
Mealhada in
fo

m
a

ilboletim municipal
abr>jun 16

n.º 60

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DIA DO MUNICÍPIO
Autarquia distinguiu 15 entidades
 pág. 3 e 4

 

OBRAS
Inaugurações em Ventosa do Bairro, 
Pampilhosa, Carqueijo e Mealhada
 pág. 8 e 9

ANIMAÇÃO 
Verão é na Mealhada
 pág. 19

 



EDITORIAL

Este segundo trimestre de 2016 foi de importantes conquistas para o Município da Mealha-
da. Conseguimos ver resolvida uma questão fulcral para a qualidade de vida dos habitantes 
e dos turistas com o encerramento parcial de uma unidade de extração de óleos alimenta-
res que, consecutivamente, desrespeitava cidadãos, autoridades civis e até judiciais. Aguar-
damos o desfecho da ação principal que corre no Tribunal Administrativo de Aveiro.
Foi tempo de colocar à disposição dos munícipes vários equipamentos, sejam eles de apoio 
ao desporto, à cidadania ou ao empreendedorismo, de que são exemplos o Pavilhão Muni-
cipal de Ventosa do Bairro, o Espaço do Cidadão da Pampilhosa e o Espaço Inovação.
E tempo também de proporcionar a todos os munícipes momentos de descontração com 
mais uma edição da Festame – Feira do Município da Mealhada, ponto de encontro entre 
coletividades, empresários e população.
Este primeiro semestre foi ainda de preparação de ações e obras essenciais para o futuro e 
das quais daremos notícias muito em breve. 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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O concelho está livre dos maus cheiros provocados pela 
fábrica de Azeite Alcides Branco & Cª. O Tribunal Adminis-
trativo de Aveiro ordenou o encerramento de grande parte 
da unidade depois daquela não ter cumprido o acordo com 
a autarquia.
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro julgou pro-
cedente a execução requerida pela Câmara Municipal da 
Mealhada, em sede de providência cautelar, e, em conse-
quência, ordenou “o encerramento da unidade fabril da 
Executada Massa Insolvente da Alcides Branco & Cª , SA, 
com exceção da unidade de refinação e embalamento, até 
à prolação da decisão final” da ação principal que decorre 
no mesmo tribunal.
O tribunal foi sensível aos relatos de continuidade de maus 
cheiros provocados pela unidade fabril, reportados pela 
Comissão de Acompanhamento que “fiscaliza” a laboração 
da fábrica.
A Comissão, composta por diversas entidades e personali-
dades, como a GNR e os bombeiros, presidentes de junta 
e alguns moradores, reportou ao tribunal, por diversas ve-
zes, estes cheiros a baganha, o que motivou o pedido de 
execução da sentença por parte da Autarquia e a conse-
quente decisão favorável por parte do Tribunal Administra-
tivo de Aveiro.
Após a decisão, a Autarquia requereu a execução da mes-
ma para garantir que a unidade ficaria de facto encerrada, 
conforme a decisão judicial.

processo judicial

FÁBRICA 
DE AZEITE 

PARCIALMENTE
ENCERRADA

“O concelho está livre dos maus 
cheiros provocados pela fábrica 
de Azeite Alcides Branco & Cª. O 
Tribunal Administrativo de Avei-
ro ordenou o encerramento de 

grande parte da unidade depois 
daquela não ter cumprido o 

acordo com a autarquia.”



dia do município
15 COLETIVIDADES 
DISTINGUIDAS

GEDEPA Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa Casa do Povo da Vacariça

Rancho Regional Pampilhosa do BotãoFilarmónica PampilhosenseBombeiros da Mealhada e da PampilhosaRancho Folclórico São João Casal de Comba

EPVL Hóquei Clube da Mealhada Grupo Desportivo da Mealhada Bombeiros Voluntários da Mealhada

Santa Casa da Misericórdia da MealhadaFutebol Clube da PampilhosaGrupo Desportivo do Luso
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O Dia do Município foi, este ano, assinalado com a distinção de 15 
coletividades com a Medalha de Mérito Municipal, que foi acom-
panhada de um prémio pecuniário de 5 mil euros.

Pela primeira vez, o Município assinalou o feriado com uma sessão 
evocativa na qual foram distinguidas coletividades que se destaca-
ram pela relevância da sua atividade, antiguidade ou continuidade 
em diversos setores, da Cultura à Educação, do Desporto ao Apoio 
Social e à Proteção Civil. 

Foram três as entidades homenageadas na área Social: o Centro de 
Assistência Paroquial de Pampilhosa, a Santa Casa da Misericórdia 
da Mealhada e a Casa do Povo da Vacariça. No setor do Desporto, 
os eleitos foram o Hóquei Clube da Mealhada, o Grupo Desporti-
vo do Luso, o Futebol Clube da Pampilhosa e o Grupo Desportivo 
da Mealhada. Na Cultura, receberam a distinção o GEDEPA – Gru-
po Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Região de 
Pampilhosa, a Filarmónica Lyra Barcoucense 10 D’Agosto, a Filar-
mónica Pampilhosense, o Rancho Folclórico e Etnográfico de São 
João de Casal Comba e o Grupo Regional da Pampilhosa do Botão. 
Na área da Proteção Civil, foram galardoadas as duas corporações 
de bombeiros do concelho, Mealhada e Pampilhosa, e no setor da 
Educação foi distinguida a Escola Profissional Vasconcellos Lebre.
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinhou, na 
cerimónia, que a homenagem “foi a entidades privadas, mas cujo tra-
balho é claramente de interesse público no município e fora dele”.

À sessão seguiu-se a plantação de uma árvore na Mata Nacional do 
Buçaco, um gesto simbólico do Executivo, que traduz a preocupa-
ção da Mata.

ASSOCIAÇÕES 
DISTINGUIDAS
Social
Centro de Assistência Paroquial de 
Pampilhosa
Santa Casa da Misericórdia da Mealhada
Casa do Povo da Vacariça

Desporto
Hóquei Clube da Mealhada
Grupo Desportivo do Luso
Futebol Clube da Pampilhosa
Grupo Desportivo da Mealhada

Cultura
GEDEPA – Grupo Etnográfico de Defesa 
do Património e Ambiente da Região de 
Pampilhosa
Filarmónica Lyra Barcoucense 10 
D’Agosto
Filarmónica Pampilhosense
Rancho Folclórico e Etnográfico de São 
João de Casal Comba
Grupo Regional da Pampilhosa do Botão.

Proteção Civil
Bombeiros Voluntários da Mealhada
Bombeiros Voluntários da Pampilhosa

Educação
Escola Profissional Vasconcellos Lebre
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Foi este o comentário mais ouvido entre 
expositores e público presentes na FESTA-
ME -  Feira do Município da Mealhada, que 
decorreu, entre os dias 7 e 12 de junho, na 
zona do complexo desportivo da Mealhada.

