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eDitorial
Paulatinamente, vamos dando os primeiros passos na reabertura de equipamentos, no regresso à vida 
como a conhecíamos... embora, sempre, com cuidados que antes não reconhecíamos como essenciais. 
Nestes últimos três meses - abril, maio e junho -, vimo-nos privados de tantos momentos – da nossa 
FESTAME, por exemplo -, mas procuramos seguir em frente, porque parar não pode ser. Foram muitas as 
medidas (com os respetivos investimentos) que fomos adotando para apoiar população e empresas, mas 
este apoio é imprescindível. Não podemos, porém, descurar aquelas que são as competências municipais 
e que convergem num objetivo: garantir melhor qualidade de vida aos munícipes. Assim, avançámos em 
diversas áreas, desde a Educação, com a conclusão das obras e reabertura dos jardins de infância (Canedo, 
Carqueijo e Casal Comba), ao Ambiente, com esse projeto de distribuição massiva de ecopontos no 
Município que vai permitir darmos um salto na seleção de resíduos, ou ao Urbanismo, com mais um passo 
no projeto de requalificação do centro histórico da Mealhada, que esperamos que passe para obra muito 
em breve.

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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coViD-19

A situação de pandemia de CovID-19 obrigou ao cancelamento de muitas das atividades culturais e 
recreativas – inclusive da FESTAME – Feira do Município da Mealhada –, mas obrigou também a avultados 
investimentos e à atuação do Município em várias frentes para defesa das populações, dos alunos, da 
economia local.

Uma das primeiras medidas foi o apoio à população mais vulnerável: idosos, profissionais de lares, de 
saúde, bombeiros, agentes da autoridade, seja com entrega de material, seja com a realização de testes à 
CovID-19. 

os testes foram, posteriormente, alargados aos profissionais da restauração. Consciente da importância 
que o setor tem na vida de milhares de famílias do Município, o Executivo de Rui Marqueiro adquiriu os 
testes para que a restauração pudesse reabrir em segurança e assim voltar a atrair os milhares de clientes 
que procuram o Leitão da Mealhada. E investiu também em campanhas publicitárias para que a mensagem 
chegasse de norte a sul do país. 

outra campanha, esta nas redes sociais, convidou a população a voltar ao comércio tradicional, ao nosso 
talho, à nossa papelaria ou barbearia, porque o que cá se compra… cá fica!

os serviços municipais reabriram, agora com as condicionantes inerentes à pandemia, e o Executivo 
camarário continua a trabalhar, tendo nas suas prioridades mais esta frente, inclusive com a perspetiva de 
fazer testes à população que pretenda. 

destaque

 01

Cancelamento 
de eventos
Festame, Catrapim, ETC

 02

apoio a empresas
Comércio Limpo & 

Seguro, Leitão da 
Mealhada, impostos

 03

apoio à população
Idosos, lares, saúde, 

bombeiros, autoridades, 
alunos
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Máscaras, viseiras, leite, kits completos 
de equipamentos de proteção 
individual (feitos por costureiras 
voluntárias) e testes CovID -19 foram 
sendo entregues, nestes meses de da 
pandemia, às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) do 
concelho, a bombeiros, GNR, Centro 
de Saúde da Mealhada e Hospital da 
Misericórdia da Mealhada

os testes adquiridos pela Câmara 
Municipal foram, inicialmente, realizados 
aos profissionais que estavam na linha 
da frente de combate à CovID-19, 
mas depois alargados a funcionários 
municipais, comerciantes, empregados 
de restauração e de serviços.

meDiDas principais De apoio e combate - coViD-19 

º Planos de contingência

º Constituição de reserva de testes e EPI (equipamentos de proteção individual)

º Higienização de espaços e equipamentos ( escolas, contentores etc.)

º Fornecimento de refeições a alunos escalão A e B

º Apoios a alunos sem meios informáticos

º Criação de Serviço de Acompanhamento Comunitário em rede

º Implementação de serviço domiciliário da Biblioteca

º Informação massiva à população

entrega De 
máscaras e 
material De 

proteção

eVolução De casos coViD-19 no município Da mealhaDa
Agradecemos a todos o empenho para proteção de todas as vidas

Março
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A Biblioteca Municipal da 
Mealhada (BMM) reabriu ao 
público, mas mantendo também 
o serviço de entrega de livros ao 
domicílio. Numa primeira fase, 
a BMM reabriu, de segunda a 
sexta- feira, das 10h às 12h30 e 
das 13h30 às 18h, apenas para 
recolha e depósito de livros/ cd’s 
e documentos. Posteriormente, 
com a garantia de todas as 
condições de higiene e segurança, 
reabriu a sala de estudo e a área 
de informática.

Câmara da Mealhada adquiriu meia centena de computadores para os 
alunos do concelho que não dispunham desse equipamento necessário 
para assistir às aulas à distância. No pacote do material informático 
cedido pelo Município estão incluídos routers e packs de internet pré-
pagos pelo período de três meses.
Coube ao AEM fazer o levantamento das necessidades dos seus alunos, o 
que resultou na aquisição de uma solução que combina 50 computadores 
portáteis.os computadores são adquiridos pela autarquia, que recorre 
às verbas de transferências mensais do Ministério da Educação. 

campanha 
take-away leitão 

Em pleno confinamento, a 
Câmara Municipal da Mealhada, 
consciente da dificuldade 
dos restaurantes e da perda 
significativa de vendas no 
período de Páscoa, promoveu 
uma campanha de divulgação 
nacional, em vários órgãos de 
comunicação, incentivando a 
aquisição de leitão, em regime de 
take-away, na Mealhada. Alguns 
restaurantes, ainda encerrados, 
conseguiram, assim, vender algum 
leitão nesta época festiva.

biblioteca municipal 
reabre ao pÚblico, 
mas continua 
serViço ao Domicílio

cÂmara Da 
mealhaDa aDquire 
computaDores 
para 50 alunos Do 
agrupamento De 
escolas 

eVolução De casos coViD-19 no município Da mealhaDa
Agradecemos a todos o empenho para proteção de todas as vidas

Maio

junhomaio 3
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A Câmara Municipal da Mealhada 
passou a assegurar o transporte, 
gratuito, aos alunos que iniciaram as 
aulas presenciais no Agrupamento 
de Escolas da Mealhada (AEM). 
Meia centena de alunos começaram 
a usufruir de transporte oferecido 
pelo município, através de meios 
próprios e contratualizados, 
respeitando todas as normas de 
transporte de passageiros, e de uma 
forma praticamente personalizada 
para que o aluno permaneça na 
escola o mínimo tempo possível. 
os alunos são recolhidos em 
casa e transportados à escola – e 
vice- versa – no mais curto espaço 
de tempo possível, evitando a 
permanência desnecessária no 
estabelecimento de ensino.

cÂmara assegura 
transporte escolar 
gratuito 
a 50 alunos Do 
agrupamento 
De escolas Da 
mealhaDa

A restauração da Mealhada reabriu a 18 de maio, com a máxima 
qualidade e com todas as medidas de segurança inerentes à situação 
de pandemia devidamente acauteladas, depois de proprietários e 
funcionários terem realizado testes à CovID-19, disponibilizados 
pela Câmara Municipal, sob a orientação da Delegada de Saúde da 
Mealhada. o Executivo de Rui Marqueiro apostou numa campanha 
de divulgação nacional, convidando os portugueses a virem degustar 
leitão à Mealhada, o melhor da Bairrada. 

restauração 
reaberta em 
segurança 
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A Câmara Municipal da Mealhada e a ACIBA – 
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e 
Aguieira apresentaram a Tômbola Comércio Local 
– “Compre no Comércio Local, Promova o seu 
Concelho”. De 1 de julho a 30 de setembro, todos 
os estabelecimentos comerciais, de serviços e de 
restauração sedeados no concelho da Mealhada 
podem aderir a esta iniciativa . 

