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eDitorial
Vivemos um momento muito grave devido à pandemia do Coronavírus- COVID-19. Esta situação não 
desaparecerá nos próximos dias e obriga-nos a todos a olhar com seriedade para este problema que afeta 
o mundo e a cumprir - e fazer cumprir - as orientações das entidades públicas de Saúde. Se achar que está 
infetado, isole-se e não vá a correr ao hospital. Ligue para a linha SNS24 – 808 24 24 24!

O que vos peço a todos é que respeitem todas as indicações: não vão a festas, não participem em reuniões, 
isolem-se o mais possível de forma a que consigamos, todos, derrotar esta pandemia. Haverá o tempo em 
que voltaremos a poder reunirmo-nos, cumprimentarmo-nos, celebrar a vida.
Para já, devemos estar unidos no combate a esta silenciosa e terrível doença!

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada

rui marqueiro (presidente)
PS
Profissão: Economista
Residência: Antes

guilherme Duarte (vice-presidente)
PS
Profissão: Professor 
Residência: Pampilhosa

arminda Oliveira martins
PS
Profissão: Engenheira Civil
Residência: Antes

nuno Canilho
PS
Profissão: Jurista
Residência: Mealhada

hugo alves silva
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Farmacêutico
Residência: Pampilhosa

sónia Branquinho de almeida
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Professora
Residência: Pampilhosa

sara marques ferreira
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Advogada
Residência: Barcouço
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Esta situação de pandemia obrigou o país a parar. E também o município da Mealhada o teve que fazer. Foi 
cancelada a FESTAME, cujos primeiros nomes – João Pedro Pais e Emanuel – chegaram a ser anunciados. 
Foi cancelado, numa ação conjunta da Câmara Municipal da Mealhada e da Fundação Mata do Bussaco, o 
Catrapim – Festival de Artes para Crianças. Foi cancelada toda a programação de verão, o BioFestival de 
Primavera, o Dia Nacional dos Moinhos e todas as festas e eventos de potencial aglomeração de pessoas, 
pelo menos, até junho. Toda esta situação causa enormes transtornos e impactos na economia local, mas 
sobrepõe-se, neste momento, a questão da saúde pública. O isolamento social é imperativo e, por isso, 
a Câmara Municipal da Mealhada e os seus serviços prepararam uma série de respostas de apoio a esta 
situação de isolamento, nomeadamente para as pessoas mais vulneráveis.

Todos os serviços municipais foram encerrados. Os assuntos e dúvidas que os munícipes possam ter, 
devem ser colocados por telefone - 231 200 980 – ou pelos meios digitais, sejam os e-mails de serviços 
(aguas@cm-mealhada.pt; educacao@cm-mealhada.pt) ou pelas plataformas disponibilizadas como site 
(www.cm-mealhada.pt); Aconteceu na Minha Rua; Plataforma SIGA; App. 

As feiras e iniciativas culturais, recreativas e desportivas estão absolutamente proibidas até novas indicações.

Mais informações em www.cm-mealhada.pt/covid19/

destaque
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MuNicÍPio iMPleMeNta serViço 
De aPoio À PoPulação VulNerÁVel 

O Município da Mealhada criou um serviço de apoio à 
população mais vulnerável nesta época de isolamento 
social imposto a todos os portugueses no âmbito das 
medidas de combate à COVID-19. Os números de 
telefone 969 710 162 e 962 124 124 estão disponíveis das 
9h às 20h, todos os dias. 

O Serviço de Ação Social da Câmara Municipal da 
Mealhada coloca este apoio à disposição da população mais vulnerável: pessoas com mais de 65 anos, 
doentes crónicos, doentes infetados ou com suspeita de infeção COVID-19, pessoas com mobilidade 
reduzida ou agregados familiares que estejam em isolamento por indicação médica. Também as famílias 
carenciadas – ou com carência temporária decorrente da atual situação de pandemia – que sejam ou não 
acompanhadas pela Loja Social, mas que necessitem de apoio, devem também entrar em contacto com os 
serviços. 

Através destes números – 969 710 162 e 962 124 124 – a população pode solicitar apoio para tarefas como 
a aquisição de bens de primeira necessidade (produtos de higiene, bens alimentares, medicamentos etc), 
resolução de problemas domésticos simples, apoio psicológico, apoio social de retaguarda e outros apoios 
que serão analisados caso a caso. 

O beneficiário deve ligar para estas linhas e expor a situação ao técnico de Ação Social. De sublinhar que, 
em paralelo, os Serviços de Ação Social continuam a dar apoio às famílias beneficiárias da Loja Social, com 
distribuição de bens alimentares e outros, bem como aos beneficiário do Programa de Apoio ao Idoso. 

O Município está a trabalhar em rede, com associações, instituições particulares de solidariedade social e 
outras entidades de forma a poder ter uma cobertura alargada da população mais vulnerável. 
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MuNicÍPio eNtreGa reFeiçÕes 
e aPoia Nas tareFas escolares

O Município da Mealhada passou a entregar aos 
alunos beneficiários do escalão A, do Agrupamento 
de Escolas da Mealhada,  as refeições a que os 
mesmos tinham direito em tempo de aulas. Para 
evitar que os alunos se desloquem às escolas, a 
autarquia faz chegar, diariamente, as refeições a 
oito pontos do concelho, onde as famílias as podem 
levantar, em regime de take-away. 

O levantamento das refeições pode ser feito, de acordo com a morada e conveniência dos agregados 
familiares, no Centro Escolar da Mealhada, no Jardim de Infância de Antes, no Jardim de Infância de 
Casal Comba, na EB1 Barcouço, no Jardim de Infância do Carqueijo, no Jardim de Infância do Canedo, 
na EB2 Pampilhosa e no Centro Escolar Luso. Desta forma, um aluno da Escola Secundária da Mealhada 
residente, por exemplo, em Barcouço, não tem que se deslocar à Mealhada para recolher a sua refeição. 

Este apoio, do Município e do Ministério da Educação, abrange os alunos do escalão A que frequentam os 
jardins de infância e escolas do 1.º, 2.º, 3.º CEB e Secundário da rede pública do concelho de Mealhada. 

aPoio a tareFas escolares

Ao fazer a entrega das refeições, o Município deparou-se com as dificuldades dos alunos que não têm 
acesso a computadores no que refere às tarefas escolares. Assim, em articulação com o Agrupamento de 
Escolas, a autarquia faz chegar os documentos escolares aos alunos e recolhe-os, mais tarde, entregando-
os aos professores.

BiBlioteca Vai 
a casa Dos leitores

A Biblioteca Municipal da Mealhada passou a 
dispor de um serviço em que os munícipes podem 
fazer a requisição das obras bibliográficas em sua 
casa que, mais tarde, um funcionário da autarquia 
entregará os exemplares nos domicílios.

