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mIlHARes De pessoAs AssIsTIRAm À ReCRIAção DA bATAlHA

As portas de Sula serviram de cenário à reprodução histórica da Ba-
talha do Bussaco, por cerca de 150 recriadores de várias associa-
ções napoleónicas da Europa, no passado dia 27 de setembro. Uma 
verdadeira aula de história, que levou uma imensidão de pessoas ao 
local onde tudo aconteceu. Um recuo de 205 anos no tempo, com os 
recriadores – fardados a rigor e com armamento da época – a repro-
duzirem, da forma mais fiel possível, um dos mais violentos confron-
tos das Invasões Francesas, entre as forças de Massena e as tropas 
portuguesas e inglesas, lideradas pelo general Arthur Wellesley, du-
que de Wellington. 

Dia 27 de setembro de 1810. No topo da serra do Bussaco, as forças por-
tuguesas e inglesas, sob o comando do general Arthur Wellesley, duque 
de Wellington, aguardavam o ataque das tropas francesas, lideradas por 
Massena. O exército napoleónico, em maior número, subia a encosta da 
serra e procurava, a todo o custo, ganhar posição. Wellington sabia que 
o exército de Massena teria de ser travado ali e sabia ainda que tinha um 
contingente reduzido. Esperou, pacientemente, até o inimigo estar muito 
perto, e atacou. As tropas luso-britânicas, com o apoio do povo, conse-
guiram travar o exército francês e gritaram “Vitória”! 

E no passado dia 27 de setembro também foi assim nas Portas de Sula. 
O rigor dos recriadores, o som dos canhões e dos mosquetes e o cheiro 
a pólvora transportaram o público para esse dia de 1810. “Fogo à peça”, 
ouvia-se, seguido do estrondo ensurdecedor de um canhão a disparar. 
Tudo parecia real. 

A diferença é que não eram 110 mil combatentes, eram 150 recriadores, 
não houve mortos e feridos, e o povo não participou da batalha, foi sim 
convidado a assistir e a aplaudir. 

“Hoje estamos aqui a recordar a nossa história, a homenagear os nossos 
combatentes”, salientou o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Mar-
queiro, que falou em nome dos seus congéneres de Penacova e Mortágua, 
uma vez que todo o programa das comemorações dos 205 anos da Bata-
lha do Bussaco foi organizado pelos três municípios e pela Fundação Mata 
do Buçaco. “É a primeira vez que este projeto é desenvolvido pelos três 
municípios e, como podem constatar, está a ser um sucesso”, concluiu Rui 
Marqueiro, garantindo a próxima edição.

CombATe NoTuRNo FoI “um pReâmbulo” DA ReCRIAção DA bATAlHA
Um dia antes, o Luso foi palco das iniciativas do programa de come-
morações dos 205 anos da Batalha do Bussaco. Uma multidão rumou 
à vila para assistir ao desfile das tropas, ao combate noturno e ao 
concerto da Orquestra Ligeira do Exército. 
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CeNTRo De INTeRpReTAção AmbIeNTAl 
o Centro de Interpretação Ambiental (CIA) da Mealhada abriu as 
suas portas ao público no passado dia 1 de outubro. Um espaço 
lúdico e educativo, equipado com modernos meios audiovisuais e 
preparado para realizar as mais diversas atividades pedagógicas. 
“Este é um espaço de enorme utilidade para os alunos do nosso 
concelho, mas não só: é para todos os cidadãos. É uma sala de 
aula apelativa que queremos que todos venham visitar”, afirmou o 
presidente da Câmara, Rui Marqueiro, na cerimónia de abertura, 
que contou também com a presença, entre outros, da delegada 
regional de Educação do Centro, Cristina oliveira, do presidente 
da Fundação Mata do Buçaco, António Gravato, do diretor da Es-
cola Profissional vasconcellos Lebre, Nuno Canilho, e do diretor 
do Agrupamento de Escolas da Mealhada, Fernando trindade. 

Situado em pleno Parque da Cidade da Mealhada, o CIA está equi-
pado com os mais modernos equipamentos, permitindo a realização de 

diversas atividades pedagógicas relacionadas com o meio ambiente. Um 
espaço destinado a toda a comunidade, mas que terá uma especial 
importância para os alunos do concelho. A sua gestão resulta de uma 
parceria entre a Câmara Municipal da Mealhada e a Fundação Mata do 
Buçaco. “É para mim uma honra e um privilégio poder estar ligado a 
este projeto. A dimensão deste espaço é ótima, a localização é per-
feita e aqui as crianças vão poder contactar e saber mais sobre tudo 
o que envolve o Ambiente”, sublinhou o presidente da Fundação Mata 
do Buçaco, António Gravato. “Este espaço acaba por ser também a 
nossa casa”, concluiu. 

