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economia
MUNICÍPIO DA MEALHADA TEM NOVA IDENTIDADE GRÁFICA

O Município da Mealhada tem nova identidade gráfica. Pela primeira vez, o Município adota um logótipo 
alternativo ao brasão. A nova marca, um “M” de linhas e ligações entrelaçadas, procura refletir aspetos tão 
distintos como artesanato, ligações ferroviárias, ligações afetivas e morfologia do território. 
O conceito para a identidade do município surgiu a partir da frase “Mealhada é…”. “Mealhada é desporto”, 
“Mealhada é gastronomia”, “Mealhada é natureza”, Mealhada é um conjunto de características singulares 
que valorizam o território e o distinguem no panorama nacional. A frase é curta e aberta a uma multiplici-
dade de usos e fica no ouvido e na mente, que retém facilmente o conceito aqui em equação. A imagem é 
moderna, dinâmica e “limpa”, permitindo a imediata identificação do Município da Mealhada.

A palavra Mealhada deriva, etimologicamente, de “Meadela” que significa “confluência ou cruzamento de 
vários caminhos”. Assim, a logomarca que foi conseguida através do cruzamento de várias linhas, teve como 
inspiração não só a origem da palavra, mas também diversos aspetos que caraterizam o concelho da Mea-
lhada, procurando reavivar uns, já extintos, homenageando-os, e sublinhar a importância atual de outros, 
bem presentes no nosso quotidiano. Traduz, por exemplo, ainda que simbolicamente, a velha tradição do 
empalhamento de garrafões - a artesã Maria Natália Dias Morais, de Barrô (Luso), ainda conserva/preserva 
essa tradição -, em que se cruza a palha para tornar a malha mais densa e forte.

A logomarca procura também refletir a vertente vinícola do concelho da Mealhada, com as linhas mais ou 
menos simétricas e longas das vinhas, combinando-se a grande propriedade vinícola com as pequenas 
linhas de videiras fundamentais para a subsistência de tantas famílias.
E simboliza também as importantíssimas vias rodoviárias e ferroviárias que tanto marcam o município. Re-
corde-se que a cidade e o concelho da Mealhada beneficiam de uma situação absolutamente singular e 
especial que é a de serem atravessados pela mais importante linha ferroviária nacional (Linha do Norte), a 
mais importante estrada nacional (IC2/EN1) e a mais antiga autoestrada portuguesa (A1).

A logomarca mostra também a interligação sentimental entre setores do Município e entre o Município e 
o munícipe, tendo como objetivo a criação de relações construtivas, sólidas, fortes e duradouras. O cres-
cente número de linhas significa o progresso que o município tem vindo a conquistar, bem como o rumo 
inovador que o município preconiza e que defende seja traduzido na qualidade de vida dos seus munícipes. 
Nesta proposta de identidade, criada pelos serviços internos da Autarquia, procuram-se integrar tudo isto, 
juntando-lhe também uma componente emocional: os valores, os sentidos e as emoções que caraterizam 
a Mealhada.

Município
Mealhada

DESTAQUE
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BTL 2019
MEALHADA TRANSPORTOU-SE PARA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA

O Município da Mealhada marcou presença, uma vez mais, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que de-
correu de 13 a 17 de março, em Lisboa. Degustações dos produtos “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” 
(água, pão, vinho e leitão), animação musical, demonstrações de samba, sorteios diários e divulgação da 
Mata Nacional do Bussaco, das Termas de Luso e da restauração e hotelaria foram algumas das atividades 
que o Município dinamizou no seu espaço. 

O espaço do Município da Mealhada na BTL foi como que uma janela aberta para cada uma das riquezas 
do concelho. Bem ao centro – e em destaque – esteve a Mata Nacional do Bussaco, com um belíssimo jar-
dim vertical a remeter para a beleza natural da Mata complementado por meios digitais que transportaram 
até Lisboa o património arquitetónico e religioso da Mata, candidata a Património da UNESCO. 

Além da Mata, um dos ambientes evocava o Carnaval, essa festa que atrai 
milhares de pessoas à Mealhada para um carnaval muito brasileiro, outro 
para a vila termal de Luso, cujas termas apostam no termalismo tradicio-
nal, bem como em novos conceitos de bem-estar e SPA, e um outro que 
remetia para a marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” e para os seus 
produtos: o leitão da Bairrada, os vinhos  de origem demarcada Bairrada, a 
água de Luso e o pão da Mealhada. 

O stand viveu muito da interatividade criada com o visitante, quer através das degustações – de pão, de lei-
tão, de vinhos e até da doçaria associada -, de sorteios com estadias no concelho, de espetáculos de samba 
e de espetáculos teatrais, quer através de recursos a meios multimédia, como o selfie point e a mascote. 

Como habitualmente, o Município fez-se acompanhar de um restaurante, este ano, “O Castiço”, que teve a 
responsabilidade de defender o leitão, a água, o pão e o vinho.

A presença do Município na BTL enquadra-se numa estratégia de afirmação do concelho enquanto local 
turístico, ancorada em produtos naturais e genuínos que têm a capacidade potenciar a economia local, 
regional e até nacional.

O stand vive muito 
da interatividade 
criada com o visitante
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GALA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO CONSAGROU 
DESPORTISTAS, DIRIGENTES E INSTITUIÇÕES DA MEALHADA

A 13.ª Gala Desportiva do Município da Mealhada consagrou desportistas dirigentes e diversas persona-
lidades do Desporto concelhio. Fernando Santos, selecionador nacional, foi homenageado com o prémio 
“Prestígio e Excelência”.

