
Mealhada in
fo

m
a

ilboletim municipal
jul>set 17

n.º 65

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DESTAQUES
Apoio à natalidade
Destaque pelas boas contas
Município amigo do desporto
 págs. 3, 4 e 5

DESPORTO
Taça Comen
Casa do Basquetebol
 págs. 10 e 11

OBRAS
Mercado da Mealhada
ETAR Mealhada
 págs. 16 e 17



EDITORIAL

Este trimestre de verão foi rico em atividades culturais e desportivas, com a felicidade de 
ser distinguido “Município Amigo do Desporto”. Esta distinção, aliada à classificação, no final 
do ano passado, de Melhor destino Gastronómico do país, confirma o êxito da aposta deste 
Executivo no eixo turismo/ cultura/ desporto.
Mas também em obra demos passos fundamentais para concretizar projetos importantes 
para a qualidade de vida das nossas populações. O Mercado da Mealhada, a Ampliação da 
ETAR são exemplos desses investimentos, imprescindíveis e inadiáveis.
Infelizmente, no verão fomos fustigados por incêndios. Mas bravos a combate-los. uma 
palavra de agradecimento, por isso, a todos os que estiveram envolvidos no combate às 
chamas na freguesia de Barcouço: bombeiros, militares, Cruz Vermelha, Escuteiros, asso-
ciações, empresas, beneméritos, cidadãos em geral. Todos sem exceção. E uma palavra de 
solidariedade para com as famílias afetadas e que podem contar com todo o apoio que nos 
é possível facultar, através do Fundo Extraordinário de Intervenção Social.
 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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A Câmara da Mealhada aprovou o Programa de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico 
Local, destinado a combater “o decréscimo da população em geral e de nascimentos em particular” no 
concelho.    

A partir de outubro, a autarquia vai atribuir um subsídio fixo de 300 euros às famílias que registem os filhos 
no concelho da Mealhada. Esta verba será complementada durante dois anos com um subsídio mensal de 
50 euros, perfazendo no total 1.500 euros por agregado familiar.
A atribuição dos subsídios estará, no entanto, dependente da apresentação de documentos comprovativos 
de despesas realizadas com “a aquisição de bens ou serviços indispensáveis ao desenvolvimento saudável 
e harmonioso da criança”. 

Como forma de impulsionar a economia local, só serão elegíveis 
as” despesas com a aquisição de bens ou serviços em empresas 
com estabelecimento no município da Mealhada”.
Na opinião do presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 
“este incentivo financeiro à natalidade é um investimento da au-
tarquia e não uma despesa”. 

O problema ficou evidente durante a realização do último censo populacional, sublinha o autarca. “Estudos 
recentes, nomeadamente da Carta Educativa e Carta Social, levam-nos a crer que há a necessidade de 
intervenção do município nesta área da intervenção social e da promoção do desenvolvimento económico 
local”, justifica Rui Marqueiro, que calcula que o incentivo financeiro à natalidade venha a representar um 
investimento anual próximo dos 250 mil euros.

“Na ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas […] chegou-se à conclusão de que os 
benefícios alcançados com a concessão dos apoios suplantam os respetivos custos, nomeadamente fi-
nanceiros, dado que não oneram de forma significativa o Orçamento Municipal e são suscetíveis de ter um 
impacte positivo na qualidade de vida das famílias e na melhoria da saúde das crianças, ao mesmo tempo 
que se criam condições para promoção da economia local”, explica a Câmara Municipal da Mealhada no 
preâmbulo do regulamento do programa proposto por Rui Marqueiro.

Serão beneficiários do Programa de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local as pessoas 
inseridas em agregados familiares ou pessoas isoladas que sejam residentes e estejam recenseadas na 
Mealhada há pelo menos um ano à data do pedido de apoio municipal.

desenvolvimento económico local

APOIO À NATALIDADE 
E AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

“chegou-se à conclusão de que 
os benefícios alcançados com a 

concessão dos apoios suplan-
tam os respetivos custos“



 
O Município da Mealhada volta a destacar-se no Anuário Fi-
nanceiro dos Municípios Portugueses pela saúde das suas 
contas. Tal como o ano passado, está em primeiro lugar nos 
rankings relativos ao menor índice de dívida total e menor 
passivo por habitante no universo dos 308 municípios por-
tugueses. E figura em segundo lugar no ranking global de 
municípios de média dimensão. 

Os dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
espelham a boa saúde financeira do município da Mealhada 
no que se refere às contas de 2016, com significativa melho-
ria relativamente às de 2015, ano em que o município já havia 
sido bem classificado na generalidade. 

No anuário relativo às contas de 2016, a Mealhada figura no 
segundo lugar no ranking global dos municípios de média 
dimensão, no que respeita à boa saúde financeira (em 2015 
aparecia em 9º lugar), com igual posição no contexto do dis-
trito de Aveiro (em 2015 estava na terceira posição). Tal como 
já acontecia desde 2014, lidera os municípios portugueses 
no que respeita ao índice de dívida total e figura também em 
primeiro lugar como o município com menor passivo por ha-
bitante, com 50,40 €, quando a média nacional é de 654€ de 
passivo por habitante. 

O município aparece ainda em posições destacadas noutros 
indicadores, como o “Grau de execução do saldo efetivo na 
ótica dos compromissos”, em que está na 8ª posição, sendo o 
primeiro do distrito de Aveiro e também o primeiro no enqua-
dramento da CIM – Região de Coimbra.

anuário financeiro dos municípios portugueses
MUNICÍPIO EM DESTAQUE PELAS BOAS CONTAS 

NÚMEROS
Ranking global municípios de 

média dimensão

1º Lugar
 

Menor passivo por habitante

50,40€

Menor índice de dívida total

1º Lugar 
(308 munícipios)

Grau de execução 
do saldo efetivo na ótica 

dos compromissos

1º Lugar 
(distrito de Aveiro) 

1º Lugar 
(CIM - Região de Coimbra)

8º Lugar 
(308 munícipios)
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galardão
MUNICÍPIO 
AMIGO DO DESPORTO

A Mealhada foi distinguida como “Município Amigo do Desporto”, numa cerimónia que decorreu, dia 
18 de setembro, em São João da Madeira, na presença do secretário de Estado da Juventude e do Des-
porto, João Paulo Rebelo.

