealhada e 350 euros, para os Bombeiros da Pampilhosa prossegui-
rem no combate e controlo da vespa asiática. 

SUBSÍDIOS
ASSOCIAÇÃO PATRIS

PATRIMÓNIO DA SILVÃ

5.000€
ESCOLA DE SAMBA
REAL IMPERATRIZ

500€
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DA MEALHADA

350€
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DA PAMPILHOSA

350€
ATLÉTICO CLUBE DO LUSO

500€
ESCOLÍADAS

35.000€
JUNTA DE FREGUESIA DA VACARIÇA

9.225€
RANCHO FOLCLÓRICO

DE VENTOSA DO BAIRRO

5.500€
CLUBE DESPORTIVO DO LUSO

9.003,60€
GRUPO COLUMBÓFILO

DA MEALHADA

725€
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C4 PEDRO, UHF, RITA GUERRA, NILTON, BRUNO NOGUEIRA 
INTEGRAM NOVA PROGRAMAÇÃO DO CINETEATRO MESSIAS

Nilton, Bruno Nogueira, Rita Guerra, UHF, C4Pedro, teatro para crianças e teatro de revista são algumas 
das propostas do Cineteatro Messias para o último quadrimestre de 2019. Um programa, “diversificado 
e capaz de atrair diversos públicos” à Mealhada. 

A programação iniciou em setembro, com Nilton e a peça para bebés “Um assunto mal cheiroso”. Inclui, em 
outubro, stand-up comedy com Eduardo Madeira, o concerto de UHF o teatro infantil “Uma viagem encan-
tada”. Em novembro, Carlos Cunha regressará à Mealhada com a peça “É tudo ao molho e fé em Deus” e o 
humor de Bruno Nogueira também subirá ao palco do Messias.  Neste mesmo mês, o Cineteatro receberá 
também o projeto “Fado ao Centro e o concerto do “Artista do Ano” C4 Pedro. Em dezembro, será a vez 
de Rita Guerra, a peça infantil “O Feiticeiro de OZ e “Rouxinol Faduncho”. (ver programa)

Rui Marqueiro explicou que toda esta programação vem à Mealhada “à bilheteira”, portanto, sem pagamen-
to de cachê que não seja o conseguido pelos artistas com a receita de bilheteira, “o que revela o trabalho 
excecional da equipa da Divisão de Comunicação, Eventos e Relações Externas e diz muito da capacidade 
de quem dirige esta divisão”, referiu, sublinhando as relações de afetividade que se criaram no mundo ar-
tístico com a Mealhada, seja pelo disponibilidade das pessoas ou pelo bem receber. 

O presidente da Câmara da Mealhada saudou a disponibilidade do mecenas Rei dos Leitões de apoiar o 
município nas mais diversas iniciativas, admitindo que este restaurante é, realmente, “o maior dos nossos 
apoiantes”, mas não fecha a porta a outros apoios. “Damos a possibilidade a toda a gente de querer cola-
borar connosco e, às vezes, há pessoas que, sistematicamente, são convidadas e nem têm a decência de 
responder, mas vêm depois criticar. Não querem apoiar ou não podem, respeitamos e aceitamos, mas não 
podemos deixar de dizer a verdade que é esta: o Rei do Leitões é o nosso maior apoiante e faz parte de um 
conjunto de mecenas que estão connosco, como a Sociedade de Água de Luso e o Grande Hotel de Luso”. 

NILTON NO CINETEATRO MESSIAS

O quadrimestre iniciou com a sala esgotada para ver 
e ouvir Nilton, um dos mais reconhecidos humoristas 
da atualidade, que o público tão bem conhece de 
programas como o “5 Para a Meia Noite”, “Levanta-te 
e Ri” “ k7 Pirata” e “As teorias do Nilton”. Um noite em 
que a gargalhada esteve solta no Cineteatro Messias 
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UMA VIAGEM ENCANTADA
Teatro infantil
26 outubro

