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eDitOrial
Terminamos um ano muito difícil, seguramente o mais difícil desde que estamos em democracia, conscientes 
das dificuldades que 2021 nos colocará, mas com imensa força e vontade de concretizar os projetos que 
temos em mãos e que, finalmente, passam de projeto a obra. Está no terreno a empreitada de requalificação 
do Centro Histórico da Mealhada, uma obra que inclui a criação de um parque de estacionamento e vai 
completar a requalificação da cidade, tornando-a mais apetecível a moradores e comerciantes. Avançámos 
com a requalificação da Piscina Municipal da Mealhada, um equipamento de extraordinário uso da 
população, reabilitámos o Bairro Social da Póvoa, entre outras obras. Em simultâneo, não descurámos o 
apoio às nossas populações, quer a nível Social, quer a nível da Educação ou mesmo na oferta de Cultura. 
Vamos, pois, enfrentar 2021, com a confiança e empenho necessários a fazer mais e melhor pelo Município!

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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destaque

OrÇaMeNtO De 24 MilhÕes PrOJeta NOVas Obras NO MuNiCÍPiO

A Câmara e a Assembleia Municipal da Mealhada aprovaram, por maioria, o orçamento de cerca de 24,2 
milhões para 2021, mais de três milhões do que no ano transato. o documento contempla um conjunto de 
novas obras municipais, nomeadamente a construção do novo edifício da Câmara Municipal e a requalificação 
urbanística do Centro Histórico da Mealhada, bem como a conclusão de algumas obras já iniciadas. 

São diversos os investimentos, na sede do município e nas freguesias, que serão iniciados - e com grande 
parte da obra concretizada - em 2021. o edifício dos novos Paços do Município figura à cabeça com uma 
dotação superior a dois milhões de euros (com dotação de outros quatro milhões para os anos 2022 e 2023), 
seguindo-se a requalificação urbanística do Centro Histórico da Mealhada, com mais de um milhão de euros, 
ao que se soma ainda o parque de estacionamento da Mealhada, que custará 690 mil euros. Destaque ainda 
para a requalificação da Piscina Municipal da Mealhada, um investimento que ascende a mais de 1,3 milhões 
de euros e a concretização da Casa da Juventude, em Ventosa do Bairro, orçada em 250 mil euros. 

nos investimentos que transitam de 2020 e com conclusão prevista para 2021, na sede do município, incluem- 
se a conclusão do Mercado Municipal da Mealhada, com mais de 1,1 milhões de euros, a requalificação do 
Bairro Social da Póvoa, com uma verba de 580 mil euros, a conclusão da empreitada de ligação dos sistemas 
alta e baixa de Mealhada, com 655 mil euros, e a conclusão das obras na Escola Secundária da Mealhada, 
com um custo de 915 mil euros. o processo de aquisição da Quinta do Murtal, que permitirá reordenar 
urbanisticamente a sua envolvente com um Plano de Pormenor, terá a sua conclusão também no próximo ano, 
traduzido num investimento de meio milhão de euros. 
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iNVestiMeNtOs Na PaMPilhOsa e NO lusO
Além da cooperação com as juntas e união de Freguesias, os documentos previsionais para o ano 2021 contemplam 
obras de maior investimento como a aposta num sistema inovador de recolha de resíduos, cujo investimento 
ultrapassa 1,1 milhão de euros. no Luso, sobressaem os investimentos relativos ao Parque de Estacionamento 
(410 mil euros) e à Sala Polivalente, cujo início será em 2021, com dotação de 52 mil euros, mas com o “grosso” da 
obra, no valor de 1,7 milhão de euros, a desenvolver-se nos anos seguintes.

o mesmo acontece na Pampilhosa com diversos investimentos. A requalificação da baixa iniciar-se-á em 2021, 
estando dotada uma verba de 62 mil euros, mas a obra, de mais 2,8 milhões, concretizar-se-á nos próximos anos. 
Também o “Chalet Suisso” terá o início da empreitada de recuperação (36 mil euros), desenvolvendo-se a obra, 
de mais de 1,5 milhão, em 2022 e 2023. A ecopista de Pampilhosa à Figueira da Foz, em cooperação com a CIM- 
Região de Coimbra, será também uma obra a concretizar no próximo ano. 

Em Barçouço, prevê-se uma intervenção no local da feira de Santa Luzia, no valor de 170 mil euros, e prevê-se 
também, na freguesia da Vacariça, a conclusão do Regadio de Santa Cristina, obra de 135 mil euros. na Mata 
nacional do Bussaco, estão previstas, nos próximos anos, obras de reparação das garagens do Palace (960 mil 
euros) e de recuperação do Chalet de Santa Teresa e ermidas residenciais. o orçamento prevê ainda obras em 
viadutos e arruamentos um pouco por todo o município, num investimento superior a 2,3 milhões de euros. 

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, “este é um orçamento que procura o 
incremento do investimento tendo em conta a inapropriadamente chamada bazuca, bem como o novo período 
de programação, mantendo sempre um saudável equilíbrio financeiro”. 

uM MilhãO De eurOs Para O COMbate à PaNDeMia
no que se refere ao apoio a instituições particulares de solidariedade social 
(IPSS), associações de bombeiros e comunidade no contexto da pandemia 
de Covid-19, em 2020, o Município despendeu de uma verba que rondou 
um milhão de euros, desde testes a equipamentos de proteção individual, 
subsídios ou ações de informação. “Este apoio continuará, em 2021, enquanto 
tal se justificar”, assegura o autarca.  

o município irá também apoiar as empresas concelhias, na medida do que 
lhe for possível, de forma complementar ao apoio do Estado. “Agora, que 
foi legislado o apoio à economia local e, diretamente, às empresas, estamos 
preparados para dar também um apoio às empresas do concelho da Mealhada 
que o venham a solicitar, em coordenação com os apoios solicitados e obtidos 
junto da Administração Central”, sublinha Rui Marqueiro. 
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CÂMara iseNta PequeNas eMPresas 
De PaGaMeNtO De DerraMa

A Câmara da Mealhada aprovou os impostos para 2021. Além de manter 
as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do IRS aplicadas 
nos três últimos anos, a autarquia vai isentar de derrama as empresas do 
concelho que tenham tido uma faturação igual ou inferior a 150 mil euros 
e reduzir a taxa para as que obtiveram um volume de negócios acima 
deste valor. 

no próximo ano (2021), o Executivo de Rui Marqueiro vai isentar de 
derrama as empresas que tiveram, em 2020, um volume de negócios 
igual ou inferior a 150 mil euros e reduzir a taxa, para as restantes, para 
0,75%. Recorde-se que, nos três últimos anos, a taxa aplicada era de 1%.

TAXAS DE IMI E IRS MANTêM-SE
A taxa de IMI continuará a situar-se nos 0,3% para os prédios urbanos, 
o mínimo permitido por lei, acrescido de uma redução, tendo em conta 
o número de dependentes que compõem o agregado familiar do 
proprietário: redução de 20€ para quem tenha um dependente, de 40€ 
para dois dependentes e de 70€ para três ou mais dependentes. 

o Executivo vai manter também a taxa de IRS em 2%, o que corresponde 
a uma redução de 60% da receita que seria arrecadada pela Câmara se 
o valor fosse fixado no máximo permitido por lei. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, defende que o 
município procura adotar “uma fiscalidade benigna quer para empresas, 
isentando-as ou cobrando metade do que a lei permite, quer para as 
famílias, devolvendo, por exemplo, no caso do IRS, 3% e cobrando 
apenas 2% dos 5% possíveis”. A decisão constitui ainda incentivo para 
fazer face às dificuldades resultantes da difícil conjuntura económica e 
financeira que o país atravessa, devido à pandemia de Covid-19.

TAxAS E IMPoSToS

IMI
0,3%

+20€  1 dependente
+40€  2 dependentes
+70€ + 3 dependentes

DERRAMA
Isentos até 150mil€

0,75% restantes

IRS
2%

+20€  1 dependente
+40€  2 dependentes
+70€ + 3 dependentes
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CaMPaNha De iNCeNtiVO à COMPra 
NO COMÉrCiO lOCal e NOs restauraNtes

A Câmara Municipal da Mealhada lançou uma campanha pública, na quadra natalícia, de apelo ao consumo 
no comércio tradicional e nos restaurantes do concelho. “Este natal, escolha o concelho da Mealhada. Prefira 
o comércio local. o que cá comprar, cá fica!”. Foi esta a mensagem de comunicação que foi divulgada nas 
redes sociais. Quanto aos restaurantes, o slogan difundido na rede nacional de multibanco foi: “Celebre este 
natal com leitão da Mealhada!”.