Aurea encerrou o certame com um concerto que ficará na memória 
dos milhares de pessoas que assistiram. Mesmo debaixo de chuva, 
ninguém arredou pé e a cantora retribuiu com um encore no final. 
Nos seis dias de FESTAME passaram pelo palco principal artistas de 
diversos géneros e de diferentes públicos. O certame começou com 
uma iniciativa inédita no país, a de transformar dez autarcas da re-
gião Centro em Dj’s, e seguiu com Crassh, David Antunes, UHF, Lucky 
Duckies, Herman José e vários Dj’s que encerravam a noite com um 
público mais jovem.

O palco 2 esteve reservado às coletividades: de grupos folclóricos a 
escolas de samba, de corais a bandas filarmónicas, de novos talentos 
de Dj a bandas que começam a dar os primeiros passos. O programa 
da feira foi complementado com a prova “3 milhas da Mealhada”, no 
dia 10 de junho, e com o encontro de bicicletas antigas, no domingo.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, percorreu os 
stands, no último dia da feira, para ouvir a opinião dos expositores, e 
ouviu comentários “extremamente positivos”, “palavras de agradeci-
mento” e “a promessa muito determinada de regressar em 2017” da 
generalidade dos expositores.

FESTAME 2016
7 junho
CRASSH
Andy scotch & Mr DJ Bunny

8 junho
Cooletivo 68 Tributo a Stevie Wonder

David Antunes e Midnight Band

9 junho
UHF
DJ Double Grooves

10 junho
Lucky Duckies
Dj Walter Santz

11 junho
Herman José
D’Jane Percy

12 junho
Aurea
Gospel Coimba Choir

“Um sucesso 
sem 

precedentes” 
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FESTAME 2016
AUREA ENCERROU 
SEIS DIAS DE FESTA



dj President

CRASSH

UHF

Herman José

Lucky Duckies

David Antunes e Midnight Band

área de artesanato | gastronomia
4 Maravilhas | agrícola com animais 
comercial e industrial | infantil

100
     Expositores

 8
Tasquinhas

  reveja todas as imagens e vídeos da FESTAME 2016
         facebook/festame.mealhada
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O Pavilhão Municipal de Ventosa do Bair-
ro foi inaugurado em abril e logo com 
uma competição internacional: a Copa 
Europa para Veteranos em hóquei em Pa-
tins. A infraestrutura custou cerca de 600 
mil euros. 

O novo Pavilhão de Ventosa do Bairro cus-
tou cerca de 600 mil euros e vem com-
plementar o conjunto de pavilhões e in-
fraestruturas da Autarquia da Mealhada 
de apoio à prática desportiva. O Pavilhão 
beneficiou de uma intervenção que se tra-
duziu na beneficiação geral de condições e 
equipamentos e numa ampliação para bal-
neários e espaços de outras valências. 

A obra foi iniciada em abril de 2015 e en-
trou em fase de conclusão em Dezembro 
de 2015. 

Custo total da Obra

600mil€
Data de conclusão

31 dezembro 2015
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inauguração

PAVILHÃO 
MUNICIPAL 
DE VENTOSA 
DO BAIRRO 



O campo relvado sintético do Carqueijo foi inaugurado a 10 de abril e 
passa a ser a casa do Sport Clube do Carqueijo.
 
O campo, que custou cerca de 250 mil euros, foi construído ao abrigo do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo, estabelecido entre a Autarquia 
e o Sport Clube do Carqueijo, com o objetivo de imprimir maior dinâmica à 
prática desportiva já desenvolvida pelo clube. O novo campo foi projetado 
e estruturado para a existência de vários escalões de formação, entre os 5 
e os 18 anos, permitindo ao clube ter mais equipas em competição. 

O Espaço do Cidadão de Pampilhosa foi inaugurado pelo Secretário de 
Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, que deixou a 
tónica na acessibilidade que estes locais permitem às populações, evi-
tando deslocações para tratar de diversos serviços relacionados com a 
Administração Pública. 

O Espaço do Cidadão dará resposta a questões relacionadas com a altera-
ção de morada do Cartão de Cidadão, a obtenção de certidões de registo 
civil, predial e comercial, a obtenção do registo criminal ou revalidação da 
carta de condução. O cidadão pode também aceder por navegação assis-
tida aos serviços da ADSE Direta, fazer um registo de propriedade intelec-
tual, ser encaminhado para a rede de apoio ao consumidor endividado, re-
novar uma autorização de residência, efetuar pedidos à Segurança Social 
sobre pensões, reembolsos e complementos, entre outros assuntos como 
os relacionados com saúde.

Custo total da Obra

250mil€
Data de conclusão

1 abril 2016
Mealhada  boletim municipal    9

inauguração

CAMPO 
RELVADO 
SINTÉTICO DO 
CARQUEIJO  

inauguração

ESPAÇO DO 
CIDADÃO DE
PAMPILHOSA 



O Espaço Inovação Mealhada foi inaugurado e entrou em funciona-
mento com 10 projetos dos mais diversos setores, do software ao de-
sign, do turismo à indústria da construção metálica. O investimento 
rondou os 900 mil euros e traduz um significativo apoio à economia e 
empreendedores locais. 

São quatro os projetos que têm espaço próprio, durante um ano, no Es-
paço Inovação Mealhada e outros seis que trabalharão em co-working, 
partilhando espaços e equipamentos. Os setores de atividade são bas-
tante diversificados, mas assentam numa base comum: devem promo-
ver os recursos endógenos, o crescimento económico, a coesão e o de-
senvolvimento sustentável do concelho e da região. 

As quatro entidades selecionadas para o espaço próprio são de setores 
tão díspares como a prestação de serviços de engenharia na construção 
metálica através de processos inovadores, que garantam a sustentabi-
lidade na construção; o comércio de produtos endógenos e a promo-
ção do património material e imaterial português; o desenvolvimento 
de soluções de software e a comunicação e o marketing exclusivamente 
aplicados ao setor vinícola. Nos espaços partilhados, são seis os selecio-
nados com projetos que vão desde os turismo à comunicação, do design 
de interiores às tecnologias da saúde. 

Custo total da Obra

900mil€
Data de conclusão

31 dezembro 2015

inauguração

ESPAÇO 
INOVAÇÃO 
MEALHADA
ESPAÇO ALOJA 
10 PROJETOS  
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O Espaço Inovação Mealhada é um espaço multifuncional, 
situado nas antigas instalações do matadouro municipal. 
O edifício, de dois pisos, foi pensado para ser polivalente 
e versátil. 
É composto por 10 salas de trabalho – cinco em cada 
piso – e conta ainda com uma área de receção, uma sala 
de conferências/formação, devidamente equipada com 
meios audiovisuais, uma cafetaria e um parque de esta-
cionamento privado. 
A obra implicou a total reconversão do antigo edifício do 
matadouro, um investimento que rondou os 900 mil euros. 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor  

Neste local existe ainda o Gabinete de Apoio ao 
Empreendedor (GAE) da Câmara Municipal da 
Mealhada, que  surge no âmbito da parceria com 
a Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra (CIM-RC), integrando o Projeto de Promoção 
do Empreendedorismo da Região de Coimbra - 
Construir Futuros, que visa a criação de uma rede 
de suporte à dinamização de iniciativas promoto-
ras do desenvolvimento.

 conheça o Espaço Inovação Mealhada
         espacoinovacao.cm-mealhada.pt
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educação
7º ENCONTRO COM EDUCAÇÃO TROUXE À 
MEALHADA DEZENAS DE PROFESSORES 

A sétima edição do Encontro com a Educação, que teve como tema 
“Ensinar e aprender: os desafios do cérebro”,  foi presidida pela secre-
tária de Estado e Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, que deixou 
uma mensagem de valorização da escola e dos professores. 