20 mil euros para 
aciba Dinamizar 
economia local 

cÂmara isenta 
esplanaDas De 

taXas e aproVa 
subsíDio para 

Dinamizar 
comÉrcio local 

A Câmara da Mealhada aprovou 
a isenção de taxas municipais em 
esplanadas e outras ocupações 
do espaço público, bem como 
o alargamento da área de 
esplanada. A isenção vigora até 
dezembro de 2020. Está incluída 
a isenção de taxas municipais de 
ocupação da via ou do espaço 
público, nomeadamente pavilhões, 
quiosques ou outras construções, 
esplanadas ou lojas. o valor desta 
isenção, aprovada para os meses 
de março a dezembro de 2020, 
estima-se em 10.400 euros.
 

palco Da esperança

Com o encerramento do Cineteatro Messias, abrimos 
o “Palco da Esperança”, um espaço para promover os 
artistas/grupos do concelho da Mealhada. Cantores, 
instrumentistas e outros projetos artísticos foram dando 
a conhecer, neste espaço, o seu talento, em vídeos de 3 
ou 4 minutos. Porque a Cultura existe e, muitas vezes, os 
seus atores estão bem perto de nós.
 

Desporto em casa

No período de quarentena, com 
o encerramento das instalações 
desportivas, os professores de 
Educação Física da Divisão de 
Desporto da Câmara Municipal 
da Mealhada foram realizando 
treinos de atividade física online 
para apoiar todos os que, estando 
em casa, pretendiam manter a 
forma física.
 

Junho
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As Piscinas Municipais da Mealhada reabriram ao 
público no dia 15 de junho, mas apenas para uso 
no regime livre e, portanto, sem aulas de qualquer 
modalidade. o novo horário passou a ser de 
segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã, 
das 9h às 13h, e, no período da tarde, das 15h às 19h. 
Ao sábado, funcionam entre as 9h e as 13h. Também 
a Piscina Municipal do Luso, situada junto ao Lago 
e ao Pavilhão Municipal do Luso, foi devidamente 
preparada para reabrir no dia 1 de julho, com o 
horário de funcionamento de terça-feira a domingo, 
das 13h às 19h.
Ambos os equipamentos têm utilização 
condicionada pelas normas impostas pela 
prevenção à CovID-19.

piscinas municipais 
Da mealhaDa e luso 
reabrem 

Lave sempre as mãos
durante 20 seg.

Use máscara em 
espaços públicos Evite ajuntamentos

Use desinfetante

Mantenha um 
afastamento

mínimo de 2 mt
Evite o contacto



9

educação

crianças Do caneDo
tÊm noVo JarDim De inFÂncia 

A Câmara Municipal da Mealhada inaugurou, no dia 1 de junho, o Jardim 
de Infância do Canedo, na freguesia da Pampilhosa. As obras de 
remodelação e ampliação custaram 162 mil euros.

Foi um primeiro dia duplamente diferente para as crianças da povoação 
do Canedo. Um regresso condicionado pelas medidas de proteção e 
de segurança inerentes à CovID-19, mas um regresso a uma casa nova, 
que preenche as diversas necessidades das crianças, quer lúdicas, quer 
pedagógicas. Este jardim de infância é frequentado por mais de uma 
dezena de crianças, apoiadas por educadora de infância e auxiliar de 
ação educativa,  bem como por docentes contratados pela Câmara que 
complementam as atividades letivas nas áreas de inglês, atividade física 
e música. 

Com os trabalhos de remodelação e ampliação executados, que 
ascenderam a 162 mil euros, 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, 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. 

Esta intervenção no Jardim de Infância do Canedo está inserida numa 
empreitada da Câmara Municipal da Mealhada que inclui também 
remodelações nos jardins de infância de Casal Combado e do Carqueijo, 
na freguesia de Casal Comba, num investimento global que ultrapassa 
os 605 mil euros (incluindo empreitada e equipamentos).

162.000€
   de investimento

Valências
- Sala de atividades
- Sistema de climatização 
- Parque Infantil e Horta
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cÂmara Da mealhaDa Distribui ecopontos 
por quatro mil aloJamentos Do concelho
Projeto de um milhão de euros melhora desempenho ambiental do Município

A Câmara da Mealhada vai distribuir ecopontos domésticos por quatro mil alojamentos do concelho para 
recolha separada de vidro, papel/papelão e plástico/embalagens. o objetivo da medida, que se insere num 
investimento global superior a um milhão de euros, é o de “aumentar a quantidade de material reciclado 
recolhido, contribuindo para a economia circular, melhorando o desempenho ambiental do Município, e 
reduzir os resíduos indiferenciados e consequentemente os custos com o seu tratamento”.

Aos estaleiros municipais já chegaram os primeiros mil contentores de 120 litros destinados à recolha de 
vidro no âmbito do projeto “Mealhada Porta a Porta”. o referido investimento de um milhão de euros 
comporta a aquisição de diversos materiais necessários para a implementação do projeto junto dos cerca 
de 20 mil munícipes, nomeadamente 12 mil contentores para depósito de papel, vidro e plástico, que, no 
seu conjunto, constituem quatro mil ecopontos domésticos.  

o projeto inclui ainda a aquisição de viatura para recolha seletiva de resíduos nos quatro mil alojamentos 
do concelho, bem como a implementação de uma solução integrada para gestão dos resíduos na rede de 
ecopontos do concelho da Mealhada, que implica a colocação de sensores de leitura volumétrica a instalar 
em 390 contentores (130 ecopontos) e a respetiva plataforma de gestão online. 