“Temos de ajudar o comércio local, particularmente nesta altura tão difícil, tão dolorosa para os lojistas, para 
os empresários. E, por isso, procuramos dar o nosso contributo com esta campanha de natal, que lançámos 
nas redes sociais e em alguns locais públicos, de incentivo às pessoas para fazerem as suas compras natalícias 
no pequeno comércio, nas lojas do nosso concelho. unidos, somos mais fortes. E se cada um de nós der o seu 
pequeno contributo, ajudaremos a salvar a economia local”, explicou o presidente da Câmara, Rui Marqueiro.
Para além de suportar os custos desta campanha nas redes sociais, com vídeos em que os protagonistas são 
os próprios lojistas e os “clientes” (figurantes) são pessoas de associações locais, a Câmara Municipal atribuiu 
uma verba de cinco mil euros para a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA) 
promover um sorteio de vouchers de compras no comércio tradicional concelhio.

“Já no verão passado o Município havia atribuído uma verba de 20 mil euros para a ACIBA sortear vouchers 
de compras no comércio local. E, agora, voltámos a apoiar essa medida”, sublinhou Rui Marqueiro. Quanto à 
restauração, foi feito o apelo à compra de leitão da Mealhada, em take-away ou entregas ao domicílio, numa 
campanha que decorreu em centenas de terminais de multibanco, com especial incidência nas zonas do 
Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra.

Covid-19

MerCaDiNhO De artesaNatO 
aJuDOu artesãOs a “FiNtar” Crise 

o Mercadinho de natal, dedicado a artesanato, realizou-se de 2 a 16 de 
dezembro, na antiga Destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), na 
Mealhada. Esta foi uma forma daCâmara Municipal apoiar os artesãos 
do concelho que, por causa da pandemia, não participaram em nenhuma 
feira de artesanato.
uma escultura, um quadro, um cesto… as opções foram muitas para 
quem se deslocou à Destilaria do IVV na espectativa de adquirir um 
presente de natal ideal. Para além do artesanato, o Mercadinho teve 
à venda produtos disponíveis da Loja 4 Maravilhas, como os vinhos 
e outros produtos locais, e ainda de livros e publicações relativas ao 
município ou de autores locais.
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MeDiDas eXCeCiONais De taXas e De VeNDa aMbulaNte atÉ JuNhO

A Câmara da Mealhada aprovou, em dezembro de 2020, a suspensão da proibição de venda ambulante, tal 
como já havia feito desde o início da situação de pandemia. Aprovou também a isenção de taxas de esplanada 
e autorizar o aumento do espaço de esplanadas. 

Até junho de 2021, será permitido o exercício da atividade de restauração ou de bebidas não sedentária, 
no concelho da Mealhada, a qual consiste na atividade de prestar serviços de alimentação e de bebidas, 
mediante remuneração, em que a presença do prestador nos locais da prestação não reveste um caráter fixo 
e permanente, nomeadamente em unidades móveis ou amovíveis. 

Aprovou ainda a isenção total de taxas municipais, nomeadamente de esplanadas, quiosques e outras 
ocupações da via pública, num valor global estimado de mais de 11 mil euros. Para o mesmo período, o 
Executivo deliberou autorizar excecionalmente, e enquanto durarem as restrições de ocupação relativas aos 
estabelecimentos de restauração e bebidas, o aumento da área de ocupação das esplanadas, a requerimento 
do interessado, com o objetivo único de cumprimento das regras de distanciamento entre clientes, a analisar 
caso a caso.

Também no que se refere ao consumo de água, o Executivo prolongou as medidas já anteriormente aprovadas, 
nomeadamente a suspensão da instauração de processos de execução fiscal, no 1.º semestre do ano de 2021, 
por não pagamento dos serviços de fornecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos sólidos urbanos (consumos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, e de 
janeiro, fevereiro e março de 2021);

CÂMara FiNaNCia VaCiNaÇãO CONtra a GriPe 
a tODOs Os MuNÍCiPes COM Mais De 65 aNOs 

A Câmara da Mealhada decidiu pagar a vacinação contra a gripe aos cerca de quatro mil munícipes com mais 
de 65 anos recenseados no concelho.  Esta é mais uma medida do Município com vista à defesa da população 
mais frágil, os idosos, em tempo de pandemia. 
A vacinação, que surge no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Executivo de Rui Marqueiro e a 
Associação Dignitude, decorreu em seis farmácias do concelho, aquelas que aderiram ao programa a convite 
da Associação. 
Apesar da vacina da gripe ser gratuita no Sistema nacional de Saúde, o objetivo da Câmara Municipal foi o 
de evitar congestionamentos nos centros de saúde. Assim, todas as pessoas, com mais de 65 anos, puderam 
solicitar marcação prévia numa farmácia, suportando a Câmara da Mealhada o custo da vacinação.  
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SC da Misericórdia da Mealhada   20485,12€
CAP da Pampilhosa    12668,82€
JI Dr.ª Odete Isabel    12410,74€
CS da Freguesia de Casal Comba   12189,52€
ADCR de Antes     10198,58€
JI de Sant’Ana     9203,10€
APPACDM – Centro de Santo Amaro  6917,21€
Casa do Povo da Vacariça   6695.99€
CS Comendador Melo Pimenta   6695.99€
CSP de Ventosa do Bairro   6659,12€
A Jovens Cristãos do Luso   6474,77€
Fundação Bissaya Barreto   5737,39€ 
CC do Canedo AD- ELO    5663,65€

aPOiO De 300 Mil eurOs 
Para iPss e bOMbeirOs 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a atribuição de um subsídio de 
122 mil euros para ajudar as instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS) a suportar os custos 
de combate à Covid-19. As duas corporações de 
bombeiros do município receberam 50 mil euros. 
Esta é a segunda tranche de uma verba global 
extraordinária de 200 mil euros atribuída às IPSS do 
concelho com as valências de residência de idosos, 
jardim de infância, creche, entre outras respostas 
enquadradas na Ação Social. no início da pandemia 
foram atribuídos 78 mil euros e agora foram aprovados 
os 122 mil euros. 
Serão apoiadas 13 instituições com um valor fixo de 
cinco mil euros aos quais se soma uma verba variável 
em função do número de utentes. 

aPOiO aO assOCiatiVisMO DesPOrtiVO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, 
a atribuição da globalidade da verba do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo (PAAD) para que as coletividades, apesar 
da inatividade provocada pela pandemia, possam fazer face às suas 
despesas. 

Metade dos 115 mil euros destinados a apoiar as associações desportivas 
já havia sido antecipado em julho deste ano, para apoiar os clubes com 
as despesas inerentes à Covid-19, e o restante valor, 57.500 euros, será 
agora entregue, também com o mesmo objetivo. 

Depois da entrada do concelho da Mealhada em “Estado de Emergência”, 
no dia 16 de novembro, foi feita uma reunião com as associações 
desportivas locais para avaliar as condições em que estava a decorrer 
a prática e os eventuais constrangimentos que estavam a sentir para 
a prossecução da sua atividade. “Dos vários temas apresentados e 
debatidos, o principal foi a falta de capacidade financeira para continuar 
em funcionamento, face às reduzidas ou inexistentes fontes de receita. 
Alguns clubes referiram mesmo que estava difícil a sua sobrevivência”, 
explicou Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada. 

Assim, face à continuação do estado pandémico e consequentes 
dificuldades, o Executivo Municipal deliberou atribuir, a título excecional, 
os restantes 50%, inscritos no orçamento municipal, relativos ao PAAD. 
As 17 associações receberão montantes que se situam entre os 275,22 
euros e os 8.937,72 euros, tal como já havia acontecido em julho.

AD de Barcouço  
770,62 €
ADC Pescadores da Pampilhosa 
550,44 €
AH Bombeiros da Mealhada  
4 898,88 €
A P8 Academia de Futsal  
3 784,26 €
A Trilhos Luso Bussaco  
3 398,94 €
AC do Luso  
6 550,20 €
Casa do Povo da Vacariça  
4 499,82 €
CR de Antes  
12 866,46 €
CRCD do Travasso  
1 059,60 €
CD do Luso  
11 765,58 €
FC da Pampilhosa  
17 269,94 €
FC de Barcouço  
3 109,96 €
GD da Mealhada  
17 366,28 €
HC da Mealhada  
17 875,44 €
Luso Ténis Clube  
4 142,04 €
N de Karaté da Pampilhosa  
1 954,06 €
SC Carqueijo  
3 137,48 €
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obRas

requaliFiCaÇãO DO CeNtrO histÓriCO 
Da MealhaDa está NO terreNO

A requalificação urbanística do Centro Histórico da Mealhada, uma 
intervenção que custará 1,3 milhão de euros, foi consignada. A obra 
demorará 18 meses, mas será feita de forma faseada para garantir a 
circulação de trânsito e diminuindo os transtornos a moradores.
A intervenção irá requalificar as Ruas Visconde Valdoeiro, Dr. Cerveira 
Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís navega. o cronograma de trabalhos 
prevê o início da empreitada na rua dr. Cerveira Lebre, da zona dos CTT 
em direção a sul, estendendo-se, depois, a toda a Visconde Valdoeiro 
(passando também junto à entrada principal do Centro Escolar da 
Mealhada). Esta intervenção durará cerca de um ano. 