Este fórum anual procura promover o debate sobre as boas práticas educativas, recorrendo à ciência e 
à pedagogia para se perceber os mecanismos que podem melhorar a aquisição de conhecimentos. O 
programa integrou um painel de especialistas, da medicina à psicologia e sociologia: Manuela Grazina, da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Jorge Rio Cardoso, do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Albertina Oliveira, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra, e Carlos Silva, da Universidade de Aveiro.

  
educação
MAIS DE 400 CRIANÇAS APRENDERAM  
“A CONDUZIR” EM SEGURANÇA

Mais de 400 crianças do primeiro ciclo do ensino básico, dos centros escolares da 
Pampilhosa e da Mealhada, aprenderam as regras básicas de segurança e pude-
ram até simular a condução no projeto do Setor de Educação da Câmara Munici-
pal da Mealhada que procura transmitir noções básicas de segurança às crianças 
e incentivá-las a serem elas próprias “formadoras” junto das suas famílias. 

Nas ações teóricas e práticas foram abordadas as regras básicas a cumprir por 
peões, passageiros e veículos e testados os conhecimentos das crianças sobre os 
sinais de trânsito, colocando-os ao volante. Este é um projeto que abrange cerca 
de 650 crianças de todas as escolas do primeiro ciclo do concelho da Mealhada. 
As ações teóricas foram realizadas ao longo do ano letivo em todas as escolas 
do concelho. O projeto terminou com a festa convívio de final de ano letivo, que 
juntou todas as escolas e os jardins-de-infância, no Parque da Cidade, no Dia da 
Criança. 
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EDUCAÇÃO/
AMBIENTE /
DESPORTO



ambiente
ROTA ECO-ESCOLAS COM 
A MADRINHA ATRIZ ALDA GOMES  

O Projeto Rota Eco-Escolas - “Rota dos 20”  percor-
reu 13 eco-escolas da Mealhada  e terminou numa 
cerimónia de entrega da bandeira e de testemu-
nho à autarquia, com o apadrinhamento da atriz 
Alda Gomes. 
 
A iniciativa “Rota Eco-Escolas”, coordenada pela 
Associação Bandeira Azul (ABAE) | Programa Eco-
-Escolas, visa alertar a comunidade escolar para a 
importância de uma mobilidade mais segura, sus-
tentável, eficiente e inclusiva, através do envolvimen-
to das crianças e jovens, professores, assistentes e 
auxiliares, encarregados de educação e município. 
As escolas assumem a responsabilidade de sugerir 
medidas concretas, no âmbito da mobilidade sus-
tentável, que possam ser aplicadas na região onde 
se insere escola. Comprometem-se também a con-
tribuir para a diminuição do impacto ambiental das 
deslocações diárias incentivando os “peddy buses”, 
a partilha de transporte ou o uso da bicicleta. 
No concelho da Mealhada, as eco-escolas envolvi-
das foram o jardim de Infância de Antes, a EB1 de 
Antes, a EB1 de Casal Comba, o Centro Escolar da 
Mealhada, a Escola Profissional Vasconcellos Lebre, 
a E.B. 1 de Barcouço,o jardim de infância do Carquei-
jo, o Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, 
a Casa da Criança Maria do Resgate Salazar-  Funda-
ção Bissaya Barreto do Luso, o Jardim de infância da 
Vacariça, o Jardim de infância da Quinta do Valongo, 
o jardim de infância do Canedo e o jardim de infân-
cia da Pampilhosa.
  

desporto
3ª VOLTA À BAIRRADA EM BICICLETA 

A 3ª edição da Volta à Bairrada em Bicicleta este-
ve na estrada entre os dias 23 e 25 de abril, com 
diversas novidades, como o aumento de etapas e 
do número de dias. Em competição estiveram as 
principais equipas com atletas das categorias de 
elites e sub-23.

Em 2014 a Volta começou com uma etapa, em 2015 
passou para duas etapas e em 2016 a Volta à Bair-
rada deu um salto qualitativo e integrou três etapas. 
Em prova estiveram mais de 120 atletas das prin-
cipais equipas portuguesas que percorreram cerca 
de 340 quilómetros pelas seis freguesias do conce-
lho da Mealhada e por terras vizinhas, do interior ao 
litoral. 
A Volta à Bairrada, organizada pela Câmara Muni-
cipal da Mealhada em parceria com a Associação 
de Ciclismo de Aveiro e a Federação Portuguesa de 
Ciclismo, resulta do esforço financeiro da Autarquia 
da Mealhada, do apoio das Juntas de Freguesia do 
concelho da Mealhada e do patrocínio de diversas 
empresas da região de vários setores, da hotelaria 
e restauração à indústria, passando pelo comércio 
e serviços.

ª VOLTA 
        À BAIRRADA

 conheça a Rota Eco-Escolas
         www.rotados20.abae.pt
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ação social
UM DESFILE MUITO ESPECIAL QUE ENCHEU DE EMOÇÃO O CINETEATRO MESSIAS 

O Cineteatro Messias foi palco, no dia 14 de maio, de um desfile de moda muito especial: os modelos 
foram clientes das Instituições Particulares de Solidariedade Social e voluntários do projeto Jovens Vo-
luntários por um dia, da Roda Viva, que exibiram modelos da Loja Social e dos agentes do comércio 
local que quiseram associar-se à iniciativa. 

Os objetivos do Social_Moda passam pela promoção da autoestima e da autoconfiança, a valorização das 
capacidades, competências e saberes de utentes/clientes das IPSS do concelho, que, por uma noite serão 
estrelas, independentemente da idade, cor ou diferença. 
O “Social Moda “ resultou de um desafio lançado pelo setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealha-
da à Rede Social do Município. O repto foi lançado também aos comerciantes locais, cabeleireiros, lojas de 
acessórios, entre outras que se associaram com os seus produtos. Também Sara Silva, cantora conhecida 
do programa “The Voice Portugal”, respondeu afirmativamente ao desafio, aceitando ser madrinha “pro-
-bono” do evento. 
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ação social/educação/ambiente
MEALHADA CELEBROU 
DIA NACIONAL DOS MOINHOS

A Câmara Municipal da Mealhada assinalou o Dia 
Nacional dos Moinhos com atividades abertas a 
toda a população nos moinhos do concelho, no 
Lograssol e em Santa Cristina, durante 4 dias. 
 