Dezenas de personalidades do desporto, concelhio e nacional, passaram pelo palco do Cineteatro Messias 
para receberem ou entregarem prémios e ouvirem palavras de reconhecimento e de incentivo. Além dos 
que estão ativamente no desporto – e que foram distinguidos nas categorias de Equipa do ano, Revela-
ção do Ano, Atleta do Ano, Dirigente do Ano, Treinador e Associação Desportiva do Ano – foi prestada 
homenagem a destacadas figuras da terra:  Álvaro Castela, conhecido por “Varito”, uma referência no Gru-

po Desportivo da Mealhada pelos 20 anos de empenho,  
Mário Saraiva, também pelos serviço prestado ao Grupo 
Desportivo da Mealhada e José Octávio Domingos Malta, 
pela dedicação ao Futebol Clube da Pampilhosa. Foram 
ainda distinguidos a equipa de Basquetebol Feminina do 
Centro Recreativo de Antes, com o prémio “Incentivo”, e 

Fernando Santos, selecionador nacional que levou a Seleção Portuguesa de Futebol à vitória no Euro 2016. 
Fernando Santos recebeu, o galardão “Prestígio e Excelência” das mãos de Rui Marqueiro, o presidente 
da Câmara da Mealhada, que se confessou emocionado “pela honra de receber e premiar o selecionador 
nacional”. 

Esta homenagem a todos os que se dedicam ao desporto concelhio realiza-se anualmente com o objetivo 
de distinguir o universo do desporto concelhio. 

DESPORTO

“Em alguns momentos, foram os 
portugueses que nos empurraram, 
quando víamos o apoio e a confiança”
Fernando Santos
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VENCEDORES

EQUIPA DO ANO
Equipa Sénior
Futebol Clube da Pampilhosa

REVELAÇÃO DO ANO
Luís Rosas
Academia Cantanhede Gym

DIRIGENTE DO ANO
Patrícia Peralta
Casa do Povo da Vacariça

TREINADOR DO ANO
Luís Ferreira
Hóquei Clube da Mealhada
  
ATLETA DO ANO
Adriano Almeida
Sporting Clube de Portugal

ASSOCIAÇÃO DO ANO
Centro Recreativo de Antes

MÉRITO DESPORTIVO
Sandro Santos Machado
Beatriz Valezim
Roberto Branco
Equipa Sénior FC Barcouço
Equipa de Juvenis GDM
Vasco Almeida
Miguel Aguiar
Marco Breda
Rita Mota
Rute Mota
Manuel Lino
Messias Dias
Hélder Lopes
Maria Inês Ramos
Equipa de Andebol de Juvenis Masculinos 
Casa do Povo da Vacariça
Gonçalo Coelho
João Duarte
Maria Filipa Fernandes
Nuno Gabriel Ferreira
Eduardo Gabriel Vieira

PRÉMIO CARREIRA
Álvaro Castela – “Varito”
Iniciou a sua carreira, aos 14 anos, na 2ª divisão dis-
trital de juniores. Enquanto sénior, iniciou também 
nas distritais, subindo até à 2.ª divisão nacional. Teve 
várias propostas de outros clubes, mas nunca quis 
sair. Fez toda a sua carreira desportiva serviço do 
Grupo Desportivo da Mealhada. Mais de 20 anos 
de dedicação e comprometimento. Uma referência 
no clube. 

ALTO PRESTÍGIO 
Mário Saraiva
Praticante de futebol no Grupo Desportivo da Mea-
lhada, no qual foi também dirigente. Presidente e 
grande Impulsionador dos Bombeiros Voluntários 
da Mealhada, durante duas décadas, tendo sido atri-
buído o seu nome ao Pavilhão Polidesportivo dos 
Bombeiros. É um homem de valores desportivos, 
sociais e morais, que transportou para o desporto e 
associativismo.

PRÉMIO INCENTIVO
Equipa de Basquetebol Feminina 
do Centro Recreativo de Antes
Pela primeira vez na história do clube foi criada uma 
equipa de basquetebol. A época 2017/2018 ficará 
para sempre na história do Centro Recreativo de 
Antes. Atualmente participam no campeonato distri-
tal de Sub 14 e têm também mini-basquetebol. 

PRÉMIO DEDICAÇÃO
José Octávio Domingos Malta
Há 18 anos consecutivos que ocupa o cargo de te-
soureiro do Futebol Clube da Pampilhosa. Apesar 
dos seus problemas de saúde, o seu empenho e 
esforço fazem-no ser presença assídua em todas 
as reuniões, jogos e restantes atividades do Clube. 
Um exemplo de dedicação ao seu Futebol Clube da 
Pampilhosa. 

PRÉMIO PRESTÍGIO E EXCELÊNCIA
Fernando Santos
Há quase cinco anos na Seleção Nacional Portu-
guesa de Futebol, Fernando Santos conseguiu que 
Portugal fosse campeão Europeu de Futebol, em 
2016. Uma conquista que lhe valeu a distinção de 
Melhor Selecionador do Mundo, bem como o pré-
mio de “Treinador do Ano” e, a 10 de julho de 2016, a 
atribuição, das mãos do Presidente da República, da 
Grande-Oficial da Ordem do Mérito.
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DESTAQUE

PISCINA MUNICIPAL DA MEALHADA 
“INSTALAÇÃO DESPORTIVA DO ANO”

A Piscina Municipal da Mealhada foi distinguida 
com o prémio Instalação Desportiva do Ano 2019, 
num seminário decorrido no Luso, pela Cidade So-
cial – Municípios Amigos do Desporto. 

A Piscina Municipal da Mealhada foi uma das qua-
tro a ser distinguida com o prémio Instalação Des-
portiva do Ano no decorrer do seminário organizado 
pela plataforma Cidade Social. Para a atribuição do 
galardão terão contribuído diversos fatores, desde 
as instalações à dinamização de atividades desta in-
fraestrutura - quer na vertente da comunidade que 
serve, quer na vertente de competição nacional e 
internacional. De sublinhar que, neste último ano, a 
Piscina Municipal da Mealhada registou um cresci-
mento exponencial de utentes, chegando aos 1200. 