É TUDO AO MOLHO 
E FÉ EM DEUS
Teatro comédia
2 novembro

C4 PEDRO
Música
9 novembro

BRUNO NOGUEIRA
Stand-up Comedy
16 novembro

PORTA COM PORTA
Teatro
23 novembro

FADO AO CENTRO
Música
30 novembro

RITA GUERRA
Música
7 dezembro

O FEITICEIRO DE OZ
Teatro infantil
14 dezembro 

ROUXINOL FADUNCHO
Música
21 dezembro

PROGRAMAÇÃO SETEMBRO > DEZEMBRO 2019
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CANHÕES VOLTARAM A OUVIR-SE NA SERRA DO BUSSACO

A Serra do Bussaco voltou a ser sacudida pelo som dos canhões, na manhã de 27 de setembro, no decorrer 
da cerimónica evocativa dos 209 anos da Batalha do Bussaco. 

As comemorações dos 209 anos da Batalha do Bussaco iniciaram com o hastear das bandeiras dos países 
envolvidos do conflito - Portugal, Reino Unido e França -, seguindo-se o cortejo histórico-militar e religioso do 
Museu Militar ao Terreiro do Monumento, a demonstração da força militar, a missa campal e a cerimónia de 
homenagem aos mortos. 

O Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, celebrou a missa campal deixando uma mensagem de necessidade 
de Paz, de solidariedade e de proteção ao Ambiente e à Humanidade. Depois da deposição de três coroas de 
flores aos mortos na Batalha, pelo presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, e pelos representantes 
dos exércitos português e britânico, o o Exército exortou o povo português a “celebrar a resistência heróica dos 
portugueses ao longo dos séculos, sempre cumprindo o mais sagrado dos deveres, de defender a liberdade, 
dignidade, democracia e independência da nação portuguesa, mesmo que com sacrifício da própria vida”. 
As centenas de pessoas que se deslocaram ao Bussaco puderam ver, em desfile, uma pequena demonstração 
dos exércitos da época, juntamente com a demostração de forças daquela altura, com recurso a canhões e mos-
quetes, bem como o desfile religioso e do atual Exército português. 

A Batalha de Bussaco foi travada durante a Terceira Invasão Francesa. Decorria o ano de 1810, quando as tropas 
francesas, comandadas pelo Marechal Masséna, constituídas por três Corpos de Exército e um Corpo de Ca-
valaria de Reserva, invadiram Portugal. Os portugueses contaram com a ajuda do exército britânico, comandado 
pelo tenente-general Arthur Wellesley, Duque de Wellington. Esta foi uma das inúmeras batalhas travadas entre 
o Exército anglo-luso e francês, assumindo  especial relevância, no contexto da Guerra Peninsular, durante a 3ª 
Invasão Francesa, no séc. XIX, por ter demonstrado as capacidades do povo português e do Exército Português 
para combater o invasor.

O programa comemorativo encerrou com o concerto pela Orquestra Ligeira do Exército no Luso. No local, 
decorreu também a Feira da Guerra Peninsular.
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SELEÇÃO CAMPEÃ MUNDIAL DE HÓQUEI EM PATINS
HOMENAGEADA NA “SUA CASA” NA MEALHADA

O Município da Mealhada homenageou a Seleção Nacional de Hóquei em Patins que conquistou o título 
mundial “Barcelona 2019”. Jogadores, equipa técnica e dirigentes voltaram à “sua casa” , o Pavilhão Municipal 
do Luso, local de treinos da seleção. 

O presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro, quis presentear a Seleção Nacional de Hóquei em Patins 
(seniores masculinos) com a oferta de uma salva de prata e uma cerimónia simples, mas carregada de simbolis-
mo, dizendo que as conquistas desta seleção são também conquistas do Município, uma vez que é aqui que a 
Federação de Patinagem de Portugal (FPF) realiza a maior parte dos seus estágios. 

Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, sublinhou que há cerca de 15 anos que a 
Mealhada e o Luso são casa da FPP e que aqui as seleções encontram a tranquilidade e o apoio necessários à 
preparação das diversas competições em disputa. 