O Dia Nacional dos Moinhos celebrou-se a 7 de abril 
e, mais uma vez, o Município associou-se à Rede 
Portuguesa de Moinhos com um vasto programa 
de atividades em torno dos moinhos de água de 
Santa Cristina e do Lograssol, situados na freguesia 
da Vacariça, nos dias 7, 8, 9 e 10 de abril. 
Também o Centro de Interpretação Ambiental se 
associou à data com diversas atividades dirigidas às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
concelho, no dia 8 de abril. 
A iniciativa foi realizada pela Câmara Municipal da 
Mealhada e pela Fundação Mata do Buçaco, com o 
apoio da Junta de Freguesia da Vacariça, da Junta 
de Freguesia do Luso, da Rede Portuguesa de Moi-
nhos, do Grupo Cénico de Santa Cristina, da Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, da Associação Re-
creativa e Cultural Os Amigos do Pego e da Associa-
ção de Apicultores do Litoral.
  ação social/educação/ambiente

DIA DA CRIANÇA 
COM MUITA DIVERSÃO 

A Câmara Municipal da Mealhada assinalou o Dia 
Mundial da Criança quatro dias  de diversas atividades.

O programa da Autarquia incluiu atividades aberta 
s a toda a comunidade, no Parque da Cidade, e ati-
vidades direcionadas às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) do concelho e às escolas 
do concelho da Mealhada. Mostra de artesanato, 
passeios de charrete, pinturas faciais, insufláveis, jo-
gos tradicionais, caminhadas, ateliês de Ambiente, de 
música e de cidadania foram algumas das propostas. 
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AUTARQUIA AVANÇA COM REPARAÇÃO 
DE PAVIMENTO EM VIAS MUNICIPAIS

A Câmara Municipal da Mealhada deu início às obras de 
reparação de diversas vias municipais. O auto de con-
signação foi assinado a 20 de junho e o prazo de execu-
ção é de 150 dias. 

A adjudicação foi feita à empresa Prioridade pelo valor de 
84.312,48 euros + iva. A “Empreitada de Beneficiação de 
pavimentos em vias municipais” visa a reparação de pa-
vimentos e também o melhoramento da rede de abaste-
cimento de água em algumas localidades do município. 
Serão intervencionados o Largo do Apeadeiro, em Mala, a 
Rua do Tapado, em Carreira, a Quinta do Vale, em Vacariça, 
a Rua das Cavadas, no Luso, a aldeia de Várzeas, a Rua dos 
Enxutos, no Travassinho, a Rua da Longa, no Canedo, e a 
Rua das Costeiras, na Póvoa da Mealhada. 
Com esta intervenção, a autarquia pretende a melhoria 
das condições de circulação e acessibilidade nas vias mu-
nicipais.
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OBRAS
A REALIZAR



luso
PROGRAMA DE VERÃO 
PARA FAMÍLIAS E TURISTAS

O programa “Luso 3050 – No verão, o Luso é uma 
animação”, apresentado publicamente em 17 de 
junho, procura dar nova vida à vila termal durante 
os meses de verão. 

O objetivo é enriquecer a oferta da referida vila do 
concelho da Mealhada aos turistas, com uma pro-
gramação abrangente e diversificada, direcionada 
às famílias. 
 
Música, do folclore ao jazz, teatro, dos fantoches à 
recriação da Batalha do Buçaco, cinema ao ar livre, 
feiras e mercadinhos, atividades de novo circo e ofi-
cinas de saúde e bem-estar abertas à população, 
visitas guiadas pelo património histórico, ambiental 
e cultural, um sunset artístico… são muitas as ativi-
dades que acontecerão no Luso, entre o centro da 
vila, o mercado e o lago, de julho a setembro.  
O programa procura enriquecer o destino turístico. 
  

 ver vídeo

mealhada
MARCHAS E ARRAIAL POPULAR 
ANIMARAM CENTRO DA CIDADE

As marchas populares sairam à rua dia 30 de junho 
em mais uma edição do Encontro interinstitucional 
da Rede Social da Mealhada. Este ano, com direito 
a arraial popular.

O dia começou com a arruada de gaiteiros pelas 
ruas e mostra das instituições, ao longo do Jardim 
Municipal. Pelas 16h, começou o desfile das 12 Ins-
tituições Particulares de Solidariedade Social do 
(IPSS) Concelho, percorrendo as ruas Dr. Costa Si-
mões e Cerveira Lebre. As marchas são um evento 
de cariz artístico e cultural, que envolveu mais de 
600 utentes das áreas infância/juventude e terceira 
idade das IPSS concelhias. 

Este ano o evento alargou-se a toda a população 
com a realização de um arraial popular. O arraial, 
por volta das 21h, foi mais um momento de festa e 
convívio. 
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VERÃO





SELEÇÃO DE HÓQUEI EM PATINS EM 
ESTÁGIO NO LUSO PARA EUROPEU

A Seleção Portuguesa de Hóquei em Patins esco-
lheu o Luso para o local de estágio de preparação do 
Campeonato Europeu. A seleção esteve no conce-
lho da Mealhada ente o dia 20 de junho e 1 de julho. 

 

AROUCA VOLTOU A PREFERIR 
LUSO PARA ESTAGIAR

O Futebol Clube de Arouca voltou a preferir o Centro de 
Estágios de Luso como local para estágio de prepara-
ção da próxima época da Super Liga e da primeira parti-
cipação do clube na Liga Europa. 

Desde há quatro anos, altura em que o Arouca subiu à di-
visão maior do futebol, que o Centro de Estágios de Luso 
tem estado ligado aos sucessos do clube. E voltou, este 
ano, a merecer a confiança dos dirigentes do Futebol Clu-
be de Arouca na preparação de mais uma época que será 
especial para o clube, na medida em que, pela primeira 
vez, disputará as competições europeias. A equipa con-
centrou-se no Luso, de 22 de junho a 2 de julho, na prepa-
ração da época 2016/2017, em que a equipa do distrito de 
Aveiro dá um salto gigantesco e vai disputar a Liga Europa. 
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BREVES



Animação de verão na Mealhada
julho agosto e setembro
 Mealhada
 

De julho a setembro, há música, churrasco, arraial 
popular, atividades para as crianças, as famílias e os 
jovens. As atividades constam do programa “Verão é 
na Mealhada” e vão ao encontro da população, mas 
também dos comerciantes, dinamizando o Municí-
pio nos meses mais quentes.
Aos sábados será dia de arraial popular, com chur-
rascada para a população, e com a participação de 
cada uma das freguesias, que vai trazer à sede de 
município o que de melhor tem. “Às Quartas na cida-
de” é a animação que vai decorrer às quartas-feiras, no 
centro da cidade, com atividades temáticas nas ruas, 
desde pinturas faciais a jogos coletivos e insufláveis.

Ao longo do programa, dinamizado pela Escolíadas 
– Associação Recreativo-Cultura, há vários momen-
tos marcantes. O Parque em Festa, dia 16 de julho, 
que contou com um concerto da Xana Toc Toc, o Dia 
Internacional da Juventude, com o “Juventude Fora 
da Caixa”, dia 12 de agosto.