Este novo serviço municipal de proximidade, que 
pretende ser mais uma forma de luta contra o 
isolamento, funciona de forma muito simples: a 
biblioteca disponibiliza um catálogo online a partir 
do qual o leitor pode escolher o livro, um dc audio, 
vídeo ou outro documento que pretende requisitar (o limite por leitor é de três itens). Depois é só entrar 
em contacto por telefone ou por e-mail e informar o funcionário do livro pretendido, do número de leitor e 
da morada onde o mesmo deve ser entregue. 
 
Catálogo online mealhadaopacgib.bibliopolis.info/opac/

Contactos
231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt
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carqueiJo teM JarDiM De iNFÂNcia reNoVaDo

O Jardim de Infância do Carqueijo, um investimento de cerca 160 mil euros, foi inaugurado pela presidente 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, no 
passado dia 2 de março. Nos próximos meses, abrirão também os jardins do Canedo e de Casal Comba. 
A remodelação e ampliação do jardim de infância do Carqueijo, na freguesia de Casal Comba, custou cerca 
de 160 mil euros (81 mil euros oriundos de financiamento comunitário) e transformou, verdadeiramente, o 
espaço de aprendizagem de 13 crianças.

Com os trabalhos executados, foi possível criar uma sala de atividades na valência de Jardim de Infância 
e, para além da sala de atividades, todos os espaços necessários à atividade letiva, no cumprimento do 
disposto no Despacho Conjunto 268/97 de 25 de agosto, nomeadamente, sala polivalente, copa/cozinha, 
gabinete técnico, instalações sanitárias, incluindo uma adequada para pessoas com mobilidade reduzida, 
parque infantil e espaço destinado a pequena horta. 

Foram executadas, de raiz, as diversas infraestruturas prediais necessárias ao funcionamento do jardim de 
infância, nomeadamente, o sistema de climatização constituído por piso radiante, a preparação de águas 
quentes sanitárias, com apoio de coletor solar e a rede de dados dotada de fibra ótica. 

Este jardim de infância é frequentado por cerca de 13 crianças, apoiadas por educadora de infância e 
auxiliar de ação educativa, bem como por animadora socio-cultural e profissionais que desenvolvem as 
atividades  de enriquecimento curricular que a autarquia da Mealhada assegura no pré-escolar: inglês, 
atividade física e música. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinhou “a mais-valia” no investimento nas 
infraestruturas escolares e nas atividades para as crianças do concelho. 

Esta intervenção está inserida numa empreitada da Câmara Municipal da Mealhada que inclui também 
remodelações nos jardins de infância do Canedo, na freguesia da Pampilhosa, e de Casal Comba, num 
investimento global que ultrapassa os 605 mil euros (incluindo empreitada e equipamentos). O Jardim de 
infância do Canedo deverá reabrir na interrupção letiva da Páscoa e o de Casal Comba prevê-se que volte 
a ter crianças no início do próximo ano letivo. 

educação
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alertas Para Pais e Filhos 
soBre iNterNet e tecNoloGias

Estar alerta para os perigos escondidos da internet, desde o uso 
excessivo à questão dos conteúdos, quer as crianças e jovens quer 
os pais e encarregados de educação. Este foi o tema das sessões 
de cidadania digital realizadas na Escola Secundária da Mealhada, 
no âmbito do projeto Realiza.te, em parceria com o Centro CCTIC 

Softciências. 
Os temas abordados foram: “Não ao discurso de ódio”, “bullying e ciberbullying”, predadores online/grooming”, 
“sexting”, “dependência online”, “gaming”, “influenciadores digitais”, “direitos de autor/ plágio/  desinformação 
(notícias falsas)”, “comércio on-line - riscos e cuidados a ter” e segurança em redes WiFi públicas. 

retoMaDa requaliFicação Da 
escola secuNDÁria Da MealhaDa 

A Câmara da Mealhada assinou o novo auto de 
consignação para a “Conclusão da Reabilitação 
da Escola Secundária de Mealhada”. A obra, que 
orça em  761.999, 99 € (+  IVA), tem um prazo de 
conclusão de 150 dias. 

A nova empreitada deverá finalizar a intervenção 
iniciada em maio de 2018 e que acabou suspensa 
por incumprimento do anterior empreiteiro, a 
quem o Município aplicou coimas, tendo, inclusive, 
resolvido o contrato. 

Após este inesperado desfecho, a Câmara da Mealhada lançou novo concurso público, cuja 
consignação foi ontem assinada, esperando-se que a obra esteja finalizada em agosto e, portanto, 
completamente reabilitada no início do próximo ano letivo. 
O projeto inclui duas fases: uma de requalificação propriamente dita, enquadrada na melhoria da mobilidade 
dentro da escola e na melhoria de condições energéticas, e uma segunda fase que diz respeito à construção 
de um pavilhão gimnodesportivo, cujo projeto está ainda em execução.

Os trabalhos serão retomados conforme o projeto inicial, havendo, no entanto, a necessidade de corrigir 
diversas situações anómalas decorrentes da intervenção  do anterior empreiteiro. 

A reabilitação da Escola Secundária da Mealhada incide sobre casas de banho, receção, escadas interiores 
e envidraçados. Serão também colocadas proteções ao frio e calor de forma a proteger as salas de aula da 
escola e instalado um elevador. Será ainda reabilitado o sótão, que será transformado em espaço utilizável, 
e o balneário (interior e exterior), bem como o seu acesso. Serão criadas já condições para uma terceira 
fase de intervenção relativa à melhoria do acesso pedonal à escola.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, afirma-se esperançado de que, desta 
vez, a obra chegue “a bom porto” e se conclua dentro dos prazos contratuais. “Infelizmente, devido a 
incumprimento do empreiteiro, que acabou por ser afastado da obra, os trabalhos de reabilitação da 
escola ainda não estão concluídos. O Município, apesar de não ter sido o responsável pelo facto, lamenta 
os transtornos originados aos alunos, aos professores e demais funcionários e a toda a comunidade escolar 
e espera que, agora, as obras decorram normalmente e o empreiteiro cumpra todas as suas obrigações”, 
refere o autarca.
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roBÓtica cheGa aos aluNos 
Do PriMeiro ciclo Do coNcelho 

A Câmara Municipal da Mealhada, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas da Mealhada, introduziu 
a robótica como atividade extra curricular para os 
alunos dos 3.º e 4.º anos. As crianças vão, através 
da robótica e do que lhes parece ser diversão, 
aprender conceitos matemáticos, de geometria e 
até geográficos. 