Guilherme Duarte, vice-presidente da Câmara da 
Mealhada, evidenciou esta dupla estratégia de co-
locar o desporto ao serviço da população, mas tam-
bém de funcionar como uma alavanca turístico-eco-
nómica no concelho. 

88 RECORDES BATIDOS 
NO OPEN DE INVERNO MASTERS

Foram 88 os recordes batidos - entre os quais dois 
recordes da Europa - no Campeonato Nacional 
Open de Inverno Masters, que decorreu nas Pisci-
nas Municipais da Mealhada, entre os dias 18 e 20 
de janeiro. 

Isabel Figueira bateu o recorde europeu nos 50 me-
tros bruços e José Carlos Freitas bateu o dos 400 
metros livres. A juntar a estes dois, houve outros 86 
recordes nacionais batidos ao longo das 36 provas 

de natação nos diversos estilos, por atletas de faixas etárias entre os 25 e os 92 anos de idade. Globalmen-
te, foram batidos 32 recordes masculinos, 52 femininos e quatro mistos. 

O Clube Fluvial Portuense dominou coletivamente a pontuação de equipas - Taça Master, assim como o 
Campeonato Nacional de Masters de Inverno e Open Internacional. 

Recorde-se que, ao todo, participaram no Campeonato Nacional Open de Inverno Masters, na Mealhada, 
793 nadadores (511 masculinos e 282 femininos), em representação de 71 clubes de nacionalidade portugue-
sa, espanhola, alemã, francesa e russa, o mais elevado número de participantes na competição. 

As Piscinas Municipais da Mealhada estiveram lotadas ao longo de todo o evento e, apesar do número 
elevado de atletas e público, é de salientar o civismo e o fair-play demonstrados por ambos, não havendo 
registo de qualquer incidente.



9

AMBIENTE

DIA DO PLANETA

A Câmara Municipal da Mealhada aderiu à Hora do Planeta, um even-
to da World Wildlife Fund que une milhões de pessoas em todo o 
mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Dia 30 de 
março, as luzes do edifício dos Paços do Município foram, simbolica-
mente, apagadas. 
O Município da Mealhada, em reunião de executivo de 18 de fevereiro 
de 2019, deliberou ser signatário da declaração de compromisso, mani-
festando o comprometimento e apoio à iniciativa da organização global 
de conservação de natureza WWF – Hora do Planeta. 

CENTENAS DE CRIANÇAS “DESCOBREM O RIO” 
NO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

Cerca de 760 os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do Agru-
pamento de Escolas da Mealhada participam no projeto “Descobrir 
o rio da nascente até à foz”, no âmbito do projeto AMA Bussaco, no 
Centro de Interpretação Ambiental. 
As crianças contactaram com exposições audiovisuais educativas que 
abordam o “Ciclo Natural da Água” e “Ciclo Urbano da Água” com 
visitas virtuais à Estação de Tratamento de Águas e Estação de Trata-
mento de Águas Residuais.
No Centro de Interpretação Ambiental, as diversas sessões alertaram 
para a importância da água para o ser humano e para o meio ambiente, 
e deram a conhecer as alterações que ocorrem ao longo do percurso 
de um rio, da nascente até à foz, bem como a fauna e flora associadas 
aos cursos de água. 
Este ano, o tema foi “Da floresta até ao mar” e teve como objetivo de 
focar dois dos temas propostos pelo Projeto Eco-escolas 2018/2019 - A 
Floresta e o Mar. As atividades contaram com a parceria das Águas do 
Centro Litoral. 

DIA DA ÁRVORE

Município da Mealhada assinalou Dia da Árvore com diversas iniciativas: plantações, jogos, teatro e oficinas.
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AÇÃO SOCIAL

800 CRIANÇAS CELEBRARAM “CARNAVAL DE PALMO E MEIO” 

Cerca de 800 crianças desfilaram pelas ruas da Mealhada, no dia 24 de fevereiro, em mais um desfile de 
“Carnaval de Palmo e Meio”, antecipando os festejos carnavalescos. 

Mais de uma dezena de instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do município, juntamente 
com o Agrupamento de Escolas da Mealhada, trouxeram as suas crianças ao desfile de carnaval que enche 
u de cor as ruas do centro da Mealhada. Entre as 15h e as 17, centenas de crianças, vestidas das mais diver-
sas transformaram a cidade num cenário de cor, diversão e de muita alegria.

O Carnaval de Palmo e Meio, organizado pelo Setor de Ação Social da Autarquia em colaboração e no 
âmbito da Rede Social do Município, procura ser um momento de encontro e de ligação entre as diversas 
IPSS e destas com a população em geral, bem como ser um momento dedicado às crianças, nesta época 
tão especial para a comunidade mealhadense. 

Nesta edição, participaram a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes, a Associação Jovens 
Cristãos de Luso, a AD ELO – Centro Comunitário do Canedo, o Jardim de Infância de Sant’Ana, o Jardim 
de Infância Dr.ª Odete Isabel, a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, o Centro de Assistência Paroquial 
da Pampilhosa, o Centro Social da Freguesia de Casal Comba e Agrupamento de Escolas da Mealhada.

O “Carnaval de Palmo e Meio” contou com a colaboração da GNR da Mealhada, da Escola Profissional 
Vasconcelos Lebre, dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação 
da Mealhada, dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, bem como da Sociedade Água de Luso e da As-
sociação de Carnaval da Bairrada.
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IDOSOS VIVERAM DIA DE SÃO VALENTIM

No dia 14 de fevereiro, cerca de 50 utentes das instituições particulares de solidariedade social do conce-
lho da Mealhada foram convidados a viver uma tarde diferente. Alguns serão companheiros de uma vida; 
outros são casais mais recentes, cujo encontro já ocorreu num contexto de institucionalização; uns são ami-
gos especiais, amigos. Ano após ano, este dia, inserido no Plano de Atividades da Rede Social da Mealhada, 
é vivido como nunca antes havia sido, porque a vida não o permitia ou porque, simplesmente, “nem sequer 
se comemorava a data”. 