O galardão, atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) e avalizado pela Se-
cretaria de Estado da Juventude e do Desporto, foi instituído em 2016 por aquela associação e pela Cidade 
Social, empresa especialista na área da certificação da qualidade, visando distinguir anualmente os muni-
cípios que, reconhecidamente, desenvolvem uma política de apoio ao desporto de excelência. Este prémio 
pretende reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos 
municípios portugueses, no âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo nos seus territórios.

O galardão “Município Amigo do Desporto” assenta em dez áreas de análise, nomeadamente: organização 
desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, 
parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Por outro lado, a atribuição do galardão 
incide sobre diferentes aspetos de gestão do desporto, nomeadamente: o modelo de gestão implementa-
do e os seus resultados, o desenvolvimento de uma atitude sustentável através do desporto, a abordagem 
solidária e inclusiva através do desporto, a excelência e abrangência dos modelos de intervenção. O Muni-
cípio da Mealhada obteve pontuação muito alta em quase todas as categorias.

O objetivo é reunir uma rede de cidades nas quais a Associação 
Portuguesa de Gestão de Desporto se propõe a monitorizar, re-
conhecer e divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito 
municipal, do desenvolvimento desportivo português.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que presi-
diu à cerimónia da entrega dos galardões, elogiou os municípios 
distinguidos, designadamente o da Mealhada - visitado há pouco 
mais de dois meses por João Paulo Rebelo -, lembrando que “este 
galardão é uma honra e uma responsabilidade para os premia-
dos e a prova de que há municípios com infraestruturas e serviços 
desportivos de excelência”.

Para o presidente da Câmara da Mealhada, “esta distinção nacional representa o reconhecimento inequívoco 
de que o Município e os seus colaboradores têm desenvolvido um trabalho de inestimável valor, num pata-
mar de excelência que é um orgulho para o concelho e para os seus munícipes”. “Vermos as nossas infraes-
truturas desportivas, os eventos que nelas são realizados e os nossos profissionais serem reconhecidos com 
este prestigiado galardão é algo que nos motiva, que nos enche de alegria”, afiança o autarca Rui Marqueiro. 
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ANIMAÇÃO DE VERÃO 
 
O “Verão é na Mealhada”, o programa de ani-
mação da Câmara Municipal da Mealhada, com 
produção da Escolíadas – Associação Recreati-
vo-Cultural, trouxe as mais diversas atividades 
lúdicas à população, de julho a setembro, com os objetivos de dinamizar a economia local e de proporcio-
nar momentos de lazer à população do concelho. No Luso, a Autarquia voltou a reforçar a animação da 
vila nestes meses de maior afluência turística, numa parceria com a associação Aquacristalina, que com o 
apoio financeiro da Câmara da Mealhada, promoveu eventos culturais diversificados e concorridas. 

JUVENTUDE FORA DA CAIXA
No Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), o Parque da Ci-
dade encheu-se para inúmeras atividades dedicadas aos jovens. 
Destacaram-se a Glow night out, com a participação da dupla In-
sert Coin ( João Paulo Sousa e Joel Rodrigues) e atuação do rapper 
Profjam.

PARQUE EM FESTA
O Parque em Festa realizou-se, mais uma 
vez,no Parque da Cidade da Mealhada, 
com diversas propostas para todas as fa-
mílias: insufláveis para os mais pequenos, 
a atuação de Quim Barreiros para os adul-
tos, churrasco, arraial popular e jogos para 
todos. Foi num sábado de julho que  o Par-
que da Cidade da Mealhada, um espaço 

único, com cerca de 14 hectares, vocacionado para o recreio e lazer da população,  se transformou  num 
verdadeiro arraial para toda a população. 
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QUARTAS NA CIDADE
“Às quartas na cidade”, as tardes que fizeram as delícias das crianças, 
no centro da cidade, realizaram-se em julho e setembro e contaram 
com workshops de música e dança, festa da espuma, insufláveis, pis-
cina.

COMÉRCIO EM FESTA
O “Comércio em Festa” teve, a pedido dos comerciantes,  duas edições, uma em jullho e outra em setem-
bro. Além do comércio abrir portas entre as 21h e as 24h, a animação incluiu espetáculos de música, por 
exemplo de fado, dj, e desfiles de moda, com a participação de alguns modelos/ apresentadores nacionais, 
conhecidos do grande público, como Rita Ferro Rodrigues (SIC).



A “Roda Viva” – Loja Social do Município de Mealhada entre-
gou cerca de 80 conjuntos de material escolar a crianças do 
1º ciclo e do secundário. Entregou ainda  cabazes de bens 
alimentares, de higiene pessoal e higiene da casa a 180 fa-
mílias do município.  

No início do passado ano letivo a entrega  de material escolar 
já tinha ocorrido, mas, este ano, o kit escolar foi reforçado, 
quer em termos de abrangência (já que o apoio foi estendido 
aos alunos dos 8º e 9º anos, quando em 2016 apenas foram 
contemplados os do 1º ciclo, 5º, 6º e 7º anos) quer em ter-
mos de conteúdo. Além de cadernos, dossiês, lápis, canetas, 
mochilas, os conjuntos são compostos ainda por material de 
desenho, réguas, compassos, entre outros. 

A distribuição de bens alimentares e de higiene abrangeu 180 
famílias (mais de 500 pessoas) e complementa o apoio men-
sal e semanal que a Loja Social vai dando às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade e/ ou com dificuldades financeiras. 

