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EDITORIAL
Este boletim reflete a intensa atividade que temos (man)tido nos últimos meses, tendo sempre 
como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. Concretizámos obras 
básicas, como a melhoria do abastecimento de água ou a requalificação da escola secundária; 
procurámos potenciar a economia local, com mais uma Gala das 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada, valorizando os nossos produtos endógenos, ou com o programa de animação de 
verão, que incluiu a 2ª edição do Meajazz, um festival de jazz que atraiu dezenas de pessoas à 
Mealhada; participámos no concurso nacional das 7 Maravilhas à Mesa, cuja candidatura que 
integrámos saiu vencedora, valorizando, mais uma vez, produtos ex-libris como o leitão e a 
Mata nacional do Bussaco.
Na educação, inovámos com a implementação das salas do futuro; na ação social, apoiámos 
famílias carenciadas; na saúde, estabelecemos parcerias que são mais-valias para a popula-
ção; no desporto e na cultura, conferimos a possibilidade dos nossos concidadãos poderem 
assistir a eventos habitualmente característicos das grandes metrópoles.
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Presidente da Câmara Municipal da Mealhada

FICHA TÉCNICA

Edição e Design Gráfico Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal da Mealhada
Periodicidade trimestral
DEPÓSITO LEGAL 165657/01
EDIÇÃO n.º 67 Série II

Rui Marqueiro (presidente)
PS
Profissão: Economista
Residência: Antes

Guilherme Duarte (vice-presidente)
PS
Profissão: Professor 
Residência: Pampilhosa

Arminda Oliveira Martins
PS
Profissão: Engenheira Civil
Residência: Antes

Nuno Canilho
PS
Profissão: Jurista
Residência: Mealhada

Hugo Alves Silva
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Farmacêutico
Residência: Pampilhosa

Sónia Branquinho de Almeida
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Professora
Residência: Pampilhosa

Sara Marques Ferreira
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Advogada
Residência: Barcouço

E
X

E
C

U
T

IV
O

 M
U

N
IC

IP
A

L 
20

17
/2

0
21



obras
CÂMARA INVESTE MAIS DE DOIS MILHÕES E MEIO DE EUROS 
EM OBRAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO NO CONCELHO

O Executivo de Rui Marqueiro tem em curso  cerca de dois milhões e meio de obras nas áreas das águas 
e de saneamento. A primeira das obras a estar praticamente concluída é a empreitada “Fecho de rede 
de água da freguesia de Casal Comba”, uma obra que permitirá melhorar, significativamente, o forne-
cimento de água nas povoações de Lendiosa, Pedrulha, Vimieira e Casal Comba.

Esta intervenção, que custou cerca de 670 mil euros (mais IVA), incluiu a renovação de toda a rede existente, 
eliminando na totalidade o fibrocimento, e permitiu a melhoria da qualidade de serviço, nomeadamente ao 
nível pressões e caudais adequados. O investimento da Câmara Municipal incluiu ainda a implementação 
de infraestruturas de apoio ao combate a incêndios.

Outra obra em curso é a ‘’Ligação dos Sistemas em Alta e Baixa da Mealhada’’, cujo custo to total elegível 
de fundos comunitários é de 1.473.016,15€, estando aqui incluídos projetos, coordenações de segurança, 
aquisições de terrenos e empreitadas. Desta faz parte a empreitada “A124 – ‘Ligação dos Sistemas em Alta 
e Baixa da Mealhada – Ponto de Entrega do Lograssol”, já adjudicada pelo valor de 711. 503,26 euros.

Estas obras integram um conjunto de investimentos no setor das águas e resíduos que o atual Executivo 
considerou fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das populações, cujas empreitadas foram, 
também recentemente, consignadas. São o caso do fecho de redes de saneamento – ETAR da Mealhada, 
que custará cerca de 180 mil euros (mais IVA), que incluiu trabalhos nas redes de saneamento de Santa 
Cristina, Carqueijo, Pampilhosa e Luso, e do fecho de redes de saneamento – ETAR de Barcouço, adjudica-
da por 120 mil euros (mais IVA), com trabalhos nas redes de saneamento de Santa Luzia, Quinta Branca e 
Cavaleiros. Estes três últimos – ligação de água em alta e fechos de redes de saneamento – são projetos 
apoiado por fundos da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso dos Recursos (POSEUR), Portugal 2020.

CÂMARA INVESTE 2,5 MILHÕES 
EM NOVA ETAR NA MEALHADA

A Câmara Municipal da Mealhada assinou o auto de consigna-
ção da empreitada de “Ampliação e Beneficiação da ETAR (Es-
tação de Tratamento de Águas Residuais) da Mealhada”, uma 
obra de cerca de 2,5 milhões de euros. 
A empreitada de “ampliação e beneficiação da ETAR da Mea-
lhada”, além de duplicar a capacidade de tratamento da atual 
ETAR - passará a tratar 180 litros/segundo de caudal em vez 
dos atuais cerca de 90 litros/segundo –, irá possuir duas linhas 
de tratamento. 