outra das componentes do projeto é a implementação de projeto-piloto de PAYT (pay-as-you-throw), 
servindo alguns alojamentos em três freguesias do concelho da Mealhada. Trata-se de um inovador 
sistema, que contempla o fornecimento e aplicação de tampas em contentores de resíduos urbanos, para 
implementação de sistema de controlo de acessos (aquisição de 150 tampas em fibra de vidro), e que serão 
dotados de um sensor que mede o volume dos resíduos de cada utilizador, identificado por um cartão 
magnético. o objetivo será, no futuro, adequar as taxas de resíduos, atualmente afetas ao consumo de água, 
ao volume de resíduos produzido por utilizador.  Este sistema, que implica a aquisição 150 contentores com 
800 litros de capacidade, será iniciado nos núcleos urbanos da Mealhada, Pampilhosa e Luso. 

o “Mealhada Porta a Porta” está integrado na candidatura ao Aviso PoSEUR-11-2017-22, destinada à 
valorização de resíduos urbanos, com promoção de sistemas inovadores, que se destinem a aumentar  a 
recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis. O custo total da candidatura é de 806.950€+ IVA.

ambiente
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4.000
       ecopontos domésticos

- Aumentar material reciclado
- Economia circular
- Melhorar desempenho ambiental
- Reduzir os resíduos indiferenciados
- Reduzir custos de tratamento

1M€
   de investimento

- Mealhada Porta a Porta
- 4 mil ecopontos domésticos
- 150 contentores
- Sensores de leitura (390 contentores)
- Projeto-piloto PAYT
- viatura de recolha seletiva
- Gestão da rede de ecopontos
- Plataforma de gestão on-line

1.784
toneladas de resíduos reciclados 
em 2019 (total de 8859 toneladas)

toneladas
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obRas

cÂmara consigna empreitaDa De 
substituição Da passagem hiDráulica 
graDa – barcouço 

A Câmara Municipal da Mealhada consignou, no dia 16 de abril, 
a empreitada de “Substituição da Passagem Hidráulica Grada – 
Barcouço”, que visa substituir a passagem hidráulica na estrada que 
liga a povoação de Grada à povoação do Pisão, devido ao colapso da 
infraestrutura ali existente, aquando da tempestade ‘’Elsa’’.
Esta obra, orçada em cerca de dez mil euros, acrescidos de IvA, tem 
45 dias de prazo de execução. A intervenção vai permitir regularizar a 
circulação na estrada Grada - Pisão, na freguesia de Barcouço, estando 
incluídos na empreitada a execução de trabalhos de movimentação 
de terras, demolições, coletores, muros, pavimentação e sinalização 
horizontal.

cÂmara assina consignação 
Da reparação Da caFetaria Da alameDa

A Câmara Municipal da Mealhada tem a decorrer a empreitada de 
reparação da Cafetaria da Alameda, na Mealhada, junto ao Cineteatro 
Messias, uma obra que ascende a cerca de 55 mil euros (acrescidos de IvA). 
A consignação da empreitada de “Trabalhos de conservação, incluindo 
substituição total de fachada envidraçada e rufos da cafetaria da 
Alameda” será assinada na próxima segunda-feira (20 de abril). o 
prazo de execução da obra é de 90 dias. 
A intervenção visa a execução de trabalhos de conservação geral do 
edifício da cafetaria da Alameda, incluindo a substituição da totalidade 
da fachada envidraçada e dos rufos, bem como assegurar a realização 
de trabalhos de conservação geral do edifício, por forma a que este 
possa ser colocado à disposição da população.

55.000€+iva
 de investimento

10.000€+iva
   de investimento
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concurso pÚblico para requaliFicação 
Do centro histÓrico Da mealhaDa

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, 
o lançamento do concurso público para realização da empreitada de 
Requalificação Urbanística do Centro Histórico de Mealhada, um 
investimento superior a 1,6 milhões de euros (acrescidos de IvA) e com 
um prazo de execução de 18 meses. Nos próximos dias será lançado 
também o concurso para o projeto de parque de estacionamento no 
centro histórico.

A “Requalificação urbanística do centro histórico” vai incidir sobre as 
ruas Visconde Valdoeiro e Cerveira Lebre (com a melhoria de espaços 
pedonais, zonas de aparcamento e melhoria de acesso ao Centro 
Escolar da Mealhada) e as ruas Capitão Cabral e Dr. Luís Navega (troço 
que vai da rotunda do Cineteatro Messias à Estação da CP). 

A empreitada será feita em duas fases: a primeira, a incidir nas ruas 
visconde valdoeiro e Cerveira Lebre; a segunda fase, nas ruas Capitão 
Cabral e Dr. Luís Navega, de forma a que se evite o corte de trânsito em 
todo o centro histórico, o que constituiria um grave prejuízo para todos 
os munícipes e, consequentemente, para o interesse público municipal.

Na mesma reunião foi aprovado o projeto de execução da 
“Requalificação do vazio urbano com parque de estacionamento no 
centro histórico da Mealhada”, uma obra que vai permitir a ligação 
entre a Avenida Manuel Lousada, a Rua Branquinho de Carvalho, a 
Rua das Oliveiras e a Rua 27 de Setembro. Esta intervenção permitirá 
uma melhoria significativa no tráfego viário e pedonal, bem como criar 
um parque de estacionamento. o concurso será lançado nos próximos 
dias, com um valor base estimado para a obra de 590 mil euros (+IvA). 
o prazo de execução é de dez meses.

Ambas as obras fazem parte do Plano de Ação de Regeneração 
Urbana da Mealhada (PARU), sendo objeto de candidaturas a fundos 
comunitários (Programa 2020, Fundo FEDER). 

1,6M€+iva
de investimento



14

prÉmios cinco estrelas para 
leitão, termas e hotel De luso

O Leitão da Bairrada, as Termas de Luso, o 
Grande Hotel de Luso, a Bongás Energias e a 
Soluções Ideais foram distinguidos com o Prémio 
Cinco Estrelas, no distirito de Aveiro, um galardão 
que resulta da votação dos portugueses e procura 
reconhecer o que de melhor existe nas diversas 
regiões do país.
Nesta 3ª edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões, 
a Mealhada está em destaque com a quantidade 
de empresas e produtos premiados com ligações 
ao município. Desde logo, as Termas de Luso e o 
Grande Hotel de Luso são dois ícones concelhios e 
foram distinguidos nas categorias, respetivamente, 
de “Termas” e de “Hotéis termais”. 

Ainda no âmbito das empresas, foram também 
distinguidas a imobiliária Soluções Ideiais, que tem 
uma agência na Mealhada, e a Bongás Energias, na categoria distribuição de gás em garrafa, uma empresa 
que tem também implantação no município e que, de resto, foi patrocinadora oficial da edição da FESTAME 
– Feira do Município da Mealhada, em 2019. 
Na categoria de “Cozinha Tradicional Portuguesa”, foi premiado o Leitão da Bairrada, esse ícone incontornável 
na região e que, na Mealhada, motivou (juntamente com o pão, o vinho e a água) a criação de uma marca 
que a a Câmara Municipal procura promover e divulgar: “Água, Pão, vinho e Leitão - 4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada”. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, considera que “esta distinção dos portugueses 
reforça aquilo que é por demais evidente: o leitão da Mealhada é uma referência gastronómica nacional 
incontornável, de elevadíssima qualidade. O mesmo acontece, embora a outra escala e noutras áreas, com 
as Termas de Luso e o Grande Hotel de Luso, duas instituições que prestigiam o nosso concelho”. Já em 
relação à Bongás e à Soluções Ideais, o autarca sublinha o facto de ambas as empresas criarem riqueza e 
emprego no concelho, o que, só por si, já é merecedor de aplauso. 
o Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que identifica, segundo a população 
portuguesa, o melhor que existe em cada uma das 20 regiões (18 distritos + 2 regiões autónomas) ao nível de 
recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional; 
bem como premeia empresas portuguesas que se diferenciam a nível regional. 