Em Setembro o destaque será para um fim de se-
mana de promoção do comércio local com preços 
apetecíveis. O “Comércio em Festa“ terá animação e 
o prolongamento do horário dos estabelecimentos 
até às 23h. A festa de encerramento do programa é 
dia no dia 17 de setembro, cum um espetáculo gra-
tuito que contará com vários artistas do concelho no 
Cineteatro Municipal Messias.
 

Juventude Fora da Caixa
O dia Mundial da Juventude (12 de agos-
to) não poderia passar despercebido num 
concelho que aposta fortemente nas associa-
ções jovens e no seu potencial. A ação “Juven-
tude Fora da Caixa” conta, por isso, com uma 
programação absolutamente “fora da cai-
xa”! Desde a atividade física, passando pela 
sensibilização para a prevenção de com-
portamentos de risco e uma glow night out, este 
dia pretende chamar toda a juventude do conce-
lho para momentos únicos com experiências ines-
quecíveis. Como atrações teremos os televisivos e 
super médiaticos Cifrão e o Dj Fernando Alvim. 
 Gratuito /  www.cm-mealhada.pt

Programa “Luso 3050”
agosto e setembro
 Luso
 

O programa “Luso 3050 – No verão, o Luso é uma 
animação” continua até final do verão com ativida-
des como música, do folclore ao jazz, teatro, dos 
fantoches à recriação da Batalha do Buçaco, cinema 
ao ar livre, feiras e mercadinhos, atividades de novo 
circo e oficinas de saúde e bem-estar abertas à po-
pulação, visitas guiadas pelo património histórico, 
ambiental e cultural. 
 Gratuito /  geral@luso3050.pt | www.luso3050.pt

 consulte toda a programação em
          www.cm-mealhada.pt
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AGENDA
julho / agosto / setembro

http://www.cm-mealhada.pt
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MEALHADA DÁ INÍCIO AO PROCESSO 
DE DESAGREGAÇÃO DE FREGUESIAS
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou, por unani-
midade, dar início ao processo de desagregação de fre-
guesias. O Município da Mealhada pretende voltar a ter 
as oito freguesias e já iniciou o processo para desagregar 
Ventosa do Bairro e Antes da atual união de freguesias 
que inclui também a Mealhada. A proposta do presidente 
da Autarquia, Rui Marqueiro, mereceu a concordância de 
todos os elementos do Executivo e seguiu para Assem-
bleia Municipal, onde foi aprovada. 
 
O Município espera, assim, voltar a ter as oito freguesias: 
Mealhada, Antes, Ventosa do Bairro, Pampilhosa, Luso, 
Barcouço, Vacariça e Casal Comba.
 

MUNICÍPIO APROVA TARIFÁRIO SOCIAL 
PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA 
O Executivo municipal aprovou o tarifário social de forne-
cimento de água destinado a apoiar os agregados fami-
liares social e economicamente mais carenciados. 
A proposta foi aprovada por unanimidade. Segundo o 
regulamento, poderão beneficiar deste apoio social os 
titulares de contrato de fornecimento de água que sejam 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção e os be-
neficiários de pensão social de velhice ou invalidez cujo 
rendimento per capita do agregado familiar seja igual ou 
inferior ao valor da Pensão do Regime Não Contributivo. 
Poderão ainda ser abrangidos pela medida outros consu-
midores cujo rendimento per capita do agregado familiar 
seja igual ou inferior ao valor da Pensão Social do Regime 
Não Contributivo. 
Os agregados que pretendam usufruir do benefício de-
verão requere-lo junto dos Serviços de Serviços de Ação 
Social da Autarquia que acompanharão os processos por 
forma a comprovar a situação de carência das famílias. O 
tarifário social deverá vigorar por um ano, podendo ser 
renovado, se pedido. No caso de existir alteração do ren-
dimento do agregado familiar, o consumidor fica obriga-
do a informar os Serviços por forma a suspender o apoio, 
num prazo de 30 dias. 

Esta medida insere-se num conjunto de respostas sociais 
de apoio da Autarquia a famílias economicamente des-
favorecidas, como a habitação social, a Loja social ou o 
fundo extraordinário de intervenção social. 
    

CONTAS APROVADAS COM ALTAS 
TAXAS DE EXECUÇÃO E SEM DÍVIDA 
O Executivo Municipal da Mealhada aprovou, por unani-
midade, o Inventário e Documentos de Prestação de Con-
tas, relativos a 2015. Do Relatório de Gestão sobressaem 
as altas taxas de execução obtidas a nível da receita e da 
despesa, a inexistência de dívida e a capacidade de endi-
vidamento.
Os documentos demonstram que ao nível da receita foi 
atingida uma taxa de execução de 97% enquanto ao nível 
da despesa as taxas de execução se situam nos 81%. Va-
lores elevados que refletem “o rigor orçamental aquando 
da elaboração do orçamento e do esforço realizado ao 
longo do ano económico para cumprimento dos objeti-
vos propostos”, refere o Relatório de Gestão. 
A execução total da receita atingiu os 19,2 milhões de 
euros, agregando 11.900 mil euros de receita corrente, 
2.900 mil euros de receitas de capital e 4.300 mil euros de 
outras receitas, que correspondem ao saldo da gerência 
anterior e às reposições não abatidas aos pagamentos. 
A execução orçamental da despesa fixou-se no montante 
global de cerca de 14.800 mil euros, ao qual corresponde 
uma taxa de execução de 81,25%. 
Conseguiu-se assim uma poupança corrente de cerca de 
2.600 mil euros. Como explica o documento apresentado 
ao executivo, as receitas correntes arrecadadas atingi-
ram o montante de cerca de 11.900 mil euros enquanto 
as despesas se ficaram pelos 9.200 mil euros, permitindo 
que a diferença fosse aplicada em despesas de capital. 
O Município transitou de ano sem dívida, já que os gastos 
incorridos foram pagos na sua totalidade. De resto, esta 
taxa de realização de despesa de 100% é prática do mu-
nicípio desde há vários anos. 
A boa situação económica do Município da Mealhada 
reflete-se também na capacidade de endividamento. O 
valor limite da dívida total fixado por lei rondava os 17.400 

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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mil euros, muito embora o Município apenas se tenha fi-
cado pelos 3100 euros que, ressalve-se, não constitui dí-
vida própria mas das entidades em que o Município tem 
participação. 

 
APROVAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA
O Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, a revi-
são da Carta Educativa do Concelho da Mealhada, em reu-
nião de Câmara realizada em 16 de maio de 2016. Trata-se 
do  documento que servirá de base ao projeto educativo 
que o município pretende desenvolver nos próximos anos 
no concelho. Atualmente existe apenas um agrupamento, 
com uma escola secundária (Mealhada), uma escola pro-
fissional (Vasconcellos Lebre), duas escolas EB2 (Mealhada 
e Pampilhosa) e três centros escolares (Mealhada, Pampi-
lhosa e Luso), dois deles integrados com jardim-de-infân-
cia. Além dos centros escolares, existem as escolas EB1 
de Antes, Casal Comba e Barcouço e os jardins-de-infância 
de Vacariça, Quinta do Valongo, Canedo, Carqueijo, Casal 
Comba e Antes. 