A segunda fase da obra, que durará cerca de seis meses, incidirá sobre as 
ruas Capitão Cabral e, posteriormente, Dr. Luís navega, desde a Estação 
de Caminhos de Ferro da Mealhada até à rotunda do Cineteatro Messias. 
os trabalhos a executar incluem demolições, obras em pavimentos, arruamentos e passeios, marcas rodoviárias 
horizontais e verticais, trabalhos de abastecimento de água e de drenagem de águas pluviais e residuais. 
Paralelamente, está também a avançar a “Requalificação do vazio urbano com parque de estacionamento 
no centro histórico da Mealhada”, uma obra que vai decorrer na zona sul da urbanização do Choupal e que 
permitirá 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, bem como criar um 
parque de estacionamento no centro histórico da cidade. Esta obra ultrapassa os 676 mil euros e o prazo de 
execução é de dez meses. 

Ambas as obras fazem parte do Plano de Ação de Regeneração urbana da Mealhada (PARu).
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinha que o PARu é um projeto fundamental para o 
reequilíbrio da cidade e a melhoria do espaço público. Procuramos requalificar o centro da cidade no sentido 
de a tornarmos mais apetecível, potenciar o comércio e criar melhores espaços de circulação para peões e 
automóveis”. “É um projeto no qual temos trabalhado há largos meses e que começa agora a chegar à fase 
que todos queremos, que é a de obra”, sublinha o autarca, apelando à compreensão dos munícipes face aos 
inevitáveis transtornos causados pelos trabalhos. 

1.320.000€
   de investimento

FASE 1
Ruas Visconde Valdoeiro 
e Troço da Rua Cerveira Lebre 

Sub-fase 1
Rua Dr. José Cerveira Lebre 
Sub-fase 2
Rua Visconde Valdoeiro, entre a Avª 
Dr. Luís C. navega, e a Trav. Dr. Luís 
C. navega 

FASE 2
Ruas Capitão Cabral e Dr. Luís 
navega 

Sub-fase 1
Rua Capitão Cabral 
Sub-fase 2
Avª Dr. Luís Correia navega

N
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CÂMara CONsiGNa Obra De reabilitaÇãO 
Da reDe De DistribuiÇãO De áGua 
MELHORIAS ABRANGEM FREGUESIAS DE VENTOSA DO BAIRRO, 
BARCOUÇO E LUSO

A obra de “Reabilitação da Rede de Distribuição e Adução de Água em 
Ventosa do Bairro, Barcouço e Luso”, que ascende a cerca de 700 mil 
euros, foi consignada, tendo como prazo de execução um ano. 

A empreitada visa a substituição das redes de distribuição de água em 
parte das freguesias de Barcouço e de Luso e da localidade de Ventosa 
do Bairro. Esta obra é um dos diversos investimentos que a Autarquia 
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 suas perdas. 

A Câmara 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, Vimieira e Lendiosa 
(substituição da rede que era em fibrocimento) 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 construção de um novo reservatório no 
Carqueijo.

Mais De  120 Mil eurOs Para requaliFiCaÇãO 
DO JarDiM PÚbliCO Da PaMPilhOsa 

o Jardim Público da Pampilhosa está a ser objeto de uma empreitada 
de beneficiação com um investimento superior a 120 mil euros. A 
intervenção da Câmara Municipal da Mealhada visa a requalificação 
de pavimentos, assegurando a circulação a pessoas com mobilidade 
condicionada. 

A intervenção, que demorará cerca de 90 dias, passa por pavimentar os 
percursos existentes de forma a torná-los mais regulares e seguros tendo 
em atenção as pessoas com mobilidade reduzida, assim como assegurar 
as necessidades de recreio e lazer da população. Inclui a colocação 
de um módulo de instalações sanitárias (atualmente são usadas as do 
restaurante ali existente), bem como a substituição da esplanada e do 
mobiliário urbano danificado.

o percurso existente encontra-se, atualmente, em mau estado de 
circulação pedonal, devido a pedras soltas e lamas, na altura das chuvas. 
“Este é um espaço nobre da vila da Pampilhosa, bastante usado pela 
população e que importa preservar e melhorar. os espaços verdes 
são essenciais à qualidade de vida das populações e vamos beneficiar 
este jardim de forma a tornar-se ainda mais agradável a todos quantos o 
usam”, sublinha Rui Marqueiro.

120.000€
   de investimento

700.000€
   de investimento
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MeiO MilhãO Para reabilitar 
bairrO sOCial Da PÓVOa

o Bairro Social da Póvoa da Mealhada está a ser objeto de uma obra 
de reabilitação e beneficiação energética que ascende a meio milhão 
de euros.  São 14 as frações, propriedade da Câmara Municipal da 
Mealhada, a ser intervencionadas: oito T3, quatro T4 e dois T2. As obras 
incidem no interior, na cobertura e nas fachadas, com aplicação do 
sistema ETICS (vulgo cappotto), com substituição de janelas e aplicação 
de painéis solares. 

o plano de trabalho prevê uma intervenção em três fases, por forma 
a minimizar os inconvenientes às famílias residentes, estando, inclusive, 
previsto o realojamento de alguns inquilinos em apartamentos disponíveis 
no mesmo bairro. 
A empreitada, que já começou, tem a duração e um ano e custará 
499.740,45€ mais IVA. o Bairro Social da Póvoa é constituído por 24 
apartamentos, sendo 14 propriedade do município. Destes, oito estão 
habitados e seis estão, atualmente, devolutos. 

o Bairro Social da Póvoa foi construído em 1982, no âmbito das políticas 
públicas de habitação, promovidas pela Administração Central.  
“Esta é uma obra que visa a melhoria das condições de vida de algumas 
famílias do nosso município e que, portanto, encarámos como prioritária, 
até pelo facto de conseguirmos fundos europeus para a mesma. É esta 
política que procuramos seguir no Executivo: gerir bem e aproveitar os 
fundos que vão sendo disponibilizados”, explica o presidente da Câmara 
da Mealhada, Rui Marqueiro.

está aDJuDiCaDa a beNeFiCiaÇãO 
Da PisCiNa MuNiCiPal Da MealhaDa 

A Câmara da Mealhada adjudicou a empreitada de beneficiação da Piscina Municipal, pelo valor de 1.369.337,37 
euros. A intervenção na Piscina Municipal deverá ter início em fevereiro de 2021. 

A empreitada visa melhorar as condições gerais da piscina, nomeadamente no que concerne à sua eficiência 
energética, que apresenta, atualmente, custos muito elevados de consumo de energia. o projeto inclui, por 
isso, a construção de uma central térmica de produção de energia com utilização de biomassa e aplicação 
de painéis solares, além de trabalhos ao nível das fundações e estruturas em betão, alvenarias, substituição 
de caixilharias, serralharias e revestimentos, bem como trabalhos nas instalações, equipamentos e sistemas 
do edifício, tais como águas e esgotos domésticos e pluviais, eletricidade e aquecimento, ventilação e ar 
condicionado (AVAC).

1.369.337€
   de investimento

500.000€
   de investimento
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eduCação

MealhaDa iNauGura sala iNOVaDOra 
que JuNta teCNOlOGia a trabalhOs MaNuais 

A Câmara da Mealhada inaugurou, em outubro, na escola secundária da sede do município, a sala Ambiente 
Educativo Inovador, um espaço aberto a todo o universo escolar, que junta as mais avançadas tecnologias 
a uma vertente oficinal. A nova sala integra o projeto de Combate ao Insucesso Escolar, promovido pela 
Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra (CIM–RC), que, na Mealhada, incluiu também a criação de 
salas snoezelen e de equipas multidisciplinares. 