O projeto já começou nas turmas dos 3º e 4º anos 
do Agrupamento de Escolas da Mealhada. As crianças de 8 e 9 anos começam a dar os primeiros passos 
nas áreas da robótica e programação com projetos muito simples – pequenos robôts – mas que exigem 
a aplicação já de conceitos matemáticos, de geometria, códigos binários ou algoritmos. A estes juntam a 
criatividade e conseguem criar histórias, comandar robôs, descodificar símbolos e, sobretudo, abrir a mente 
a conteúdos não tão presentes no programa curricular.  Com o apoio de robôs didáticos que facilitam a 
aprendizagem do aluno, ligando os vários mundos existentes da robótica num só, os alunos são desafiados 
a fazer o planeamento para a resolução de problemas através de vários desafios dados ligados a robôs 
didáticos (Doc e Mind) que apoiam e guiam o aluno a aprender, fazendo. 

Num ambiente lúdico, de participação e trabalho em equipa, o projeto de Iniciação à Programação e 
Robótica permitirá a troca de conhecimentos entre as várias áreas do saber trazendo o desafio constante 
de novas descobertas através de projetos contínuos. A Robótica pode ser o resultado final de várias áreas, 
incluindo a programação.  

Os objetivos específicos para a área da Programação e Robótica passam pelo trabalhar os princípios 
básicos da área da Programação e Robótica; pela promoção da interdisciplinaridade, proporcionando uma 
melhor integração das várias áreas do saber; pelo incentivar o espírito criativo, inovador e de trabalho 
em equipa através do planeamento de vários projetos e sua concretização e por fomentar nas crianças o 
espírito crítico, de reflexão e autoaprendizagem.

O projeto procura, igualmente, o 
desenvolvimento das capacidades 
de autonomia das crianças (aprender 
fazendo), a partilha de experiências 
e a capacidade de conviver em 
grupo, promovendo e respeitando 
novas ideias e formas de pensar 
diferentes, desenvolvendo assim 
competências essenciais sociais e 
intelectuais.
Este é mais um investimento que 
o atual Executivo mealhadense 
faz no enriquecimento curricular 
de cerca de um milhar de alunos. 
Além da robótica, são asseguradas 
atividades de música, inglês e 
atividade física às crianças do pré-
escolar, ao que se junta o xadrez, no 
caso dos alunos do primeiro ciclo.

GRÁFICO de Alunos 
AEC (1º, 2º, 3º e 4º ano) | Robótica (3º e 4º ano)
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aDJuDicaDa reaBilitação Da reDe De ÁGuas 
eM Barcouço, luso e VeNtosa Do Bairro

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 
a adjudicação da empreitada “Reabilitação da Rede de Distribuição e 
Adução de Água em Ventosa do Bairro, Barcouço e Luso”. Esta é mais 
uma obra essencial para alcançar o objetivo “Água Inteligente”, que 
pressupõe a modernização de diversas infraestruturas. 

A obra ascende a 700 mil euros e deverá passar para o terreno 
ainda no primeiro semestre de 2020. Visa a reabilitação das redes de 
distribuição de água em parte das freguesias de Barcouço, Luso e da 
localidade de Ventosa do Bairro. 

Esta empreitada é um dos diversos investimentos que a Câmara está a 
executar para alcançar o objetivo “Água Inteligente”, um conceito que 
pressupõe a crescente digitalização dos serviços de abastecimento de 
água e a redução, ao máximo, das perdas de água. 

O Executivo liderado por Rui Marqueiro tem vindo a concretizar 
diversos investimentos no âmbito do Plano de Redução de Perdas 
de Água do Município da Mealhada, como são exemplo a Ligação da 
Alta e Baixa da Rede de Abastecimento de Água, o Fecho de Redes 
de Casal Comba (substituição da rede que era em fibrocimento), 
Vimieira e Lendiosa ou a adutora de Antes/ Ventosa, investimentos 
que ascendem a cerca de um milhão e 350 mil euros.

No futuro, estão previstas ainda intervenções no âmbito deste plano, 
como por exemplo a contrução de um novo reservatório no Carqueijo. 

obRas

Custo da obra

700.000€
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ação social

ProJeto Visa estiMulação coGNitiVa e FÍsica De iDosos

Cerca de 120 idosos de nove instituições particulares de solidariedade social (IPSS) estão a participar 
num projeto inovador que visa a sua estimulação cognitiva e física  através de técnicas inovadoras. 

Prevenir a demência através de jogos tecnológicos e virtuais que exercitam o cérebro e a parte motora 
com a ajuda da PEP, o robô com informações dos utentes e jogos virtuais, e tratar as maleitas físicas do 
corpo através de uma inovadora balança de bioindependência e de rastreios diversos. Estes são exemplos 
do que vai decorrendo ao longo das duas horas de estimulação de cada uma das sessões do Projeto 
VirtuALL, desenvolvido pela AD ELO em parceria com seis municípios. O projeto procura contribuir para um 
envelhecimento ativo e saudável, alicerçado em conceitos como “ageing in place” (capacidade de continuar a 
viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente) e no  combate 
ao idadismo (preconceito contra idosos). 

No caso da Mealhada, participam 120 idosos das instituições Casa do Povo da Vacariça, Centro Social 
da Freguesia de Casal Comba, Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, Centro Paroquial 
de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro, Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, 
universidade Sénior da CADES, Centro Social Comendador Melo Pimenta, Jardim de Infância Drª Odete 
Isabel e Santa Casa da Misericórdia da Mealhada. 

A Mealhada optou por aliar o Projeto VirtuALL ao  Projeto CAATIVAS, integrando atividades diversificadas 
como as olimpíadas seniores e outras de cariz intergeracional. 

Os objetivos do VirtuALL passam por aprofundar o conhecimento sobre o envelhecimento nas suas 
diversas realidades de base local, fomentar o envelhecimento ativo e saudável ao longo do ciclo de vida, 
onde se inclui a literacia em saúde, ensaiar abordagens inovadoras no âmbito da inovação tecnológica e 
social na facilitação do “ageing in place” e no combate ao idadismo, bem como a promoção da cultura, da 
vida social ativa e de atividades intergeracionais.

O projeto, cuja comparticipação da autarquia é de 22 mil euros, foi iniciado no segundo semestre de 2019 
e prolonga-se até março de 2021. 
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ceNteNas De criaNças  ViVeraM 
carNaVal De PalMo e Meio

A cidade da Mealhada encheu-se de cor e alegria 
com o desfile de cerca de 900 crianças em mais 
um Carnaval de Palmo e Meio. 

Centenas de pessoas assistiram a um desfile de 
alegria e de cor no carnaval dos mais pequeninos, 
uma semana antes do Carnaval Luso-Brasileiro sair 
à rua. 