Com a iniciativa, o Setor de Ação Social da Autarquia, no âmbito da Rede Social, procura, precisamente, 
proporcionar momentos de lazer, de partilha de experiências e de convívio aos utentes, celebrando os 
afetos e os sentimentos. O almoço aconteceu no Restaurante Pedagógico “A Prova dos Novos”, situado 
no Jardim Público da Pampilhosa, da Escola Profissional Vasconcellos Lebre e contou com o apoio desta 
entidade e dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa.

IDOSOS REVIVERAM O ENTRUDO

Cerca de 300 idosos  reviveram “Reviver o Entrudo” numa tarde de 
folia, no dia 27 de fevereiro, no Pavilhão Multiusos da Associação Des-
portiva Cultural e Recreativa de Antes (ADCRA). 

Uma dezena de instituições particulares de solidariedade social (IPSS) 
das valências da 3.ª idade e deficiência participaram em mais uma edi-
ção do “Reviver o Entrudo”, trazendo as suas fantasia para uma festa 
de alegria e  de cor.

Este carnaval institucional é da responsabilidade do Serviço de Ação 
Social da Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito da Rede Social, 
e visa fomentar o convívio interinstitucional, com momentos culturais 
e de lazer alusivos ao Entrudo. Participaramm nove IPSS do concelho, 
nomeadamente a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de An-
tes, o Centro Social Comendador Melo Pimenta, o Jardim de Infân-
cia Dr.ª Odete Isabel, a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, a 
APPACDM de Anadia – Centro Santo Amaro, o Centro de Assistência 
Paroquial da Pampilhosa, a Casa do Povo da Vacariça, o Centro Social 
da Freguesia de Casal Comba e o Centro Paroquial de Solidariedade 
Social de Ventosa do Bairro. 
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EDUCAÇÃO

ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO 
DEFINE “VALORES” COMO NÚCLEO 
CENTRAL DO PERFIL DO ALUNO 

Qual o caminho a seguir nas nossas escolas, quer 
na perspetiva dos alunos, quer na dos professores? 
A questão, que esteve em cima da mesa na 10.ª edi-
ção do “Encontro com a Educação”, não obteve 
certezas absolutas, mas as respostas apontam uma 
tendência: a formação das crianças e jovens passa 
pelo desenvolvimento de pessoas e não apenas de 
técnicos, de perfis onde os valores têm uma prepon-
derância que ultrapassa até as competências. 

“A questão de um milhão” – de como devem ser as 
escolas do século XXI -, como referiu Cristina Oli-
veira, diretora regional de Educação do Centro, não 
obteve uma resposta definitiva, mas o caminho foi 
traçado, logo na sessão de abertura, pela própria. 
“Devemos orientar os nossos alunos para aquilo que 
são os problemas do mundo. Criar jovens que pos-
sam olhar o mundo e preservar valores como a dig-
nidade, o ser humano, a fraternidade, a igualdade e 
a liberdade”. 

Maria João Horta, subdiretora-geral da Educação, 
uma das oradoras convidadas, foi ainda mais asser-
tiva ao referir que se passou de um modelo indus-
trial de ensino para um modelo social que, no perfil 
do aluno, coloca valores mais do que competências. 
“Os valores no núcleo, no centro do perfil são a li-
berdade, a responsabilidade e integridade, a cida-
dania e participação, a excelência e a exigência, a 
curiosidade, a reflexão e a inovação”, explicou.
 
Neste encontro, cujo tema aglutinador era “Profes-
sores e Alunos para o Século XXI: Desafios e Com-
petências”, as centenas de pessoas presentes foram 
levadas a conhecer também o conceito de “Minful-
ness”, preconizado por Sabino Soares e o trabalho 
desenvolvido por este, quer com pais, quer com 
crianças. 

O Encontro com a Educação é organizado, anual-
mente, pelo Setor de Educação da Câmara Munici-
pal da Mealhada e, sendo formação certificada, pro-
cura abrir espaço à reflexão de diversas temáticas 
de interesse para toda a comunidade educativa. 
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PROTOCOLO PERMITE RASTREIOS VISUAIS, AUDITIVOS 
E CARDIOVASCULARES A ALUNOS E IDOSOS DA MEALHADA 

A Câmara Municipal da Mealhada, as juntas de freguesia e a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada as-
sinaram o protocolo que permitirá, pelo segundo ano consecutivo, realizar rastreios auditivos e visuais nas 
escolas do concelho e desenvolver o projeto “O coração é a razão”.  

A comparticipação da Câmara para a implementação dos dois projetos é de 62.800 euros, cabendo a 
cada uma das juntas de freguesia 1.200 euros, num total de comparticipação dos dois projetos que se situa 
nos 70 mil euros. À Santa Casa da Misericórdia da Mealhada cabe a implementação de ambos os projetos 
através dos profissionais do Hospital da Misericórdia da Mealhada (HMM). 

Se o ano passado os rastreios incidiram no pré-escolar e no 1.º ciclo, este ano focalizar-se-ão nos alunos do 
Agrupamento de Escolas da Mealhada e nos da Escola Profissional Vasconcellos Lebre que frequentam 
desde o 6.º ao 12.º ano. A metodologia a seguir será semelhante à do passado ano letivo, com a unidade 
móvel do HMM a deslocar-se a cada uma das escolas. 