O CIA tem como missão informar e sensibilizar os cidadãos para a 
problemática ambiental, promovendo a mudança de comportamentos 
e de atitudes, para que toda a comunidade saiba lidar com os desafios 
do desenvolvimento sustentável. 

EdUCAção AMBIENtAL oRçAMENto 2016 

oRçAmeNTo De 17,6 mIlHÕes De euRos pARA 2016

o orçamento de Câmara para 2016, de cerca de 17,6 milhões de 
euros, foi aprovado na reunião extraordinária do Executivo Mu-
nicipal de dia 14 de dezembro e, posteriormente, na sessão da 
Assembleia Municipal de dia 28 de dezembro. Um documento que 
revela uma aposta clara no desenvolvimento do município, nas 
áreas do turismo, da Educação, do desporto e da Ação Social, 
bem como nos serviços básicos à população (com a requalifica-
ção da EtAR da Mealhada). Inclui ainda um conjunto de investi-
mentos de significativa importância para o desenvolvimento do 
concelho, tais como o mercado municipal da Mealhada, o novo 
edifício municipal, o mercado e a regeneração urbana da Pampi-
lhosa. outra das grandes novidades é a inclusão de uma modali-
dade de apoio às freguesias, com uma verba de 600 mil euros, a 
ser repartida equitativamente pelas seis. Refira-se, contudo, que 
este orçamento, salientou o presidente da Câmara, Rui Marquei-
ro, “defronta-se com uma larga margem de incerteza”, sobretudo 
na orçamentação da receita, “uma vez que não há orçamento de 
Estado aprovado e se desconhece as opções do Governo e a sua 
política fiscal”. 

São 17,6 milhões de euros para serem geridos pelo Executivo Muni-
cipal, que procurou deixar claramente definidas as suas grandes op-
ções para 2016. Um orçamento que prossegue a política de apoio às 
famílias e empresas do concelho, aliviando a sua carga fiscal, mas que 
denota a aposta no desenvolvimento do município, elegendo investi-
mentos capazes de garantir o financiamento comunitário. “Olhámos 
para as especialidades de cofinanciamento comunitário e procurámos 
apontar baterias para essa área”, sintetizou o presidente da Câmara. 
“Temos quatro ou cinco empreendimentos que queremos destacar: 
o mercado municipal da Mealhada, o edifício municipal, o mercado 
municipal da Pampilhosa, a regeneração urbana da Pampilhosa e a 
requalificação de alguns jardins de infância e da escola secundária”, 
acrescentou. 

O Turismo assume um papel de relevo neste documento, passando a 
estar ao lado da Educação, do Desporto e da Ação Social. E 2016 será 
um ano importante nesta área. Vai entrar em funcionamento o posto 
de turismo da Mealhada, a gestão do posto de turismo do Luso será 
retomada pela Câmara Municipal, vai abrir a Loja da Bairrada na Mea-
lhada e a Câmara Municipal vai prosseguir o seu caminho de divulga-
ção e promoção dos produtos turísticos concelhios – nomeadamente 
do leitão assado, do vinho, da Mata Nacional do Buçaco e das Termas 
do Luso – nas mais importantes feiras de turismo nacionais e nos 
eventos concelhios, como o FESTAME e o Leitão à Mesa. Para além 
disso, a Mata Nacional do Buçaco passa a ser uma prioridade bem 
definida deste Executivo Municipal, que não só prevê investir na me-
lhoria do seu património edificado, como assegura o financiamento da 
componente nacional dos projetos que serão candidatados aos Inves-
timentos Territoriais Integrados da Região Centro e compromete-se a 
adjudicar os estudos necessários à candidatura da Mata Nacional do 
Buçaco a património mundial da UNESCO.  

A inclusão de uma modalidade de apoio às freguesias é outra novidade 
deste orçamento. Trata-se de um apoio sustentado, num volume de 
recursos nunca antes visto (600 mil euros), que será, entretanto, re-
gulamentado. Uma nova verba, que deverá ser repartida, equitativa-
mente, por cada freguesia, para apoio às suas competências próprias, 
e que não impede todos os outros apoios que já eram prestados.