Valor da empreitada

2.483.190,39 €
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A oitava gala 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada distinguiu os aderentes ao projeto, aos quais foram 
entregues as insígnias da marca criada há 11 anos. Este ano, registou-se um número recorde de ade-
rentes, 35, desde restaurantes a cafetarias, de padarias a adegas. 

A VIII Gala das 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, que decorreu no Conjunto Turístico Quinta dos 3 Pi-
nheiros, premiou 35 aderentes das várias categorias - Água, Pão, Vinho, Leitão e Produtos Associados - dos 
quais sete são novos aderentes ao projeto, “o que demonstra, por um lado, a vitalidade da marca, por outro, 
o empenho, a entrega e o interesse dos operadores económicos em apresentar produtos genuínos e de 
qualidade aos seus clientes”, sublinhou Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.  
Numa festa que transformou a Quinta dos Três Pinheiros num clube de jazz dos anos 20, ao som da Lou-
isiana Jazz Orchestra, foram sendo chamados ao palco os representantes das empresas que produzem 
ou comercializam as 4 Maravilhas: a água mineral natural Luso, o pão da Mealhada, tradicional, genuíno e 
cozido em forno a lenha, o vinho, com as características da nossa região bairradina, e o leitão, ex-libris da 
gastronomia da região, cartão de visita no país e no mundo. A estes juntaram-se os produtos associados, 
como os casticitos, os doces da Docealhada e os caramujos. 

Ao palco subiram, ainda, os vencedores do novo concurso “Bebida de Aperitivo e Entrada Maravilhas da 
Mealhada - 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”: o Rei dos Leitões, com a “Trouxa de Leitão, damasco e 
tomate seco”, e a Tas ca Larica, com o cocktail “Mealhada Elegante. 

A marca “Água|Pão|Vinho|Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” foi criada 
pela Câmara Municipal em 2007, dando corpo a um projeto que tem como obje-

tivos a valorização e promoção dos quatro ícones gastronómicos do concelho, 
distanciando-os de outros que não são mais do que meras reproduções, 

sem respeito pela tradição e genuinidade.

Existem cinco selos de qualidade: um abrangente, que diz respeito a to-
dos os produtos e só pode ser utilizado pelo aderente que é distinguido 
em todos os elementos a que se candidata; e os outros quatro dizem 
respeito a cada um dos produtos - água, pão, vinho e leitão – e podem 
ser atribuídos individualmente. 

Ao deparar-se com estas insígnias, o consumidor tem a garantia que en-
contrará à sua mesa uma boa água, um bom vinho, o pão mais genuíno e 

o melhor leitão do país. 

4 Maravilhas da Mesa da Mealhada

NOITE DE GALA E DE JÚBILO PARA 
AS MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA 
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ADERENTES 2018/2020

Água
Sociedade das Águas de Luso

Pão
Escola Profissional Vasconcellos Lebre
Padaria Manaia
Padaria Jorge Jesus
  
Vinho 
Adega Casa de Sarmento
António Selas
Caves Messias
Jorge Rama
J. Rama
Manuel Ferreira da Silva
Quinta do Azinhal 
Quinta do Carvalhinho
WineLand

Leitão 
Leitão 100% Bairrada
Forno da Mealhada

Restaurantes
Típico da Bairrada
Octávio dos Leitões
Restaurante Pic-Nic
Rei dos Leitões
Conjunto Turístico Quinta dos Três Pinheiros
Restaurante Hilário
Restaurante o Castiço
Meta dos Leitões
A Portagem
Churrasqueira Rocha
Pedra de Sal
Nélson dos Leitões
Pedro dos Leitões 

Outros
Tas ca Larica
Esplanada Jardim do Park
Casta e Eventos
Intermarché da Mealhada

Produtos Alimentares Associados
Docealhada
Casticito
Caramujos
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concurso
“MESA DA BAIRRADA AO MONDEGO” 
ELEITA UMA DAS 7 MARAVILHAS À MESA

A “Mesa da Bairrada ao Mondego”, que integrava o município da 
Mealhada, foi eleita uma das 7 Maravilhas à Mesa, no concurso 
que distinguiu as melhores iguarias do país.  A Mesa da Bairra-
da ao Mondego apresentou os seguintes produtos a concurso: 
Sardinha na Telha (petiscos), Arroz (Carolino do Baixo Mondego) 
de Lampreia (peixe e mariscos), Leitão à Bairrada (carne e caça), 
Espumante Branco Bruto Marquês de Marialva Baga Blanc de 
Noir 2015 (espumantes), Vinho Tinto Marquês de Marialva Baga 
Reserva 2014 (tintos), Castelo de Montemor-o-Velho (património 
histórico, cultural e natural) e o Bussaco/Luso (experiências úni-
cas). Todos elementos únicos que visam ser um ponto de partida 
para explorar um território tão rico e tão vasto desde a Bairrada 
ao Mondego, passando pela Gândara, desde o interior serrano até 
à costa marítima.