O troféu conquistado em Barcelona foi exibido e dezenas de crianças presentes puderam tirar fotos com a taça, 
bem como com os jogadores da seleção. Luís Sénica presenteou a Autarquia com uma réplica da taça e uma 
camisola da Seleção. 

DESPORTO
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CONVENTO DE SANTA CRUZ 
E CAPELAS DA VIA-SACRA 
REABILITADOS COM INVESTIMENTO 
DE UM MILHÃO DE EUROS

Foi inaugurada a obra de “Requalificação e 
valorização da Mata Nacional do Bussaco - 
Recuperação do Convento de Santa Cruz e 
Capelas dos Passos da Via-Sacra”, um investimento 
global de cerca de um milhão de euros. 

A empreitada, adjudicada a uma empresa 
especializada na reabilitação, conservação e 
restauro do património construído, englobou 
trabalhos de conservação e restauro em fachadas, 
paredes e tetos interiores, recuperação de vãos 
interiores e exteriores, recuperação de coberturas e 
intervenções pontuais de correção em drenagem de 
águas pluviais e em pavimentos. Toda a empreitada, 
iniciada em março de 2018, obedeceu aos projetos 
aprovados pela Direção Regional da Cultura do 
Centro.
O investimento global rondou um milhão de euros, 
sendo uma parte suportada por fundos comunitários 
(Programa Centro 2020) e outra pela Câmara 
Municipal da Mealhada. 

OBRAS

Custo da obra

843.000€
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PISCINA MUNICIPAL DO LUSO REABRIU AO PÚBLICO

A Piscina Municipal do Luso reabriu ao público, em 18 de julho,  após um período de intervenção decor-
rente da intempérie de abril de 2018. 

A Piscina Municipal do Luso, situada junto ao Lago e ao Pavilhão Municipal do Luso, reabriu para a época 
de verão, com o horário de funcionamento das 11h às 19h. Esta piscina ao ar livre é um equipamento munici-
pal (complementando as Piscinas Municipais da Mealhada) muito procurado no verão, quer por residentes 
no concelho, quer por turistas da vila termal. 

A Piscina foi objeto de uma profunda reparação a nível de todas as infraestruturas – redes de águas plu-
viais, abastecimento de águas, esgotos, gás, eletricidade e todo o sistema de injetores -, na sequência dos 
danos provocados pelas chuvas intensas que ocorreram em abril de 2018 e que causaram, inclusive, a 
derrocada do muro de sustentação da piscina, tendo este também sido reconstruído. 

A lotação da Piscina é de 150 pessoas e o preço de admissão é de 2,5 euros (adultos) ou de 1,5 euros (crian-
ças). Este ano não haverá senhas de saída da Piscina, pelo que os visitantes devem precaver-se no sentido 
de levarem o que necessitam para o espaço, nomeadamente no que se refere a bens alimentares, uma vez 
que a cafetaria ainda se encontra encerrada. 
Como em anteriores épocas de verão, o fecho da piscina está previsto para 15 de setembro. 

MORRO NO LUSO CONCLUÍDO

Está finalizada a empreitada de contenção do morro 
de Luso, no centro da vila termal. 
A consignação da empreitada foi feita em 11 de mar-
ço de 2019, após um complexo período de estudos.
A obra, que ascendeu a 170 mil euros, foi necessária 
após uma derrocada provocada pela intempérie
Luso tem agora uma nova face nesta zona central. 
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MUNICÍPIO DEU AS BOAS-VINDAS À COMUNIDADE EDUCATIVA

A Câmara Municipal da Mealhada deu as boas-vindas à comunidade educativa da Mealhada, dando a 
conhecer todo o contexto escolar do município, desde as infraestruturas aos recursos humanos, dos pro-
jetos apoiados pela autarquia às atividades que visam o enriquecimento curricular dos alunos. 

São vários os projetos implementados na comunidade escolar do município que unem a Autarquia ao Agru-
pamento de Escolas da Mealhada e Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), nomeadamente através 
do contrato interadministrativo que está em vigor desde 2015 e que se poderá prolongar, segundo anun-
ciou o vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Guilherme Duarte, por mais 4 anos, “mantendo 
na esfera do Agrupamento toda a componente pedagógica”.