No que se refere ao projeto “O coração é a razão”, a intervenção centra-se, sobretudo, em idosos com um 
score moderado do risco de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. O trabalho de campo 
inclui, complementarmente aos rastreios, consultas de enfermagem, uma avaliação com cardiologista e 
intervenção aos níveis nutricional e do exercício físico. Mais uma vez, a unidade móvel e os profissionais 
deslocam-se até às populações, facilitando, assim, o seu acesso a cuidados preventivos. 
Recorde-se que estes dois projetos foram implementados em 2018 e que, no caso dos rastreios, foram 
avaliadas cerca de mil crianças em idades pré-escolar e de1º ciclo, detetando-se, de forma precoce, 224 
crianças com problemas do foro oftalmológico e 46 crianças com problemas auditivos.
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CULTURA

CINETEATRO MESSIAS 

Teatro, música, peças infantis e exposições foram algumas das propostas que o Cineteatro Messias colocou 
à disposição da população o primeiro trimestre de 2019. 

AureaStand-up comedy
António Raminhos

Hakuna Matata

“Insónia”
com Fernando Mendes

Tributus Orquestra de Jazz 
Conservatório Música
de Coimbra
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PROGRAMAÇÃO ABRIL > JUNHO 

 

 

 

Miguel Araújo
20 de abril | 21h30

Madagáscar - teatro infantil
27 de abril | 11h

PAMA
4 de maio | 21h30

Stand-up com Quim Roscas 
& Zeca Estacionâncio
18 de maio | 21h30

Vou Levar-te comigo
Teatro popular e musical com 
José Raposo, Vera Mónica e 
Sara Barradas
19 de maio | 16h00

A Bela e o Monstro
1 de junho | 16h



ARQUIVO MUNICIPAL DA MEALHADA 
DISPONIBILIZA FUNDO DE IMAGENS ONLINE

A Câmara Municipal da Mealhada disponibiliza um arquivo online de fotografias, a maioria das quais relativas 
à Mealhada antiga, fruto da doação de José Branquinho de Carvalho ao Arquivo Municipal da Mealhada.

Já estão disponíveis ao público (arquivo.cm-mealhada.pt) cerca de 200 fotografias devidamente legendadas, 
pertencentes ao Fundo Branquinho de Carvalho. No Arquivo Municipal existem mais de 13 mil imagens digi-
talizadas e que serão, progressivamente, contextualizadas e disponibilizadas nesta nova plataforma. “A ideia é 
a de que o cidadão não tenha que se deslocar fisicamente ao Arquivo para estudar ou trabalhar sobre uma 
imagem”, explicou Nuno Canilho, vereador da Cultura da Mealhada, aquando da apresentação pública desta 
nova plataforma, no âmbito das comemorações dos 350 anos da primeira ilustração da Mealhada.

A ilustração é da autoria do pintor florentino Pier Mari Baldi, um famoso ilustrador da corte do Cosme III de 
Médicis, o penúltimo Grão-Duque da Toscana, que acompanhou a comitiva do Grão-Duque numa viagem 
entre Portugal e Espanha. Pier Mari Baldi desenhou 9 ilustrações de Portugal, sendo uma delas uma panorâ-
mica da Mealhada, desenhada a 24 de fevereiro de 1669, com a legenda de Lorenzo Magalotti, secretário de 
Cosme III e responsável pelo registo rigoroso da viagem, que escreveu: “foi-se almoçar à Mealhada, burgo de 
50 casas”.

As comemorações contaram com a presença e o retratar da cidade de vários elementos do movimento “Ur-
ban Scketchers” e com uma palestra com António Breda Carvalho e José Branquinho de Carvalho, escritor 
e historiador, respetivamente, que explicaram a origem e o conhecimento desta imagem que data de 24 de 
fevereiro de 1669. 

O espólio de Branquinho de Carvalho deu origem também à exposição comemorativa dos 350 anos “Mea-
lhada 016. Metamorphosis da imagem urbana”, uma exposição coletiva coordenada pela fotógrafa profis-
sional Cristina Casotto, que explora as mudanças urbanas e arquitetónicas da cidade da Mealhada através 
da utilização de fotografias de várias épocas, combinando o passado e o presente da mesma rua, da mesma 
praça, do mesmo edifício.  A mostra esteve patente até 31 de março, na Biblioteca Municipal da Mealhada.
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AUTOCARRO BIBLIOMEALHADA
REGRESSA À ESTRADA

A Bibliomealhada, a biblioteca itinerante do Municí-
pio da Mealhada, está de regresso à estrada, levan-
do livros, filmes, jornais e histórias às diversas fregue-
sias do concelho. 
A Bibliomealhada retomou o seu percurso pelas di-
versas freguesias, aproximando a Biblioteca Munici-
pal da Mealhada das populações e permitindo que 
os utilizadores requisitem ou entreguem livros, CD’s. 
DVD’s, que consultem jornais diários, usufruindo de 
todos os serviços sem ter a obrigatoriedade de se 
deslocar à sede do município, onde se localiza a Bi-
blioteca Municipal. 
A Bibliomealhada circula às quartas e quintas-feiras, 
num percurso que cobre o concelho, parando cer-
ca de uma hora em cada localidade, tempo em que 
abre portas para que a população possa descobrir 
o que mais lhe interessa: das obras de cariz policial 
aos romances, da ficção científica à poesia, da lite-
ratura estrangeira à religião, dos contos às obras de 
referência da região, da culinária à literatura infantil 
e juvenil.
A Bibliomealhada foi criada em 2007 pelas mãos 
dos funcionários da Câmara Municipal da Mealhada, 
que transformaram um comum autocarro numa bi-
blioteca itinerante inovadora, capaz de levar cultura 
às zonas mais recônditas do Município.