Com o apoio técnico do chef Luís Lavrador, a “Mesa da Bairrada ao Mondego” contou com a parceria dos 
seis municípios que integraram a candidatura (Mealhada, Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-
-Velho e Penacova), da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, da Adega Cooperativa de Cantanhede, da 
Fundação Mata do Bussaco e do Alexandre de Almeida Hotéis – Hotel Palace do Bussaco. O padrinho da 
mesa foi o músico de Coimbra André Sardet e a apresentadora de televisão Maya foi embaixadora, numa 
candidatura desenvolvida pela AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego.  
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inovação
MEALHADA CRIA SALAS INOVADORAS PARA APOIO 
A CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

A Câmara Municipal da Mealhada vai criar,  neste ano letivo (2018/2019), dois Centros de Intervenção 
e Estimulação Multissensorial (salas snoezelen), que irão beneficiar cerca de uma centena de crianças 
das escolas básicas nº2 da Mealhada e da Pampilhosa.  

Trata-se, de acordo com o Executivo liderado por Rui Marqueiro, de “um projeto que, pelas suas caracterís-
ticas muito especiais, é pioneiro a nível nacional, obrigando à criação de uma equipa multidisciplinar com o 
objetivo de apoiar e estimular as crianças com necessidades especiais”. 

Em cada uma das escolas (Mealhada e Pampilhosa) será imple-
mentado um Centro de Intervenção Educativa e Estimula-
ção Multissensorial, também conhecido por sala Snoezelen, 
uma sala multi-sensorial que tem como objetivo a estimu-
lação sensorial e/ou a diminuição dos níveis de ansiedade e 
de tensão. Estes espaços são ambientes multissensoriais que 
permitem estimular os sentidos primários, como o toque, o 
paladar, a visão, o som e o olfato. Estão apetrechados com 
os mais diversos equipamentos, desde colchões de água a 
colunas de água, de espelhos a discos magnéticos. 

Será criada também uma equipa multidisciplinar, composta por quatro 
técnicos: dois terapeutas da fala, um musicoterapeuta e um técnico de tecnologias da informação e comu-
nicação. A equipa terá um papel fundamental no projeto de Combate ao Insucesso Escolar do Município 
de Mealhada, no que respeita à sua operacionalização junto dos alunos, famílias e restante comunidade 
educativa.

No que se refere aos profissionais das escolas, cabe a esta equipa apoiar o desenvolvimento de ações de 
apoio psicopedagógico que possibilitem a deteção precoce de fatores de risco educativo, bem como a 
operacionalização de respostas preventivas adequadas às diferentes necessidades. 

Esta aposta do Município da Mealhada surge na sequência de uma candidatura ao Plano Integrado e Ino-
vador de Combate ao Insucesso Escolar, no âmbito da CIM-Região de Coimbra Centro 2020. 
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Sala do futuro
O projeto inclui ainda a criação de um “ambiente inovador de aprendizagem”, 
uma sala do futuro, um espaço que procura motivar os alunos, de for-
ma inovadora, para o conhecimento, recorrendo às mais diversas 
tecnologias, desde painéis táctil abstratos a kits de robótica. 
Este espaço será implementado na Escola Secundária 
da Mealhada (sede do Agrupamento Escolar da Mea-
lhada) e é dirigido a todos os alunos e não apenas aos 
que têm necessidades educativas especiais.
O investimento total ronda os 163 mil euros, combinando 
recursos financeiros da Autarquia com fundos comunitários.  

novo ano letivo
ESCOLA SECUNDÁRIA EM OBRAS
MAS PREPARADA PARA 
O ARRANQUE DE AULAS

Neste início de ano letivo, a Escola Secundária da Mealhada funciona 
com obras a decorrer, mas, de acordo com um plano que havia sido 

estabelecido, com as zonas de obra devidamente isoladas, para salvaguardar quer as questões de funcio-
nalidade da escola, quer as questões de segurança de toda a comunidade educativa. 

O arranque do ano letivo decorreu, assim, de acordo com o que foi definido pelo Agrupamento de Escolas 
da Mealhada. 