A Roda Viva – Loja Social apoia 
atualmente cerca de 350 agre-
gados familiares em situação de 
vulnerabilidade e/ ou com dificul-
dades financeiras através da distri-
buição de bens alimentares, rou-
pa, calçado, brinquedos, móveis, 
têxteis e utensílios para casa, com 
o devido acompanhamento dos 
beneficiários por parte dos Servi-
ços de Ação Social do Município.

 

material escolar

ENTREGA DE BENS NA LOJA SOCIAL

80
kits material escolar

 

180
cabazes alimentos e higiene

500
pessoas apoiadas
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AÇÃO SOCIAL



ocupações dos tempos livres
AVENTURAS DE VERÃO 

O programa de Ocupação dos Tempos Livres “Aventuras de Verão”, que proporciona atividades aos 
jovens dos 6 aos 14 anos, nos meses de junho, julho e agosto, fez as delícias de mais de 60 crianças.

Piscina, dança, futebol, andebol, voleibol, basquetebol e outro tipo de jogos, como os jogos aquáticos, de 
tabuleiro ou de expressão musical e movimento, workshops de ambiente, de culinária ou de ciência, ses-
sões de escrita criativa, de cinema ou fotográficas, viagens, passeios ou visitas educativas foram algumas 
das atividades proporcionadas. 
Esta resposta educativa/ social procura ser um complemento e apoio da autarquia às famílias nos meses em 
que não existe atividade escolar, dando-lhes a possibilidade de deixarem os seus educandos num local segu-
ro e com atividades que fomentam a aquisição de competências sociais e pessoais e a integração em grupo.

autismo
THE SON-RISE PROGRAM®

A Associação Vencer Autismo esteve na Mealhada, no Cinetea-
tro Municipal Messias, para a realização de uma palestra sobre 
Autismo e o The Son-Rise Program.

Na palestra foram abordados diversos temas sobre o autismo em 
geral, técnicas úteis e casos de sucesso, ao longo de cerca de 2 
horas. A sessão, gratuita, foi direcionada a estudantes, profissio-
nais e pais de crianças com perturbação do espectro do autismo. 
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taça comen

PISCINAS DA MEALHADA RECEBERAM A MAIS ALTA 
COMPETIÇÃO DE NATAÇÃO SINCRONIZADA

A Taça Comen – Natação Sincronizada realizou-se, entre 3 e 6 de agosto, nas Piscinas Municipais da Mea-
lhada. Mais de 260 atletas de 30 países competiram entre si, num espetáculo único de cor e rigor técnico.  

A Taça Comen realizou-se, pela segunda vez, em Portugal, concretamente na Mealhada, numa organização 
conjunta da Federação Portuguesa de Natação, da Associação de Natação Centro Norte de Portugal e da 
Câmara Municipal da Mealhada. 

Portugal conseguiu um brilhante oitavo lugar no conjunto de 30 países - Suíça, Geórgia, Andorra, Malta,  
Grécia, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Canadá, Alemanha, Austrália, EUA, Bélgica, Croácia, Hungria, 
Sérvia, Chile, Itália, Suécia, Israel, Turquia, Kazaquistão, Egipto, República Checa, Áustria,  Bielorrússia, Bul-
gária e Rússia.

Este é mais um dos múltiplos eventos desportivos acolhido e coorganizado pela Câmara da Mealhada que 
procura combinar a promoção da prática desportiva com a projeção do Município, com impacto a nível 
económico, desportivo e turístico. 

DESPORTO



RENOVAÇÕES/INSCRIÇÕES

As inscrições nas Piscinas Municipais da 
Mealhada decorrem desde 1 de setembro 
de 2017.
Nota: As inscrições nas turmas de natação 
estão condicionadas pelo número de vagas.
 desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470
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basquetebol

MEALHADA “CASA 
DA SELEÇÃO PORTUGUESA
O Torneio Internacional da Mealhada em basquetebol rea-
lizou-se entre 14 e 16 de julho, no Pavilhão Municipal do 
Luso, opondo a seleção portuguesa às congéneres da Es-
tónia e da Roménia. O torneio, juntamente com o protocolo 
estabelecido entre Autarquia e a Federação Portuguesa de 
Basquetebol, são o primeiro passo para o desenvolvimento 
da modalidade no concelho. 

A Câmara Municipal da Mealhada, Federação Portuguesa de Basquetebol e Associação de Basquetebol de 
Aveiro assinaram um protocolo de cooperação que visa o desenvolvimento da modalidade no município. 

O documento assinado estabelece as formas de cooperação entre as três entidades. Ao Município cabe a 
cedência de instalações desportivas necessárias para a realização de treinos, estágios e eventos desporti-
vos, bem como facultar o apoio no transporte de seleções e equipas envolvidas em torneios no município, 
promover e divulgar a modalidade juntos das escolas e camadas mais jovens e nas suas plataformas de 
comunicação. Compromete-se ainda a dotar o Pavilhão Municipal do Luso com aparelhos de 24 segundos, 
conforme as regras, nas tabelas de basquetebol. 

A Federação Portuguesa de Basquetebol, por seu turno, compromete-se a realizar diversos estágios das 
seleções nacionais na Mealhada (Luso), bem como alguns jogos internacionais. 

futebol

ESTÁGIO DO  FC PORTO
A equipa do Futebol Clube do Porto B escolheu o Centro de 
Estágios do Luso como local de estágio de preparação para 
a nova época. 

futebol

CAMPEONATO 
DA EUROPA FEMININO
Mealhada foi palco do Torneio de Apuramento para o Cam-
peonato da Europa de futebol - sub 17-  femininos. 



novo ano letivo
RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

A Câmara Municipal da Mealhada recebeu a comunidade educativa num dia 
que pretende transmitir o apreço da autarquia por docentes e funcionários 
e, simultaneamente, dar a conhecer as infraestruturas escolares e, de forma 
genérica, o concelho da Mealhada. 