Através de uma votação nacional, os portugueses identificaram, para cada região, o que consideram Cinco 
Estrelas a vários níveis. Esta votação foi gerida pela Multidados.com, uma das empresas de estudos de 
mercado parceiras dos Prémios Cinco Estrelas, tendo contado no total com a participação de 313 450 
consumidores portugueses.

tuRismo
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Festame 2021 
realiza-se entre 
5 e 13 De Junho

A FESTAME 2021  vai realizar-se de 5 a 13 de junho de 2021. A edição de 2020 da Feria do Município 
da Mealhada foi cancelada por força da pandemia de CovID-19, mas a autarquia prepara já a edição do 
próximo ano. “Tudo vamos fazer para ter a melhor edição de sempre, compensando o facto de não a termos 
podido realizar este ano”, garante Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Será uma FESTAME fortíssima, com um cartaz eclético, que promete agradar aos vários públicos e com 
vários tipos de música. Rui Marqueiro explica que se a pandemia estiver controlada em 2021 e a legislação 
o permitir, é intenção do Executivo que lidera fazer uma edição memorável, compensando os munícipes, os 
expositores, as empresas e associações pelo facto da festa não se realizar este ano. “Tenho a certeza que 
todos os munícipes estarão muito tristes pelo facto de não podermos realizar a FESTAME, este ano, mas 
não podíamos fazer de outra forma. Neste momento, temos uma prioridade que é o combate à pandemia. 
Esperemos que, em 2021, tudo isto esteja ultrapassado, que surjam os medicamentos necessários para 
controlar esta doença terrível, e que possamos, todos juntos, festejar o nosso município, a nossa cultura, as 
nossas amizades”, sublinha o autarca. 

Ainda com alguns nomes para fechar, certo é que o cartaz será o mais diversificado possível, de forma a 
chegar aos adolescentes, aos adultos mais jovens, mas também aos mais idosos, com estilos que vão do pop 
ao rap e música popular. Como habitual, as noites serão complementadas com a atuação de dj’s e manter-
se-á também, antes dos espetáculos no Palco 1, as atuações no Palco 2, junto à área das tasquinhas. O 
layout da feira será semelhante ao de 2019, com área de exposição comercial e industrial, área automóvel 
e agrícola, gastronomia (tasquinhas), artesanato, área infantil, street food e bares. 

Tal como nas anteriores edições, a FESTAME 2021 manterá a matriz de gratuitidade para acesso ao recinto, 
seja por parte de visitantes, seja por parte dos expositores. 

A Feira do Município da Mealhada é a festa anual concelhia que procura dinamizar a economia local, 
criando um espaço de exposição e negócios, para além de proporcionar momentos de lazer à população, 
com a possibilidade de assistir a concertos de conceituadas bandas nacionais de forma gratuita.
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outRos

cÂmara municipal aproVa 30 mil 
euros para Juntas De Freguesia 
combaterem panDemia

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, um apoio de 30 mil euros para 
as seis juntas de freguesia do concelho usarem em 
despesas relacionadas com o combate à CovID-19. 
A União das Freguesias de Mealhada, ventosa 
do Bairro e Antes e as juntas de freguesia da 
Pampilhosa, do Luso, de Casal Comba, de Barcouço 
e da vacariça irão receber, cada uma delas, cinco 
mil euros. 
Esta verba estava prevista no orçamento Municipal 
2020, destinando-se a iniciativas de natureza 
social, cultural e recreativa. Como grande parte das 
iniciativas foram canceladas, a Câmara optou por 
manter o apoio, afetando-o, no entanto, a despesas 
que as freguesias terão no âmbito do combate ao 
coronavírus. Esta proposta será, posteriormente, 
remetida à aprovação da Assembleia Municipal. 

cÂmara aproVa 10 mil euros 
para a pampilhosense

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do 
Executivo Municipal, a atribuição e 10 mil euros 
para a Filarmónica Pampilhosense por ocasião dos 
festejos do centenário da associação. A assinatura 
da escritura que fez nascer a Sociedade “Filarmónica 
Pampilhozense” foi celebrada a 9 de maio de 1920.

aproVaDo apoio a lusoclássicos

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a atribuição de um subsídio 
suplementar de cinco mil euros ao Clube 
LusoClássicos, que se destina a apoiar a realização 
das duas maiores provas do clube: o Rally Legends 
e a Rampa Histórica do Luso. Este valor soma-se aos 
15 mil euros já aprovados pela Câmara da Mealhada, 
perfazendo um apoio global de 20 mil euros, caso 
a situação de pandemia permita a realização das 
provas.
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tômbola De 20 mil euros para Dinamizar 
comÉrcio Do concelho Da mealhaDa

A Câmara Municipal da Mealhada e a ACIBA – Associação Comercial 
e Industrial da Bairrada e Aguieira têm a decorrer a Tômbola Comércio 
Local – “Compre no Comércio Local, Promova o seu Concelho”, uma 
iniciativa que vai dar origem a milhares de euros em compras e prémios. 
O objetivo é dinamizar a economia local. 

De 1 de julho a 30 de setembro, todos os estabelecimentos comerciais, 
de serviços e de restauração sediados no concelho da Mealhada podem 
aderir a esta iniciativa que visa estimular o consumo nas lojas locais. 
Por cada 10 euros de compras será entregue, pelo estabelecimento 
comercial aderente, uma senha de participação ao cliente (máximo 
de 10 senhas por compra) que o habilitará, em cada um dos meses de 
julho, agosto e setembro, a um prémio de 500 euros em compras e a 
mais de uma centena de prémios de 50 euros em compras, também 
em cada um dos meses. 

A lógica adotada pela Câmara Municipal e pela ACIBA é geradora de 
compras. ou seja, o cliente habilita-se com uma compra inicial, mas, ao 
ser sorteado, ganha o valor do prémio, que terá que ser gasto em novas 
e posteriores compras no comércio concelhio. Guilherme Duarte, vice-
presidente da Câmara Municipal da Mealhada, apela à participação de 
todos os comerciantes. “O grande objetivo desta iniciativa é premiar 
o comércio local com 20 mil euros. Mas para que isso aconteça, os 
comerciantes – todos e não só os associados da ACIBA – devem aderir 
a esta iniciativa”. 