Os trabalhos em curso incidem sobre casas de banho, receção, escadas interiores e envidraçados. Será 
instalado um elevador e serão colocadas proteções ao frio e calor de forma a proteger as salas de aula da 
escola. Será ainda requalificado o sótão, que será transformado em espaço utilizável, e o balneário (interior 
e exterior), bem como o seu acesso.
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boas-vindas
RECEÇÃO MUNICIPAL À COMUNIDADE EDUCATIVA 
DEU A CONHECER ESPECIFICIDADES DO MUNICÍPIO

A Câmara Municipal da Mealhada deu as boas-vindas à comunidade educativa da Mealhada, deixando, 
pelas vozes do presidente, Rui Marqueiro, e do vice-presidente, Guilherme Duarte, a certeza de que a 
autarquia continuará a apoiar os projetos do agrupamento. 

O ano letivo começa com várias novidades para a comunidade escolar nos vários níveis de ensino, nomea-
damente o alargamento da rede de transportes. A Autarquia contratualizou a cobertura praticamente inte-
gral de transporte de crianças que frequentam os centros escolares da Mealhada e da Pampilhosa, abrindo 
também a possibilidade de transporte à comunidade. 

Este ano avança com uma outra medida que procura tam-
bém facilitar a vida aos agregados familiares: introduziu os 
lanches para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico 
para as crianças que frequentam as atividades de enriqueci-
mento curricular, nos centros escolares, por um valor aces-
sível.

Como tem sido prática nos últimos anos, o Município atri-
bui ainda um subsídio para apoio à atividade, por aluno, aos 
estabelecimentos de ensino. Ao nível das atividades extra-
curriculares, estas serão o inglês, a música, a educação e 
expressão físico-motora e o xadrez (para os 3º e 4º anos). 
Com exceção do xadrez, todas as outras são estendidas ao 
pré-escolar. 

Nos apoios aos alunos, destacam-se as bolsas de estudo, as bolsas de mérito e o apoio a projetos pro-
postos pelo Agrupamento, como as Escolíadas e Escolíadas júnior, onde se procura fomentar a arte na 
educação das crianças. 

Foram cerca de 2000 alunos que iniciam o ano letivo no Agrupamento de Escolas da Mealhada e na Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre, aos quais se juntaram dezenas de professores, de educadores e de auxi-
liares que trabalham no município, seja na Escola Secundária, nas duas Escolas Básicas (Mealhada e Pam-
pilhosa), nos três centros escolares (Mealhada, Luso e Pampilhosa) nas escolas de primeiro ciclo (Barcouço, 
Casal Comba e Antes) e nos jardins de infância (Carqueijo, Canedo, Casal Comba, Pampilhosa e Quinta do 
Valongo).

Novas Medidas
Lanches para os alunos do primeiro ciclo

Cobertura praticamente integral de 
transporte de crianças

Centros de Intervenção e Estimulação

Sala do Futuro
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intervenção em 146 hectares

MEALHADA CONCLUIU TRABALHOS 
DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

A Câmara Municipal da Mealhada concluiu, no final de julho, os trabalhos de gestão de faixas de combus-
tível cuja execução é, legalmente, da sua competência.  No total, foram intervencionados 146 hectares. 

No município da Mealhada, os trabalhos incidiram em três vertentes, dando cumprimento ao decreto-lei 
124/2006, de 28 de junho, com a nova redação decorrente da lei 76/2017, de 17 de agosto: rede viária muni-
cipal, polígono industrial e parque de campismo. 

A autarquia interveio em 83,7 hectares de área envolvente a polígonos industriais, em 55.32 hectares de 
floresta afetos à rede viária municipal e em sete hectares referentes à zona do parque de c ampismo 
do Luso, totalizando 146,02 hectares. 

Os trabalhos foram morosos e nem sempre fáceis devido à fragmentação da pro-
priedade, que implicou, em alguns casos, uma significativa perda de rendi-
mentos dos proprietários, e também ao alegado desconhecimento da lei 
por parte de alguns proprietários, chegando a ser solicitado o apoio 
das autoridades. Há mesmo um caso em que a intervenção foi 
impedida e que foi entregue à Justiça. 

A registar e lamentar há ainda a falta de cumprimen-
to da lei por parte de diversas entidades nacio-
nais. 
A Autarquia não pode deixar de agradecer a 
compreensão de dezenas de proprietários que 
acabaram por colaborar com as equipas no terreno, 
nomeadamente na remoção da madeira cortada. De su-
blinhar também o empenho dos proprietários nas limpezas 
que lhes competiam.

FLORESTAS
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vinho casou com música

CASA CHEIA NA 
2ª EDIÇÃO DO MEAJAZZ

A 2ª edição do Festival de Jazz da Mealhada foi um sucesso, com 
casa cheia nos dois dias do festival. Este ano, a música casou com 
o vinho, existindo provas de vinhos, no recinto, dos produtores do 
concelho da Mealhada. Para além da presença da Associação Ma-
ravilhas da Mealhada, estiveram presentes, no MeaJazz, as Caves 
Messias e a Quinta do Carvalhinho.