CeNTRo De INTeRpReTAção AmbIeNTAl
Local: Parque da Cidade da Mealhada 
horário: 9h às 12h30 e 13h30 às 17h
Responsável: Lídia Dias
Mais informações: www.cm-mealhada.pt
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meAlHADA NovAmeNTe DIsTINGuIDA Com bANDeIRA eCo XXI
O Município da Mealhada voltou a receber o galardão máximo do pro-
grama Eco XXI: a bandeira verde. O prémio foi entregue no dia 18 de 
setembro, em Sesimbra. É o sétimo ano consecutivo que a Mealhada 
conquista o título de município Eco XXI, tendo vindo sempre a melhorar 
a sua pontuação. O município conseguiu a sua melhor prestação de 
sempre em sete anos: um índice global de 72%. Uma distinção que traz 
um enorme orgulho ao Executivo Municipal. “É um certificado ecoló-
gico referente às boas práticas ambientais. É um orgulho para nós e 
é um prémio obviamente extensível a toda a comunidade”, considerou 
José Calhoa, vereador do Ambiente.

poRTuGAl 2020 ANAlIsADo e DebATIDo No luso
O programa Portugal 2020 foi analisado num seminário que juntou cer-
ca de 200 participantes, dia 7 de outubro, no Grande Hotel do Luso. 
A iniciativa contou com a participação de Ana Abrunhosa, presidente 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
de Helena Mendes, da Universidade de Coimbra, de Ana Seguro, do 
Instituto Pedro Nunes e de Manuel Póvoas, do Santander Totta. O se-
minário terminou com uma mesa redonda sobre casos de sucesso da 
região bairradina, moderada por Pedro Maranha, do Curia Tecnopar-
que, que contou com Paulo Ramos, da Fnway, Jorge Rama, da Adega 
Rama, e Sérgio Franco, da Malo Clinic. Um seminário promovido pela 
Câmara da Mealhada, com o apoio da Universidade de Coimbra no 
âmbito do INOV C, programa financiado pelo Mais Centro, QREN.

meAlHADA, um muNICípIo sem DívIDAs
A Mealhada ocupa o primeiro lugar no ranking nacional dos municípios 
portugueses com melhor índice de dívida total, tendo transitado de 
2014 para 2015 sem dívidas a fornecedores e a instituições bancárias. 
Uma conclusão do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
de 2014, que foi apresentado, dia 14 de outubro, em Lisboa. O docu-
mento, que exibe uma análise das contas dos municípios portugueses 
relativas ao exercício económico de 2014, refere ainda que a Mealhada 
ocupa o 7º lugar do ranking global dos 25 melhores municípios de mé-
dia dimensão (de 20 mil até 100 mil habitantes), conquistando um lugar 
no top 5 do distrito de Aveiro.    

bIblIomeAlHADA ComemoRou 8º ANIveRsáRIo
O Bibliomealhada fez oito anos no passado dia 5 de novembro. Oito 
anos a circular pelas estradas da Mealhada, a levar livros, músicas, 
filmes e internet aos locais mais recônditos do concelho, a promover o 
acesso das crianças à cultura e a combater o isolamento dos mais ve-
lhos, a aproximar os munícipes da Biblioteca Municipal. O aniversário 
do autocarro da Cultura comemorou-se no sábado, dia 7 de novembro, 
junto ao edifício da Biblioteca Municipal, com uma conversa com José 
Melo e João Pega sobre as primeiras bibliotecas itinerantes do conce-
lho e uma sessão de contos com o argentino Rodolfo Castro.

NotíCIASMUNICíPIo dA MEALhAdA

Com esta rúbrica, a autarquia pretende dar a conhecer aos leitores os principais assuntos abordados e as decisões mais importantes que 
acontecem nas reuniões do Executivo Municipal e nas sessões da Assembleia Municipal. 

ReuNIÕes De CâmARA

2 de novembro de 2015
 
eXeCuTIvo ApRovou ReDução Do ImI pARA As FAmílIAs
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou por unanimidade, a aplica-
ção de uma redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
para as famílias, isto é, uma redução do imposto da casa que serve 
de habitação permanente ao agregado familiar, mediante o número 
de dependentes desse agregado. Apesar da Câmara Municipal já ter 
aprovado a fixação da taxa do IMI no mínimo previsto na lei (0,3%), o 
Executivo liderado por Rui Marqueiro considerou que esta medida “é 
mais um passo na estratégia municipal de redução da carga fiscal sobre 
as famílias locais, tão penalizadas pela situação económica e financeira 
do país”. O Executivo Municipal aprovou ainda a manutenção da taxa da 
derrama a zero para as pequenas empresas do concelho e em 1% para 
as restantes, bem como a fixação de 2% de participação variável no 
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares.
 

14 de dezembro de 2015
 
CâmARA muNICIpAl ApRovou oRçAmeNTo De 17,6 mIlHÕes De 
euRos
O Orçamento de Câmara para 2016, de cerca de 17,6 milhões de euros, 
foi aprovado, por unanimidade, pelo Executivo Municipal.

eXeCuTIvo ANAlIsou e DelIbeRou sobRe bolsAs De mÉRITo e 
esTuDo
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou, por unanimidade, a atri-
buição de Bolsas de Mérito e Estudo aos alunos candidatos. As Bolsas 
de Mérito e de Estudo aos alunos do concelho foram depois entregues 
no dia 21 de dezembro, numa cerimónia que decorreu durante a manhã 
no Salão Nobre do edifício municipal. O Executivo Municipal entregou 
três Bolsas de Mérito, no valor de 1000 euros, aos alunos Inês Ramos 
Rego, Ângelo Rafael de Castro Martins e Jorge Varandas Lindo e uma 
Bolsa de Estudo, também no valor de 1000 euros, à aluna Matilde Dinis 
Ferreira. Os restantes candidatos receberam uma menção honrosa e 
algumas lembranças da Câmara Municipal da Mealhada.