PONTOS DE PARAGEM

Ventosa do Bairro
Sargento-Mor
Canedo
Pampilhosa
Vacariça 
Salgueiral
Sernadelo

Antes
Barcouço
Carqueijo
Casal Comba
Quinta do Valongo
Monte Novo
Vimieira

CIDADÃOS CONVIDADOS A VOTAREM IMAGEM 
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE MEALHADA

Já se encontram em votação pública as seis propostas escolhidas pelo 
júri do Concurso de Ideias do Logótipo do Orçamento Participativo 
de Mealhada. Foram 19 as candidaturas recebidas.
A votação decorre de 12 a 31 de março de 2019 através da página web 
do Município em op.cm-mealhada.pt ou, presencialmente, na Biblio-
teca Municipal de Mealhada, onde os trabalhos - ainda em anonimato 
- se encontram expostos.

Os resultados da votação serão conhecidos durante o mês de abril.
Cada cidadão terá direito  a dois votos em propostas distintas. Para 
votar, cada cidadão terá de indicar um endereço de email e o número 
do cartão de cidadão/bilhete de identidade, de modo a validar os seus 
votos.
A proposta mais votada será vencedora do Concurso de Ideias do Lo-
gótipo do Orçamento Participativo de Mealhada. Em caso de empate 
caberá ao júri decidir o vencedor.

O autor da proposta vencedora receberá um prémio no valor de 500 
(quinhentos) euros.
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ECONOMIA

GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR ABRE PORTAS 
NO ESPAÇO INOVAÇÃO MEALHADA

O Gabinete de Apoio ao Investidor (GAI) já está a funcionar no Espaço 
Inovação Mealhada (EIM). Esta estrutura, que resulta de uma parce-
ria com a Universidade de Coimbra no âmbito do programa “Inov C 
2020”, vai apoiar novas empresas e outras já existentes que procurem 
novas ideias e negócios. 

O Gabinete de Apoio ao Investidor no EIM insere-se na Rede de Apoio 
ao Empreendedorismo que o programa da Universidade de Coimbra 
(UC) pretende criar. Jorge Figueira, chefe da Divisão de Inovação e 
Transferências do Saber da UC explicou, na cerimónia de apresenta-
ção do espaço, que, desta forma, a UC chega “mais próximo dos territórios” e procura que o “conhecimento 
esteja alinhado com as necessidades das pessoas”, contribuindo para que ”a região seja mais forte, mais 
competitiva e consiga fixar talentos”. 
No GAI, o investidor pode procurar formação, assistência técnica, serviços especializados, apoio na pro-
cura de financiamento, apoio para concretizar o seu novo projeto ou, no caso das empresas já existentes, 
desenvolver uma nova unidade produtiva, um novo negócio. O espaço funcionará no EIM e está de portas 
abertas a todas as empresas do município, como referiu Daniel Silva, gestor de Ciência e Tecnologia.

CONCURSO DE IDEIAS APURA ALHEIRA DE LEITÃO, 
MÁQUINA DE RECICLAGEM E TRABALHOS EM VIME

Uma alheira de leitão, uma máquina de reciclar automática e um projeto 
de empalhamento de garrafas de vidro. São estes os três projetos ven-
cedores do Concurso de Ideias da Mealhada. 
O AutoRecycle é uma máquina capaz de fazer a reciclagem automati-
camente. O lixo será colocado numa passadeira e os vários materiais 
irão ser detetados através de sensores. Estes sensores enviarão um sinal 
para o autómato, que por sua vez, comandará os motores com o objetivo 
de os diferentes materiais seguirem a trajetória correta. Este foi o proje-
to, da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, que se sagrou vencedor 
na categoria ensino secundário/ profissional.

O projeto do segundo ciclo, denominado “Vimeada 2.0”, procura inovar 
a arte da cestaria, através das garrafinhas Wicker, garrafas de água de 
vidro, revestidas a vime, reutilizáveis, amigas do ambiente, protetoras da 
qualidade da água e com um design diferente e diferenciador.

No terceiro ciclo, venceu uma proposta gastronómica: a “Mealheira”, uma 
alheira de leitão, que procura tirar partido da matéria-prima da região. 

O Concurso Municipal de Ideias, promovido pela Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) ao abrigo do programa Realiza.
te. Todos os participantes receberam prémios de participação do Muni-
cípio, nomeadamente entradas na Piscina Municipal da Mealhada e no 
Cineteatro Messias.
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CARNAVAL TEM NOVO MODELO DE APOIO FINANCEIRO

A Câmara Municipal da Mealhada inicou, este ano, um novo modelo de apoio à realização do Carnaval 
Luso-Brasileiro da Bairrada (ACB). O novo protocolo estabelece que em vez de atribuir um subsídio global 
à Associação de Carnaval da Bairrada (ACB), a Autarquia atribui apoios a cada uma das escolas de samba, 
bem como à ACB.
Esta alteração na forma de apoiar o carnaval permite aumentar o valor a receber por cada uma das es-
colas. Sócios da Mangueira, Batuque, Real Imperatriz e Amigos da Tijuca receberam 72,5 euros por cada 
elemento, até 120 elementos, e 20 euros por cada figurante, entre os 121 e 200 elementos, devidamente 
caracterizado de acordo com o tema ou enredo integrante dos desfiles.
No que concerne à ACB, que mantém a responsabilidade de organização do Carnaval Luso-Brasileiro da 
Bairrada, o protocolo tripartido atribui 24 mil euros, mantendo-se a cláusula de excecionalidade relacio-
nada com o mau tempo e cancelamento de desfiles que permite a atribuição de um valor extraordinário à 
ACB, até um limite máximo de 24 mil euros. A Câmara da Mealhada mantém o apoio logística e cedência 
de instalações à ACB. 
O protocolo, que já foi assinado pela ACB e por algumas escolas, vigora até 31 de dezembro de 2019. 
Com o protocolo tripartido, a Câmara Municipal da Mealhada reconhece o papel fundamental que o 
Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada tem, há mais de 40 anos, na preservação e divulgação da tradição, 
essenciais para a preservação da identidade cultural do município.

