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EDITORIAL
Este trimestre foi de enormes realizações. Tivemos a melhor edição de sempre da FESTAME – Feira do 
Município da Mealhada. Alterámos o layout da feira e, com os espaço que temos, fizémos mais e melhor. 
Todos os colaboradores da autarquia que tenho a honra de liderar deram o seu contributo, apoiaram 
a organização, mostraram que somos capazes de fazer tão bem - ou mesmo melhor – do que outros 
municípios de maior dimensão. E voltámos a superar-nos, juntamente com a Fundação Mata do Bussaco, 
em mais uma edição do Catrapim – Festival de Artes para Crianças. Nestes dois eventos - é de elementar 
justiça salientar -, contámos com importantes apoios de mecenas privados, que estão de mãos dadas com 
o Município e a quem devemos um agradecimento muito especial.

Estas páginas mostram ainda uma dinâmica assinalável no município: do desporto à educação, da cultura 
ao turismo, do ambiente à ação social.

 
Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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MATA NACIONAL DO BUSSACO

BOSQUE MADIBA SERÁ CRIADO NO BUSSACO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, o protocolo de cooperação entre 
a Associação Patrulheiros e a Fundação Mata do Bussaco para a criação do Bosque Madiba, na Mata 
Nacional do Bussaco (Luso, Mealhada). O Bosque, que pretende homenagear Nelson Mandela, nascerá 
no Parque dos Leões e áreas adjacentes, num local fustigado pelo Furacão Leslie, em outubro de 2018.

O Bosque terá 100 árvores numeradas, que representarão um momento da vida 
de Nelson Mandela. O espaço será apadrinhado pelo seu neto, Ndaba Mande-
la, embaixador do projeto. 

O Município de Mealhada atribuiu um apoio de 30.000€ (trinta mil euros) à Associação Patrulheiros para 
alavancar as despesas iniciais do projeto, prevendo-se que as receitas resultantes do apadrinhamento das 
árvores sejam repartidas pela Fundação Mata do Bussaco (50%) e pela Associação Patrulheiros (50%) e 
reinvestidas no bosque, ao nível da dinamização de atividades com a comunidade no parque POP – Progra-
ma Operacional Pedalar local e promoção do Bosque, bem como da sua manutenção.

A Câmara Municipal de Mealhada propõe-se ainda a desenvolver um projeto de Educação para a Cidada-
nia, intitulado “O Legado de Mandela”, dirigido à comunidade educativa, durante o ano letivo 2019/2020, 
como forma de celebrar a vida e o legado de um dos heróis mais adorados, icónicos e vencedores do Pré-
mio Nobel da Paz, de todos os tempos, sendo uma forma de transmitir às gerações mais novas os valores 
da paz, da cooperação e do diálogo.

A Mealhada foi a grande vencedora na corrida para receber a instalação deste projeto único, sendo que 
uma das razões que determinou esta decisão teve a ver com a candidatura da Mata do Bussaco a Patri-
mónio Mundial da Natureza e com o enorme esforço do Município e a Fundação Mata do Bussaco em 
alcançarem este objetivo. Na perspetiva da FMB e da Câmara Municipal da Mealhada, o Bosque Madiba 
poderá alavancar a estratégia municipal de constituir um projeto diferenciador de atratividade e visibilidade 
para o concelho da Mealhada, a nível nacional e internacional.

DESTAQUE
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FESTAME FOI A MAIOR DE SEMPRE!

“Foi a maior FESTAME de sempre desde que a feira do município da Mealhada, inicialmente com outra 
designação e noutro local, começou a ser promovida, há 20 anos”. Quem o afirma é a organização do 
certame, a Câmara Municipal da Mealhada, que se regozija com o êxito alcançado nos dez dias do evento 
de 2019, com registos de grandes enchentes de público nos espetáculos noturnos e nas áreas de tasqui-
nhas/gastronomia e de exposição de agricultura, comércio, indústria e serviços.

A FESTAME – Feira do Município da Mealhada decorreu de 7 a 16 de junho, na zona do Complexo Des-
portivo da Mealhada, com concertos, gastronomia, artesanato, área infantil, exposição de empresas e ins-
tituições e eventos desportivos, que registaram também a maior participação de sempre, nomeadamente 
na prova 3 Milhas da Mealhada, no Torneio de Ténis, no Torneio de Preparação (Natação) e no passeio de 
bicicleta pelo concelho. 