AvIso:
O Acordo entre a Câmara Municipal da Mealhada e o Agrupa-
mento de Escolas da Mealhada para a concretização da subde-
legação de competências e o Contrato-Programa de desenvolvi-
mento desportivo entre o Município da Mealhada e a Associação 
“Sport Clube Carqueijo” podem ser consultados no site da autar-
quia, em www.cm-mealhada.pt.

sessÕes DA AssembleIA muNICIpAl
A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu em sessão ordinária no 
passado dia 27 de novembro e tomou as seguintes deliberações.

A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu, depois, em sessão extraordinária, 
no dia 28 de dezembro, e tomou as seguintes deliberações.

meAlHADA Com NovAs TARIFAs De áGuA e sANeAmeNTo

A Câmara Municipal da Mealhada procedeu a alterações nos regulamentos e nos tarifários de Abastecimento de Água, Saneamento de 
Águas Residuais Urbanas e Gestão de Resíduos Urbanos do concelho, por força da legislação em vigor. Os novos tarifários e as condições 
contratuais da prestação do serviço podem ser consultados nos documentos de fatura da água e na página de internet da Câmara Municipal, 

em www.cm-mealhada.pt.
 
Os novos tarifários entraram em vigor em janeiro de 2016.
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meAlHADA ReCebeu GAlARDão De AuTARquIA AmIGA DAs FAmílIAs
O Município da Mealhada recebeu, mais um ano, a “Bandeira Verde” 
por boas práticas e políticas “amigas das famílias”. A cerimónia de 
entrega do galardão de “Autarquia + Familiarmente Responsável” 
aconteceu no dia 18 de novembro, em Coimbra. A atribuição do galar-
dão resultou de um inquérito realizado a nível nacional pela entidade 
promotora do projeto, o Observatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis, que avalia as políticas de família dos municípios em 11 
áreas de atuação.

meAlHADA HomeNAGeou seleçÕes NACIoNAIs De HóqueI em pATINs
A Câmara Municipal da Mealhada homenageou, no dia 21 de dezembro, 
as Seleções Nacionais de Hóquei em Patins Sub17 e Sub20, numa ce-
rimónia que decorreu no auditório da Escola Profissional Vasconcellos 
Lebre. Com esta homenagem, a autarquia pretendeu assinalar as con-
quistas das Seleções Nacionais de Hóquei em Patins e agradecer a sua 
preferência pelo concelho da Mealhada, por elegerem sempre o Luso 
como o local preferido para a realização dos seus estágios de prepa-
ração e de algumas das mais importantes competições nacionais e 
internacionais da modalidade, como foi o caso do Europeu de Sub17, 
que decorreu em setembro passado, no Luso.

meAlHADA AssINAlou DIA NACIoNAl DA pessoA Com DeFICIêNCIA
A Câmara Municipal da Mealhada assinalou o Dia Nacional da Pes-
soa com Deficiência, a 9 de dezembro, com um leque de atividades 
dirigidas aos cidadãos portadores de deficiência e à comunidade em 
geral. O programa incluiu a conferência “(In)dependência diferente... 
Autonomia Igual”, workshops destinados a pessoas com deficiência e 
um espetáculo cultural realizado maioritariamente por cidadãos com 
deficiência e merecedor dos maiores aplausos do público.

CâmARA eNTReGA subsíDIos Às AssoCIAçÕes Do CoNCelHo
A Câmara Municipal da Mealhada entregou, na manhã de 23 de               
dezembro, os subsídios às associações do concelho, num valor total 
de 197.908,09€. Os apoios financeiros destinaram-se a 48 coletivida-
des, mais concretamente, cinco associações juvenis, 13 desportivas 
e 30 culturais. A cerimónia decorreu no Salão Nobre e contou com a 
presença do presidente da Câmara, Rui Marqueiro, do vice-presidente, 
Guilherme Duarte, e da maioria das coletividades que viram aprovada 
a sua candidatura aos apoios financeiros da autarquia. “Quero agra-
decer o vosso trabalho e a dedicação que todos os dias têm ao nosso 
concelho e dizer-vos que podem contar sempre connosco e com esta 
nossa pequena colaboração”, afirmou Rui Marqueiro.

NotíCIAS