O Carnaval de Palmo e Meio é organizado pelo 
Setor de Ação Social da Autarquia em colaboração 
e no âmbito da Rede Social do Município, 
procurando ser um momento de encontro e de 

ligação entre as diversas IPSS, o Agrupamento de Escolas da Mealhada e a população em geral, bem como 
ser um momento dedicado às crianças nesta época tão especial para a comunidade mealhadense. Conta 
com o apoio da GNR, Bombeiros Voluntários da Mealhada, Sociedade de Água de Luso, Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, Agrupamento de Escolas da Mealhada, a Associação de Carnaval da Bairrada, as 
quatro escolas de samba locais – Sócios da Mangueira, Batuque, Real Imperatriz e Amigos da Tijuca - bem 
como voluntários de outras coletividades do concelho.

tarDe De Folia Para 300 iDosos 
que reViVeraM o “eNtruDo”   

Cerca de 300 idosos e utentes com deficiência 
das instituições particulares de solidariedade 
social (IPSS) reviveram o “Entrudo”, numa festa 
que encheu o Pavilhão Multiusos da Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa de Antes de 
cor e  de alegria. 

A tónica desta tarde, em que muitos idosos 
regressaram aos tempos de juventude e de 
mascarados, foi a alegria trazida pelas cores, pelos 
disfarces, pela música e pelo convívio entre utentes. 

Este carnaval institucional, organizado  pelo 
Serviço de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito da Rede Social, visa fomentar o 
convívio interinstitucional, com momentos culturais e de lazer alusivos ao Entrudo. 

Participaram nove IPSS do concelho, nomeadamente a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de 
Antes, que cedeu o pavilhão, o Centro Social Comendador Melo Pimenta, o Jardim de Infância Dr.ª Odete 
Isabel, a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, a APPACDM de Anadia – Centro Santo Amaro, o Centro 
de Assistência Paroquial da Pampilhosa, a Casa do Povo da Vacariça, o Centro Social da Freguesia de 
Casal Comba e o Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro. A iniciativa contou ainda 
com o apoio da CADES, da Sociedade de Água de Luso, dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e da 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre.
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carNaVal Da MealhaDa atraiu Milhares De Pessoas 

A Associação de Carnaval da Bairrada assegurou mais uma edição do Carnaval, que atraiu milhares de 
pessoas à Mealhada oriundas de todo o país. As escolas, juntamente com os reis, Luciana Abreu e Leo-
nardo Vieira, fizeram uma grande festa, enchendo o centro da Mealhada de cor e alegria. 

Recorde-se que a Câmara Municipal da Mealhada apoiou as festividades através da celebração de um 
protocolo em que o Município atribui um subsídio de 24 mil euros à ACB,  e um subsídio a cada uma das 
escolas de samba participantes. Por cada figurante devidamente caraterizado, as escolas receberão o valor 
de 72,5€ até um máximo de 120 elementos. O valor passa a ser de 20€ por cada figurante extra (dos 121 aos 
200 elementos) devidamente caraterizado. A Câmara Municipal da Mealhada distribui ainda pelas escolas, 
de modo proporcional, a eventual diferença que resulte entre o somatório do valor atribuído às escolas e o 
valor orçamento de 36 mil euros.

cultuRa



13

BiBlioteca receBe WorKshoP soBre PlaNtas

O mundo das plantas é imenso e surpreendente. Foi isto mesmo 
que demonstrou Rosa Pinho no workshop “Nós e as plantas”, que se 
realizou no dia 22 de fevereiro, na Biblioteca Municipal da Mealhada. 

Esta palestra teórica e prática, conduzida por Rosa Pinho, curadora do 
herbanário da universidade de Aveiro, transportou os participantes ao 
incrível mundo das plantas: as que fazem parte da nossa alimentação, as 
que curam ou previnem doenças, as que são ornamentais e geradoras 
de bem-estar. 

Os cuidados, os conselhos, as plantas de casa e as de rua, as de sol 
e as de chuva. Todos estes aspetos foram abordados por Rosa Pinho, 
bióloga e curadora do Herbário da universidade de Aveiro desde 1993, 
detentor de uma coleção de mais de 64 mil espécies de plantas. 
Este workshop foi organizado em parceria com a Living Place, empresa 
do concelho da Mealhada que se dedica à preservação do património 
natural e edificado, bem como ao incremento de atividades físicas 
orientadas e em contacto direto com a natureza.

MiNiaturas eM cortiça
eM eXPosição No MuNicÍPio

 
Transformar rolhas de cortiça em personagens 
de fantasia, em pequenas casas, castelos, aldeias 
e quadros. A exposição “Miniaturas em cortiça”, 
no âmbito do BioFestival de Primavera, que 
se realizaria dias 21 e 22 de março e foi adiado 
devido ao COVID-19, esteve patente no Centro 
de Interpretação Ambiental, no Espaço Inovação 
Mealhada, na Biblioteca Municipal e no Posto de 
Turismo da Mealhada. 

A exposição mostra a criatividade de Samuel Machado, que, a partir de rolhas de cortiça, criou vários mundos. 
No Centro de Interpretação esteve representada a “aldeia rural”, enquanto na Biblioteca esteve um “Mundo 
da Fantasia”. O Espaço Inovação da Mealhada recebeu peças de “Eco DeCoração” e o tema da exposição no 
Posto de Turismo foi “Agua, Pão, Vinho e Leitão”, numa alusão às 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. 

A cortiça, que assume um papel de destaque em todo o projeto, provém de rolhas já utilizadas que são 
totalmente transformadas de forma manual. Samuel Machado junta-lhes o cartão, a madeira, o esferovite e 
outros tantos materiais recicláveis e cria mundos diferenciadores e decorativos, oriundos destes produtos 
objeto de reciclagem. 

Samuel de Oliveira Machado, licenciado em Animação Socioeducativa, pós-graduado em Intervenção 
Social, Inovação e Empreendedorismo, conta com um percurso profissional de mais de 15 anos ligado ao 
trabalho com a infância e juventude, onde se destacam trabalhos como educador de centro de acolhimento 
para crianças e jovens, animador sociocultural em contexto escolar e o desenvolvimento de vários projetos 
de intervenção social nas áreas da economia solidária e artes plásticas.  
Esta exposição esteve patente durante o mês de março
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teatro, staND-uP, MÚsica e Ballet 
No 70º aNiVersÁrio Do ciNeteatro Messias

O Cineteatro Messias assinalou o seu 70º aniversário, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, com espetáculos que 
agradaram a diversos públicos, do stand-up à música ou ao teatro. No sábado, dia 18, antes do espetáculo 
dos 70 anos, foi inaugurada uma exposição que conta a história deste emblemático cineteatro e que 
estará patente até ao final do ano.