Carlos Couceiro e Cláudio Matos, presidente e vice-presidente/ 
diretor executivo da ACIBA, respetivamente, confessam-se satisfeitos 
pela brevidade com que a Câmara da Mealhada respondeu a esta 
iniciativa e também pelo montante do valor aprovado. Esta medida visa 
incentivar a compra no comércio local, premiando os clientes pelas 
compras efetuadas. A Câmara Municipal da Mealhada aprovou uma 
verba de 20 mil euros para a ACIBA implementar a iniciativa. 
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Câmara municipal
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cÂmara Da mealhaDa recusa Fusão 
Da socieDaDe Da água De luso

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada manifestou-se contra a intenção da Sociedade Central 
de Cervejas (SCC) de proceder à fusão de todas as empresas do grupo numa sociedade única, o que, na 
prática, representa o desaparecimento da Sociedade de Água de Luso (SAL), uma empresa que foi criada, 
na vila termal do Luso, em 1852.

Rui Marqueiro, que falou aos jornalistas tendo a seu lado a presidente da Assembleia Municipal da Mealhada, 
o vice-presidente da Câmara, os dois vereadores com pelouros e os presidentes das juntas de freguesia e 
das assembleias de freguesia do Luso e da vacariça, garantiu que enviará uma carta, a ser subscrita pelos 
eleitos locais e pela população, a apelar à Administração da SCC para não concretizar a fusão.

“A SCC deu-nos a conhecer a sua intenção de avançar com a fusão de todas as empresas do grupo numa 
sociedade única, o que representa o desaparecimento da SAL. Este desaparecimento é algo que magoa o 
município, os habitantes e a história do Luso. o Luso não seria o que é hoje se não existisse SAL. Por isso, 
queremos pedir, com toda a humildade: deixem a SAL fora desta fusão! A SAL é uma empresa emblemática, 
histórica e não se pode pôr fim, assim, a uma história de 168 anos. Isto é, para o Município da Mealhada, 
uma questão de honra”, referiu o autarca. 

Rui Marqueiro relembra que, “quando foi necessário”, a Autarquia esteve ao lado da SAL, mesmo 
assumindo prejuízos para o Município. “Nos primeiros anos de 2000 foi necessária uma grande operação 
de modernização da SAL, que implicou a deslocalização do engarrafamento do Luso para a Vacariça e 
a Câmara apoiou esta decisão, difícil, e com prejuízos para a vila do Luso. Mas tratava-se de salvar a 
empresa e fazer com que fosse competitiva”, sublinha. “Também por isso, a Câmara disponibilizou os quatro 
quilómetros de vias municipais para as condutas transportarem a água do Luso para a Vacariça”, conclui 
o autarca. 

“Portanto, há que fazer uma balanço de história, de responsabilidade, de partilha. Existe um passado que 
pedimos que perdure. Não haverá, no Luso, uma única família que não tenha tido alguém a trabalhar na 
SAL. É um sentimento de pertença e os lusenses já perderam demasiado”, afirma Rui Marqueiro. 
“Sabemos que felizmente não estão em causa os postos de trabalho, nem a normal laboração da fábrica 
na freguesia da Vacariça. Mas, enquanto presidente da Câmara da Mealhada, não posso aceitar que se 
‘mate’ a SAL e que a água que nasce no concelho da Mealhada passe a ser explorada por uma empresa 
‘estranha’ ao nosso concelho. Para mim, isso está fora de questão”, conclui o presidente do Município.
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programa De apoio à nataliDaDe
Já Distribuiu mais De 130 mil euros a Famílias

O programa de Apoio à Natalidade e Desenvolvimento Económico já atribuiu subsídios no valor total de 
129.199,66 euros, desde janeiro de 2018 até final de abril de 2020. Segundo os números do Setor de Ação 
Social, globalmente, foram apresentadas 125 candidaturas, das quais 12 foram indeferidas, duas arquivadas 
(mudança de concelho) e 41 candidaturas foram finalizadas, atingindo o limite de apoio em regulamento 
(1500€).

No decorrer de 2018, foram rececionadas 45 candidaturas, das quais 31 já foram finalizadas, atingindo o 
limite de apoio em regulamento (1500€), sendo que nove estão ainda em acompanhamentos. Relativamente 
às empresas de aquisição dos bens ou serviços, na maioria são farmácias, lojas de roupa de criança e 
hipermercados. o total de subsídios concedidos com as candidaturas do PANDEL, referentes a este 
ano (e até ao dia 29/04/2020), foi de 60.346,17€, estando ainda com remanescente (valor por pagar das 
candidaturas em acompanhamento) no valor 2.653,83€.

Em 2109, deram entrada 72 candidaturas rececionadas para avaliação, estando 10 candidaturas finalizadas 
e 55 candidaturas ainda ativas.  Em relação às freguesias de residência das crianças com candidaturas 
ativas, verificam-se 17 da União das Freguesias da Mealhada, ventosa do Bairro e Antes (11 da Mealhada, 2 
de ventosa do Bairro e 4 de Antes), 6 da freguesia de Casal Comba, 4 da freguesia de Luso, 9 da freguesia 
de Barcouço, 13 da freguesia da Pampilhosa, e 6 da freguesia da vacariça. Relativamente às empresas de 
aquisição dos bens ou serviços, constam-se na maioria farmácias, lojas de roupa de criança, hipermercados 
e equipamentos sociais (creche). o  total de subsídios concedidos com as candidaturas do PANDEL, 
referente ao ano de 2019 e até ao dia 29/04/2020, foi de 66.379,05€, estando ainda com remanescente 
(valor por pagar das candidaturas em acompanhamento) no valor 29.620,95€.

Já em 2020, foram apresentadas 20 candidaturas, das quais dez estão ativas e oito em tramitação, tendo 
as restantes sido indeferidas. 

o incentivo à natalidade aplica-se às crianças nascidas a partir do dia 1 de outubro de 2017, registadas 
no Registo Civil como naturais do Município da Mealhada. Este incentivo é atribuído por subsídio a pagar 
no mês seguinte ao nascimento da criança, até aos 24 meses de idade, a população em geral, mediante 
apresentação dos respetivos documentos de despesa referentes aos bens ou serviços necessários às 
crianças, até ao limite de 1500€. Só são consideradas como elegíveis as despesas com a aquisição de 
bens ou serviços em empresas com estabelecimento no Município da Mealhada.
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Reuniões de Câmara

delibeRações

Município
Mealhada

6 De abril

PRoJETo DE ExECUÇÃo DE REABILITAÇÃo 
Do CHALET SUISSo
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o anteprojeto do “Projeto de Execução 
de Reabilitação do Chalet Suiço”, nos termos da 
Informação n.º 3300, de 20/03/2020, da Técnica 
Superior Paula Leitão. Mais deliberou, nos termos 
da Informação n.º 5/2020, de 03/03/2020, 
complementada pela Informação de 17/04/2020, 
elaboradas pela Senhora Chefe da Divisão de 
Gestão Urbanística e Planeamento Territorial, 
Margarida Costa, para efeitos de conformidade 
com as disposições do Regulamento do PDM - 
Plano Diretor Municipal da Mealhada, recorrer à 
regra de exceção prevista no n.º 5 do artigo 73.º do 
Regulamento, uma vez que a operação a ACTAS N.º 
87 urbanística colide com a faixa de proteção de 
uma via proposta (via distribuidora secundária) que 
se reveste de caráter non aedificandi, e aprovar a 
redução da faixa de proteção da via em 1,81 metros, 
visto que tal redução não afeta a futura construção 
da via proposta.