 
Os estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede 
Pública do concelho da Mealhada vão disponibilizar, neste 
ano letivo (2017 – 2018), serviços de Apoio à Família tam-
bém no mês de agosto. O regulamento foi aprovado em 
reunião extraordinária da autarquia, uma medida que vai 
de encontro à solicitação de muitos pais e garante a dis-
ponibilização, em agosto, do mesmo serviço que se pres-
ta em julho. 

As Atividades de Animação e Apoio à Família serão disponi-
bilizadas no Jardim de Infância da Pampilhosa e nos Centros 
Escolares do Luso e Mealhada. As crianças de outros jardins 
públicos no município poderão também usufruir do serviço 
nestes mesmos locais e numa lógica de proximidade geo-
gráfica. 
Trata-se de mais um serviço assegurado pela autarquia na 
procura de melhorar a resposta às famílias mealhadenses. 
De sublinhar que, no que se refere ao ensino pré-escolar, a 
autarquia, desde 2014, que suporta também financeiramen-
te atividades como o inglês, a educação física e a música. 
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jardins-de-infância
CÂMARA ASSEGURA ATIVIDADES 
DE APOIO À FAMÍLIA NO MÊS DE AGOSTO

EDUCAÇÃO



apresentação

MUNICÍPIO AVANÇA COM 
PLANO ESTRATÉGICO 
PARA A EDUCAÇÃO
 
O Plano Estratégico para a Educação do Município da Mea-
lhada já foi apresentado ao Conselho Municipal de Educação 
e está em consulta pública, durante 30 dias. O documento 
define a estratégia educativa do município de uma forma alargada e dá atenção especial aos 
alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

O Plano Estratégico para a Educação do Município da Mealhada aguarda apenas o parecer final do Conse-
lho Municipal de Educação e, decorrido o prazo de consulta pública, serão incorporadas eventuais suges-
tões e o documento entra em vigor de imediato, produzindo efeitos já este ano letivo. 
Elaborado por António Rochette, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Plano 
procura criar “um sistema formativo integrado” a partir de políticas que facultem “respostas às necessi-
dades dos cidadãos, prevendo as transformações sociais e cívicas da comunidade, envolvendo não só a 
comunidade educativa, como as empresas, as associações, as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, a Autarquia e até entidades como o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
 
A elaboração do Plano foi um processo muito participado, com mais de 40 reuniões de trabalho. Inclui 
propostas para toda a sociedade, desde o pré-escolar ao envelhecimento ativo, com projetos transversais, 
da cultura, ao desporto, da cidadania à saúde. No caso da Mealhada, há um enfoque muito grande na edu-
cação especial, já que estão referenciados 76 alunos com necessidades educativas especiais. Para estes é 
imprescindível o acompanhamento do seu projeto de vida e o apoio na transição do contexto educativo/ 
formativo para o mercado de trabalho.

António Rochette explicou que o Plano incita a “extravasar dos muros das escolas”. Foi feito o levantamento 
de todos os espaços com potencial educativo e os docentes são convidados a tirar partido dos mesmos e 
a trabalhar “numa lógica de educação formal, não formal e informal”. 
 “Qual é a missão da Educação no nosso território? O que é que queremos do nosso aluno quando este 
termina o 12º ano na Mealhada?”. São estas as respostas a que o Plano procura responder, enquadrando 
a Educação na perspetiva da realização profissional, da qualidade de vida, da cidadania e da coesão do 
território. 
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CULTURA
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história

COMEMORAÇÕES DOS 207 ANOS 
DA BATALHA DO BUSSACO

As comemorações dos 207 anos da Batalha do Bussaco incluíram exposições, passeios e visitas guia-
das ao campo de batalha, teatro e música, no programa que uniu os três municípios da Serra do Bus-
saco – Mealhada, Mortágua e Penacova – e o Exército Português, que realizou as cerimónias militares 
e protocolares, dia 27 de setembro. 

O passeio encenado noturno foi um dos pontos altos das come-
morações dos 207 anos da Batalha do Bussaco. Na noite de 23 
de setembro, as encostas da serra voltaram a transformar-se num 
campo de batalha, que opôs os exércitos luso-inglês e francês. 
Os participantes neste passeio encenado noturno foram levados 
a recuar até 1810, através de pequenas encenações e efeitos de 
luz e som, numa recriação que teve a colaboração do Grupo de 
Reconstituição História do Município de Almeida (GRHMA). Além 
do passeio, cada um dos municípios apresentaram propostas di-
ferentes que se complementam. Se a Mealhada, este ano, centrou 
atenções nas crianças, com uma peça de teatro para alunos das 
escolas e uma exposição interativa, Mortágua apostou na abertu-
ra de um Centro Interpretativo e Penacova recriou as travessias 
do Mondego.  

O concelho da Mealhada é onde habitualmente se concentram as 
comemorações, por força do local onde se deu a Batalha e pelas 
cerimónias protocolares junto ao monumento que a relembra, o 
Obelisco, de 1873, mas Mortágua e Penacova, desde há quatro 
anos que se associam na tentativa de criar um produto interes-

sante em torno do Bussaco e de todas as suas potencialidades: turismo histórico, militar, natural e até 
gastronómico. Exemplo desta intermunicipalidade são os projetos comuns que estão a ser desenvolvidos, 
como a Grande Rota do Bussaco ou os projetos de melhoria florestal da Serra do Buçaco, seja na Mata, seja 
no perímetro da mesma, como sublinharam os três autarcas, Rui Marqueiro, José Júlio Norte e Humberto 
Oliveira, na conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo dos 207 anos. 