As comemorações começaram com António Raminhos, no dia 17, numa sessão esgotada e que obrigou 
a uma segunda sessão, na tarde de sábado, em que o comediante nos questionou acerca de “O sentido 
das Coisas...e isso”, propondo uma viagem entre o humor e a busca da resposta à dúvida “porque é que 
estamos aqui?”. um espetáculo que fez rir – e muito!

Na noite de sábado, o palco foi das associações de teatro, dança e de música do concelho. O espetáculo 
dos 70 anos, conduzido por Eladio Climaco, conhecido apresentador de televisão, contou com as atuações 
de PAMA, Escola de Samba Sócios da Mangueira, Oficina de Teatro do Cértima, Grupo Cénico de Santa 
Cristina, Companhia de Teatro Caixa de Palco, Ballet do Hóquei Clube da Mealhada, Filarmónica Lyra 
Barcoucense e Filarmónica Pampilhosense, com o seu grupo dixie, numa produção que procurou mostrar 
o que de melhor se vai fazendo pelo município.

Já a tarde de domingo, dia 19, contou com outro tipo de peça: a comédia “Quero ir prá ilha”, que comemorou 
os 50 anos de carreira de Carlos Areia, ator que ficou celebrizado por usar esta frase numa série de 
televisão e que, mais uma vez, levou à gargalhada fácil. Estes dois espetáculos – de sábado à noite e de 
domingo à tarde – foram gratuitos e de celebração desta data com a população mealhadense e o público 
do Cineteatro Messias. 
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uM Percurso De 70 aNos
No próprio dia do aniversário, foi inaugurada uma exposição que 
procura retratar este percurso de 70 anos do cineteatro: os seus 
protagonistas, as suas histórias, as suas memórias e momentos, através 
de fotografias, notícias de jornais, depoimentos e até com exibição de 
material antigo desta casa de espetáculos.

Foi em 18 de janeiro de 1950 que o Cineteatro Messias foi inaugurado, 
pela mão do benemérito comendador Messias Baptista, industrial da 
Mealhada, que quis dotar a localidade de um espaço cultural alternativo 
ao Teatro Mealhadense, que estava já em avançado estado de 
degradação. Inicialmente tinha capacidade para 500 lugares sentados, 
palco para a atuação de companhias de teatro, tela para projeção de 
cinema. O Cineteatro esteve em funcionamento até final da década de 
80, altura em que encerrou devido a questões de segurança. 

Foi reinaugurado em 2001 após a negociação da Câmara Municipal da 
Mealhada com a família Messias, proprietária do edifício, que permitiu 
a recuperação desta casa de espetáculos com a cedência do espaço 
por 55 anos.
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the BlaCk mamBa

ramInhOs

JOsé CID márIO mata

ruI massena

querO Ir Para a Ilha

José ciD, the BlacK MaMBa e rui MasseNa esGotaM sessÕes

Nos primeiros três meses – e até à data em que todos os espetáculos foram cancelados devido à situação e 
pandemia mundial, o Cineteatro voltou a esgotar diversas sessões. Além dos espetáculos de comemoração 
dos 70 anos, o Messias esgotou com “The Back Mamba”, a 8 de fevereiro, Rui Massena, a 22 de fevereiro, 
e José Cid, com Mário Mata, a 8 de março, num espetáculo solidário para com as duas corporações de 
bombeiros do município: Mealhada e Pampilhosa.

Até junho, estavam agendados “O capuchino vermelho”, “Paulo de Carvalho” e “Insónia”, com Fernando 
Mendes, espetáculos que foram cancelados.
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“teeN talK” Mostra coMo 
Passar “Do soNho À realiDaDe”

Transmitir a alunos do concelho de que é possível 
tornarmos os nossos sonhos em realidade foi o objetivo 
da Teen Talk, dinamizada pela Academia Souldancers, 
que se realizou na Escola Secundária da Mealhada, no 
dia 16 de janeiro. 

No seguimento do arranque da 7.ª edição do projeto 
Imagine.Create.Succeed – Empreendedorismo nas 
Escolas, decorrem, nos municípios da CIM Região de Coimbra, as “Teen Talks”, para turmas do ensino secundário/
profissional e/ou do 3.º CEB, que contam com convidados/as ligados/as ao mundo da televisão, dança, culinária, 
desporto e voluntariado.

Ao conhecerem o projeto Academia Souldancers, os alunos ficaram a par dos requisitos necessários para passar 
das palavras às ações. Esta escola de dança de Braga nasceu de um sonho que se tornou realidade graças à 
perseverança de quem acreditou nele desde a primeira hora. “A escola começou com muito poucos alunos e agora 
são quase trezentos”, contaram Sandra Soares e Nuno Oliveira, os oradores convidados desta teen talk. 

Ao explicarem como a academia se tornou uma referência no norte do país, foram passando a mensagem de que para 
perseguir uma paixão não basta a vontade. A aposta na formação e o contacto com as pessoas certas é fundamental 
nesse processo. “Quando se quer inovar, ir mais além, é preciso investigar, fazer formação e rodearmo-nos das 
pessoas que têm o conhecimento. E é necessário também muita dedicação e sacrifício”, alertaram.

Reservadas para o final da teen talk ficaram as palavras de aconselhamento e de incentivo aos jovens que procuram 
alcançar um sonho: “Arrisquem, esforcem-se, porque se lutarem pelas vossas paixões vocês são capazes de as 
concretizarem”.

Participaram, nesta iniciativa promovida pela CIM Região de Coimbra, dezenas de alunos do Agrupamento de 
Escolas da Mealhada e da Escola Profissional Vasconcellos Lebre.

“ecossisteMa eMPreeNDeDor”  
Mostrou ProJetos iNoVaDores

O Tour “Ecossistema Empreendedor”, que se 
realizou, no dia 26 de fevereiro, para embaixadores 
da 7.ª edição do projeto Imagine.Create.Succeed 
– Empreendedorismo nas Escolas da Região de 
Coimbra, teve como objetivo energizá-los para 
potenciarem atitudes empreendedoras nas 
crianças e nos jovens das suas escolas. 

A iniciativa, promovida pela CIM Região de Coimbra, 
insere-se no âmbito das atividades programadas para os embaixadores do projeto, que, desta forma, 
puderam tomar contacto com uma amostra da realidade do tecido empresarial da Figueira da Foz e de 
Montemor-o-Velho.

No final deste tour empreendedor, a organização passou a mensagem de que o papel dos professores é 
agora orientar os alunos envolvidos no projeto no sentido de lhes fazer perceber que, “com verdadeiro 
espírito de equipa, é possível a diferença”.

empReendedoRismo
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DeDicação ao DesPorto PreMiaDa
Na 14.ª Gala DesPortiVa Do MuNicÍPio Da MealhaDa

A 14.ª edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada foi palco de momentos de emoção para o 
mundo do desporto. Desde a homenagem à Seleção Nacional de Hóquei em Patins, campeã mundial 
2019, aos prémios atribuídos a atletas, dirigentes e técnicos  do concelho. 