20 De abril

ATA Do ATo PÚBLICo DE ABERTURA DE 
PRoPoSTAS DA HASTA PÚBLICA, PARA 
ALIENAÇÃo DE PARTICIPAÇÃo DA ESCoLA 
PRoFISSIoNAL DA MEALHADA
No passado dia 13 de maio foi realizada a Hasta 
Pública para alienação da participação social detida 
pelo Município de Mealhada, na Escola Profissional 
da Mealhada, E.M. Unipessoal, Lda., da qual foi 
lavrada a respetiva ata, cujo teor se transcreve na 
íntegra: “No dia 13 de maio de 2020, pelas 10H30, 
reuniu, no Cineteatro Messias, na Mealhada, o Júri 
designado para presidir ao ato público de abertura 
das propostas apresentadas à hasta pública 
mencionada em epígrafe, com a composição fixada 

por deliberação da Câmara Municipal da Mealhada 
de 4 de maio de 2020: Presidente – Rui Manuel Leal 
Marqueiro (Presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada) vogal – Guilherme José Campos Duarte 
(vice-Presidente da Câmara)  vogal – Arminda de 
oliveira Martins (vereadora)  vogal – Nuno Gonçalo 
Castela Canilho Gomes (vereador) vogal – Hugo 
André Afonso Alves e Silva (vereador) vogal – Sara 
Isabel Marques Ferreira (vereadora) vogal – Sónia 
Cristina Branquinho de Almeida (vereadora)  o 
Presidente do Júri, Rui Manuel Leal Marqueiro, 
interveio para informar os restantes membros 
do Júri e os presentes no ato público que tinha 
recebido uma mensagem de correio eletrónico, 
ontem, pelas 20H52, remetida por João Antunes 
dos Santos, Advogado, invocando a qualidade de 
mandatário da sociedade comercial D. Sancho – 
Ensino Ld.ª, detentora da Escola Profissional do 
Infante, na qual alega o incumprimento do direito 
de informação subjacente aos mais elementares 
princípios do Direito Público e Administrativo, e 
manifestou a intenção de requerer a anulabilidade 
da decisão nos meios judiciais convenientes, bem 
como recorrer à Assembleia Municipal e demais 
entidades (a mensagem consta em anexo a esta ata 
como Doc. N.º 1). o Senhor Presidente disse ter 
contactado o Advogado da Câmara Municipal, José 
Pais do Amaral, que informou não existir qualquer 
irregularidade, se tivessem sido disponibilizados 
aos potenciais interessados todos os elementos 
previstos como sendo de disponibilização 
obrigatória para consulta, nos termos previstos no 
artigo 16.º das Normas de Procedimento (doravante 
designadas abreviadamente pelas siglas NP). o 
Senhor Presidente do Júri disse ter sido isso que 
efetivamente aconteceu, tendo, inclusivamente, 
nas reuniões de visita à escola, pelos potenciais 
interessados, sido ainda dadas outras informações 
adicionais. 
o procedimento da hasta pública realizou-se em 
estrita observância das NP aprovadas pela Câmara 
Municipal da Mealhada na mencionada reunião 
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de 4 de maio de 2020, e que se dão aqui como 
integralmente reproduzidas para todos os efeitos 
legais. 

o local da realização do ato público inicialmente 
fixado era o Salão Nobre da Câmara Municipal da 
Mealhada (n.º 2 do artigo 10.º das NP). Contudo, 
atendendo a que se mantêm os constrangimentos 
à realização de reuniões/atos presenciais com 
um número significativo de pessoas, o local de 
realização do ato público foi alterado para o 
Cineteatro Messias. o proponente foi avisado pelos 
serviços de receção das propostas dessa alteração, 
no momento da respetiva entrega. 

Estiveram presentes no ato público, para além 
dos membros do Júri, o Senhor Mário Diogo, 
na qualidade de mandatário da G:P:S, o Senhor 
António Jorge Freire de Brito Calvete, titular do 
cartão do cidadão n.º 07938498 6 Zx8, Presidente 
do Conselho de Administração da empresa G.P.S. 
Gestão de Participações Sociais, S.G.P.S, S.A., bem 
como o Senhor Agostinho dos Santos Ribeiro, vogal 
do Conselho de Administração da mesma empresa. 
De seguida, o Júri verificou ter sido apresentada 
uma única proposta, rececionada pelos serviços 
(Secretaria) da Divisão Administrativa e Jurídica: 
Proposta n.º 1 – rececionada às 16H15 do dia 12 de 
maio de 2020, em sobrescrito fechado e lacrado, 
à qual foi atribuído o n.º 1. No sobrescrito consta 
a seguinte menção: Proposta para a Aquisição de 
Participação na Escola Profissional de Mealhada, 
E.M. Unipessoal, Ld.ª (artigos 6.º e 8.º das NP). 

De seguida, o Júri procedeu à abertura do envelope 
contendo a proposta e à identificação do respetivo 
proponente: 
Proposta n.º 1 – Empresa G.P.S. Gestão de 
Participações Sociais, S.G.P.S, S.A., com sede no 
Louriçal – Pombal.
Em momento posterior, e em conformidade com o 
estabelecido no artigo 6.º das NP, o Júri procedeu 