Também Luís Albuquerque, representante do Chefe dos Estado-Maior do Exército e diretor do Museu Mi-
litar do Bussaco, explicou que a Batalha do Bussaco “tem um significado muito especial para o Exército, já 
que foi nesta que participou maior número de portugueses.



SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS

Associações Culturais e Recreativas 
Grupo Regional da Pampilhosa do Botão 4.169,40 €
Escolíadas - Assoc. Recreativa-Cultural 1.785,53 €
Aguarela De Memórias - Assoc. Teatro 1.406,55 €
Associação de Aposentados da Bairrada 2.140,05 €
Rancho Folclórico S. João Casal Comba 5.954,25 €
Grupo Coral Magister - Mealhada 2.824,65 €
Filarmónica Pampilhosense 7.702,43 €
GEDEPA - Pampilhosa 6.027,60 €
Associação dos Apicultores do Litoral Centro  1.100,93 €
Grupo Folclórico e Etnográfico da Vimieira  3.240,30 €
Filarmónica Lyra Barcoucense 10 LD’Agosto  6.920,03 €
Associação Recreativa da Lameira de S. Pedro     1.003,13 €
Centro Cultural e Recreativo Lameirense              648,60 €
Centro Cultural de Cavaleiros                                  575,25 €
Centro Recreativo de Barrô                                     685,28 €
O Planalto - Ass. Desenv. Rural - Barcouço            917,55 €
Centro Cultural e Recreativo de Adões                  599,70 €
Centro Cultural, Desp. e Recreativo Pedrulha 709,73 €
Grupo Coral Columba 1.602,15 €
Grupo Cénico de Santa Cristina 1.357,65 €
Sócios da Mangueira 3.839,33 €
Jovens Cristãos do Luso 673,05 €
G. R. E. S. Batuque 1.871,10 €
Escola de Samba Real Imperatriz 1.541,03 €
Núcleo Sportinguista da Mealhada 501,90 €
Associação CADES 4.548,38 €
Assoc. Recreativa, Cultural Amigos do Pego 648,60 €
Rancho Infantil e Juvenil Ventosa do Bairro  3.056,93 €
Com. de Melhor. e Promoção de Ventosa 758,63 €
Associação Patris – Património da Silvã 501,90 €
Associação Quatro Patas e Focinhos 1.149,83 €
Lismos – Associação Ambiental e Cultural 880,88 € 
C. R. Cultural e Desportivo do Travasso 538,58 €
Hóquei Clube da Mealhada – secção ballet  2.005,58 €
Oficina de Teatro do Cértima  990,90 €

Associações juvenis
Agrupamento de Escuteiros de Mealhada  1.386,88€
Agrupamento de Escuteiros de Casal Comba  2.257,62€
Agrupamento de Escuteiros de Pampilhosa 1.877,41€
Associação Jovens Cristãos do Luso 858,92€
Agrupamento de Escuteiros de Barcouço 1.239,13€
GJB - Grupo Jovens Barcouço 340,81€

Total 82.839,07€

BOLETIM MUNICIPAL JUL>SET 2017    15

coletividades

AUTARQUIA 
ATRIBUIU MAIS 
DE 82 MIL EUROS 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reu-
nião de Executivo Municipal, a atribuição de 
82.838,07 euros a 41 associações culturais, 
recreativas e juvenis do concelho.

A Câmara Municipal da Mealhada “reconhe-
ce um papel fundamental às associações do 
concelho na preservação e divulgação da 
tradição e modos de vida coletivos essen-
ciais para a preservação da identidade cultu-
ral” pelo que, anualmente, aprova subsídios 
de apoio à atividade de cada uma das asso-
ciações. 
O prazo de candidaturas decorreu de 15 
de junho a 17 de julho, período em que as 
associações tiveram oportunidade de apre-
sentar os documentos para preenchimento 
de todos os critérios exigidos, por forma a 
cumprir o regulamento de atribuição destes 
subsídios. No total, são 41 as contempladas 
de âmbito cultural, recreativo e juvenil. De 
fora ficam as associações desportivas cujos 
apoios têm regulamento próprio.



A Câmara da Mealhada adjudicou, na reunião de Executivo Muni-
cipal, a empreitada relativa à construção do Mercado Municipal da 
Mealhada. A adjudicação foi aprovada, por maioria, pelo valor de 
2.148.000€ (mais iva).

O novo Mercado Municipal da Mealhada, que ficará situado junto à 
Rua Dr. Américo Couto, foi estruturado num único piso, com dois ali-
nhamentos de bancadas fixas, permitindo a existência de 80 mesas 
de venda. No espaço central do mercado (terrado) localizam-se as 
mesas de venda e bancas de apoio, num total de 40. À volta do ter-
rado localizam-se espaços de venda individualizados, 14 lojas e dois 
estabelecimentos de bebidas com acesso pelo interior e exterior do 
mercado. Existirão ainda seis bancas apenas com acesso pelo interior 
do mercado. A feira informal que se realiza semanalmente funcionará 
no terrado exterior, apoiado por dois módulos subdivididos, cada um, 
em três espaços destinados a estabelecimento de bebidas.

Toda a envolvente paisagística será requalificada, as áreas verdes 
propostas serão revestidas com prado sequeiro e propõem-se na 
frente nascente e norte a plantação de árvores autóctones de médio 
porte na marcação das áreas verdes do mercado.

Os acessos rodoviários far-se-ão desde sul, a partir da rotunda Deus 
Baco, e desde Norte, pela Rua Dr. Américo Couto e que se ligam, res-
petivamente, à EN1/A1 e à EN1/IC2. 

Custo total da obra

2.148.000€

obra

CÂMARA ADJUDICA MERCADO 
MUNICIPAL DA MEALHADA
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OBRAS



Custo total da obra

2.483.190,39€

A Câmara da Mealhada adjudicou, na reunião de Executivo Muni-
cipal, a empreitada relativa à ampliação e beneficiação Estação de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Mealhada. 