A tradicional disposição de secretárias e mesas dá lugar, nesta “sala do futuro”, a cadeiras giratórias, a pufs, 
a estações de computador e de investigação com recurso a microscópio, a um mini estúdio de televisão, 
a áreas de projeção, inclusive 3d, ou a estações oficinais onde existem serras, berbequins, tornos e outras 
ferramentas a fazer lembrar as velhinhas salas de trabalhos manuais. A fusão da tecnologia com os tradicionais 
trabalhos manuais foi, de resto, o conceito escolhido para este novo espaço. “Hoje, todos sabemos que não 
chegam as competências intelectuais para se ser um bom aluno. São necessárias outras, como as de criar, 
interagir, partilhar, investigar. É isso que procuramos que se faça aqui. numa mesma sala, teremos alunos a 
criar, a saber fazer manualmente, por exemplo, na parte de oficina, enquanto noutro grupo estarão a colaborar 
entre si, por exemplo, para criar um programa de televisão. E outros estarão a investigar, noutra estação de 
trabalho, com recurso a microscópios ou robôs”, explicou Fernando Trindade, diretor do Agrupamento de 
Escolas da Mealhada. 

Esta sala, por enquanto de uso condicionado por força das medidas preventivas de Covid-19, foi idealizada 
para ser usada por alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário. É composta por seis estações de 
trabalho (Apresentar, Criar, Desenvolver, Investigar, Partilhar, Interagir) às quais se junta a parte oficinal. o 
investimento rondou os 40 mil euros, sendo 25 mil oriundos da CIM – RC, no âmbito dos Planos Integrados e 
Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, e 15 mil euros da Câmara Municipal da Mealhada, aplicados na 
requalificação das salas que deram origem a este novo espaço. 

“Espero que este seja um espaço útil para alunos e professores, que gostem dele, que possam daqui tirar 
mais-valias ao longo do vosso percurso escolar”, afirmou Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, dirigindo-se aos alunos presentes na cerimónia de inauguração. 
José Alexandrino Mendes, presidente da CIM – RC, sublinhou “a aposta estratégica da Câmara da Mealhada 
na Educação” e referiu “a necessidade da escola se adaptar às novas tecnologias e aos jovens do futuro”. o 
presidente da CIM de Coimbra aproveitou para elogiar “o excelente trabalho que a Câmara da Mealhada e 
o presidente Rui Marqueiro têm feito a favor da Educação concelhia, oferecendo as melhores condições à 
comunidade escolar”. 
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CÂMara subsiDia atiViDaDes 
lÚDiCO-PeDaGÓGiCas

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a atribuição de subsídios para 
apoio de atividades lúdicas e pedagógicas nos 
jardins de infância e escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. no total, o Agrupamento de Escolas da 
Mealhada recebeu 9.389,50 euros. o Executivo de 
Rui Marqueiro aprovou ainda 19.970 euros destinados 
a Bolsas de Estudo e de Mérito. 

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, 
o Agrupamento de Escolas da Mealhada recebeu 
7.354.50€ para o desenvolvimento de atividades nas 
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Antes, Casal 
Comba, Centro Escolar do Luso, Centro Escolar da 
Mealhada, Barcouço e Centro Educativo da Pampilhosa. o valor resulta da atribuição de 82,5€ por turma a 
que se somam 9€ por aluno.
no que se refere ao ensino pré-escolar, o valor aprovado para o ano letivo 2020/2021 foi de 2.035,00€ (55€ 
por turma e mais 6€ por aluno) para os jardins de infância de Antes, Casal Comba, Luso, Mealhada, Canedo, 
Carqueijo, Pampilhosa e Quinta do Valongo.

na mesma reunião, o Executivo de Rui Marqueiro aprovou a atribuição de dez bolsas de estudo para 
estudantes do ensino secundário, de mil euros cada, e outras dez bolsas destinadas a alunos do ensino 
superior, de 697 euros cada, totalizando 16.970 euros. Estas bolsas, de acordo com o regulamento, destinam-
se a estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas. 
Foram ainda aprovadas três Bolsas de Mérito, de mil euros cada, destinadas a alunos do ensino secundário.

bOlsas De MÉritO Para 
Os MelhOres aluNOs
os três alunos distinguidos com as bolsas de mérito 
foram Tomás Matias, que no passado ano letivo, 
no 11.º ano, alcançou a média de 19 valores, Daniel 
Candal, que alcançou igualmente a média de 19 
valores no 10.º ano, e Ana Flor Marques, que no ano 
letivo 2019/20, no 9.º ano, obteve uma média de 4,9 
valores.
 
na cerimónia de entrega das bolsas, o presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, 
sublinhou a importância do reconhecimento do mérito – a par da importância das preocupações sociais na 
educação, espelhadas na atribuição de bolsas de estudo. “É de toda a justiça reconhecer o mérito daqueles 
que, como vocês, chegam a patamares de excelência. É um orgulho para a Mealhada ter estudantes deste 
nível que serão grandes profissionais no futuro”, afirmou, dirigindo-se aos jovens, que adiantaram querer 
seguir carreiras nas áreas da bioengenharia, matemática e medicina.
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despoRto

MealhaDa DistiNGuiDa 
“MuNiCÍPiO aMiGO DO DesPOrtO” 

A Mealhada foi distinguida, pelo quarto ano 
consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”, 
um galardão atribuído, na Figueira da Foz, pela 
plataforma Cidade Social, entidade que conferiu 
também à Mealhada a distinção de “Recomendada” 
no concurso de Intervenção Covid-19 no Desporto e 
na Atividade Física, em resultado das boas práticas 
adotadas pela Câmara Municipal ao longo do ano. 

“É uma satisfação receber ininterruptamente, desde 
2017, esta distinção. o Município da Mealhada tem, 
de facto, boas infraestruturas desportivas em diversas 
freguesias, desde pavilhões, a piscinas, ou o centro 
de estágios, ao serviço da população. Além disto, destaca-se também pelas atividades que vai abraçando, 
algumas de âmbito nacional, que, além da vertente desportiva, têm implicações positivas na nossa economia”, 
sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

Atribuído pela plataforma Cidade Social e avalizado pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, 
o prémio procura reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto 
nos municípios portugueses. Para atribuição do título, são tidas em conta dez áreas de análise: organização 
desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, 
parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Incide ainda sobre diferentes aspetos de 
gestão do desporto, como o modelo de gestão implementado e os seus resultados, o desenvolvimento de 
uma atitude sustentável através do desporto ou a abordagem solidária e inclusiva através do desporto.
Já em relação à distinção “Recomendada”, atribuída no âmbito da Covid-19, a Mealhada foi premiada 
por causa de iniciativas como “Mealhada em Movimento em Casa”, uma programação do município que 
disponibilizou conteúdos online destinados a toda a população, incentivando a prática de exercício físico 
durante o confinamento.

A Cidade Social, organização que atribuiu os referidos prémios, pretende que o reconhecimento seja feito 
em relação à intervenção que os municípios têm ao nível do desenvolvimento desportivo em geral e, em 
particular, na gestão de instalações desportivas artificiais e naturais, na gestão de eventos desportivos e na 
gestão de programas desportivos.

PisCiNas Da MealhaDa 
reCeberaM PrOVas De NataÇãO

As Piscinas Municipais da Mealhada receberam o “V Meeting de Masters 
das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, que contou com uma centena 
de atletas oriundos de 28 clubes. Recebeu ainda a primeira edição do 
Torregri, que contou com 99 atletas, oriundos de 12 clubes. 
Em novembro, acolheram o Torneio Zonal norte - Juniores e Seniores, 
uma prova que contou com a participação de 38 clubes e de 202 
atletas e na qual foram batidos dois recordes nacionais, pela atleta Ana 
Margarida Guedes.
As provas decorreram sem público e cumprindo todas as normas 
impostas pela Direção-Geral da Saúde e pela delegada de saúde da 
Mealhada.
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MuNiCÍPiO FOi esCOlhiDO Para a PriMeira eDiÇãO Da “taÇa 1947” 

o Município da Mealhada foi palco da “Taça 1947”, uma nova competição nacional em hóquei em patins que 
trouxe ao Pavilhão Municipal do Luso as oito melhores equipas do campeonato português no final da primeira 
volta. A prova decorreu de 9 a 13 de dezembro, no Pavilhão Municipal do Luso.
Esta nova prova é carregada de simbolismo e de história já que presta homenagem e evoca o ano de 1947, data 
em que Portugal conquistou, pela primeira vez, os títulos de Campeão do Mundo e Campeão da Europa, no 
Pavilhão dos Desportos (Carlos Lopes), em Lisboa. 
o simbolismo passa também pelo local onde se realizou a prova. A Mealhada é, desde há muitos anos, “a casa 
das seleções de hóquei em patins”, como sublinhou Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de 
Portugal. “As seleções centram-se neste concelho desde 2004 e já não é só uma parceria, sentimo-nos como 
uma família, quer na relação com a Câmara Municipal da Mealhada, quer na relação com o Grande Hotel do 
Luso. Estamos aqui como em casa”, afirmou Luís Sénica.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, assegurou que, embora num contexto difícil, 
“não podia virar costas a uma parceria de longa data, até porque a Federação Portuguesa de Patinagem, com 
a presença regular das suas seleções no Município da Mealhada, dá um contributo significativo à economia 
local”. “Vivemos tempos difíceis, mas temos que ser resilientes e esta Taça 1947 vai acontecer e esta primeira 
edição vai ser na Mealhada. É um acontecimento cheio de história, positivo para o mundo do desporto, para 
o país e para o Município da Mealhada”, sublinhou Rui Marqueiro, garantindo que a prova se fará com todas 
as medidas de segurança.