A disposição da feira foi alterada, nomeadamente as zonas de gastronomia, 
de artesanato, de bares e de street food, passando estes para junto do pal-
co principal, e foi acrescentada mais animação ao cartaz de espetáculos, 
nomeadamente mais animação de rua e encerrando todas as noites com 
disc-jockeys. Logo na primeira noite (7 de junho), com a banda HMB, per-
cebeu-se que a feira ia correr muito bem. E assim foi, nomeadamente nos 
dias em que atuaram Anjos, José Cid, Piruka/Jimmy P, Toy, Miguel Araújo, 
Azeitonas e HMB”, afirma a organização da FESTAME. Nesta edição, o 
palco principal foi disponibilizado também a associações do concelho, com 

três noites dedicadas, cada uma, às filarmónicas, ao folclore e às escolas de samba. 

Relativamente a comentários dos expositores, recolhidos logo no final da feira no âmbito de um inquérito 
promovido pela organização do certame, “eles são muito positivos”, afiança o Município da Mealhada. A 
opinião geral dos cerca de 200 expositores (empresas e associações) é esmagadora e não deixa margem 
para dúvidas: “a FESTAME 2019 é a melhor de sempre e as mudanças de layout tiveram um papel decisivo 
nesse sucesso sem precedentes”.

Foi a maior FESTAME de 
sempre desde que a feira 
do município da Mealha-
da, inicialmente com ou-
tra designação e noutro 
local, começou a ser pro-
movida, há 20 anos.
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DIA DO MUNICÍPIO DISTINGUE EMPRESAS DA MEALHADA

A Câmara Municipal da Mealhada celebrou o Dia do Município (30 de maio)  com a distinção e atribuição 
da Medalha de Mérito do Município a diversas empresas com sede ou unidades no concelho. 

Foram distinguidas empresas de diversos setores, dos transportes à banca, da indústria à construção: 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e da Aguieira, C.R.L,  Certoma Comercio Técnico Máquinas, 
Lda, Fucoli -Somepal - Fundição De Ferro, S.A.,  Grupo Alves Bandeira, Logoplaste Portugal, Lda, Madeira 
e Madeira Importacão Ferragens e Ferramentas, S.A.,  Maxividro Transformadores e Distribuidores Vidro, 
S.A., Pavigres Cerâmicas, S.A., Prioridade Construção Vias Comunicação, S.A., Sew - Eurodrive Portugal, 
Lda,  Transportes Pascoal, S.A. e Transportes Rama, Lda. 

A autarquia considera que “o dinamismo do tecido empresarial local é, naturalmente, um elemento funda-
mental para a sustentabilidade do nosso território e, por isso, um aspeto a valorizar, a elogiar e a reconhe-
cer. Acreditamos que o desiderato das empresas passa, não só pela produção de riqueza, mas também 
como instrumento, pela felicidade, da realização pessoal de todos os trabalhadores e suas famílias, bem 
assim como a realização coletiva de interesses comunitários”. 

No dia do Município realizou-se a tradicional Romaria da Ascensão, na Mata Nacional do Bussaco, com a 
feira de artesanato a abrir portar às 10h.
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EMPRESAS DISTINGUIDAS
COM MEDALHA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DA BAIRRADA E 

DA AGUIEIRA, C.R.L.

GRUPO ALVES BANDEIRA

MAXIVIDRO TRANSFORMADORES
E DISTRIBUIDORES VIDRO, S.A.

SEW - EURODRIVE PORTUGAL, LDA

CERTOMA COMÉRCIO 
TECNICO MÁQUINAS, LDA.

LOGOPLASTE PORTUGAL, LDA

PAVIGRES CERAMICAS, S.A.

TRANSPORTES PASCOAL, S.A.

FUCOLI SOMEPAL
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

MADEIRA E MADEIRA IMPORTACÃO 
FERRAGENS E FERRAMENTAS, S.A.

PRIORIDADE CONSTRUÇÃO 
VIAS COMUNICAÇÃO, S.A.

TRANSPORTES RAMA, LDA
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DESTAQUE

25 DE ABRIL

MEALHADA RELEMBROU 
CONQUISTAS DOS ÚLTIMOS 45 ANOS

O Município da Mealhada assinalou os 45 anos do 
25 de abril com a habitual sessão solene da Assem-
bleia Municipal, na qual as diversas forças partidá-
rias apontaram as conquistas da população portu-
guesa e dos mealhadenses. 

As intervenções de Isabel Lemos, do Partido Comu-
nista Português, Dilan Granjo, do Bloco de Esquer-
da, Gabriela Seabra Pereira, da Coligação Juntos 
pelo Concelho da Mealhada, de Susana Almeida, 
do Partido Socialista, e Rui Marqueiro, presidente 
da Câmara da Mealhada, referiram as conquistas de 
trabalhadores, o crescendo de formação, educação, 
a igualdade entre homens e mulheres e a melhoria 
das condições de vida das populações. 