O Meajazz, que se realizou nos dias 7 e 8 de setembro, no Jardim Mu-
nicipal da Mealhada, “casou” o vinho com a música. As sonoridades 
dos vários subgéneros de jazz (do dixieland ao swing das Big bands, 
do bebop ao jazz latino e ao jazz de fusão) foram complementadas 
com a degustação dos melhores vinhos e espumantes dos dois pro-
dutores locais. 

O cartaz do Meajazz integrou artistas de várias nacionalidades e 
subgéneros musicais. Do mais clássico ao mais alternativo, na primei-
ra noite (7 de setembro), o programa contou com Marcelo dos Reis; 
com a brasileira Bluebell; com Karlos Rotsen; e com a Synesthesia 
Sextet. No segundo dia (8 de setembro), subiram ao palco a france-
sa Fanny Roz, o brasileiro Léo Middea, Susana China e a Orquestra 
Smooth.

VERÃO É 
NA MEALHADA



VERÃO É NA MEALHADA
 

O “Verão é na Mealhada” é um programa de animação da Câmara Municipal da Mealhada, com produção 
da Escolíadas – Associação Recreativo-Cultural, que pretende dinamizar a economia local e proporcionar 
momentos de lazer à população do concelho. Por isso mesmo, todos os eventos são de entrada gratuita.

“Parque em Festa” com Augusto Canário

“Juventude Fora da Caixa” contou com DJ Olga Ryazanova
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Quartas no Jardim

 

Comércio em festa

Arraial Popular
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rastreios

DETEÇÃO PRECOCE DE ANOMALIAS AUDIOVISUAIS 
E CARDIOVASCULARES A CRIANÇAS E IDOSOS

Os dois programas de saúde implementados pelo Hospital da Misericórdia da Mealhada (HMM), em par-
ceria com a Câmara Municipal da Mealhada e Juntas de Freguesias, permitiram a deteção precoce de ano-
malias auditivas e visuais, junto das crianças do pré-escolar e 1º. Ciclo, e a identificação de risco moderado 
de doenças cardiovascular, mormente junto de idosos.

O programa de rastreios auditivos e visuais às crianças avaliou cerca de um milhar de crianças dos diversos 
jardins de infância e escolas básicas do concelho da Mealhada, tendo detetado de forma precoce problemas 
do foro oftalmológico em 224 crianças, maioritariamente do pré-escolar, e problemas auditivos em 46 crianças. 

No que se refere ao programa “O coração é a razão”, os rastreios 
centraram-se, sobretudo, em idosos com um score moderado do 
risco de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Os 
resultados demonstraram melhorias significativas ao nível dos 
membros inferiores, a redução do índice de massa corporal, a redu-
ção da pressão arterial e, em consequência, a melhoria de qualidade de vida dos utentes participantes. 

Os dois programas surgem de um protocolo entre a Câmara Municipal da Mealhada, as Juntas de Freguesia e 
o Hospital da Misericórdia, em que os técnicos da unidade foram ao encontro das populações, quer no caso 
de “O Coração é a razão”, com uma unidade móvel que percorreu o município, quer no caso dos alunos, que 
foram visitados nos seus estabelecimentos de ensino. 

A Câmara Municipal assegurou a maior parte do financiamento do projeto (cerca de 42 mil euros anuais), 
cabendo às freguesias uma componente, num total de cerca de 8 mil euros. No ano letivo que agora inicia 
(2018/19), o programa entra numa segunda fase com o alargamento aos restantes níveis de ensino da rede 
pública e da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, abrangendo cerca de dois mil alunos. 

SAÚDE

Problemas detetados
Oftalmológicos - 224 crianças

Auditivos - 46 crianças



incentivo à natalidade
SUBSÍDIO DE APOIO À NATALIDADE 
VAI CHEGAR A MAIS FAMÍLIAS 

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a alteração das condições de acesso 
ao subsídio de apoio à natalidade, permitindo que mais famílias sejam contempladas com esta medida.  

O Executivo alterou os valores base de rendimento bruto anual do agregado familiar, podendo candidatar-se 
ao subsídio famílias que aufiram de um máximo de 42 ou 60 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais 
(18.013,80€ ou 25.734€), consoante se trate de famílias monoparentais ou com dois titulares de rendimentos. 
Todas as famílias que cumpram este requisito - cumulativamente com outros constantes do regulamento, como 
o registo da criança no Município, - poderão submeter a sua candidatura junto da Secretaria da Autarquia, desde 
que o nascimento da criança tenha ocorrido após outubro de 2017. 