Esta “estreita” ligação entre Câmara e comunidade escolar é evidente no apoio a diversos projetos, como 
as Escolíadas e Escolíadas Júnior, um programa que promove as artes junto das crianças e jovens, a Escola 
de Verão Júnior, um projeto que possibilita que os melhores 25 alunos do agrupamento possam frequentar, 
durante uma semana, uma escola de ensino superior, sendo os custos suportados pela autarquia, o progra-
ma de empreendedorismo, entre outros. Como tem sido prática nos últimos anos, o Município atribui ainda 
um subsídio para apoio à atividade, por aluno, aos estabelecimentos de ensino.

No primeiro ciclo, mantém-se o fornecimento de lanches, nos centros escolares, para as famílias que o 
pretendam (pagando um valor acessível), uma medida introduzida no passado ano letivo que se revelou 
de grande utilidade, e mantém-se as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – Educação Física, 
Música, Inglês e Xadrez. As três primeiras são alargadas ao ensino pré-escolar, de forma gratuita, para as 
famílias. O ensino pré-escolar terá, a partir deste ano letivo, 4 animadoras socioeducativas para apoiarem 
as educadoras na dinamização de diversas atividades. Manter-se-á também o prolongamento das ativi-
dades de animação e apoio à família no pré-escolar durante o mês de agosto, garantindo a rede pública 
uma resposta durante todo o ano. “Medidas que contribuem para que tenhamos as salas da maior parte 
dos jardins de infância praticamente lotadas”, sublinhou Guilherme Duarte, referindo as diversas obras de 
requalificação que decorrem nos jardins do Carqueijo, do Canedo e de Casal Comba. 

Outro dos projetos em curso é o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, um proje-
to que implicou a criação de dois Centros de Intervenção e Estimulação Multissensorial (salas snoezelen), 
na Mealhada e na Pampilhosa, bem como a  constituição de uma equipa multidisciplinar, constituída por 
dois terapeutas da fala, um musicoterapeuta e um técnico de tecnologias da informação e comunicação, e 
a criação de uma sala do futuro, na Escola Secundária da Mealhada, um espaço que procura motivar os 
alunos, de forma inovadora, para o conhecimento, recorrendo às mais diversas tecnologias, desde painéis 
táctil abstratos a kits de robótica. 

EDUCAÇÃO
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Jardim de Infância

1º Ciclo E. Básico 

Centro Escolar

2º e 3º Ciclo E. Básico 

Ensino Secundário

Escola Profissional

Guilherme Duarte, deu as boas-vindas a toda a comunidade e assinalou a contratação de mais seis pro-
fissionais auxiliares de ação educativa. O vice-presidente deixou ainda a certeza de que a Autarquia res-
ponderá às necessidades da comunidade educativa, assente neste modelo de cooperação entre Câmara 
Municipal, Agrupamento de Escolas e Escola Profissional. 

Manuela Alves, diretora pedagógica da EPVL, sublinhou os novos desafios para o ano que agora inicia, 
nomeadamente com a implementação de dois cursos profissionais de ensino superior e a candidatura a 
Centro Qualifica. 

Fernando Trindade, diretor do Agrupamento de Escolas da Mealhada, fez votos de que o ano decorra num 
ambiente de felicidade, referindo que os professores podem contar com “um concelho empenhado na 
Educação, com investimento em infraestruturas e significativa quantidade de projetos”.

São cerca de 2200 alunos que iniciam, nos próximos dias, o ano letivo no Agrupamento de Escolas da 
Mealhada e na Escola Profissional Vasconcellos Lebre, aos quais se juntam dezenas de professores, de 
educadores e de auxiliares que irão trabalhar no município, seja na Escola Secundária, nas duas Escolas 
Básicas (Mealhada e Pampilhosa), nos três centros escolares (Mealhada, Luso e Pampilhosa) nas escolas 
de primeiro ciclo (Barcouço, Casal Comba e Antes) e nos jardins de infância (Carqueijo, Canedo, Casal 
Comba, Pampilhosa e Quinta do Valongo). 