“uM CaFÉ COM… aNDrÉ rOCa” realizOu-se eM OutubrO

A iniciativa “um café com...” voltou a realizar-se, no dia 30 de outubro, tendo como convidado André Roca, 
treinador da Academia do Fulham FC e Professor St Mary university, em Inglaterra. 
André Roca falou, sobretudo, acerca do treino técnico, de habilidades cognitivas e fadiga mental, bem como 
da metodologia da Academia do Fulham Football Club, na qual é treinador. 
A conversa com o treinador português decorreu online, no facebook da Associação de Futebol de Aveiro 
(facebook.com/afaveiro), devido às condicionantes inerentes à situação de pandemia de Covid-19. 
Esta edição de “um café com …”, realizada pela Divisão de Desporto e Educação da Câmara Municipal da 
Mealhada, resulta de uma parceria com a Associação de Futebol de Aveiro e o Centro de Investigação do 
Desporto e da Atividade Física (CIDAF), da universidade de Coimbra. 
“o café com...” é uma rubrica que procura, através do contacto com profissionais do mundo do desporto, 
colocar em debate diversas problemáticas e contribuir para a partilha de conhecimentos e experiências 
desportivas.
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MarKl, tiM, azeitONas e quiM rOsCas & zeCa estaCiONÂNCiO
sãO aPOstas DO CiNeteatrO Messias Para 1º seMestre De 2021 

Tim (vocalista e baixista dos xutos e Pontapés), Eduardo Madeira, a dupla de comediantes Quim Roscas e Zeca 
Estacionâncio, os Azeitonas e nuno Markl são as principais apostas do Cineteatro Messias, na Mealhada, 
para o primeiro semestre de 2021.

o cartaz abrirá, no dia 22 de janeiro, às 17h, com uma palestra motivacional a cargo do ator Paulo Azevedo. É a 
primeira vez que o “Messias” apresenta um evento desta natureza, aberto a todo o público, mas assumidamente 
direcionado para empresas e associações. Paulo Azevedo tem sido um excelente orador, proferindo palestras 
motivacionais amplamente aplaudidas. 

no dia seguinte, a tarde será dedicada ao público infantil, com a peça “A história de João Pateta”. Trata-se de 
um teatro, com uma dose de comédia com informação pedagógica importante, baseado numa obra que é 
recomendada para pré-escolar e 1º ciclo e integrada no Plano nacional de Leitura. 

no mesmo sábado, dia 23, às 17h30, será inaugurada a exposição do artista Francisco Saldanha, denominada 
“nem eu sabia que sabia fazer”. Saldanha é conhecido pelo seu virtuosismo enquanto multi-instrumentista e 
compositor. Até há pouco tempo, nem ele próprio sabia que sabia fazer tão bem pinturas, peças de artesanato, 
instrumentos de percussão de elevada complexidade e tantas outras coisas só ao alcance dos predestinados. 

no dia 30, será a vez de Eduardo Madeira subir ao palco do Cineteatro Messias, na companhia dos humoristas 
Manuel Marques e Carlos Vidal, para uma noite de stand-up comedy única, desconcertante e imperdível.
no dia 6 de fevereiro, a banda os Azeitonas dará um concerto acústico e intimista e trará consigo convidados 
“mistério”, que só serão revelados a escassas horas do início do espetáculo. Este regresso d’os Azeitonas às 
salas e teatros de todo o país chamar-se-á “Ambos os três mais uns”.
Ainda em fevereiro, mas no dia 27, a noite será dedicada ao reggae da banda olla Tshou, que irá apresentar, 
no Cineteatro Messias, o seu mais recente álbum.

no dia 6 de março, Tim, vocalista e baixista dos xutos & Pontapés, subirá ao palco do “Messias” para apresentar 
o seu mais recente disco de originais. Consigo trará uma banda de excelentes músicos para um concerto que 
promete ser memorável.
A tarde do dia 13 de março será dedicada ao teatro musical infantil, com a peça “os 3 Porquinhos”, a cargo da 
companhia Plateia d’Emoções, que já nos habituou a grandes produções artísticas. A última das quais foi “o 
feiticeiro de oZ”, que esgotou seis sessões consecutivas.
o Cineteatro Messias receberá, no dia 3 de abril, o espetáculo do inenarrável comediante e animador de 

CineteatRo messias

PAULO AzEVEDO
Palestra Motivacional
22 janeiro

A HISTÓRIA DE JOÃO PATETA
Teatro Infantil
23 janeiro

EDUARDO MADEIRA
Stand-Up Comedy
30 janeiro
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INFORMAÇÕES Cineteatro Municipal Messias 231 209 870 teatromessias@cm-mealhada.pt 4ª e 5ª das 15h-21h | 6ª e sábado das 15h às 22h | domingo das 15h-19h

Cineteatro Messias | Mealhada
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rádio nuno Markl, denominado “Como ser um saco de pancada deprimente e vencer na vida”. o autor e 
protagonista destas quase duas horas de storytelling diz que este espetáculo muda a vida de quem o vê. Ele 
afirma que sim, mas, na verdade, não tem a certeza.
o mês de abril contará ainda com um grande concerto de música clássica, no dia 23, a cargo da orquestra da 
Costa Atlântica, que irá apresentar uma produção inédita em Portugal da História do Soldado de Stravinsky, 
com projeção do filme de animação homónimo de Clive Hicks-Jenkins, multipremiado “pintor de narrativas”. 
o espetáculo será dramatizado e narrado pelo artista Mário Alves, com base na tradução de Mário Cesariny, 
e dirigido pelo maestro Luís Miguel Clemente.

no dia 8 de maio, a dupla Quim Roscas & Zeca Estacionâncio regressa à Mealhada após uma primeira 
passagem, em 2019, que se revelou um estrondoso sucesso. Mais de 2500 espetáculos realizados e 150 mil 
quilómetros percorridos durante 20 anos de muitas gargalhadas fazem com que João Paulo Rodrigues e 
Pedro Alves sejam, sem sombra de dúvidas, os humoristas de maior sucesso em Portugal. Com um grande 
sentido de humor, Quim Roscas & Zeca Estacionâncio levam ao palco do Cineteatro Messias um espetáculo 
hilariante onde não falta comédia, música, improviso e muita estupidez.

“Tivemos algumas dúvidas sobre este regresso a uma estratégia cultural que a pandemia fez esmorecer, 
mas decidimos que, respeitando todas as orientações da Direção-Geral da Saúde, é importante voltar a ter 
cultura nesta casa e no nosso Município, é importante dar alguma alegria às pessoas”, referiu Rui Marqueiro, 
presidente da Câmara da Mealhada, na conferência de imprensa de apresentação do programa. 
A programação para este primeiro semestre de 2021 será também enriquecida com as produções dos vários 
grupos de teatro, músicos e outros projetos locais, mantendo-se a política de casa aberta aos artistas e 
instituições concelhios.

 “As portas do cineteatro estão sempre abertas para acolher os eventos de todas as associações do nosso 
concelho”, lembrou o autarca, que desafia as coletividades a usar gratuitamente este espaço cultural com as 
suas próprias iniciativas.
Também Rui Marqueiro destacou a transversalidade do cartaz. “Temos de tudo um pouco e para todos os 
gostos: do humor, que tanto nos faz rir, à música, com especial destaque para um excelente concerto de 
música clássica e para a apresentação do novo disco de Tim. Mas temos também teatro infantil, uma palestra 
motivacional e uma belíssima exposição de um artista do concelho da Mealhada, que é um talento”.
ora, é precisamente a exposição de Francisco Saldanha que encerra, no dia 30 de junho, a programação do 
primeiro semestre de 2021 do Cineteatro Messias.