A noite, conduzida por João Ricardo Pateiro, jornalista desportivo e editor de desporto da TSF, foi de brilho 
e de mais uma conquista para todos os que subiram ao palco, nomeadamente para a Seleção Nacional 
de Hóquei em Patins, que conquistou o título mundial “Barcelona 2019” e que tem feito do Município da 
Mealhada a sua casa nos vários estágios de preparação. Recebeu, por isso, o Prémio Prestígio e Excelência.
Ao longo da noite foram revelados os vencedores das diversas categorias: os “Infantis A - futebol, do Grupo 
Desportivo da Mealhada, como Equipa do ano; a Associação Trilhos Luso Bussaco como Associação 
do ano; Manuel Rosário, do Futebol Clube de Barcouço, como Dirigente do ano; Luís Malva, do Grupo 
Desportivo da Mealhada, eleito Treinador do ano; João Pereira, da Escola de Atletismo de Coimbra, eleito 
Atleta do ano, e Hugo Pereira, do Hóquei Clube da Mealhada, Revelação do ano.

Foram ainda distinguidos Gonçalo Louzada, com o Prémio Alto Prestígio, Tiago Godinho, com o Prémio 
Carreira e Esmeraldo Almeida com o Prémio Dedicação. O Prémio Incentivo foi entregue a José Mota. 

Na entrega dos prémios estiveram, entre outros, Marco Galego, selecionador nacional de basquetebol 
em cadeira de rodas, Fábio Veríssimo, árbitro internacional, Madjer, jogador de futebol de praia, José 
Couceiro, diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol, Natxo González, treinador do 
Clube Desportivo de Tondela, Hugo Almeida, ex-jogador da Seleção Nacional, Luís Magalhães, treinador 
de Basquetebol do Sporting Clube de Portugal ou Renato Garrido, Selecionador Nacional de Hóquei em 
Patins, campeão do mundo. 

A Gala Desportiva do Município da Mealhada realiza-se anualmente, com o objetivo de reconhecer o 
trabalho realizado no concelho em prol do desporto, premiando aqueles que ao longo da sua vida e, 
sobretudo em cada ano, contribuíram para o seu desenvolvimento.

despoRto
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VeNceDores

equiPa Do aNo
Infantis a futebol - Grupo Desportivo da Mealhada
Sagrou-se campeã em todos, mesmo todos, os torneios em que participou, da Figueira da Foz a Estarreja 
ou Mértola. Venceu a primeira fase e a segunda fase e seguiu para a disputa da “Final Four”, da qual saiu 
vice-campeã.

reVelação Do aNo
hugo Pereira  - Hóquei Clube da Mealhada
Hugo Pereira destacou-se nas equipas de Hóquei em Patins Sub15, que conseguiu sagrar-se campeã 
regional, e Sub17, ambas a serem apuradas para as oito melhores oito equipas do país.  

DiriGeNte Do aNo
manuel rosário – Futebol Clube de Barcouço
Sublinha o muito trabalho mas também os resultados que vão sendo obtidos na implementação do Futsal em Barcouço.

treiNaDor Do aNo
luís malva - Grupo Desportivo da Mealhada
Nas últimas quatro épocas, a equipa evoluiu sempre alcançando excelentes resultados. Em 2019, a equipa 
de Infantis A sagrou-se vice-campeã distrital na disputa da “Final Four”.

atleta Do aNo
João Pereira – Escola de Atletismo de Coimbra 
Venceu diversas provas distritais à semelhança do que havia conseguido em 2018: foi campeão distrital de 
estrada M40 e campeão distrital de cross longo M40, ambas no distrito de Coimbra.

associação DesPortiVa Do aNo
associação trilhos luso Bussaco
Além dos resultados obtidos, tendo, em 2109, quatro títulos nacionais, destaca-se pela organização de 
provas nacionais, inclusive, com mais de um milhar de participantes.

Mérito DesPortiVo 
luís fernandes – Hóquei Clube da Mealhada
margarida silva – união Recreativa Cadima 
Centro recreativo Cultural e Desportivo do travasso – Ténis de Mesa
Bruna rodrigues  - Futebol Clube da Pampilhosa 
tatiana rodrigues  - Futebol Clube da Pampilhosa 
Jessi tati - Futebol Clube da Pampilhosa  
Iniciados masculinos - andebol  - Casa do Povo da Vacariça 
Joaquim godinho - Associação Trilhos Luso Bussaco 
João almeida - Associação Trilhos Luso Bussaco 
manuel lino - Associação Trilhos Luso Bussaco 
hélder lopes - Associação Trilhos Luso Bussaco 
roberto Branco – Centro Recreativo de Antes 
equipa de Benjamins – atlético Clube do luso / escola de futsal da mealhada
lara Carvalho - Atlético Clube do Luso / Escola de Futsal da Mealhada 
traquinas a – Clube Desportivo do luso 
Jorge santos – Associação Desportiva de Barcouço  
eduardo gabriel Vieira – Secção Natação Bombeiros Voluntários da Mealhada 
rafael Pereira Pessoa – Secção Natação Bombeiros Voluntários da Mealhada 
francisco Xavier amaral – Secção Natação Bombeiros Voluntários da 
Paulo tomás Pereira – Secção Natação Bombeiros Voluntários da Mealhada 
Dinis abreu - Riba D Áve HC
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PréMio iNceNtiVo
José mota – Kenpo Karate Mealhada
O lema é: “Prefiro ser um Guerreiro num jardim, do que um Jardineiro numa guerra. 

PréMio carreira
tiago godinho – Grupo Desportivo da Mealhada
Vestiu a camisola do Grupo Desportivo da Mealhada durante 19 anos. 

PréMio DeDicação
esmeraldo almeida – Futebol Clube da Pampilhosa
Presta assistência e colaboração a todos os atletas do Clube de forma voluntária e pro bono.

alto PrestÍGio 
gonçalo Vigário louzada – Hóquei Clube da Mealhada
Antigo praticante de hóquei em patins, foi treinador, diretor e presidente, durante vários anos, do Hóquei 
Clube da Mealhada, continuando sempre ligado umbilicalmente ao clube que ajudou a crescer, onde é 
atualmente presidente do Conselho Fiscal. 
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uM caFé coM… 
GraNDes treiNaDores NacioNais

A rubrica “Um café com…” regressou à Mealhada, dia 17 de 
fevereiro, no auditório da Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre (EPVL), com uma conversa que teve como convidados 
diversos treinadores nacionais de renome: Daniel Ramos, 
treinador do Boavista FC, Norberto Alves, treinador de 
basquetebol da UD Oliveirense, e João Carlos Pereira, 
treinador da Académica OAF. O debate foi moderado 
por Cândido Costa, ex-jogador do FC do Porto e atual 
comentador da TVI.