CARNAVAL ATRAIU MILHARES DE PESSOAS

O Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada atraiu milhares de pessoas que assistiram aos desfiles de domingo 
e de segunda-feira à noite. Já o desfile de terça-feira foi cancelado devido ao mau tempo.



OBRAS

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) DA MEALHADA

Infraestrutura que recebe os esgotos da totalidade do concelho (ex-
ceção feita apenas a uma pequena parte da freguesia de Barcouço), 
A primeira fase da obra, de duplicação da linha, estará concluída em 
junho, altura em que que começará a funcionar esta nova linha, desati-
vando-se a atualmente existente. Em setembro inicia-se a segunda fase 
da empreitada, com a recuperação da linha original.

MERCADO MUNICIPAL DA PAMPILHOSA

O Mercado Municipal da Pampilhosa divide-se em dois pisos, funcio-
nando o núcleo central ao nível do rés-do-chão. Ali existirão as bancas 
do mercado, 18 lojas, oito apoios de loja, áreas técnicas e gabinetes 
de apoio ao mercado, instalações sanitárias, dois espaços polivalentes, 
elevador, arrumos e uma moradia unifamiliar de habitação do guarda 
do mercado. O segundo andar é composto pelo varandim, dois espa-
ços polivalentes e arrumos.

CONVENTO DE SANTA CRUZ 
E CAPELAS DA VIA-SACRA

A empreitada de recuperação do Convento de Santa Cruz e Capelas 
dos Passos da Via-Sacra deverá estar concluída ainda no primeiro se-
mestre de 2019. 

Custo da obra

2.632.000€

Custo da obra

2.150.000€

Custo da obra

843.000€
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FECHO DE REDES DE SANEAMENTO 
QUE LIGA À ETAR DE BARCOUÇO

FECHO DE REDES DE SANEAMENTO 
QUE LIGA À ETAR DA MEALHADA

LIGAÇÃO DE ÁGUA
(SISTEMAS EM ALTA E BAIXA)

JARDINS DE INFÂNCIA DO CANEDO 
E DO CARQUEIJO

ESCOLA SECUNDÁRIA DA MEALHADA

OBRAS A DECORRER NA FREGUESIA DO LUSO

Requalificação de pavimentos em Várzeas
12 mil euros

Reparação do Aqueduto e Troço do Rio Velho, 
que obrigou à drenagem do Lago
291 mil euros 

Muro da Piscina Municipal do Luso
32 mil euros 

Contenção de terras do morro
junto à Rua do Forno e Avenida Emídio Navarro
144 mil euros

Custo da obra

127.000€

Custo da obra

191.000€

Custo da obra

754.000€
Custo da obra

446.000€

Custo da obra

605.000€

Custo das obras

479.000€
(Aproximadamente)
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DESTAQUE

MEALHADA NOS CINCO FINALISTAS DO PRÉMIO 
BOAS PRÁTICAS DE PARTICIPAÇÃO 2018 

O Município de Mealhada está nos 5 finalistas do Prémio de Boas Práticas de Participação 2018, com o 
projeto “Laboratório Vivo do Bussaco - Centro de Interpretação Ambiental”. Os projetos estão sujeitos a 
votação até 26 de abril, em www.portugalparticipa.pt . Se gosta do projeto, da Mata nacional do Bussaco 
e do Centro de Interpretação, por favor, vote!

O “Laboratório Vivo do Bussaco - Centro de Interpretação Ambiental” ficou classificado na segunda 
posição pelo júri, logo a seguir a projeto no Funchal, com 8,07 pontos em 10. A votação do público decorre 
até 26 de abril, bastando a cada um ir ao site www.portugalparticipa.pt, entrar no separador “votação” e 
votar em dois dos 5 projetos finalistas. 

Serão entregues dois prémios, cabendo ao primeiro classificado a nomeação de melhor prática de demo-
cracia participativa em Portugal de 2018 e ao segundo classificado uma menção honrosa.

O Laboratório Vivo do Bussaco assume-se como um espaço de experimentação, um ecossistema de inova-
ção aberta à escala da região que envolve a Mata Nacional do Bussaco (Mealhada, Mortágua e Penacova), 
que se desenvolve numa parceria entre a Câmara Municipal de Mealhada (proprietária do Centro de Inter-
pretação Ambiental) e a Fundação Mata do Bussaco (entidade gestora da Mata Nacional).

Tem um carácter multidisciplinar, participativo, inclusivo, numa abordagem sistémica da “Cultura e Nature-
za”, promovendo a educação para os valores, como a sustentabilidade, a solidariedade, a cooperação e a 
corresponsabilização, de forma lúdica, de modo a qualificar públicos jovens.

De carácter anual, esta iniciativa, organizada pela Rede das Autarquias Participativas (RAP) e que já vai 
na sua terceira edição, pretende contribuir para a implementação, disseminação e valorização de práticas 
inovadoras de democracia participativa no país. 

As práticas candidatas foram analisadas por um júri independente constituído por quatro entidades: Institu-
to de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Observatório Internacional da Democracia Participativa, 
Associação In Loco e Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 
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2019
7 jun
22h30

TOY
10 jun
22h

14 jun
22h30

15 jun
22h30

9 jun
22h30

M E A L H A D A

8 jun
22h30

11jun

12jun 13jun

JOSÉ
CID

16 jun
22h
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A Câmara Municipal da Mealhada e a Assembleia 
Municipal da mealhada rejeitaram a proposta de 
transferência de competências do Estado Central 
relativas à Saúde, Cultura e Proteção Animal (decre-
tos de lei 20, 22 e 23 de 2019). A proposta relativa à 
Educação ainda será sujeita a avaliação, tendo em 
conta que o processo não está ainda fechado e o 
Município da Mealhada já tem, com o Estado Cen-
tral, um Contrato Interadministrativo em vigor. 
Os primeiros onze diplomas já haviam sido aprova-
dos (embora alguns não tenham aplicação no muni-
cípio) que incidem sobre áreas como as praias, os 
jogos, o turismo, as vias de comunicação, a justiça, 
os fundos comunitários, os bombeiros, as estruturas 
de atendimento a cidadão, a habitação, o património 
público sem utilização e o estacionamento. 
As áreas do turismo, fundos comunitários, bombei-
ros e justiça, áreas da competência das entidades 
intermunicipais, são de aprovação obrigatória em 
todas as Assembleias Municipais para que a transfe-
rência se concretize.  