A adjudicação foi aprovada, por unanimidade, pelo valor de 
2.483.190,39€ (mais iva). Esta é uma obra fundamental para a me-
lhoria do tratamento dos esgotos e consequentemente para a me-
lhoria da massa de água do rio Cértima. Esta intervenção permitirá 
duplicar a capacidade de tratamento, passando dos 90 litros por se-
gundo para os 180 litros por segundo. A empreitada inclui trabalhos 
de estruturas em betão, equipamentos mecânicos e eletromecâni-
cos, equipamentos e sistemas da ETAR. Engloba ainda os acessos e 
arruamentos interiores e exteriores da ETAR, que ocupa uma área 
de cerca de 0.55 hectares e se localiza na margem esquerda da ri-
beira da Vacariça, afluente do rio Cértima.

A atual ETAR, inaugurada em 1989, foi dimensionada para um uni-
verso de povoações com 9664 habitantes, mas que atualmente têm 
uma população de 17659 habitantes aos quais acresce a carga or-
gânica industrial. As povoações atualmente servidas pela ETAR são 
Carqueijo, Casal Comba, Lendiosa, Mala, Pedrulha, Quintas da Mala, 
Silvã e Vimieira (freguesia de Casal Comba), Barrô, Buçaco, Lameira 
de Sta. Eufémia, Lameira de S. Pedro, Luso (freguesia do Luso), Car-
dal, Mealhada, Reconco, S. Romão, Sernadelo, Antes, Arinhos, Póvoa 
do Garção, Ventosa do Bairro e Barregão (União de Freguesias de 
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes), Canedo e Pampilhosa (fre-
guesia de Pampilhosa), Lameira do Outeiro, Lameira de S. Geraldo, 
Pego Peixe, Quinta do Vale, Quinta de Valongo, Travasso e Vacariça 
e Sta Cristina (freguesia da Vacariça). 

ampliação e beneficiação

MUNICÍPIO ADJUDICA 
OBRA DA ETAR 
DA MEALHADA
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A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Munici-
pal, abertura de concurso para empreitada de “Ligação dos Siste-
mas em Alta e Baixa da Mealhada”, uma obra que vai acabar com 
as dificuldades de fornecimento de água na Mealhada, em Antes e 
em Ventosa do Bairro.

A empreitada de “Ligação dos Sistemas em Alta e Baixa da Mealhada 
– Ponto de Entrega do Lograssol” tem o preço base de 862 mil euros 
e um prazo de execução de 308 dias. Esta obra permitirá acabar com 
os problemas de abastecimento público de água na área geográfica 
da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, cujo 
abastecimento, atualmente, é feito com base no furo da Mealhada.
A empreitada traduz-se num conjunto de obras que permitirão a liga-
ção dos sistemas em alta ao sistema em baixa, estando já construído 
o ponto de entrega em Fiéis de Deus. Este sistema irá alimentar toda 
a União de Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinhou que 
esta obra permitirá melhorar significativamente o abastecimento pú-
blico já que deixa de depender das flutuações do furo existente, a 
principal captação de água na Mealhada.

Custo total da obra

862.000€

abertura de concurso

LIGAÇÃO DOS SISTEMAS EM 
ALTA E BAIXA DA MEALHADA
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FREGUESIAS

CÂMARA ATRIBUI SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO 
DO CAMINHO DE CARPINTEIROS

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou um protocolo, no valor de 20.845 euros para a manutenção do 
Caminho de Carpinteiros. O referido caminho situa-se na periferia do aglomerado urbano e é bastante 
usado pela população local, justificando-se a intervenção pela necessidade de manutenção e conservação, 
mas também de melhoria das condições de circulação e segurança. 

luso

EXECUTIVO UNÂNIME 
EM ABATE DE TÍLIA DOENTE 
 
A Câmara da Mealhada decidiu, em reunião extraordinária do Exe-
cutivo Municipal, o abate de uma tília de grande porte localizada 
na Rua Emídio Navarro, na vila termal de Luso, junto à Fonte de 
São João. A decisão, unânime, que mereceu também a concordân-
cia do presidente da Junta de Freguesia de Luso, foi tomada após o 
relatório técnico que aconselhava o abate. 

O relatório técnico feito à árvore por especialistas não deixa grandes dúvidas. Após os testes, verificou-se 
que “a degradação da madeira do tronco é tão extensa e as cavidades de tão grande dimensão que fica cla-
ro que o potencial de rutura deste exemplar é muito alto, nas suas atuais condições”. Francisco Coimbra, da 
empresa Árvores e Pessoas, defendeu o abate da árvore, apesar de ainda ter equacionado a poda radical, 
que deixaria apenas a árvore “numa caricatura do que é”. “(…) Parece ser a atitude mais prudente e avisada 
proceder ao seu abate, atendendo às suas grandes dimensões e ao facto de estar implantada numa zona 
de presença frequente de pessoas e automóveis”, refere o documento. 

A árvore foi objeto de uma poda de segurança em 2005 e voltou a ser podada em 2015, após a queda de 
uma pernada, tendo na altura sido o entendimento dos especialistas que ainda seria possível mantê-la. Em 
maio deste ano caiu nova pernada, que representa 1/4 da árvore, e foi, 
desde logo, pedida esta avaliação técnica para aferir do estado da tília.  veja o vídeo da explicação técnica em

         goo.gl/exvFjY
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CÂMARA APOIA RECUPERAÇÃO 
DO PATRIMÓNIO NA SILVÃ

A Câmara da Mealhada aprovou, ontem, na reunião de 
Executivo Municipal, um apoio de 10 mil euros à Associa-
ção PATRIS – Património da Silvã. O apoio à Associação 
PATRIS destina-se às várias iniciativas de recuperação do 
património por parte daquela associação, desde a bene-
ficiação do edifício sede da associação ao arranjo de ou-
tras infraestruturas públicas como o campo de futebol, o 
parque de merendas e o chafariz. 