Mais informações
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

QUIM ROSCAS
Stand-Up Comedy
8 maio

TIM
Concerto Música
6 março

AzEITONAS
Concerto Música
6 fevereiro
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15€ -M/16
8MAIO | 21H30
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tuRismo

CONVeNtO DO bussaCO VeNCe CONCursO  
e Vai ser VistO eM tODa a eurOPa

o Convento de Santa Cruz do Bussaco é o vencedor de um concurso de postais, organizado pela Comissão Europeia, 
e vai, por isso, circular, sob a forma de um postal com a imagem do retábulo do Altar-Mor, em toda a Europa. 
“É um enorme orgulho vermos o Convento de Santa Cruz do Bussaco por essa Europa fora. Todo o património 
existente da Mata do Bussaco enriquece o concelho da Mealhada e o país e, em boa hora, decidimos avançar 
com a requalificação deste convento, com verbas nossas, mas também com o apoio merecido de fundos 
comunitários”, refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

o concurso #Euinmyregion 2020, organizado pela Direção-Geral da Política Regional e urbana da Comissão 
Europeia, desafia instituições a apresentar projetos financiados pela união Europeia (FEDER, FSE, InTERREG, 
Life, Europa Criativa, etc.), podendo cada candidatura apresentar cinco fotografias de um mesmo projeto. 
A seleção dos projetos vencedores assentou em critérios como “considerações estéticas, adequação e 
capacidade de despertar o interesse do público”.

na candidatura apresentada pela Câmara Municipal da Mealhada, no passado mês de agosto, foram incluídas 
cinco fotografias ilustrativas do Convento de Santa Cruz do Bussaco, com interiores, exteriores e pormenores, 
mas a escolha recaiu sobre a fotografia do retábulo do Altar-Mor do Convento. Esta deu a vitória ao Município 
da Mealhada, que, para além de ver a imagem do convento, com a respetiva descrição, circular pela Europa, 
receberá 300 postais para distribuir. 
o Convento de Santa Cruz do Bussaco é um edifício com 392 anos, inserido na Mata nacional do Bussaco, 
que correspondeu ao único deserto da ordem Religiosa Carmelita Descalça em Portugal. Foi objeto de uma 
obra de recuperação que ultrapassou o meio milhão de euros (553.881,23 euros), tendo obtido financiamento 
(46.015 euros) do Programa operacional do Centro (FEDER). “É de sublinhar que, com esta distinção, 
conseguimos destacar um projeto municipal ao nível europeu”, salienta Rui Marqueiro.
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MealhaDa teM Wi-Fi GratuitO 
NO CeNtrO e NOs lOCais turÍstiCOs 

Está instalada e pronta a utilizar, em diversos locais, a rede wi-fi que 
pretende melhorar a atratividade do Município enquanto ponto turístico, 
bem como possibilitar ao munícipe o acesso gratuito à internet. 

A rede de wi-fi agora instalada, composta por 12 pontos de acesso livre, 
está disponível nos locais considerados de maior afluência turística – a Mata 
nacional do Bussaco, o centro do Luso e a zona do Lago e Piscina Municipal 
do Luso – e nas zonas mais centrais da sede do concelho – o Largo do 
Município, frente ao edifício municipal, e o Parque da Cidade da Mealhada. 
É simples e fácil de usar. Ao utilizador basta selecionar a rede “WiFi_
TMealhada”, responder à pergunta “É a sua primeira visita à Mealhada?” 
e registar o nome e e-mail. A partir destes passos, o utilizador pode 
navegar na internet de forma gratuita e sem limite de utilização, 24 horas 
por dia, sete dias por semana. 

o projeto surge na sequência da aprovação da candidatura da Autarquia ao programa “Valorizar”, do Turismo 
de Portugal, tendo obtido um financiamento de 50 mil euros. 
o presidente da Câmara da Mealhada lembra que “este programa tem como objetivo disponibilizar o acesso 
à internet, de forma a melhorar a experiência do turista aquando da visita”. Rui Marqueiro salienta ainda 
que “o programa procura posicionar o turismo como líder no desenvolvimento do conceito de smart cities, 
contribuindo para a melhoria das condições dos cidadãos residentes”.

eCOPista NO aNtiGO raMal Da FiGueira Da FOz

A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, em reunião de Executivo Municipal, o protocolo de colaboração 
com vista à criação de uma ecopista no antigo ramal Ferroviário da Figueira da Foz. Serão 48 kms de 
ferrovia convertidos numa pista de lazer que atravessa os municípios da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, 
Cantanhede e Mealhada. 

A transformação deste antigo ramal em ecopista é da iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC) com os municípios envolvidos e a IP PATRIMÓnIo - Administração e Gestão Imobiliária, 
S.A. uma vez que não se prevê a reativação da exploração ferroviária no Ramal da Figueira da Foz entre os 
km 0,000 e km 48,470 -  com exclusão de dois troços, na Figueira da Foz entre o KM 0,000 e KM 0,500 e o 
troço entre o KM 6,894 e KM 8,047 -, esta plataforma poderá ser transformada em pista de lazer. 
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ação soCial

rODa ViVa – lOJa sOCial 
É POrtO De abriGO Para 
Mais De uM Milhar De PessOas

A Roda Viva – Loja Social do Município da Mealhada 
cumpriu dez anos, em outubro, um percurso de apoio 
a cerca de um milhar de munícipes nas mais diversas 
formas, desde a distribuição de alimentos e bens a 
ações de promoção da qualidade de vida dos utentes, 
como workshops relacionados com a alimentação 
saudável ou a autoestima.

Ao longo de dez anos, a Roda Viva – Loja Social deu 
apoio a 363 agregados familiares (mil pessoas), com 
entrega de mais de 180 mil produtos tão diferenciados 
como móveis para a casa, loiça, têxteis, roupas, 
calçado ou brinquedos. A estes juntam-se os bens 
alimentares, mais de 46 mil entregues, adquiridos por compra da Autarquia, como sejam os cabazes de material 
escolar, ou por doações dos cerca de 610 doadores que estão registados. A estes apoios materiais, básicos 
e essenciais no dia a dia, juntam-se os imateriais, com uma forte componente social e até mesmo lúdica. Vão 
desde workshops abrangentes (pintura, costura, alimentação ou valorização pessoal) às consultas de psicologia, 
nutrição, acompanhamento psicossocial, aulas de hidroginástica, sessões de cinema ou mesmo visitas a espaços 
como a Mata nacional do Bussaco. 

Se a Roda Viva é, por um lado, porto de abrigo de muitas famílias, conseguiu, por outro, merecer a confiança 
da comunidade traduzida nas parcerias estabelecidas com supermercados e outros estabelecimentos como, 
por exemplo, cabeleireiros, e pelos voluntários. A loja social é um espaço de partilha e solidariedade para com 
os munícipes mais carenciados, mas o seu funcionamento é extremamente rigoroso, com obrigações e deveres 
também para utentes, de forma a garantir um acompanhamento integrado aos agregados familiares. 
Atualmente, a Roda Viva – Loja Social apoia 179 agregados familiares em situação de vulnerabilidade e/ ou com 
dificuldades financeiras.

“É um espaço que procura colmatar dificuldades de uma parte da nossa população. De resto, o nosso Setor 
de Ação Social trabalha numa lógica de grande proximidade com utentes e com instituições particulares de 
solidariedade social no sentido de dar respostas atempadas e adequadas a quem precisa. E não nos cansamos de 
dizer às famílias que estão com dificuldades que o procurem e ver-se-á a ajuda possível”, sublinha Rui Marqueiro, 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooRoda VIVA
loja social do município da mealhada
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eNtreGa Cabazes De Natal e briNqueDOs 
a uMa CeNteNa De FaMÍlias CareNCiaDas

A Roda Viva – Loja Social da Mealhada reforçou o apoio, na quadra 
natalícia, às famílias que acompanha ao longo do ano com a entrega 
adicional de cerca de uma centena de cabazes de natal e brinquedos.
Carne, peixe, legumes, azeite, massas, arroz, leite, queijo, manteiga, iogurtes 
foram alguns dos produtos alimentícios que fizeram parte dos 98 cabazes 
distribuídos a alguns dos agregados familiares já apoiados pela Roda Viva. 
os agregados com processo ativo na Loja Social são 150, mas 52 deles 
recebem apoio alimentar oriundo do Programa operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas, da Segurança Social.  Para além do apoio 

alimentar, esta meia centena de agregados recebe também, tal como todos os outros, vestuário, produtos de 
higiene pessoal e de higiene para casa. 