Dois treinadores de futebol e um de basquetebol, todos a treinarem ao mais alto nível, e, certamente com 
táticas e estratégias diferentes, mas com alguns valores que partilharam, numa conversa em torno da “Gestão 
de equipas de sucesso”. Os treinadores Daniel Ramos, Norberto Alves e João Carlos Pereira falaram 
sobre o que é liderar no desporto, as dúvidas, angústias e motivações em todo o contexto desportivo, dos 
atletas às direções e aos adeptos. 

Esta iniciativa, dinamizada pela Divisão de Desporto e Educação da Câmara da Mealhada, existe, desde há 
vários anos, com o objetivo de debater alguns temas relacionados com o mundo do Desporto, procurando 
abrir um espaço de debate e intercâmbio de ideias que possam, desta forma, chegar também a treinadores 
e atletas amadores que, não seguindo a via profissionalizante, dedicam grande parte do seu tempo ao 
desporto e à formação.  

MealhaDa eM MoViMeNto coMeçou Na PaMPilhosa

O programa de atividade física para todos “Mealhada em Movimento” recomeçou dia 7 de março, na 
Pampilhosa.

Este programa convida a população a caminhar ou a participar numa aula de grupo. Os técnicos do 
município deslocam-se a cada uma das freguesias para dinamizar uma caminhada complementada por 
outras atividades, sejam elas aulas de relaxamento ou de modalidades de grupo, que mudam de freguesia 
para freguesia, consoante os parceiros que se vão associando ao Mealhada em Movimento. O programa, que 
já estava calendarizado para todas as freguesias, foi entretanto suspenso devido à situação de COVID-19.
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ProJeto De aDaPtação Às alteraçÕes cliMÁticas 
Vai iNterVir eM quatro esPaços Na MealhaDa

São quatro os espaços da Mealhada que serão adaptados para fazer 
face às alterações climáticas: EB2 da Mealhada, Parque da Cidade, 
Quinta do Vale sde São Romão e Mercado Municipal da Mealhada. 
O projeto, liderado pela CIM – Região de Coimbra, ascende a cerca 
de 279 mil euros.

eB2 Da MealhaDa
Na EB2 da Mealhada, a intervenção inclui diversas ações: a criação de 
áreas de sombreamento, com cobertura verde e muros verdes, numa 
paragem de autocarro e junto à fonte, e a criação de áreas tensionadas 
(de sombra) na sua envolvente. Nos jardins, serão plantadas espécies 
resistentes ao stresse hídrico e serão criados  poços para recolha de 
águas pluviais, bem como um sistema de rega inteligente. 
No Parque da Cidade, destaca-se a criação de sistemas de nebulização 
na esplanada e em áreas de lazer, inclusive com sistemas móveis. Já 
no que se refere ao Mercado Municipal da Mealhada, a intervenção 
será ao nível das infraestruturas como, por exemplo, com a criação de 
trincheiras de retenção de águas. 

quiNta Do Vale De são roMão 
Na envolvente à Quinta do Vale de São Romão, serão criadas hortas 
para agricultura sustentável, com espaço para compostagem, apoiadas 
por um edifício verde. Irá ser construído também um deck de lazer e 
de observação das culturas, que acompanha os dez talhões, e será 
ainda criado um caminho pedonal para ligação desta zona ao centro 
de S. Romão. O projeto contempla também uma bacia de retenção de 
águas. 
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinhou, na 
cerimónia de apresentação do projeto, no Espaço Inovação Mealhada, 
“a necessidade dos municípios se precaverem contra fenómenos 
climáticos extremos, como por exemplo o Leslie, cada vez mais 
frequentes nos nossos territórios”. 

ambiente

LOCAIS A INTERVENCIONAR
esCOla BásICa nº 2 De mealhaDa

Parque Da CIDaDe

quInta DO Vale De s. rOmÃO

merCaDO munICIPal
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MuNicÍPio aDere 
À iNiciatiVa hora Do PlaNeta

O Município da Mealhada aderiu à Hora do Planeta, 
iniciativa da Organização Global de Conservação 
da Natureza WWF, que procura chamar a atenção 
para as alterações climáticas. A 28 de março, o 
Município da Mealhada desligou as luzes do edifício 
municipal, entre as 20h30 e as 21h30. 

O desligar das luzes durante uma hora foi simbólico, 
mas cheio de significado, pretendendo o Município 
que os munícipes lhe seguissem o exemplo, vivendo, 
no dia 28 de março, uma hora sem luzes. 

A Hora do Planeta nasceu há 12 anos em Sydney, 
como um gesto simbólico para chamar a atenção 
para o problema das alterações climáticas. No 
ano passado, milhares de cidades em 188 países 
participaram nesta iniciativa, que apagou mais de 12 
mil monumentos e edifícios emblemáticos.

Município
Mealhada

O projeto “Demonstração e Inovação para Adaptação às Alterações Climáticas na Região de Coimbra”, 
que ascende a cerca de um milhão de euros, é liderado pela CIM – Região de Coimbra e abrange os 
municípios da Mealhada, de Condeixa-a-nova e de Montemor-o-Velho. A CIM-RC vai desenvolver projetos 
em todos os territórios, nomeadamente, ações de sensibilização de boas práticas e a instalação de paragens 
de autocarro com sombreamento e ventilação, inclusive com “santuários de apicultura nas coberturas”, 
sublinhou Jorge Brito, secretário executivo da CIM-RC. 

A candidatura “Demonstração e Inovação para Adaptação às Alterações Climáticas na Região de Coimbra” 
foi aprovada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos, Portugal 
2020 e Fundo de Coesão, ao abrigo do Aviso de Concurso POSEuR-08-2019-11: Projetos de demonstração 
em matéria de adaptação às alterações climáticas e disseminação de boas práticas. 

neBulIzaDOres rega IntelIgente sOmBreamentO
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13 De JaNeiro 

ASSINATuRA DO PROTOCOLO ENTRE O 
MuNICÍPIO DE PENACOVA E MEALHADA, NO 
ÂMBITO DO PROJETO “INATuRE”, LIDERADO 
PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
GARDuNHA 21 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente  
de assinatura do protocolo entre o município 
de Penacova e Mealhada, no âmbito do projeto 
“inature”, liderado pela agência de desenvolvimento 
da gardunha 21  A Estratégia de Eficiência Coletiva 
iNature – Turismo Sustentável em áreas classificadas 
apresenta na sua proposta de Programa de Ação, 
aprovado no âmbito da 2ª fase do PROVERE – 
Programa de Valorização Económica dos Recursos 
Endógenos, como um dos projetos âncora o Plano de 
Animação, que incidem nos territórios definidos pelos 
Municípios de Penacova, Mortágua e Mealhada. 
O Protocolo de Colaboração visa o estabelecimento 
de uma cooperação entre os Municípios de Penacova 
e Mealhada para: 
a) A realização das ações que consubstanciam o 
Plano de Animação iNature, da Grande Rota da Mata 
e Serra do Bussaco que encerra uma distância de 52 
quilómetros e percorre os concelhos de Mealhada, 
Mortágua e Penacova; 
b) A implementação de outras ações previstas 
em sede de candidatura, no âmbito de projetos 
transversais.