CÂMARA APROVA CERCA 
DE 55 MIL EUROS DE APOIOS

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião 
de Executivo Municipal, diversos subsídios destina-
dos a comparticipar quer eventos culturais das co-
letividades, quer equipamentos essenciais necessá-
rios a instituições. O total dos apoios é de cerca de 
55 mil euros.

O montante exato aprovado em subsídios é de 
54.743,50 euros. O mais elevado, no valor de 
34.993,50€, foi atribuído à Santa casa da Misericór-
dia da Mealhada, na sequência de um pedido de 
comparticipação de uma viatura para apoio das di-
versas valências da instituição.

A autarquia aprovou ainda uma verba global de 15 
mil euros ao Clube Luso Clássicos, para realização 
da “Rampa histórica Luso Bussaco” e do “Rally Le-
gends Luso Bussaco”. A Rampa histórica, que mere-
ceu o apoio individual de 10 mil euros, realiza-se dia 
5 de maio e o Legends, que será apoiado com 5 mil 
euros destinados a custear a presença de um piloto 
internacional na prova, acontecerá dias 13, 14 e 15 de 
setembro. 

À Associação Recreativa e Cultural do Salgueiral foi 
atribuído um subsídio de 2.500 euros, necessários 
para a coletividade avançar com o projeto de uma 
sala polivalente, a ser construída no Largo dos Mi-
neiros.

Já o pedido da Cruz Vermelha Portuguesa – Dele-
gação da Mealhada para apoiar a realização da sua 
Gala anual, este ano coincidente com o 40º aniver-
sário, mereceu uma verba de 1.500 euros. O even-
to está marcado para dia 12 de abril, no Cineteatro 
Messias.

O Executivo atribuiu também um subsídio de 750 
euros ao Gedepa – Rancho Folclórico e Grupo Etno-
gráfico de Pampilhosa, destinado a suportar alguns 
custos inerentes à edição de mais um número da re-
vista “Pampilhosa, uma terra e um povo”.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES

Município
Mealhada
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Reuniões da Assembleia Municipal

DELIBERAÇÕES
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
231 200 980
E-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt

ESPAÇOS MUNICIPAIS

Arquivo Municipal da Mealhada
231 281 104
arquivo@cm-mealhada.pt 

Biblioteca Municipal da Mealhada
231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt
biblioteca.cm-mealhada.pt

Campos de Ténis de Luso
Jorge Humberto *
231 939 235

Campos de Ténis Municipais da Mealhada *
231 205 470

Centro de Interpretação Ambiental
231 205 389
centroambiental@cm-mealhada.pt

Cineteatro Municipal Messias 
231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

Espaço Internet Luso
231 939 432
internetluso@gmail.com 

Espaço Inovação Mealhada
231 281 513
espacoinovacao@cm-mealhada.pt

Loja Social “Roda Viva“
231 281 204
rodaviva@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal da Mealhada *
231 201 154

Pavilhão Municipal da Pampilhosa *
231 940 764

Pavilhão Municipal de Luso *
231 939 235

Piscinas Municipais da Mealhada  *
231 205 470 

Posto de Turismo e Loja das 4 Maravilhas
231 281 372
maravilhasmealhada@gmail.com

Posto de Turismo Luso Bussaco
231 930 122
turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

* desporto@cm-mealhada.pt

JUNTAS DE FREGUESIA

União das freguesias da Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes
231 204 203
freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Barcouço
239 914 031
jfbarcouco@gmail.com 
www.jf-barcouco.pt

Casal Comba
231 205 761
geral@freguesiadecasalcomba.pt
www.freguesiadecasalcomba.pt

Luso
231 930 716
geral@jfluso.pt
www.jfluso.pt

Pampilhosa
231 949 824
jfpampilhosa@sapo.pt
www.jf-pampilhosa.pt

Vacariça
231 930 825
jfvacarica@sapo.pt
www.freguesiadevacarica.eu

FEIRAS E MERCADOS

Feira de Santa Luzia 
Quinzenal
Feira de Velharias
Mensal - 1º Domingo de cada mês
Feira do Travasso
Quinzenal
Mercado da Mealhada
Todos os Sábados
Mercado da Pampilhosa
Sábados de manhã
Mercado do Luso
Diário

CONTACTOS ÚTEIS

Farmácia Brandão (Mealhada)  
231 202 038
Farmácia do Foral (Vacariça)  
231 930 611
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
Centro de Saúde Mealhada 
231 202 219
Hospital Misericórdia Mealhada 
231 209 050
Bombeiros Voluntários Mealhada 
231 202 122
Bombeiros Voluntários Pampilhosa 
231 949 122
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

Piquete das Águas (Urgências) 
966 796 734
Lusitaniagás - emergência 24h 
800 200 157
CTT- Mealhada  
231 200 820
Estação da CP da Mealhada 
707 210 220
Estação da CP da Pampilhosa 
707 210 220
GNR – Mealhada  
231 202 351
Tribunal de Comarca da Mealhada 
231 209 330
Agrup. de Escolas da Mealhada 
231 209 640
Escola Profissional da Mealhada 
231 209 920
Espaço Cidadão da Mealhada  
964 039 369
Espaço Cidadão da Pampilhosa  
961 637 037



SIGA-NOS NO         APP 

Depois de ler esta agenda, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
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