Tendo em conta a quadra que se vive, a Roda Viva adquiriu também algumas dezenas de brinquedos para 
distribuir pelos agregados com crianças até aos 14 anos. 
“É uma época que todos queremos que seja uma pouco mais farta nas casas das famílias e, por isso, há um 
investimento suplementar na aquisição de bens para distribuir aos munícipes que, por infortúnio ou outro motivo, 
necessitam desta ajuda do Município”, afirma Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada. 

uM PrOJetO que eNVOlVe 
tODa a COMuNiDaDe

A Roda Viva conta também com um forte envolvimento 
da comunidade que se traduz em doações de vários 
tipos de bens. Sejam doadores particulares, empresas, 
restauração, associações e até escolas que procedem à 
recolha do mais diverso tipo de bens e complementam 
a aquisição regular de produtos feita pela Câmara da 
Mealhada. “A Loja Social cumpre grandes propósitos 
no Município. Por um lado, apoia centenas de famílias 
que aqui encontram ajuda para melhorar o seu dia a 
dia . Foi precisamente neste contexto que alargámos a 
resposta social, com o Serviço de Apoio Comunitário, 
não só aos utentes da Loja Social, mas a todas as 
pessoas que dele necessitem neste contexto de 
Covid-19.  Por outro lado, vemos também a união que a 
Roda Viva conseguiu congregar na comunidade, sendo 
motor da solidariedade dos nossos munícipes, desde 
logo das crianças e da comunidade educativa que 
se mobilizam para ajudar outras crianças e famílias”, 
sublinha o autarca Rui Marqueiro.

 

serViÇO De aPOiO COMuNitáriO 
eM reDe CONtiNua NO terreNO

Além destes apoios programados, a Roda Viva 
continua a dar apoio a situações de emergência e 
o Setor de Ação Social continua, no terreno, com o 
Serviço de Apoio Comunitário em Rede criado no 
início da pandemia. Através dos 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, entre outros), resolução de problemas 
domésticos simples, apoio psicológico, apoio social de 
retaguarda e outros apoios que serão analisados caso 
a caso. o serviço é dirigido às famílias carenciadas – ou 
com carência temporária decorrente da pandemia – 
que sejam ou não acompanhadas pela Loja Social, mas 
também à 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. 
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CONsultas De NutriÇãO 
“FOraM” aO bairrO sOCial DO 
CaNeDO NO Dia Da aliMeNtaÇãO

o Bairro Social do Canedo, na freguesia da 
Pampilhosa, recebeu consultas de nutrição no âmbito 
do Dia Mundial da Alimentação e do Dia Internacional 
da Erradicação da Pobreza. Saber o que comer, 
quando comer, o que evitar e até a melhor forma 
de confecionar alguns alimentos foram algumas das 
orientações dadas aos moradores pela nutricionista 
Rita Fernandes, que realiza um estágio à ordem dos 

nutricionistas no Município. 

nas consultas oferecidas aos moradores pelo Setor da Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada foram 
abordadas várias questões de saúde – da diabetes ao colesterol ou insuficiência renal - e elaborados planos 
alimentares adequados aos pacientes. Foi ainda oferecido um livro de receitas saudáveis e económicas. Esta 
atividade, que proporcionou a consulta de nutrição gratuita, pretendeu assinalar o dia Mundial da Alimentação 
(16 de outubro) e o Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza (17 de outubro) promovendo a educação 
para a saúde e hábitos saudáveis. 

MealhaDa reCebe PrÉMiO
COMuNiDaDe PrÓ-eNVelheCiMeNtO

A Câmara da Mealhada recebeu o prémio 
Comunidade Pró-Envelhecimento, um galardão que 
distingue o Município pelas boas práticas em prol do 
envelhecimento saudável. A candidatura da Mealhada 
foi a que obteve, a nível nacional, a melhor pontuação, 
num universo de 94 autarquias premiadas, segundo 
revelou o bastonário da ordem dos Psicólogos 
Portugueses (oPP), Francisco Miranda Rodrigues, 
que fez questão de entregar pessoalmente o galardão 
ao presidente do Executivo, Rui Marqueiro.

Para o autarca Rui Marqueiro, “este prémio é o corolário de um trabalho árduo, desenvolvido por funcionários 
dedicados e zelosos, o resultado de um investimento feito ao nível do envelhecimento saudável e a constante 
preocupação na procura de novos projetos e novas ideias”. Boas práticas, de resto, que foram reconhecidas 
pelo bastonário da oPP, que defendeu agora a necessidade de as divulgar para serem copiadas por outros 
municípios. “Da nossa parte, tudo faremos para dar destaque ao vosso trabalho nos meios que temos à nossa 
disposição”, garantiu.

Durante a cerimónia de atribuição do prémio, Francisco Miranda Rodrigues conheceu e teve oportunidade de 
experimentar duas soluções tecnológicas desenvolvidas para a população idosa e que estão a ser utilizadas 
nas instituições particulares de solidariedade social do concelho da Mealhada, no âmbito do Projeto VirtuALL, 
dinamizado pela AD ELo – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego. Antes, o bastonário 
tinha estado na Loja Social “Roda Viva”, que completou 10 anos de existência no dia 6 de outubro e que 
recebe, de particulares ou empresas, doações de produtos para os mais carenciados, entre eles idosos, 
conforme informou o vereador da Ação Social, nuno Canilho, aquando da apresentação do espaço.
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FReguesias

CÂMara aPOia Obras Nas FreGuesias De lusO, 
barCOuÇO, PaMPilhOsa e Casal COMba

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 80 mil euros de apoios 
para diversas intervenções nas freguesias de Barcouço, Pampilhosa, Barcouço e Casal Comba. 
A Junta de freguesia de Casal Comba pretende requalificar a secretaria, uma vez que a mesma não reúne 
condições de acessibilidade a pessoas com dificuldades motoras, é um edifício bastante antigo, com sanitários 
degradados, exíguo e com pouca luz natural, o que origina condições de trabalho precárias. o Executivo 
aprovou a atribuição de 15 mil euros para uma intervenção ao nível da sua edificação, por forma a tornar 
o espaço mais amplo e eficiente em termos energéticos, bem como proporcionar melhores condições de 
trabalho e um melhor serviço à população.

A mesma Junta pretende ainda requalificar as escolas EB1 de Silvã e de Carqueijo, nomeadamente, no que 
se refere à substituição das caixilharias existentes, dado que se encontram bastante degradadas, bem como à 
execução de pinturas exteriores, recebendo, para esta obra, um apoio de cinco mil euros. 

na mesma reunião, o Executivo Municipal aprovou a atribuição de dez mil euros à Junta de Freguesia de 
Barcouço para a aquisição de um miniautocarro, que permitirá disponibilizar um serviço à comunidade e às 
associações locais, nomeadamente, ao Futebol Clube de Barcouço e à Filarmónica Lyra Barcoucense, que 
necessitam de um transporte aquando das suas saídas da freguesia para a realização das diversas atividades 
do seu plano anual, bem como para outras atividades que justifiquem a saída da freguesia, por parte das 
associações locais. Barcouço irá ainda receber dez mil euros para apoio das obras no cemitério local. 
Para a Junta de Freguesia da Pampilhosa foi aprovada uma verba de 20 mil euros que se destina a obras de 
melhoramento no Cemitério de Canedo. Também a Junta de Freguesia de Luso pretende realizar uma ampliação 
no cemitério, obra que será apoiada pela Câmara Municipal da Mealhada com a entrega de 20 mil euros.

subsÍDiO Para aPOiar 
O CeNtrO sOCial De Casal COMba

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 
a atribuição de 30.656 euros ao Centro Social da Freguesia de 
Casal Comba, que se destinam à aquisição de uma viatura para 
transporte das crianças que frequentam esta instituição particular 
de solidariedade social. 
Esta viatura de transporte coletivo de crianças vai substituir uma 
outra de que a instituição dispunha e que já atingiu o limite de idade 
legalmente permitido. Atualmente, o Centro Social da Freguesia de 
Casal Comba presta apoio a uma centena de crianças nas valências de creche, Atividades de Animação e de 
Apoio à Família e Centro de Atividades de Tempos Livres. 