As celebrações, que contaram com guarda de hon-
ra das corporações de bombeiros da Mealhada e 
da Pampilhosa, com a presença da Filarmónica Lyra 
Barcoucense 10 de Agosto e largada de pombos 
do Grupo Columbófilo da Mealhada, incluíram um 
momento cultural com a atuação do grupo de fados 
de Coimbra “Distância” e a visita à exposição foto-
gráfica evocativa do 50º aniversário da Crise Aca-
démica de Coimbra, de 1969, patente na Biblioteca 
Municipal da Mealhada. 
Foi ainda prestada homenagem aos combatentes 
mortos na guerra colonial com deposição de coroa 
de flores no monumento lhes é dedicado.
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AMBIENTE

FESTIVAL CATRAPIM FOI “ÊXITO ESMAGADOR”

A 3ª edição do Catrapim foi um êxito esmagador e sem precedentes, 
com milhares de pessoas, provenientes de todo o país, a entrarem 
na Mata Nacional do Bussaco, nos dois dias do festival de artes para 
crianças (29 e 30 de junho), e a deixarem rasgados elogios  aos es-
petáculos de palco (teatro, música, magia, marionetas, showcooking, 
malabarismo, palhaços e fantoches), à animação de rua, aos jogos di-
dáticos, aos concertos do Avô Cantigas e da Sónia e as Profissões e 
a aplaudirem entusiasticamente a presença dos Xutos & Pontapés na 
cerimónia de inauguração do evento cultural.

Na opinião do presidente do Município da Mealhada, Rui Marqueiro, “a 
edição de 2019 do Catrapim ultrapassou as expetativas mais otimistas. 
Os comentários do público, unanimemente positivos, nas redes sociais 
e no próprio local do evento, e as dezenas de apelos para o festival 
infantil regressar em 2020 não deixam margem para dúvidas. Foi, de 
facto, um evento fantástico, que deu uma vida incrível ao Bussaco, que 
animou a economia local e deu a conhecer a Mata Nacional a muita 
gente que veio de longe e que aproveitou para dormir no concelho da 
Mealhada e saborear a gastronomia local”.

O Catrapim levou à Mata Nacional do Bussaco o já habitual público 
dos distritos de Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda, mas, este ano, uma 
grande percentagem dos visitantes proveio sobretudo das áreas me-
tropolitanas de Lisboa e do Porto.

“O Catrapim é o maior evento artístico realizado numa Mata Nacional 
e este ano foi dedicado à sustentabilidade ambiental e à preservação 
da natureza, com o tema ‘Floresta feliz’. Graças ao apoio do mecenas 
The Navigator Company, que apresentou uma zona de jogos didáti-
cos (“Dá a mão à floresta”) de elevadíssima qualidade, esta 3ª edição 
atingiu um patamar de excelência, nunca antes visto”, afirma António 
Gravato, presidente da Fundação Mata do Bussaco. 
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AÇÃO SOCIAL

DESFILE SOLIDÁRIO “SOCIAL MODA”  
UNE SOLIDARIEDADE E COMÉRCIO LOCAL

O Social Moda voltou a encher o Cineteatro Messias, no 
dia 24 de maio, com manequins tão inesperados quanto 
inspiradores: utentes de Instituições Particulares de So-
lidariedade Social (IPSS) do concelho, que exibiram cria-
ções do comércio local. Esta edição contou com a apre- 
sentação da dupla Ana Pedro Arriscado, da CMTV, e de 
Miguel Midões, jornalista da TSF, e com as atuações de 
Sérgio Rossi, que apadrinhou o desfile, e de Gabriell e as 
suas bailarinas. 

Este foi um desfile de moda muito especial: os utentes das IPSS transformaram-se, por uma noite, em “ma-
nequins”, exibindo bens (roupa, calçado, acessórios) provenientes da participação solidária dos agentes 
económicos locais. Para além destes, desfilaram também modelos da “Roda Viva” - Loja Social, um projeto 
social que recebe vestuário, brinquedos, móveis, bens alimentícios, entre outros, para posterior distribui-
ção pelas famílias carenciadas do Município da Mealhada. 