A esta sessão, em que o Município deu a conhecer a sua realidade educativa, seguiu-se o almoço e, da 
parte da tarde, os participantes puderam realizar uma visita à Mata Nacional do Bussaco. 

EDUCAÇÃO 
NA MEALHADA
EM NÚMEROS 

REDE EDUCATIVA
Educação pré-escolar – 8 jardins de infância 
Casal Comba, Canedo, Carqueijo, Antes, Pampilhosa, 
Quinta do Valongo, Mealhada, Luso e Pampilhosa

1º CEB – 6 escolas 
EB1 Casal comba EB1 Barcouço, EB1 Antes, Centros Escolares 
da Mealhada, do Luso e da Pampilhosa

2º e 3º CEB – 2 escolas 
EB2 da Mealhada, EB2 da Pampilhosa

Ensino Secundário - 1 
Escola Secundária da Mealhada

Ensino profissional privado – 1
Escola Profissional Vasconcellos Lebre

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MEALHADA 
Pré-escolar - 201 alunos
1º Ciclo – 548 alunos
2º Ciclo – 349 alunos
3º Ciclo – 553 alunos

ESCOLA PROFISSIONAL VASCONCELLOS LEBRE
300 alunos – 14 turmas
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ESPAÇOS DO CIDADÃO DA MEALHADA 
E DA PAMPILHOSA JÁ PODEM 
RENOVAR 
CARTÃO DO CIDADÃO

O Espaço do Cidadão da Mealhada e o Espaço 
do Cidadão da Pampilhosa já têm o serviço de 
renovação do cartão do cidadão. De segunda a 
sexta-feira, este é mais um serviço ao dispor da 
comunidade. 

Podem renovar o cartão os cidadãos com idade 
igual ou superior a 25 anos de idade, cujo cartão 
ainda se encontre dentro do prazo de validade ou 
tenha caducado há menos de 30 dias e cujo titular 
tenha cartão de cidadão válido, código PIN de 
autenticação e leitor de cartões ou em alternativa 
Chave Móvel Digital e pin de autenticação da Chave 
Móvel Digital.

Poderão ainda renovar o cartão cidadãos com idade 
igual ou superior a 25 anos de idade, cujo cartão de 
cidadão tenha sido perdido, destruído, roubado ou 
furtado. Neste caso, para efeitos de autenticação 
e realização do serviço, o cidadão deverá possuir 
a  Chave Móvel Digital e pin de autenticação da 
mesma.

Entre os serviços prestados à comunidade estão 
a receção de pedidos e entrega de declarações 
várias (alargamento e laboração contínua, motorista 
estrangeiro, redução de categoria profissional, entre 
outros), bem como a disponibilização de informação 
técnica sobre prevenção de acidentes de trabalho 
e doenças profissionais dos setores de atividade. 
Existe ainda, no Espaço do Cidadão da Mealhada, 
um centro de atendimento da Autoridade para 
as Condições de Trabalho (ACT) que funciona à 
segunda quarta-feira do mês. 

O Espaço do Cidadão da Mealhada, situado no 
centro da cidade, foi inaugurado em julho de 2015 e 
possibilita ao utente o contacto fácil e direto com a 
administração central como receção de documentos 
de despesa da ADSE, pedidos de Cartão Europeu 
de Saúde ou renovação da carta de condução. 



21

CÂMARA ASSINA PROTOCOLO PARA ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, um protocolo que visa o controlo 
populacional de animais errantes. O protocolo, conjunto entre autarquia, Associação Quatro Patas e 
Focinhos e duas clínicas veterinárias, incide sobre a esterilização de cães e gatos. 