O programa atribuiu um subsídio de 1500 euros por agregado familiar que pode ser reembolsado durante 
um período máximo de dois anos. A atribuição dos subsídios está dependente da apresentação de documentos 
comprovativos de despesas realizadas com “a aquisição de bens ou serviços indispensáveis ao desenvolvimento 
saudável e harmonioso da criança”.

O Programa de Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local procura “combater o decréscimo da 
população em geral e de nascimentos em particular” no concelho e, em simultâneo, dinamizar a economia local.  
Por isso, uma das condições é que são elegíveis apenas as “despesas com a aquisição de bens ou serviços em 
empresas com estabelecimento no município da Mealhada”.
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AÇÃO SOCIAL



dia do idoso
MUNICÍPIO ASSINALOU DIA COM 
CONVÍVIO INTERINSTITUCIONAL 

O Município da Mealhada assinalou o Dia Internacional do Idoso, a 1 
de outubro, com um almoço convívio entre utentes das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), seguido de tarde dançante.  

O encontro, que decorreu no âmbito da Rede Social da Mealhada e de acordo com o plano de atividades 
definido com as IPSS concelhias, juntou mais de duas centenas de utentes da valência da terceira idade, 
num dia que se pretendeu de partilha de experiências e de convívio interinstitucional. 

Participaram as oito IPSS concelhias com resposta social na área da terceira idade: Casa do Povo da Vaca-
riça, Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, Centro Social Comendador Melo Pimenta, Centro Paroquial 
de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro, Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, Jardim de In-
fância Dra. Odete Isabel, Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes e Centro Social da Freguesia 
de Casal Comba.

A iniciativa contou com o apoio da Paróquia da Mealhada e dos Bombeiros Voluntários da Mealhada. 

EXECUTIVO APROVA 
AUXÍLIOS ECONÓMICOS 
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 
a atribuição de 1450 euros de auxílios económicos aos alunos do pri-
meiro ciclo do ensino básico. 

Os apoios destinam-se à aquisição de material escolar. O Município 
aprovou um valor de 30 euros aos alunos posicionados no primeiro 
escalão de abono de família, atribuído pela Segurança Social, e um 
valor de 20 euros para os posicionados no segundo escalão. 

Foram apresentadas 67 candidaturas, das quais 29 foram inseridas no primeiro escalão e igual número no 
segundo. As restantes nove candidaturas foram excluídas por pertencerem a outros escalões ou por falta de 
apresentação de documentos obrigatórios. 
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estágios de preparação

BENFICA “INSTALOU-SE” 
NO CENTRO DE ESTÁGIO DE LUSO
O Sport Lisboa e Benfica escolheu o Centro de Estágios de Luso para 
os estágios da equipa feminina e dos juniores B. 
Foi a primeira vez que o SL Benfica escolheu o Centro de Estágio de 
Luso, primeiro com a equipa dos juniores B, depois com equipa femi-
nina do SL Benfica. 
Situado no sopé da Serra do Bussaco, o Centro de Estágios de Luso 
tem merecido a preferência de diversas equipas na preparação dos 
seus atletas, inclusive de algumas seleções estrangeiras, como a da 
China. Este ano, além do Benfica, estagiaram no Luso a Seleção Na-
cional de Sub20 e o CD Tondela, entre outros.

seleções nacionais

HÓQUEI EM PATINS E ANDEBOL 
ESCOLHEM MEALHADA PARA ESTÁGIOS

As seleções nacionais de hóquei em patins e de andebol (ambas femininas) estiveram na Mealhada em está-
gio de preparação para as importantes competições que irão disputar. 
A Seleção Nacional de Hóquei em Patins (feminina) esteve no concelho em preparação para o Campeonato 
da Europa.
Também no concelho esteve a Seleção Nacional de Andebol em estágio de preparação para o play off de 
apuramento para o campeonato do mundo. A base do estágio foi o Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro.

DESPORTO
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CANDIDATURAS PARA SUBSÍDIOS 
A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

A Câmara Municipal da Mealhada tem abertas as candidaturas ao apoio financeiro para associações despor-
tivas do município. As candidaturas podem ser formalizadas até dia 2 de novembro. 

As associações desportivas concelhias podem apresentar candidatura no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo. A ficha de candidatura deve ser solicitada na Secretaria da Câmara Municipal, 
onde deverá ser, posteriormente, entregue, acompanhada de diversos documentos, como o Plano de Ativi-
dades e Orçamento para 2019 e listas de atletas, entre outros. 