APOIO À LYRA BARCOUCENSE

O município aprovou a intenção de apoiar em 12.500 
euros a Associação Filarmónica Lyra Barcoucense. Esta 
verba destina-se a dar continuidade às obras de benefi-
ciação da sede, nomeadamente cobertura e piso. 
 

APOIO AO JARDIM-DE-INFÂNCIA 
DE SANT’ANA

O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um sub-
sídio de 10 mil euros ao Jardim de Infância de Sant’Ana 
destinado a comparticipar obras de beneficiação na sede 
da instituição. 

APOIO À FILARMÓNICA PAMPILHOSENSE

O Executivo Municipal aprovou a atribuição de 5 mil euros 
à Filarmónica Pampilhosense. A verba destina-se a apoiar 
a atividade cultural e educativa daquela coletividade.

SUBSÍDIO PARA JOGOS 
ANDDI-PORTUGAL 2018

A Câmara Municipal aprovou um subsídio de 5 mil euros 
para a Associação Nacional de Desporto e Deficiência 
Intelectual destinado a comparticipar os custos de orga-
nização, arbitragem e alimentação das equipas partici-
pantes, mediante a celebração de contrato de patrocínio 
desportivo. Serão os primeiros jogos Associação Nacio-
nal de Desporto para Deficiência Intelectual - ANDDI Por-
tugal e realizar-se-ão nos dias 5 e 6 de maio de 2018.
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CONSELHO
ECONÓMICO PAROQUIAL DA MEALHADA

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
um pedido de apoio financeiro feito pelo Conselho Eco-
nómico Paroquial da Mealhada. O subsídio, de 10 mil eu-
ros, destina-se à
melhoria do parque de estacionamento adjacente à Igre-
ja Paroquial. O local  é propriedade privada da Paróquia, 
mas serve a população que procura os espetáculos que 
se realizam no Cineteatro Messias ou outros eventos que 
decorram na GNR, quartel dos bombeiros voluntários, 
etc., exerce, portanto, uma função de serviço público, que 
não é possível desmentir, sendo de realçar que a Paró-
quia sempre mostrou abertura a essa utilização, não a 
impedindo como o poderiam ter feito.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS NO ÂMBITO 
DO FUNDO EXTRAORDINÁRIO DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Tendo em conta os prejuízos decorrentes dos incêndios que ocorreram no decurso do passado mês de agosto, na freguesia de 
Barcouço, que colocam em perigo a subsistência de algumas das famílias afetadas, cujos proventos económicos derivam, no todo 
ou em parte, da agricultura, deliberou esta Câmara Municipal, face à situação de emergência social verificada, e ao abrigo do 
disposto nas alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoiar os referidos agregados 
familiares, nos termos do Regulamento Municipal que instituiu o Fundo Extraordinário de Intervenção Social (atribuição de apoios 
sociais eventuais a estratos sociais desfavorecidos), aprovado pela Assembleia Municipal, na sua sessão de 21 de fevereiro de 2014.
Nestes termos, faz-se público de que os munícipes afetados pelos incêndios que ocorreram no decurso do transato mês de agosto, 
na freguesia de Barcouço, poderão candidatar-se a um apoio financeiro, a atribuir pelo Município, ao abrigo do n.º 2.3. do artigo 2.º 
do Regulamento Municipal que instituiu o Fundo Extraordinário de Intervenção Social, nos seguintes termos:

1) A candidatura ao apoio enquadra-se no n.º 2.3. do artigo 2.º do Regulamento Municipal supra identificado, dado tratar-
-se de um apoio pontual a atribuir em situação de emergência e não relacionado com motivos de saúde e/ou habitação.
2) Os apoios a conceder terão em consideração os seguintes prejuízos decorrentes da destruição/inutilização de:

a. Equipamentos e utensílios agrícolas, nomeadamente, alfaias agrícolas;
b. Estufas (infraestruturas e sistemas internos inerentes ao funcionamento das mesmas);
c. Veículos destinados a fins exclusivamente agrícolas;
d. Estruturas e construções de apoio agrícola e/ou florestal.

3) Os apoios a conceder não visam atenuar os prejuízos relativos à floresta ou à exploração florestal – os quais poderão vir 
a ser subsidiados por outras entidades públicas – pelo que, nas candidaturas a apresentar, deverão os candidatos abster-se 
de identificar estes danos.
4) Os prejuízos que sejam suscetíveis de serem cobertos por seguradoras não serão considerados na apreciação da candi-
datura, sob pena de duplicação dos apoios.
5) As candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na 
página eletrónica do Município, da seguinte forma:

a. Entregues pessoalmente na Secretaria desta Câmara Municipal, até às 16 horas do último dia do prazo fixado;
b. Remetidas por correio, sob registo e com aviso de receção, devendo as mesmas ser expedidas até ao final do prazo, 
para a seguinte morada: Câmara Municipal da Mealhada, Largo do Jardim, 3054-001 Mealhada.

6) As candidaturas deverão ser instruídas com os seguintes documentos:
a.  Documentos previstos no artigo 12.º do Regulamento Municipal que instituiu o Fundo Extraordinário de Intervençã 
Social;
b. Documento com a descrição completa dos bens danificados nos incêndios da freguesia de Barcouço;
c. Documento elaborado em conformidade com o modelo A anexo ao presente aviso, com a descrição completa dos 
bens cuja substituição se torna imperiosa à subsistência do requerente e do seu agregado familiar, com indicação devi-
damente fundamentada do montante necessário à sua substituição, por ordem da relevância dos mesmos;
d. Fotografias dos bens, após a destruição/inutilização, para cuja substituição é requerido apoio;
e. Declaração, sob compromisso de honra, de que o requerente não beneficiará de apoio de outras entidades, públicas 
ou privadas, relativamente aos bens apoiados no âmbito do presente aviso, elaborada em conformidade com o modelo 
B anexo ao presente aviso.