à apreciação da regularidade formal da proposta 
apresentada, ou seja, verificou se a mesma se 
encontrava instruída com todos os elementos 
obrigatórios, a saber: 
a) Identificação completa do proponente, 
designadamente:
1) no caso de pessoa singular – número de 
identificação civil, número de identificação fiscal, 
morada, estado civil, regime de bens e nome do 
cônjuge; 
2) no caso de pessoa coletiva – número de 
identificação de pessoa coletiva, número de 
identificação fiscal, sede, nome dos titulares dos 
corpos gerentes e outras com poderes para a 
obrigar, certidão do registo comercial; 
b) Declaração que ateste a regularidade da sua 
situação perante a Administração Fiscal e Segurança 
Social;
c) Declaração de aceitação das condições do 
presente Procedimento;d) Indicação inequívoca do 
objeto da Proposta;
e) o preço da aquisição da totalidade da participação 
social objeto do presente Procedimento (por 
extenso), no mínimo de 490.500,00 € (quatrocentos 
e noventa mil e quinhentos euros); 
f) Documentos que comprovem a titularidade, de 
forma direta ou indireta, de sociedade ou pessoa 
coletiva equiparada que seja detentora de escola 
profissional em funcionamento com dimensão igual 
ou superior ao da EPvL, servindo de indicador o 
n.º de turmas ativas com referência ao 1.º ano de 
todos os cursos – devidamente comprovado por 
documento certificado emitido pela Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE); 
g) Documento comprovativo de experiência em 
outras valências de ensino complementares ao 
ensino técnico-profissional; 
h) Documentos comprovativos de capacidade 
financeira para realizar a compra; 
i) Declaração expressa de aceitação dos pressupostos 
fixados para o Contrato de Arrendamento, nos 
termos do Anexo 1 ao presente documento;
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j) Declaração incondicional de não alteração 
territorial da Licença de Utilização para Ensino da 
EPvL para outro local.
verificou-se terem sido apresentados todos os 
documentos de apresentação obrigatória, elencados 
nas alíneas a) a j) do artigo 6.º das NP. Relativamente 
aos documentos comprovativos de capacidade 
financeira para realizar a compra (Relatório e Contas 
Individuais de 2018 – Anexo 47), a que se refere 
a alínea h) do mencionado artigo 6.º, o Senhor 
Presidente do Júri, Economista de formação, 
analisou a documentação e referiu que perante 
um resultado líquido do exercício de 1.826.911,19€ 
(um milhão oitocentos e vinte e seis mil novecentos 
de onze euros e dezanove cêntimos), não tinha 
qualquer dúvida em considerar como comprovada 
esta exigência constante das NP. 

o Senhor vereador Hugo Silva interveio para 
solicitar que os documentos fossem analisados pela 
Chefe da Divisão Financeira, Carla Amaro, tendo o 
Senhor Presidente do Júri informado que a Senhora 
Chefe de Divisão se encontrava em regime de 
teletrabalho e que, por isso, não seria viável realizar 
a análise solicitada, tendo acrescentado que, na sua 
perspetiva, a mesma não seria sequer necessária. o 
Senhor vereador Hugo Silva referiu que não tinha 
sido apresentada documentação financeira relativa 
ao ano de 2019. 

o Senhor Mário Diogo, Advogado do Grupo GPS, 
solicitou autorização para intervir, tendo referido 
querer dissipar quaisquer dúvidas no que respeita 
ao documento exigido na alínea h) do artigo 6.º, 
tendo sido apresentado o relatório de gestão e 
contas referente ao exercício de 2018, e não de 
2019, uma vez que estando a G.P.S.A. legalmente 
obrigada à consolidação de contas nos termos do 
Código das Sociedades Comerciais o prazo limite 
para apreciação do relatório de gestão e contas de 
2019 sempre seria o dia 31 de maio de 2020. Acresce 
que nos termos do artigo 18.º do Decreto n.º 10-

A/2020, de 13 de março, a assembleia geral anual de 
aprovação de contas de 2019 poderá ser realizada 
até 30 de junho de 2020. 
De seguida, procedeu-se à votação entre os 
membros do Júri, quanto à admissão da proposta, 
tendo sido tomada a deliberação de admissão da 
mesma, por se encontrar regularmente instruída, 
com os votos a favor do Presidente do Júri, Rui 
Manuel Leal Marqueiro, Guilherme José Campos 
Duarte, Arminda de oliveira Martins, Nuno Gonçalo 
Castela Canilho Gomes, e com os votos contra 
do Senhor Hugo André Afonso Alves e Silva e das 
Senhoras Sara Isabel Marques Ferreira e Sónia 
Cristina Branquinho de Almeida. 

o Senhor Hugo André Afonso Alves e Silva disse 
querer fazer uma declaração de voto em seu nome e 
das Senhoras vogais Sara Isabel Marques Ferreira e 
Sónia Cristina Branquinho de Almeida, que a seguir 
se transcreve: 
“Estamos contra esta venda desde a primeira hora.
Pertencemos ao júri desta hasta pública por mera 
obrigação decorrente de uma deliberação da 
Câmara Municipal de Mealhada em que a maioria 
no órgão, 4 elementos eleitos pelo Partido Socialista, 
votaram favoravelmente a uma proposta do sr. 
Presidente da Câmara Municipal, que indica como 
membros do Júri deste procedimento todos os 
vereadores da Câmara Municipal de Mealhada.

Julgamos que a venda da Escola Profissional da 
Mealhada Lda branqueia um buraco financeiro da 
gestão recente da instituição e revela uma opção 
política de desprezo pela construção Municipal 
deste projecto com quase 30 anos de empenho do 
sector Municipal e de alguns privados locais que 
apoiaram este projecto.
Não acreditamos ainda que o problema da Escola 
seja económico, tal como nos foi frisado em pelo 
Senhor. Presidente de Câmara em 2018, mas sim um 
problema de relacionado com uma gestão politizada/
partidária da instituição. 
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Mais, sobre a venda que hoje se valida nesta 
hasta pública, com um concorrente único, até pela 
“declaração de incompetência” assumida pelo Dr. 
Nuno Canilho e pela Dra. Sónia Branquinho, pela 
mera “opinião” emitida pelo sr. Presidente do Júri, 
sobre a avaliação dos pressupostos de capacidade 
financeira do proponente comprador GPS, pela 
mera análise dos elementos de contas de 2018 
desta sociedade compradora, pela inexistência de 
elementos contabilísticos da entidade compradora 
referente aos anos de 2019 e de 2020, pela ausência 
de presença e pronúncia dos serviços da Divisão 
Financeira, pela sra. Chefe de Divisão Dra. Carla 
Amaro, não julgamos cumprida a análise e a validação 
deste pressuposto de capacidade financeira para 
aquisição da Escola Profissional da Mealhada Lda. 
Por esta razão manifestamos que, politicamente 
e em reunião de Câmara, já tínhamos sido contra 
a alienação do capital da Escola Profissional da 
Mealhada Lda e reforça-se agora na análise ao 
cumprimento dos pressupostos de validação 
da entidade promitente compradora. Somos 
desfavoráveis à consumação desta venda no 
procedimento de hasta pública hoje realizado”. 

o Senhor Hugo André Afonso Alves e Silva disse 
querer fazer uma declaração de voto individual, do 
seguinte teor: 
“Nada me move contra a entidade compradora. 
Quero que isso fique absolutamente claro”. De 
seguida, o Presidente do Júri anunciou o valor da 
proposta: 
Proposta n.º 1 – 491.000,00€ (quatrocentos e 
noventa e um mil euros).
- visto ter sido apresentada uma única proposta, não 
houve lugar a qualquer licitação.
o Júri deliberou, por maioria, aprovar a proposta 
de adjudicação, provisória, das participações sociais 
objeto do procedimento de hasta pública, à empresa 
que apresentou a única proposta - G.P.S. Gestão de 
Participações Sociais, S.G.P.S, S.A., com o n.º de 
matrícula/NIPC 506 607 062- pelo valor da mesma: 