A entrega anual dos subsídios traduz o reconhecimento, por parte da Câmara Municipal da Mealhada, do 
papel fundamental que as associações desportivas desempenham no âmbito da formação e promoção do 
desporto. 
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CULTURA

até 31 de outubro

CINETEATRO MESSIAS RECEBE A EXPOSIÇÃO
“SÉRGIO GODINHO – ESCRITOR DE CANÇÕES”

O Cineteatro Messias inaugurou, dia 6 de outubro, a exposição “Sérgio Godinho - escritor de canções”, 
uma mostra que procura sublinhar o importante contributo do cantor e compositor para a música por-
tuguesa, nos últimos 45 anos. Sérgio Godinho esteve presente e partilhou, com alguns fãs, os momentos  
retratados na mostra.

Sérgio Godinho é uma referência constante e marcante na 
cultura portuguesa e esta exposição, organizada pelas câ-
maras municipais da Mealhada e de Grândola com a colabo-
ração do cantor e do seu produtor Paulo Salgado, pretende 
revelar a riqueza e diversidade criativa do percurso artístico 
de Sérgio Godinho como escritor de canções, compositor, 
escritor de livros, dramaturgo, realizador, ator e cantor, que 
tem reunido à sua volta e das suas canções outros músicos, 
cantores e públicos de diferentes idades.
Sérgio Godinho tem um fulgor criativo raro. A composição 
musical e a escrita de canções evidenciam as grandes quali-
dades que fizeram dele um caso especial da música popular 
portuguesa. Entre o disco inaugural “Os Sobreviventes” e o 
romance “Coração mais que Perfeito” vai a distância de uma 
longa viagem intensamente percorrida. Sérgio Godinho vai 
continuar a transformar o nosso mundo, a falar de coisas, a 
criar novos personagens e a escrever canções e livros, com 
o seu “pessoalíssimo” talento para cruzar linguagens, criar la-
ços e tocar pessoas de todas as idades. Porque, afinal, “isto 
anda tudo ligado”.
A exposição integra também um espaço dedicado às crian-
ças, centrado nas suas canções para a série “Os amigos de 
Gaspar” nos seus textos da “Árvore dos Patafúrdios” e nos 
livros “A Caixa”, “O Pequeno Livro dos Medos” e “O Primeiro 
Gomo da Tangerina”.
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revista à portuguesa

A GRANDE RESSACA 
ESGOTOU MESSIAS

“A Grande Ressaca”, uma comédia teatral da autoria 
de Roberto Pereira, protagonizada por Carlos Cunha, 
esgotou o Cineteatro Municipal Messias, na Mealhada. 
Esta revista conta a história de Alberto, um empresá-
rio de mariscos congelados, que há dez anos perdeu 
a sua mulher para Ramiro, um empresário “com a ma-
nia” que vende mariscos vivos. Alberto vive angustia-
do, mas a acreditar no regresso da mulher. Na noite 
em que faz 60 anos, ele e Jaime, seu amigo e empregado, abusam da bebida, o que dá origem a uma grande 
ressaca no dia seguinte. Ou seja, Alberto não se lembra de nada que fez na noite anterior. Mas, segundo Jai-
me, matou Ramiro... e o corpo está lá em casa.
Uma comédia para rir, mas também para refletir… sobre o amor, a solidão, os afetos e a idade.
As interpretações, do conhecido ator Carlos Cunha e de Erika Mota, Nuno Pires, Élia Gonzalez e Lígia Ferreira, 
mereceram fortes aplausos do público que encheu a sala.



O Município da Mealhada e o Exército Português assinala-
ram os 208 anos da Batalha do Bussaco com as cerimónias 
militares e protocolares, dia 27 de setembro, na Mata do 
Bussaco, e o concerto pela Orquestra Ligeira do Exército, 
no Luso, dia 30 de setembro. 

As comemorações começaram, logo pela manhã, com o has-
tear das bandeiras dos países envolvidos do conflito, Portu-
gal, Reino Unido e França, dia 27 de setembro. Seguiu-se o 
cortejo histórico-militar e religioso do Museu Militar ao Terrei-
ro do Monumento e, nesse local, aconteceu a demonstração 
da força militar, a missa campal e a cerimónia de homenagem 
aos mortos. 

No dia 30 de setembro, ao final da tarde, realizou-se o habi-
tual concerto da Orquestra Ligeira do Exército, na Alameda 
do Casino, no Luso, uma iniciativa integrada nas Jornadas Eu-
ropeias do Património. 