7) As candidaturas apresentadas serão analisadas pelos serviços municipais, tendo em conta o disposto no Regulamento 
Municipal que instituiu o Fundo Extraordinário de Intervenção Social, relativamente aos apoios previstos n.º 2.3. do artigo 
2.º.
8) Os apoios não poderão exceder 75% do valor dos bens, objeto da candidatura, necessários à substituição dos indicados 
nas alíneas a) e b) do ponto 2 do presente aviso e 30% do valor dos bens necessários à substituição dos indicados nas alí-
neas c) e d) do mesmo ponto.
9) O valor dos apoios a conceder pela Câmara Municipal, ao abrigo do presente aviso, não poderá exceder o montante 
global de 100.000 €.
10) A Câmara Municipal poderá, atendendo ao valor dos prejuízos reclamados e às situações de emergência social que se 
venham a verificar, deliberar aumentar o limite previsto no número anterior.

Paços do Município, aos 4 dias do mês de setembro de 2017.
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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
 
Churrasqueira Rocha 4M
Travessa da Churrasqueira
3050-352 Mealhada
 231 202 357
 rocha@churrasqueirarocha.com
 
Couceiro dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra n.º177
3050-374 Mealhada
 231 202 098
 restaurantecouceiro@hotmail.com
 
Aristotempero
Rua Ponte de Viadores
3050-184 Mealhada
 231 070 385
 aristotempero@gmail.com
 
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

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

Hotel Eden
Av. Emídio Navarro n.º34
3050-224 Luso
 231 930 191
 geral@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
 
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
 
Meta dos Leitões 4M
Av. da Restauração
3050-382 Mealhada
 231 209 540
 casadesarmento@gmail.com
 
NelsonFT Simões dos Leitões 4M
Av. da Restauração n.º2
3050-382 Mealhada
 231 202 031
 geral@nelsonftdosleitoes.pt
 
Nova Bairradina dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra, n.º 101
3050-374 Mealhada
 231 202 546
 novabairradina@gmail.com
 
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
 
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
 
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
 
O Típico da Bairrada 4M
Rua da Fonte nº 1
3050-382 Mealhada
 231 202 206
 antonioflores@sapo.pt

 4M Restaurantes 4 Maravilhas 

ONDE COMER
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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

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

Pic Nic 4M
Av. da Restauração n.º61
3050-347 Mealhada
 231 202 343
 restaurantepic-nic@hotmail.com
 
Portagem dos Leitões 4M
Rua de São Domingos 20
3050-183 Casal Comba
 919 384 614
 portagem.bairradacenter@gmail.com

Quinta dos Três Pinheiros 4M
Av. da Restauração - Sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 

Recanto do Lago
Rua da Igreja, 59
3050-261 Luso
 231 939 764
 recantodolago@sapo.pt
 
Rei dos Leitões 4M
Av. da Restauração nº 17
3050-382 Mealhada
 231 202 093
 reidosleitoes@sapo.pt

Restaurante 5 Pinheiros
Rua Sto. António nº 92 
3050-456 PAMPILHOSA
 231 402 458
 5pinheiros.2016@gmail.com
 
Restaurante Pedagógico 
“A Prova dos Novos”
Jardim Público da Pampilhosa
3050-444 Pampilhosa
 231 209 920
 epvl.mealhada@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 Casino
Alameda do Casino
3050-224 Luso
 936 585 386
 info@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

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

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

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

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

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

Hotel Portagem Bairrada Center***
Rua de São Domingues, nº 20
3050-983 Mealhada
 231 209 880
 portagem.bairradacenter@gmail.com

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

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

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

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

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

Cantinho
Rua do Forno
3050-269 Luso
 914 228 362
 cantinhoalojamentolocal@gmail.com

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

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

Pinho Verde
Ponte de Viadores
3050-184 Casal Comba
 231 203 106

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

Rosa Biscoito Suites
Alameda do Casino
3050-224 Luso
 936 585 386
 info@rosabiscoito.pt

Turismo em Espaço Rural

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

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

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

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

Termas de Luso
Rua Álvaro Castelões
3050-230 Luso 
 231 937 910 
 geral@termasdeluso.pt
 www.termasdeluso.pt

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

 

BOLETIM MUNICIPAL JUL>SET 2017    25

O QUE VISITAR



26  MEALHADA      

Câmara Municipal
Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 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  - Jorge Humberto *
Pavilhão Municipal do Luso
3050 Luso
 231 939 235

Campos de Ténis Municipais da Mealhada *
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470

Centro de Estágios de Luso *
3050-223 Luso
 231 937 950

Centro de Interpretação Ambiental
Parque da Cidade - Mealhada
 231 205 389
 centroambiental@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

Espaço Inovação Mealhada
Avenida Cidade de Coimbra, n.º 51
3050-374 Mealhada
 231 281 513
 espacoinovacao@cm-mealhada.pt

Estádio Municipal Dr. Américo Couto*
Zona Desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada

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

Pavilhão Gimnodesportivo da Pampilhosa *
Rua do Rio de Cima
3050 Pampilhosa
 231 940 764

Pavilhão Gimnodesportivo de Barcouço *
3050 Barcouço

Pavilhão Gimnodesportivo de Casal Comba *
3050 Casal Comba

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

Piscina Municipal de Luso *
3050-263 Luso
 231 930 846 

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
3050-379 Mealhada
 231 281 372

Posto de Turismo Luso Buçaco
Rua Emídio Navarro, 136
3050–224 Luso
 231 939 133
 turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

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
 231 204 203
 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

Espaços do Cidadão
Mealhada   964 039 369
Pampilhosa   961 637 037



Siga-nos em      
/camaramealhada     

/camaramealhada     
www.cm-mealhada.pt