491.000,00€ (quatrocentos e noventa e um mil 
euros), que é superior ao montante de 490.500,00 
€ (quatrocentos e noventa mil e quinhentos euros), 
em conformidade com, o previsto no n.º 5 do artigo 
10.º das NP.
Estabelece o n.º 1 do artigo 14.º das NP, que o 
adjudicatário provisório deverá proceder ao 
pagamento de 10% do preço correspondente à 
aquisição das participações sociais, imediatamente 
após o encerramento da licitação, a título de sinal, o 
qual será considerado como princípio de pagamento, 
no caso de ser efetuada a adjudicação definitiva. 
Desta forma, o representante da empresa 
proponente presente na hasta pública, António 
Jorge Freire de Brito Calvete, fez entrega do Cheque 
n.º 7617998750, sacado sob a conta n.º 465 5930 da 
Caixa Geral de Depósitos, à ordem do Município de 
Mealhada, no valor de 49.100,00€ (quarenta e nove 
mil e cem euros).
Será emitida a guia de recebimento após boa 
cobrança. 
Tal como decorre do artigo 11.º das NP, a decisão de 
adjudicação definitiva cabe à Assembleia Municipal 
de Mealhada, sob proposta da Câmara Municipal de 
Mealhada, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 
61.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual 
redação. Foi declarado encerrado o ato público pelo 
Presidente do Júri, e lavrada a presente ata, nos 
termos previstos no n.º 11 do artigo 10.º das NP, a qual 
vai ser assinada pelo representante do Adjudicatário 
Provisório e pelos membros do Júri”. Da ata 
supratranscrita consta ter sido apresentada uma 
única proposta, apresentada pela empresa G.P.S. 
Gestão de Participações Sociais, S.G.P.S, S.A., no 
valor de 490.100,00€ (quatrocentos e noventa mil e 
cem euros). A proposta foi admitida por deliberação 
do Júri que a ACTAS N.º 87 presidiu à hasta pública, 
a qual foi tomada por maioria, com os votos a favor 
do Presidente do Júri, Rui Manuel Leal Marqueiro, e 
dos vogais, Guilherme de oliveira Duarte, Arminda 
de oliveira Martins e Nuno Gonçalo Castela Canilho 
Gomes, e contra, dos vogais, Hugo André Afonso 
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Alves e Silva, Sara Isabel Marques Ferreira e Sónia 
Cristina Branquinho de Almeida. 
o Senhor Presidente da Câmara colocou à votação 
do Executivo Municipal a proposta de alienação 
da totalidade da participação social detida pelo 
Município de Mealhada na Escola Profissional 
da Mealhada, E.M. Unipessoal, Lda., e o seu 
envio à Assembleia Municipal da Mealhada, para 
deliberação, em conformidade com o disposto no 
n.º 1 do artigo 61.º da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, 
com as alterações subsequentes (Regime Jurídico 
da atividade empresarial local e das participações 
locais), nos termos do qual compete à Assembleia 
Municipal, sobre proposta da Câmara Municipal, 
“deliberar sobre a alienação da totalidade ou de 
parte do capital social das empresas locais ou das 
participações locais”. 
votaram a favor da proposta, o Senhor Presidente 
da Câmara, o Senhor vice-Presidente e os Senhores 
vereadores Arminda de oliveira Martins e Nuno 
Gonçalo Castela Canilho Gomes, e contra, os 
Senhores vereadores Hugo André Afonso Alves e 
Silva, Sara Isabel Marques Ferreira e Sónia Cristina 
Branquinho de Almeida. 
A proposta de alienação foi aprovada por maioria. A 
presente deliberação foi aprovada em minuta para 
produção de efeitos jurídicos imediatos.

20 De abril

ExECUÇÕES FISCAIS (CovID 19) 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do 
Despacho n.º 16/2020, de 08/04/2020, do Senhor 
Presidente, que a seguir se transcreve:
DESPACHo N.º 16/2020
Considerando que:
1. os serviços de fornecimento de água, de recolha 
e tratamento de águas residuais e de gestão de 

resíduos sólidos urbanos são serviços públicos 
essenciais, cuja regulamentação específica decorre 
da Lei n.º 23/96, de 26 de julho; 
2. De acordo com o Regime Financeiro das Autarquias 
Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua atual redação, constituem receitas municipais 
os preços a cobrar pelo município respeitantes às 
atividades de exploração de sistemas municipais 
ou intermunicipais de abastecimento público de 
água, saneamento e de águas residuais e gestão de 
resíduos sólidos (cf. artigo 14.º e n.º 3 do artigo 21.º 
do RFALEI); 
3. Estas receitas municipais constituem receitas de 
natureza tributária, cujo regime geral consta da Lei 
Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 398/98, 17 de dezembro; 
4. A cobrança coerciva dos tributos municipais 
segue as regras do processo de execução fiscal, 
conforme decorre do disposto no artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 433/99, de 26/10, que aprovou o 
Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), no n.º 2 do artigo 12.º do Regime Geral das 
Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
53-E/2006, de 29 de Dezembro e no artigo 179.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
5. o não pagamento, no prazo fixado para o efeito, 
do preço devido pela prestação dos mencionados 
serviços, tem como consequência a instauração 
de processo de execução fiscal ao consumidor/
devedor; 
6. A instauração do processo de execução fiscal 
implica o pagamento, para além do valor em dívida, 
dos respetivos juros de mora e também da taxa de 
justiça e custas, nos termos previstos no Decreto-
Lei n.º 29/98, de 11 de fevereiro, que aprovou o 
Regulamento das Custas dos Processos Tributários; 
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7. o valor da taxa de justiça e custas onera de forma 
significativa os consumidores, dado o seu elevado 
valor, que varia em função do valor da dívida, nos 
termos previstos no citado diploma; - 8. Devido ao 
estado de emergência já decretado em 18 de março 
de 2020, e recentemente renovado por Decreto do 
Presidente da República (Decreto n.º 17-A/2020, de 
2 de abril), em resposta e combate à pandemia da 
doença CovID-19, são muitos os constrangimentos 
e dificuldades com que se deparam, tanto as famílias, 
como as empresas, nomeadamente de ordem 
económica, em consequência da perda ou redução 
de rendimentos e dividendos, respetivamente; 

Determino que, como medida excecional de apoio 
às famílias e empresas: 
1. Não sejam instaurados processos de execução 
fiscal, no corrente mês de abril, por não pagamento 
dos serviços de fornecimento de água, de recolha 
e tratamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos sólidos urbanos (consumo do mês de 
janeiro/2020); 
2. Ao pagamento dos valores em dívida que ocorra 
fora do prazo de pagamento voluntário, acrescem os 
respetivos juros de mora.
Mealhada, 8 de abril de 2020 
o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Marqueiro
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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
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