OUTROS APOIOS
A Câmara da Mealhada aprovou um subsídio de 7500 euros à Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) para 
a realização da Gala comemorativa dos 50 anos.  o Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada celebra, em 2021, 
o 50.º aniversário do nascimento do evento e, apesar de não se realizarem os desfiles tradicionais, devido à 
CoVID-19, a ACB pretende assinalar a data com uma Gala Comemorativa de meio século de existência do 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, um momento de memória histórica do legado do Carnaval, mas também 
de homenagem aos obreiros do importante evento da identidade cultural da comunidade.
na mesma reunião foi aprovado um subsídio de 500 euros para o Agrupamento do Corpo nacional de 
Escutas n.º 1067, da Pampilhosa, que viu anulada a receita que obtinha resultante da atividade desenvolvida 
no Dia dos Finados, no cemitério, devido às restrições da pandemia.
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ambiente/ modeRnização

“biPbiP – MealhaDa biKeshariNG” 
É a DesiGNaÇãO DO sisteMa 
De biCiCletas PartilhaDas De 
MealhaDa

“BipBip – Mealhada Bikesharing” é a designação do 
Sistema de Bicicletas Partilhadas de Mealhada. A 
proposta vencedora conquistou 20,4 por cento dos 
465 votos registados no website do Município, na 
fase de votação, que decorreu entre os dias 9 a 18 de 
outubro de 2020. A proposta vencedora é da autoria 
de João Almeida, designer mealhadense de 34 anos, 
que se inspirou na famosa personagem dos desenhos 
animados Looney Tunes, conhecido por caminhar de uma forma rápida e silenciosa, assemelhando-se à prática 
de andar de bicicleta. Por outro lado, ao desconstruir a palavra BIP, o designer associa a expressão “BipBip” 
às iniciais de ‘Bicicleta Partilhada’.

o logótipo apresenta um design simples e de fácil leitura, ilustrando a ‘poeira’ ou ‘vento’ levantado pelo 
Looney Tunes. A cor – verde -  representa a cor do Município da Mealhada, mas é também conotada com 
natureza, saúde, liberdade, juventude e vitalidade.
o Concurso de Ideias para a Denominação e Layout da Bicicleta Partilhada de Mealhada é promovido pela 
Câmara Municipal de Mealhada no âmbito do “Mealhada Bike Lab – laboratório para a bicicleta” e é financiado 
pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Aviso n.º 7779/2020.

Até 31 de dezembro, a plataforma “mealhada Bike Lab” (http://bikelab.cm-mealhada.pt) permitia que qualquer 
cidadão pudesse dar o seu contributo e sugestões para o projeto e para as normas de utilização, utilizando a 
Internet e os Sistemas de Informação Geográfica, podendo, nomeadamente, apontar num mapa os locais de 
adesão e de parqueamento. A plataforma não limita o número de participações, pelo que o mesmo cidadão, 
residente ou não no concelho, pode enviar vários contributos em momentos diferentes.

BIPBIP
Mealhada bikesharing

BiFree
sustenta o verde da Mealhada

MeaBike
is your bike

MeaMove 
bepure

URBI
uma Mealhada mais sustentável

MeGO
think green

URBI

URBI

URBI
meaBike

meaBike

meaBike
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MealhaDa reCebe 
baNDeira eCOXXi

A Autarquia da Mealhada voltou, este ano, a ser 
distinguida com a bandeira ECoxxI e com uma 
percentagem de superação de objetivos do programa 
superior a 70%, o que mereceu um diploma que atesta 
a “muito boa participação e empenho do Município”. 
o Município foi ainda o vencedor do prémio Rios+, 
do sorteio de parceiros ECoxxI do escalão Índice 
70-80.

A Bandeira ECoxxI, atribuída pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, para aferição das 

práticas/políticas de sustentabilidade, tem em conta 21 indicadores de referência das práticas/políticas de 
sustentabilidade são 21: Promoção da Educação Ambiental /EDS por iniciativa do município; Educação 
Ambiental - Programas FEE; Implementação do Programa Bandeira Azul; Participação, Cidadania e Governança; 
Informação disponível aos munícipes; Emprego; Cooperação com a Sociedade Civil; Certificação em 
Sistemas de Gestão de Qualidade; Áreas Classificadas (âmbito Conservação da natureza); Conservação da 
natureza (Biodiversidade e Geodiversidade); Gestão e Conservação da Floresta; ordenamento do Território 
e Ambiente urbano; Qualidade do Ar e Informação ao Público; Qualidade da Água para Consumo Humano; 
Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos utilizadores; Produção e Recolha Seletiva de Resíduos 
urbanos; Valorização do Papel da Eficiência Energética na Gestão Municipal; Mobilidade Sustentável; 
Qualidade do Ambiente Sonoro; Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável; Turismo Sustentável.

MealhaDa assiNOu 
DeClaraÇãO eurOPeia 
Das CiDaDes CirCulares 

o Município da Mealhada é um dos signatários da Declaração Europeia das Cidades Circulares, uma carta 
de princípios que procura auxiliar no processo de aceleração da transição de uma economia linear para uma 
economia circular na Europa, criando uma sociedade eficiente em termos de recursos, com baixo teor de 
carbono e socialmente responsável.

na Mealhada, os princípios da economia circular vão ser experimentados em vários campos, nomeadamente 
no que se refere aos recursos naturais e à aplicação de processos seletivos de biorresíduos e recicláveis. 
Destacam-se dois importantes projetos, para partilha de boas práticas a nível internacional: a Eficiência 
Energética na Piscina Municipal, onde o Município se propõe a aquecer as águas, com recurso a painéis 
solares e à produção de estilha proveniente do combate a espécies invasoras, por exemplo, da Mata nacional 
do Bussaco; e o “Mealhada Porta a Porta”, que implica a distribuição, por parte da autarquia, de ecopontos 
domésticos por quatro mil casas, para recolha separada de vidro, papel e plástico, investimento superior a um 
milhão de euros e destinado a melhorar o desempenho ambiental. 

Será lançado ainda o projeto-piloto de PAYT (pay-as-you-throw), que vai servir alguns alojamentos em três 
freguesias do concelho da Mealhada. 



26

Reuniões de Câmara
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Município
Mealhada

6 De OutubrO
 

GRuPo CoLuMBÓFILo DA MEALHADA
A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
apresentado pelo Grupo Columbófilo da Mealhada, 
para a realização da festa de encerramento da 
campanha desportiva, e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de apoio no montante de 706,90€ 
(setecentos e seis euros e noventa cêntimos), ao abrigo 
do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.

2 De NOVeMbrO
 

ConSELHo EConÓMICo DA IGREJA DE 
PAMPILHoSA – PEDIDo DE APoIo FInAnCEIRo 
PARA A RECuPERAÇÃo DA CAPELA Do SEnHoR 
Do LoMBo
A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
apresentado pelo Conselho Económico da Igreja de 
Pampilhosa, e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
atribuição de apoio no montante de 5.000,00€ (cinco 
mil euros), ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

9 De DezeMbrO
 

CRuZ VERMELHA PoRTuGuESA 
A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado 
pela Cruz Vermelha Portuguesa, e deliberou, por 
unanimidade, nos termos previstos na alínea u), do n.º 
1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a atribuição de um apoio no montante de 
3.500,00€ (três mil e quinhentos euros).
CASA Do PoVo DA FREGuESIA DE VACARIÇA A 
Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pela 
Casa do Povo da Freguesia de Vacariça, e deliberou, 
por unanimidade, nos termos previstos na  alínea o), do 
n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a atribuição de um apoio no montante de 
20.000,00€ (vinte mil euros), para realização de obras 
na fachada do edifício sede e requalificação do jardim.
GRuPo DESPoRTIVo DA MEALHADA
A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado 

pelo Grupo Desportivo da Mealhada, e deliberou, por 
unanimidade, nos termos previstos na alínea u), do n.º 
1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a atribuição de um apoio no montante 
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), para 
aquisição de camisolas comemorativas dos 75 Anos do 
Grupo Desportivo da Mealhada.
AGRuPAMEnTo CnE – 910 DE CASAL CoMBA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos 
termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a Proposta a 
ACTAS n.º 87 n.º 79/2020, e atribuir apoio no montante 
de 500,00€ (quinhentos euros), ao Agrupamento do 
Corpo nacional de Escutas n.º 910 de Casal Comba. 

16 De NOVeMbrO
 

JunTA DE FREGuESIA DE BARCouÇo
A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
apresentado pela Junta de a ACTAS n.º 87 Freguesia 
de Barcouço, e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a intenção de atribuir um subsídio no montante 
de 10.000,00€ (dez mil euros) para aquisição de 
miniautocarro, mediante a celebração de um Protocolo, 
no âmbito do apoio às freguesias no quadro da 
promoção e salvaguarda dos interesses das populações. 

PRoJETo DE 2.ª ALTERAÇÃo Do REGuLAMEnTo 
Do PRoGRAMA DE InCEnTIVo À RECuPERAÇÃo 
Do PATRIMÓnIo EDIFICADo ConCELHIo 
(PIRPEC)
A Câmara Municipal analisou a Informação n.º 
11286/2020, de 11/11/2020, elaborada pela Senhora 
Chefe da Divisão de Gestão urbanística e Planeamento 
Territorial, Margarida Costa, e de acordo com a mesma, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 2ª 
Alteração do Regulamento do Programa de Incentivo 
à Recuperação do Património Edificado Concelhio 
(PIRPEC), e, nos termos das disposições conjugadas 
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g) do n.º 
1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
remeter à Assembleia Municipal de Mealhada para 
aprovação. 
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Depois de ler este boletim, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
ECOPONTO

AZUL

Agenda on-line