FuNDO ExTRAORDINÁRIO DE INTERVENÇÃO 
SOCIAL / FuNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 
PROPOSTA DE DESPESA 2020. 
O Município de Mealhada tem-se confrontado com 
o acréscimo de problemáticas, que dificultam aos 
agregados familiares o acesso aos bens essenciais, 
e de efetuarem o pagamento das despesas 
mensais básicas como por exemplo a renda de 
casa/empréstimo habitacional, água, luz, gás, 
alimentação, equipamentos sociais e medicação. 

Assim, considerando que compete às autarquias 
locais desenvolver respostas para determinados 
problemas que afetam as suas populações, ao abrigo 
da competência conferida pela alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º, conjugado com o disposto na alínea k) 
do n.º 1 do artigo 33.º, e no desenvolvimento das 
atribuições municipais previstas nas alíneas g), h) e i) 
do n.º 2 do artigo 23.º, nos domínios da Saúde, Ação 
Social e Habitação, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, diploma que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais, foi elaborado o Regulamento 
do “Fundo Extraordinário de Intervenção Social”, 
aprovado na reunião de Câmara de 20 de Janeiro 
de 2014, e na sessão da Assembleia Municipal de 21 
de Fevereiro de 2014. 
Para dar continuidade aos objetivos do Fundo 
Extraordinário de Intervenção Social, nomeadamente 
no que diz respeito ao apoio financeiro a agregados 
familiares socialmente desfavorecidos ao nível 
da habitação, saúde, educação e outros apoios 
pontuais a situações de emergência, estima-se que 
para o ano de 2020 sejam necessários os valores 
a seguir indicados: - - Bens/Produtos: 2.500,00€ - 
Aquisições serviços: 2.500,00€
Transferências: 10.000,00€ 
Relativamente ao Fundo de Emergência Social, 
nomeadamente no que diz respeito ao apoio 
financeiro a agregados familiares, este Fundo 
assume-se como mais um passo importante na 
execução de políticas sociais da autarquia e como 
um fator de desenvolvimento social, promovendo a 
resolução de problemas que afetam os munícipes. 
Para dar continuidade aos objetivos do FES, 
nomeadamente no que diz respeito ao apoio 
financeiro a agregados familiares desfavorecidos ao 
nível da habitação, saúde, educação e outros apoios 
pontuais face a situações de emergência, estima-
se que para o ano de 2020 sejam necessários os 
valores a seguir indicados:
- Bens/Produtos: 2.500,00€ 
- Aquisições serviços: 2.500,00€ 
- Transferências: 5.000,00€ 

Reuniões de Câmara

delibeRações

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

27 De JaNeiro

CLuBE LuSOCLÁSSICOS - PLANO DE 
ATIVIDADES 2020 - CANDIDATuRA DE APOIO
A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
apresentado pelo Clube LusoClássicos e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a intenção de atribuir um 
subsídio no montante de 15.000,00€ (quinze mil 
euros), com sugestão de realização prioritária da 
“Rampa Histórica Luso-Bussaco”.

SEGuNDA ALTERAÇÃO DA ARu DO LuSO
A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 
738/2020, de 21/01/2020, da Técnica Superior, 
Florbela Delgado, e deliberou, por unanimidade, 
aprovar:. A Segunda Alteração da Área de 
Reabilitação urbana do Luso, a qual se dá como 
integralmente reproduzida para todos os efeitos 
legais e fica arquivada na Pasta Anexa ao Livro 
de Atas n.º 88, e submeter a mesma à aprovação 
da Assembleia Municipal, em conformidade com 
o disposto no artigo 13.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação urbana; 2. Dar início do procedimento 
para o aditamento do Programa Estratégico de 
Reabilitação urbana do Luso. 

3 De FeVereiro

ATRIBuIÇÃO DE SuBSÍDIO PARA 
REQuALIFICAÇÃO DE SALA - AMBIENTE 
INOVADOR DE EDuCAÇÃO 
- No âmbito da candidatura ao Programa Operacional 
do Centro (CENTRO-03-5266-FSE-000017 - Planos 
Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso 
Escolar), da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC), pretende este município 

implementar a atividade n.º 8 da referida candidatura 
(Implementação de Ambientes Inovadores de 
Educação), através da criação de um ambiente 
inovador de aprendizagem. 
O espaço designado para a implantação do projeto 
será dotado de equipamentos inovadores e 
tecnológicos, adquiridos por este município através 
de procedimento de consulta prévia para “Aquisição 
de bens para implementação da sala Ambientes 
Inovadores de Educação”, adjudicado a ACTAS 
N.º 87 em 2019. Para tal, torna-se imprescindível 
requalificar o espaço (sala E-TEC2), localizado 
na escola sede do Agrupamento de Escolas de 
Mealhada, uma vez que, atualmente, se trata de uma 
sala oficinal, com elevado grau de desgaste, causado 
pela utilização intensiva e prolongada. 
financeiros para o Agrupamento de Escolas de 
Mealhada, proponho que seja atribuído um subsídio 
no valor de 8 488,00€ + IVA, à entidade acima 
referida, para a requalificação da sala E-TEC2, por 
forma a adaptá-la ao referido projeto. 

17 De FeVereiro

ATRIBuIÇÃO DE BOLSA DE ENSINO SuPERIOR 
A Câmara Municipal analisou a Informação 
N.º 05/2020, de 23/01/2020, elaborada pela 
Técnica Superior Helena Soares, e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de Bolsa de 
Ensino Superior no montante de 871,50€  a ACTAS 
N.º 87 (oitocentos e setenta e um euros e cinquenta 
cêntimos) à aluna Maria Inês da Costa Aparício, de 
acordo com o disposto na alínea c) do artigo 9.º do 
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 
Estudo aos Alunos do Ensino Superior. 
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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
231 204 204
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



agenda on-line