A Batalha de Bussaco foi travada durante a Terceira Invasão 
Francesa, no decorrer da Guerra Peninsular, na Serra do Bus-
saco, a 27 de setembro de 1810. De um lado, em atitude de-
fensiva, encontravam-se as forças anglo-lusas sob o comando 
do Tenente-general Arthur Wellesley, visconde Wellington. Do 
outro lado, em atitude ofensiva, as forças francesas lideradas 
pelo Marechal André Massena, que foram obrigadas a recuar 
e que foi fulcral para a derrota final nas Linhas de Torres. 

aniversário

MUNICÍPIO ASSINALOU 208 ANOS DA 
BATALHA DO BUSSACO
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HISTÓRIA



ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

texto

Sessões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES
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APOIO À FESTA DO FOLCLORE

A Câmara aprovou, por unanimidade, na reunião de 2 de 
julho, a atribuição de um subsídio de 500 euros, ao Gru-
po Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da 
Região de Pampilhosa (GEDEPA), para a Festa de Folclore.  

APOIO AO ATLÉTICO DO LUSO

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na reu-
nião de 16 de julho, atribuir ao Clube Desportivo do Luso 
um subsídio no valor de 8.979,00€, para apoio no aluguer 
de contentores/balneários, cuja utilização é necessária 
enquanto não estiverem concluídos os novos balneários.
 

CONTRATAÇÃO PARA 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

A Câmara Municipal aprovou, na reunião de dia 16 de ju-
lho, a contratação de técnicos para as Atividades de En-
riquecimento Curricular (AEC), nas áreas de Música, Ativi-
dade Física e Desportiva e Inglês.

ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA 
ORGÂNICA MUNICIPAL

A alteração da estrutura orgânica municipal foi aprovada, 
por maioria, introduzindo-se duas alterações: a criação 
“Divisão de Comunicação, Eventos e Relações Externas” e 
a criação do “Setor de Águas e Saneamento”. 

APOIO AO CENTRO SOCIAL 
COMENDADOR MELO PIMENTA

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 
um subsídio correspondente a 50% do custo da viatura e 
do fogão a adquirir pelo Centro Social Comendador Melo 
Pimenta, o qual será pago mediante a apresentação de 
cópia das respetivas faturas, até ao montante máximo de 
20.000,00€ (vinte mil euros), que foi objeto de cabimento 
no Orçamento da Câmara Municipal para o corrente ano.

APOIO AO JARDIM DE INFÂNCIA 
DRª ODETE ISABEL

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 
um subsídio correspondente a 50% do custo da viatura a 
adquirir pelo Jardim de Infância Dr.ª Odete Isabel, o qual 
será pago mediante a apresentação de cópia da respetiva 
fatura, até ao montante máximo de 34.993,50€ (trinta e 
quatro mil, novecentos e noventa e três euros e cinquen-
ta cêntimos), que foi objeto de cabimento no Orçamento 
da Câmara Municipal para o corrente ano.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES
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APOIO À ASSOCIAÇÃO BIOLIVING – PROJETO 
VILLA FOREST - CAMPO DE VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apro-
var a intenção de atribuir um subsídio no montante de 
950 euros à Associação Bioliving para comparticipação 
das despesas com alojamento e refeições para 25 pes-
soas nas instalações do Agrupamento de Escuteiros da 
Pampilhosa, no âmbito projeto Villa Forest - campo de 
voluntariado internacional.  

APOIO ÀS ESCOLÍADAS JÚNIOR

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na reu-
nião de 6 de agosto, o  pedido apresentado pela Associa-
ção Escolíadas para comparticipação do projeto Escolía-
das Júnior ano letivo 2018/2019, dirigido aos alunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, no valor de 3.500 euros.

TRANSPORTES ESCOLARES

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na reu-
nião de 27 de agosto, aprovar a aquisição de transportes 
em carreiras públicas das crianças do 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico, ensino secundário e profissional, durante 
o ano letivo de 2018/2019, a efetuar pela TRNASDEV, no 
valor total de 265.544 euros.

AUDITORIA ÀS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO 
DE CARNAVAL DA BAIRRADA

Na sequência do pedido da ACB de atribuição da verba 
de 24 mil euros, prevista no protocolo celebrado com a 
Câmara, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
na reunião de 27 de setembro, solicitar uma auditoria às 
contas da ACB, relativa aos dois últimos exercícios.

APOIO À ACIBA

Câmara Municipal analisou o pedido de apoio apresen-
tado pela ACIBA – Associação Comercial e Industrial da 
Bairrada e Aguieira, para a participação na 2ª Edição da 
PortugalExpo - Luxemburgo, que decorreu de 20 a 22 de 
abril de 2018, e deliberou por unanimidade, na reunião 
de 27 de setembro, aprovar a atribuição do subsídio de 
mil euros à ACIBA.

PROCURADOR DO MUNÍCIPE DE MEALHADA

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
o regulamento Regulamento do Procurador do Munícipe 
de Mealhada e remeter o mesmo, para análise e aprova-
ção, à Assembleia Municipal.
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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
 biblioteca@cm-mealhada.pt
 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) 964 038 721
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
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