O protocolo é dirigido aos animais errantes (que se verifiquem sem dono) recolhidos pelos serviços muni-
cipais ou pela associação Quatro Patas e Focinhos, mas não só. Podem usufruir das condições de esterili-
zação negociadas pelo Município também cães e gatos de companhia de famílias de comprovada carência 
económica, de pessoas com mais de 65 anos a viver em situação de isolamento, cães-guia e cães para 
surdos. Não sendo esta uma medida para a generalidade da população, cabe aos Serviços de Ação Social 
do Município aferir das condições de acesso, nomeadamente no que se refere à situação de carência eco-
nómica ou de isolamento. 

Esta medida insere-se na política de apoio a atividades de natureza social que contribuam para a promo-
ção da saúde e prevenção das doenças, bem como na promoção de medidas adequadas à salvaguarda 
do bem-estar animal. É alargada à população de carência económica, tendo em conta que esta condição 
pode significar maior precariedade da situação dos animais de companhia, podendo resultar em abandono, 
e que os custos associados aos atos médico-veterinários podem inibir o recurso à prestação de cuidados, 
impedir possíveis adoções e incentivar o abandono. O incentivo à esterilização de animais de companhia é 
essencial para assegurar a diminuição da sobrepopulação animal e o abandono de cães e gatos.

O protocolo foi celebrado com a Associação Quatro Patas e Focinhos, com quem o município  colabo-
ra, há mais de 10 anos, na promoção da adoção de animais recolhidos e à qual disponibilizou um espaço 
físico para a sua atividade, e com duas clínicas veterinárias do concelho autorizadas pela Direção-Geral 
de Alimentação e Veterinária, com diretores clínicos acreditados pela Ordem dos Médicos Veterinários 
(podendo esta rede ser alargada). 
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3 DE JUNHO DE 2019

PROVAS DE NATAÇÃO - PISCINAS MUNICIPAIS
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Proposta n.º 85/2018 e atribuir, ao abrigo 
do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a atribuição 
do apoio de seis mil seiscentos e oitenta euros 
(6.680.00), à Associação de Natação Centro Norte 
Portugal, para a realização de provas de natação nas 
Piscinas Municipais, até ao final do ano de 2018 e 
durante o ano de 2019.

17 DE JUNHO
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
CASAL COMBA - PEDIDO DE APOIO PARA 
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NA 
LOCALIDADE DE PEDRULHA 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de 790,00€ 
(setecentos e noventa euros) à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Casal Comba, para apoio à construção 
de Capela Mortuária na localidade de Pedrulha.

GRUPO MOTARD RODA MOINAS - 
CONCENTRAÇÃO MOTARD RODA MOINAS - 
CARQUEIJO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de 500,00€ 
(quinhentos euros) ao Grupo Motard Roda Moinas, 
para apoio ao evento “Concentração Motard Roda 
Moinas”.

PROTOCOLO DE PARCERIA COM A 
AD ELO NO ÂMBITO DO PROJETO 
VIRTUALL - SIMBIOSE ENTRE INOVAÇÃO, 
ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA” 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea o), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 
a atribuição de um subsídio no montante de 

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES

Município
Mealhada

CÂMARA APROVA IMPOSTOS PARA 2020

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, os impostos para 2020 – Imposto 
Municipal sobre Imóveis, IRS e Derrama –, mantendo-os nos mesmos valores de 2019 e 2018.
O Executivo mantém a taxa de IRS em 2%, o que corresponde a uma redução 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 número 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% sobre o lucro tributável e não isento de IRC para 
empresas que, no ano anterior, tenham tido um volume de negócios inferior a 150 mil euros e de 1% para 
aquelas que têm volume de negócios superior. A fiscalidade mantém-se, assim, igual às dos anos passados. 
A proposta do Executivo, aprovada por unanimidade, será agora remetida à Assembleia Municipal para 
análise e votação.
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22.000,00€, (vinte e dois mil euros) à AD ELO – 
Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada 
e Mondego, no âmbito do Projeto Virtuall - Simbiose 
entre Inovação, Envelhecimento e Qualidade de 
Vida. A presente deliberação foi aprovada em 
minuta para produção de efeitos jurídicos imediatos.