 
EXECUTIVO APROVA APOIO A COLETIVIDADES
O Executivo mealhadense aprovou o apoio financeiro a 
três coletividades do concelho: a Associação Recreativa e 
Cultural de Várzeas, a Comissão de Melhoramentos e Pro-
moção da Freguesia de Ventosa do Bairro e a Escolíadas 
– Associação Recreativo-cultural. 
A Associação Recreativa e Cultural de Várzeas será apoia-
da com 5 mil euros para ajuda a obras no Pavilhão. A Co-
missão de Melhoramentos e Promoção da Freguesia de 
Ventosa do Bairro receberá 1500 euros para apoio do BTT 
– 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, que se realiza em 
setembro, e a Escolíadas foi contemplada com 3250 euros 
para a realização das Escolíadas Júnior. 

 
REUNIÃO DE 29 ABRIL 2016
A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu em sessão or-
dinária no passado dia 29 de abril, no Pavilhão Municipal 
de Ventosa do Bairro, tendo sido aprovado, por unanimi-
dade, o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 
patrimoniais e Documentos de prestação de contas do 
exercício de 2015;

A Assembleia Municipal da Mealhada reuniu em sessão or-
dinária no passado dia 24 de junho, na Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre, e aprovou, por unanimidade, a revisão 
da Carta Educativa da Mealhada. 
Foi ainda aprovada ainda, por unanimidade, a Revisão Or-
çamental. 

A próxima reunião ordinária da Assembleia Municipal da 
Mealhada será agendada para final de setembro.

 

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES
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Restaurantes

A Regional
Rua Dr. Lúcio Pais Abranches
3050-249 Luso
 231 939 272
 
Amigos D’Alex
Rua Padre Dr. António Antunes Breda, nº 47
3050-327 Mealhada
 231 400 146
 joaoapsoares@hotmail.com
 
Basílio dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra, n.º 101
3050-374 Mealhada
 231 201 300
 
Churrasqueira Rocha 4M
Travessa da Churrasqueira
3050-352 Mealhada
 231 202 357
 rocha@churrasqueirarocha.com
 www.churrasqueirarocha.com
 
Couceiro dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra n.º177
3050-374 Mealhada
 231 202 098
 restaurantecouceiro@hotmail.com
 
Dom Rogério
Rua Ponte de Viadores
3050-184 Mealhada
 231 201 376
 mealhada@domrogerio.pt
 mealhada.domrogerio.pt
 
Flor da Bairrada
Av. da Restauração n.º23/7
3050-375 Mealhada
 231 202 311
 
Floresta dos Leitões
Avenida Restauração, n.º 87
3050-347 Mealhada
 231 202 025
 florestadosleitoes@gmail.com
 
Fogo no Chão
Rua da Feira, Santa Luzia
3050-106 Barcouço
 239 912 491
 
Grande Hotel do Luso
Rua Dr. Cid de Oliveira n.º86
3050-210 Luso
 231 937 937
 info@hoteluso.com
 www.hoteluso.com

Hilário 4M
Av. da Restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Hotel Eden
Av. Emídio Navarro n.º34
3050-224 Luso
 231 930 191
 geral@hoteleden.pt
 www.hoteleden.pt
 
La Toscana
Rua Dr. Costa Simões, n.º54
3050-326 Mealhada
 231 204 789
 lili.silva0019@gmail.com
 
Licínio
Av.Cidade de Coimbra n.º96/100
3050-374 Mealhada
 231 202 061
 restaurantelicinio@gmail.com
 www.restaurantelicinio.com.pt
 
Lourenços
Ed. Oasis, Av Emídio Navarro, Lj 3
3050-228 Luso
 231 939 474
 teresa_moura@live.com.pt
 
Manuel Júlio
Largo da Feira - St. Luzia
3050-106 Barcouço
 239 913 512
 geral@manueljulio.pt
 www.manueljulio.pt
 
Meta dos Leitões 4M
Av. da Restauração
3050-382 Mealhada
 231 209 540
 casadesarmento@gmail.com
 casadesarmento.pt
 
NelsonFT Simões dos Leitões 4M
Av. da Restauração n.º2
3050-382 Mealhada
 231 202 031
 geral@nelsonftdosleitoes.pt
 nelsonftdosleitoes.pt
 
O Calvário
Rua do Calvário, n.º 36
3050-112 Barcouço
 239 911 132
 patricia.melo@sapo.pt

O Cantinho
Av. da Floresta n.º 117
3050-347 Mealhada
 231 202 758
 albertomelo@sapo.pt
 
O Castiço 4M
Av. Cidade de Coimbra n.º95
3050-374 Mealhada
 231 202 941
 restauranteocastico@gmail.com
 www.restauranteocastico.com
 
O Cesteiro
Rua Monsenhor Raul Mira, n.º 78
3050-282 Luso
 231 939 360
 restaurante_cesteiro@hotmail.com
 
O Escondidinho
Rua Principal, nº15 - Cavaleiros
3050-100 Barcouço
 239 913 612
 
O Lampião
Rua S. Pedro, n.º12
3050-017 Antes
 231 289 393
 cafe.o.lampiao@gmail.com
 
O Leitãozinho
Estrada Nacional n.º 1, Santa Luzia
3050-106 Barcouço
 239 918 110
 oleitaozinho@sapo.pt
 www.oleitaozinho.com
 
O Manel
EN 234, Lameira de S. Geraldo
3050-327 Vacariça
 231 939 421
 restauranteomanel@hotmail.com 

O Rei da Brasa
Av. Doutor Manuel Louzada, Lt 5
3050-343 Mealhada
 231 204 012
 moais.fr@hotmail.com

O Selas
Largo dos Chafarizes nº11
3050-333 Mealhada
 231 023 769
 
O Sítio
Estrada Nacional Nº1
3050-382 Mealhada
 231 205 188
 caferestauranteositio@gmail.com
 www.restauranteositio.pt

 4M Restaurantes 4 Maravilhas 

ONDE COMER
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O Típico da Bairrada 4M
Rua da Fonte nº 1
3050-382 Mealhada
 231 202 206
 antonioflores@sapo.pt
 www.tipicodabairrada.com

O Vitor
EN nº1 - Carqueijo
3050-131 Mealhada
 239 911 745
 restauranteovitor@hotmail.com
 
Oásis 4M
Av. da Floresta n.º39
3050-347 Mealhada
 231 202 081
 ruijoseneves@gmail.com
 
Octávio dos Leitões 4M
Rua da Fonte Velha, nº5
3050-566 Ventosa do Bairro
 231 289 125
 geral@restauranteoctaviodosleitoes.com
 restauranteoctaviodosleitoes.com

Palace Hotel do Buçaco
Mata do Bussaco
3050-261 Luso
 231 937 970
 bussacopalace@themahotels.pt
 www.bussacopalace.com
 