1 DE JULHO

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MEALHADA E A ASSOCIAÇÃO AQUACRISTALINA 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Proposta N.º 46/2019 - Protocolo 
entre o Município de Mealhada e a Associação 
Aquacristalina - Apoio ao Desenvolvimento do 
Programa Cultural e Turístico da Vila de Luso – 2019, 
no valor de 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros). 

22 DE JULHO

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE
MEALHADA E A ASSOCIAÇÃO ESCOLÍADAS
A Câmara Municipal da Mealhada deliberou 
aprovar a atribuição do valor de 35.000,00€ 
(trinta e cinco mil euros) à Associação Escolíadas, 
para o DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
DE ANIMAÇÃO PARA 2019 - “VERÃO É NA 
MEALHADA 2019”.

5 DE AGOSTO

ASSOCIAÇÃO PATRIS - PATRIMÓNIO DA SILVÃ
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 
a atribuição de um subsídio no montante de 
5.000,00€ (cinco mil euros) à Associação Patris – 
Património da Silvã, para apoio à remodelação da 
cozinha, reparação da rede elétrica e da rede de 
água e esgotos do Salão Polivalente da Silvã.

ESCOLA DE SAMBA GRES REAL IMPERATRIZ
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de 550,00€ 
(quinhentos e cinquenta euros) à Escola de Samba 
Real Imperatriz, para apoio à deslocação a Braga, a
fim de participar no evento “V do Bira ao Samba”. -

FUNDAÇÃO MATA DO BUSSACO “O CATRAPIM 
FESTIVAL DENATUREZA E ARTES PARA 
CRIANÇAS”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de quinze mil 
euros (15.000,00€) à Fundação Mata do Bussaco, 
para apoio à realização do “Catrapim - Festival 
de Natureza e Artes para Crianças”, sendo que a 
Fundação Mata do Bussaco, no final do evento, terá 
de apresentar as contas da ação. 

AJUDA HUMANITÁRIA A MOÇAMBIQUE
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a intenção de atribuir o apoio de dez mil 
euros (10.000,00€), para Ajuda Humanitária a 
Moçambique. 

COMEMORAÇÕES DO 14 DE JULHO, EM MILLAU 
(FRANÇA) ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ESCOLA 
DE SAMBA SÓCIOS DA MANGUEIRA 
O executivo municipal delibere a atribuição de um 
apoio de 1000,00€ (mil euros) à Escola de Samba 
Sócios da Mangueira, de acordo com o disposto na
alínea aaa) do n.º 1 artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 
12 de setembro.
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27 DE MAIO DE 2019

GRUPO CÉNICO E RECREATIVO 
SANTA CRISTINA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de dois mil 
novecentos e trinta euros e sessenta e sete cêntimos 
(2.930,67€) ao Grupo Cénico e Recreativo Santa 
Cristina, para instalação de uma central de deteção 
de incêndios e respetiva certificação. 

GEDEPA – GRUPO ETNOGRÁFICO DE DEFESA 
DO PATRIMÓNIO E AMBIENTE DA REGIÃO DE 
PAMPILHOSA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de mil e cem 
euros (1.100,00€) ao GEDEPA – Grupo Etnográfico 
de Defesa do Património e Ambiente da Região 
de Pampilhosa, para apoio à realização dos dois 
eventos, “Enterro do Bacalhau” e “II Encontro de 
Gaiteiros da Vila da Pampilhosa”. 

FASE FINAL SELEÇÕES REGIONAIS 
DE ANDEBOL MASCULINAS 24 A 26 DE MAIO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de dois mil 
e quinhentos euros (2.500,00€) à Associação de 
Andebol de Aveiro, para apoio à realização da Fase 
Final de Seleções Regionais de Andebol Masculinas. 