Pátio da Casqueira
Rua Central n.º 110
3050-098 Barcouço
 239 911 556
 geral@patiodacasqueira.com
 www.patiodacasqueira.com
 
Pedra de Sal
Rua Francisco António Dinis n.º33
3050-239 Luso
 231 939 405
 restaurantepedradesal@gmail.com
 www.restaurantepedradesal.com
 
Pedro dos Leitões 4M
Rua Álvaro Pedro, nº1
3050-382 Sernadelo
 231 209 950
 restaurante@pedrodosleitoes.com
 www.pedrodosleitoes.com

Pic Nic 4M
Av. da Restauração n.º61
3050-347 Mealhada
 231 202 343
 restaurantepic-nic@hotmail.com
 

Quinta dos Três Pinheiros 4M
Av. da Restauração - Sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 www.trespinheiros.com
 
Rei dos Leitões 4M
Av. da Restauração nº 17
3050-382 Mealhada
 231 202 093
 reidosleitoes@sapo.pt
 
Restaurante Pedagógico 
“A Prova dos Novos”
Jardim Público da Pampilhosa
3050-444 Pampilhosa
 231 209 920
 epvl.mealhada@epm.edu.pt
 www.epm.edu.pt
 
Tás Ca Larica 4M
Rua Dr. José Cerveira Lebre, n.º7
3050-340 Mealhada
 231 204 039
 pjuliocosta@gmail.com 

Snack-Bares

A Paula
Rua Vasco da Gama, Nº2 Lote 22
3050-009 Mealhada
 231 404 728
 marisqueiraapaula@gmail.com
 
Amorim
Rua Emídio Navarro, n.º 6
3050-225 lUSO
 231 930 735
 
Cozinha Aromática
Urb. Qta. Da Nora, Lt 11, Lj 22
3050-378 Mealhada
 231 024 199
 cozinhaaromatica@hotmail.com
 
Esplanada Jardim 4M
Largo do Jardim
3050-242 Mealhada
 931 615 440
 esplanada.jardim@gmail.com
 
Kate-Kero
Rua Dr. Paulo Falcão n.º77
3050-357 Mealhada
 231 202 790
 

Metinha I
Rua Dr. Costa Simões
3050-326 Mealhada
 231 203 265
O Marino
Rua Padre Dr. António Antunes Breda
3050-327 Mealhada
 231 202 933
O Tino
Rua Fialho de Almeida, Lote 25
3050-413 Pampilhosa
 960 031 496
 
O Vaz
Dr. José Cerveira Lebre n.º60/62
3050-340 Mealhada
 231 202 085
 
Ponto 3
Av. Com. Messias Baptista, n.º 90
3050-361 Mealhada
 231 202 939
 
Tony
Rua D. Marinha de Moura Pimenta
3050-241 Luso
 231 939 354
 restaurantetony@gmail.com

Outros

Caprichos Celestiais
Largo da Feira, Sta. Luzia
3050-106 Barcouço
 239 914 007
 
Maria Manuela
Rua Aurora do Rosário
3050-505 Vacariça
 231 939 155
 
Metinha II
Rua da Estação
3050-443 Pampilhosa
 231 949 917

Rosa Biscoito
Avenida Emídio Navarro
3050-000 Luso
 966 386 390
 info@rosabiscoito.pt
 www.rosabiscoito.pt
 
Trigal
Rua da Misericórdia, lote 4, loja 5
3050-387 Mealhada
 231 281 326
 padariapastelaria_trigal@hotmail.com

 4M Restaurantes 4 Maravilhas 



Hotéis

Alegre Hotel **
Rua Emidio Navarro n.º2
3050-224 Luso
 231 930 256
 geral@alegrehotels.com
 www.alegrehotels.com

Grande Hotel do Luso ****
Rua Dr. Cid de Oliveira n.º86
3050-210 Luso
 231 937 937
 info@hoteluso.com
 www.hoteluso.com

Hotel Central **
Rua Emidio Navarro n.º20
3050-224 Luso
 231 939 254
 geral@hotelcentral-luso.com
 www.hotelcentral-luso.com

Hotel Éden ***
Av. Emídio Navarro n.º34
3050-224 Luso
 231 930 191
 geral@hoteleden.pt
 www.hoteleden.pt

Hotel Mansão Fátima **
Lameira de São Geraldo
3050-502 Luso
 231 939 189
 mansao.fatima@gmail.com

Hotel Oásis **
Av. da Floresta n.º39
3050-347 Mealhada
 231 202 081
 ruijoseneves@gmail.com

Hotel Quinta dos Três Pinheiros ***
Estrada Nacional nº1 - Sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 www.trespinheiros.com

Inatel Luso
Rua Dr. Costa Simões n.º2
3050-226 Luso
 231 930 358/68/78
 inatel.luso@inatel.pt
 www.inatel.pt

Palace Hotel do Bussaco *****
Mata do Bussaco
3050-261 Luso
 231 937 970
 bussacopalace@themahotels.pt
 www.bussacopalace.com

Vinyl M Hotel ***
Rua S. Domingos
3050-183 Mealhada
 231 209 200
 geral@vinylmhotel.com
 www.vinylmhotel.com

 
Alojamento Local

Albergue de Peregrinos e
Residencial Hilário
Av. da Restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Hospedaria Imperial
Rua Emídio Navarro n.º25
3050-224 Luso
 231 937 570
 resindecialimperial@sapo.pt
 www.residencialimperial.com

Motel Príncipe Encantado
Estra Nacional n.º 1, km 204
3050-131 Casal Comba
 231 949 889
 geral@motelprincipeencantado.com
 motelprincipeencantado.com

Residencial Regional
Rua Dr.Lúcio P. Abranches
3050-249 Luso
 231 939 272
 
Residencial Choupal
Largo Manuel Alves (Poeta Cavador) nº1
3050-245 Luso
 231 939 628
 residencialchoupal@sapo.pt
 residencialchoupal.wix.com

Turismo em Espaço Rural

Casas do Bussaco
Mata Nacional do Bussaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 turismo@fmb.pt
 www.fmb.pt

Quinta de Lograssol
Rua Joaquim Luís Alves de Melo - Lograssol
3050-504 Vacariça
 231 939 145
 geral@quintadelograssol.pt
 www.quintadelograssol.pt

Vila Aurora
Rua Barbosa Collen
3050-243 Luso
 231 930 191
 vilaaurora@vilaaurora.com
 www.vilaaurora.com

Campismo

Parque de Campismo do Luso
Quinta do Vale do Jorge Sn
3050-242 Luso
 231 107 551
 parquecampismoluso@gmail.com

Turismo de Habitação

Quinta do Carvalhinho
Largo Dr. Henrique Navega, n.º1
3050-580 Ventosa do Bairro
 231 289 343
 geral@quintadocarvalhinho.pt
 www.quintadocarvalhinho.pt

Vila Duparchy
Rua José Duarte Figueiredo n.º148
3050-235 Luso
 231 930 790
 look@viladuparchy.com
 www.viladuparchy.com

24  Mealhada  boletim municipal    

ONDE FICAR



Museus

Espaço Comendador Melo Pimenta
Rua Emídio Navarro, n.º136
3050-902 Luso
 231 939 133
 jt.bucaco@mail.telepac.pt

Museu Agrícola da Vacariça
3050-511 Vacariça
 231 939228 (D. Maria de Lurdes)

Museu Etnográfico da Pampilhosa
Casa Rural Quinhentista
Rua do Casal
3050-436 Pampilhosa
 231 949 620 / 963 221 642 
 casaquinhentista@gmail.com

Museu Militar do Buçaco
Almas do Encarnadouro - Buçaco
3050-201 Luso
 231 939 310

Termas/Fontes

Fonte de São João
Rua Emídio Navarro (EN336)
3050-902 Luso 

Fonte dos Castanheiros
3050-902 Luso 

Malo Clinic Termas Luso
Rua Álvaro Castelões
3050-230 Luso 
 231 937 910 
 termasluso@maloclinics.com
 www.maloclinictermasluso.com

Sociedade da Água de Luso 
Apartado 1
3050-902 Luso 
 231 937 400 
 sal@agualuso.pt

Património Histórico

Casino do Luso
Rua Emídio Navarro, 
Alameda do Casino
3050-224 Luso
 231 937 400

Convento de Santa Cruz do Buçaco
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Edifício Arte Nova Farmácia Brandão
Rua Dr. Costa Simões, n.º1
3050-326 Mealhada
 231 202 038

Marco Miliário da Mealhada
Largo do Município
3054-001 Mealhada
 231 200 980

Obelisco
Monumento Comemorativo 
da Guerra Peninsular
3050-902 Luso 

Via Sacra
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Natureza

Jardim Público da Pampilhosa
3050-444 Pampilhosa 

Mata Nacional do Buçaco
Fundação Mata do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt 

Miradouro da Cruz Alta
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Miradouro do Moinho de Sula
Rua do Moinho (EN 234)
3050 Mealhada

Parque da Cidade
3054-001 Mealhada

Parque do Lago
3050-902 Luso 

Parque dos Moinhos de Lograssol
3050-504 Vacariça
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Câmara Municipal

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3050-337 Mealhada
 231 200 980
Geral: gabpresidencia@cm-mealhada.pt
Comunicação: comunicacao@cm-mealhada.pt
Educação: educacao@cm-mealhada.pt
Desporto: desporto@cm-mealhada.pt
Cultura: cultura@cm-mealhada.pt
Serviço Social: sasocial@cm-mealhada.pt
Obras Municipais: dom-das@cm-mealhada.pt
Obras Particulares: obras-particulares@cm-mealhada.pt
Águas e Saneamento: aguas@cm-mealhada.pt

Espaço Municipais

Arquivo Municipal da Mealhada
Urbanização do Choupal
3050 Mealhada
 231 281 104
 arquivo@cm-mealhada.pt 

Biblioteca Municipal da Mealhada
Rua Dr. José Cerveira Lebre
3050 Mealhada
 231 201 681
 info@bm-mealhada.info
 www.cm-mealhada.pt/redebm/

Campos de Ténis de Luso
Pavilhão Municipal do Luso
3050 Luso
 231 939 235
 desporto@cm-mealhada.pt

Campos de Ténis Municipais da Mealhada
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470
 desporto@cm-mealhada.pt

Centro de Estágios de Luso
3050-223 Luso
 231 937 950
 desporto@cm-mealhada.pt

Cineteatro Municipal Messias 
Alameda da Cidade
3050-395 Mealhada
 231 209 870
 teatromessias@cm-mealhada.pt

Espaço Internet Luso
Rua Emídio Navarro, 128
3050-224 Luso
 231 939 432
 internetluso@gmail.com 

Espaço Internet Mealhada
Rua Cerveira Lebre, n.º26
3050-340 Mealhada

Estádio Municipal Dr. Américo Couto
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 desporto@cm-mealhada.pt

Loja Social “Roda Viva“
Estádio Municipal Dr. Américo Couto
3050-390 Mealhada
 231 281 204
 rodaviva@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo da Mealhada
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 201 154
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo da Pampilhosa
Rua do Rio de Cima
3050 Pampilhosa
 231 940 764
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo de Barcouço
3050 Barcouço
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo de Casal Comba 
3050 Casal Comba
 desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo de Luso 
3050-263 Luso
desporto@cm-mealhada.pt 
 231 939 235
 desporto@cm-mealhada.pt

Piscina Municipal de Luso 
3050-263 Luso
 231 930 846 
 desporto@cm-mealhada.pt

Piscinas Municipais da Mealhada 
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470 
 desporto@cm-mealhada.pt

Posto de Turismo e 
Loja das 4 Maravilhas
Parque da Cidade
Av. Fonte Nova, 3050 Mealhada
 231 281 372

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Juntas de Freguesia

União das freguesias da Mealhada,  
Ventosa do Bairro e Antes
Av. Dr. Manuel Lousada, n.º17
3050-343 Mealhada
 231 203 181
 freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
 www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Barcouço
Largo da Junta
3050-090 Barcouço
 239 914 031
 jfbarcouco@gmail.com 
 www.jf-barcouco.pt

Casal Comba
Rua do Campo de Futebol
3050-159 Casal Comba
 231 205 761
 geral@freguesiadecasalcomba.pt
 www.freguesiadecasalcomba.pt

Luso
Rua Emídio Navarro
3050-224 Luso
 231 930 716
 geral@jfluso.pt
 www.jfluso.pt

Pampilhosa
Rua da Estação, n.º15
3050-443 Pampilhosa
 231 949 824
 jfpampilhosa@sapo.pt
 www.jf-pampilhosa.pt

Vacariça
Largo Padre Dr. António Antunes Breda
3050-511 Vacariça
 231 930 825
 jfvacarica@sapo.pt
 www.freguesiadevacarica.eu

Farmácias

Farmácia Brandão (Mealhada) 231 202 038
Farmácia do Foral (Vacariça) 231 939 758
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

Contactos úteis

Urgências
Piquete das Águas (Urgências) 966 796 734
Bombeiros Voluntários Mealhada 231 202 122
Bombeiros Voluntários Pampilhosa231 949 122
Lusitaniagás - emergência 24h 800 200 157

Saúde
Centro de Saúde Mealhada 231 202 219
Hospital Misericórdia Mealhada 231 209 050
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

Correios
CTT- Mealhada  231 200 820

Caminhos de ferro
Estação da CP da Mealhada 231 203 316
Estação da CP da Pampilhosa 231 949 454

Lei e Justiça
GNR – Mealhada  231 202 351
Tribunal de Comarca da Mealhada 231 209 330

Educação
Agrup. de Escolas da Mealhada 231 209 640
Escola Profissional da Mealhada 231 209 920



Siga-nos em      
/camaramealhada     

/camaramealhada     
www.cm-mealhada.pt

Seja responsável. Beba com moderação.