Consulte todas as deliberações das reuniões de Câmara em:
www.cm-mealhada.pt/menu/544/atas-reunioes-de-camara
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
231 200 980
E-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt

ESPAÇOS MUNICIPAIS

Arquivo Municipal da Mealhada
231 281 104
arquivo@cm-mealhada.pt 

Biblioteca Municipal da Mealhada
231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt
biblioteca.cm-mealhada.pt

Campos de Ténis de Luso
Jorge Humberto *
231 939 235

Campos de Ténis Municipais da Mealhada *
231 205 470

Centro de Interpretação Ambiental
231 205 389
centroambiental@cm-mealhada.pt

Cineteatro Municipal Messias 
231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

Espaço Internet Luso
231 939 432
internetluso@gmail.com 

Espaço Inovação Mealhada
231 281 513
espacoinovacao@cm-mealhada.pt

Loja Social “Roda Viva“
231 281 204
rodaviva@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal da Mealhada *
231 201 154

Pavilhão Municipal da Pampilhosa *
231 940 764

Pavilhão Municipal de Luso *
231 939 235

Piscinas Municipais da Mealhada  *
231 205 470 

Posto de Turismo e Loja das 4 Maravilhas
231 281 372
maravilhasmealhada@gmail.com

Posto de Turismo Luso Bussaco
231 930 122
turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

* desporto@cm-mealhada.pt

JUNTAS DE FREGUESIA

União das freguesias da Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes
231 204 203
freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Barcouço
239 914 031
jfbarcouco@gmail.com 
www.jf-barcouco.pt

Casal Comba
231 205 761
geral@freguesiadecasalcomba.pt
www.freguesiadecasalcomba.pt

Luso
231 930 716
geral@jfluso.pt
www.jfluso.pt

Pampilhosa
231 949 824
jfpampilhosa@sapo.pt
www.jf-pampilhosa.pt

Vacariça
231 930 825
jfvacarica@sapo.pt
www.freguesiadevacarica.eu

FEIRAS E MERCADOS

Feira de Santa Luzia 
Quinzenal
Feira de Velharias
Mensal - 1º Domingo de cada mês
Feira do Travasso
Quinzenal
Mercado da Mealhada
Todos os Sábados
Mercado da Pampilhosa
Sábados de manhã
Mercado do Luso
Diário

CONTACTOS ÚTEIS

Farmácia Brandão (Mealhada)  
231 202 038
Farmácia do Foral (Vacariça)  
231 930 611
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
Centro de Saúde Mealhada 
231 202 219
Hospital Misericórdia Mealhada 
231 209 050
Bombeiros Voluntários Mealhada 
231 202 122
Bombeiros Voluntários Pampilhosa 
231 949 122
Ext. Saúde de Barcouço 
239 913 825
Ext. Saúde do Luso  
231 930 157
Ext. Saúde de Pampilhosa 
231 948 850
Ext. Saúde de Vacariça  
231 930 419
Ext. Saúde de Ventosa do Bairro 
231 289 366
Cruz Vermelha (Mealhada) 
964 031 454
Linha Saúde24  
808 242 424

Piquete das Águas (Urgências) 
966 796 734
Lusitaniagás - emergência 24h 
800 200 157
CTT- Mealhada  
231 200 820
Estação da CP da Mealhada 
707 210 220
Estação da CP da Pampilhosa 
707 210 220
GNR – Mealhada  
231 202 351
Tribunal de Comarca da Mealhada 
231 209 330
Agrup. de Escolas da Mealhada 
231 209 640
Escola Profissional da Mealhada 
231 209 920
Espaço Cidadão da Mealhada  
964 039 369
Espaço Cidadão da Pampilhosa  
961 637 037



SIGA-NOS NO         APP 

Depois de ler esta agenda, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
ECOPONTO

AZUL

Agenda on-line

ME
AL
HA
DA

2 nov

9 nov

16 nov

23 nov

30 nov

7 dez

14 dez

21 dez

INFORMAÇÕES Cineteatro Municipal Messias 231 209 870

Cineteatro
PROGRAMAÇÃO

Messias
Teatro
É tudo ao molho e
Fé em Deus
21h30

Concerto
C4 Pedro
21h30

Stand-up
Bruno Nogueira
21h30

Teatro
Porta com porta
21h30

Concerto
Fado ao Centro
21h30

Concerto
Rita Guerra
21h30

Teatro infantil
O Feiticeiro de Oz
16h

Concerto
Rouxinol Faduncho
21h30