Os manequins foram o centro do evento, fossem eles crianças, jovens, cida-
dãos portadores de deficiência ou idosos, uma vez que um dos objetivos da 
iniciativa era a promoção da sua autoestima e autoconfiança, valorizando as 
suas capacidades, competências e saberes. Numa lógica de parceria social, 
a iniciativa procurou também ser um mecanismo de ajuda aos agentes eco-
nómicos locais, possibilitando-lhes alguma divulgação dos seus produtos e 
estabelecimentos. Boutiques, cabeleireiros, ourivesarias, sapatarias, lojas 
de acessórios, entre outros, puderam assim apresentar a sua oferta através 
de modelos reais da comunidade. 
O cantor Sérgio Rossi apadrinhou a iniciativa, mas a animação contou também com Gabriell e as suas baila-
rinas. Na condução da noite estiveram Ana Pedro Arriscado, apresentadora do canal de televisão por cabo 
CMTV, e Miguel Midões, jornalista da TSF que, já por várias vezes, deu o seu apoio à iniciativa na condução 
da noite de festa. 

O “Social Moda” surgiu, 
em 2016, no âmbito da 
Rede Social e procura 
também angariar fun-
dos para apoiar a Rede 
Social nas múltiplas ati-
vidades que desenvolve 
anualmente. 
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ENCONTRO MOTIVACIONAL DO CUIDADOR 

CUIDADORES FORAM “CUIDADOS“

Cerca de 80 pessoas participaram na 2ª edição do 
Encontro Motivacional de Cuidadores, um dia que foi 
inteiramente dedicado aos profissionais das institui-
ções particulares de solidariedade social do concelho 
da Mealhada (IPSS) e que, ao contrário do que acon-
tece diariamente, os coloca a eles – profissionais que 
cuidam de crianças e idosos – no centro da atenção. 

Estão habituados a cuidar dos outros e não a serem 
eles os cuidados. Por isso, o Encontro Motivacional de Cuidadores, uma iniciativa da Rede Social organi-
zada pela Câmara Municipal da Mealhada, por um dia, inverte papéis e procura transmitir a estas dezenas 
de cuidadores o quanto eles são necessários e quão devem ser valorizados. Porque o seu bem-estar e 
“bem saber fazer” terá reflexos nos cuidados que prestam a crianças e idosos e esta certeza é essencial nas 
famílias que, hoje em dia, os confiam às IPSS. 

A iniciativa reuniu colaboradores de nove IPSS do concelho da Mealhada com as valências da terceira 
idade, infância e deficiência e promoveu o contacto entre estes profissionais que se debatem, diariamente, 
com as mesmas dificuldades, o desgaste, as mesmas emoções, cada um na sua instituição. 
Com a iniciciativa, o Município procurou valorizar estes profissionais e realçar a importância do cuidador 
no contexto comunitário e social do território.
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AVENTURAS 
      NAS 
AVENTURAS 
          FERIAS´

AÇÃO SOCIAL

MEALHADA VENCE PRÉMIO 
BOAS PRÁTICAS EM GERONTOLOGIA 

O Setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada 
foi distinguido com o prémio AIAA – ANGES International 
Ageing Award, com uma menção pelo desenvolvimento 
de boas práticas. O galardão é instituído pela Associação 
Nacional de Gerontologia Social e tem como objetivo re-
conhecer pessoas e instituições pelas boas práticas em 
torno das questões do envelhecimento e dos mais velhos.

O prémio é atribuído anualmente, no ANGEINGCONGRESS®, de acordo com a decisão do Conselho 
Consultivo da ANGES. O galardão distinguirá personalidades, de reconhecido mérito, pelo contributo que 
tenham dado para o desenvolvimento da sociedade, sobretudo no que à temática do envelhecimento e da 
qualidade de vida dos mais velhos diz respeito, ou instituições que se dediquem a cuidar de pessoas mais 
velhas ou a intervir na dimensão do desenvolvimento humano.

A entrega do ANGES - International Ageing Award aconteceu no dia 28 de maio, às 17h30, no auditório do 
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.

MUNICÍPIO AVANÇA COM PROGRAMA 
“AVENTURAS NAS FÉRIAS” PARA CRIANÇAS E JOVENS

O Município da Mealhada avança, este ano, com as “Aventuras nas férias”, um programa de ocupação dos 
tempos lives dirigido a jovens dos 13 aos 17 anos, ativo durante o mês de julho. 

Com o encerramento de mais um ano letivo, começa, para a maioria dos pais/encarregados de educação, 
a preocupação em saber o que os seus filhos irão fazer durante as férias de verão, e onde os integrar ativa-
mente. Assim, na tentativa de suprimir essa dificuldade percebida, surge o Programa “Aventuras nas Férias”, 
dirigido a crianças e jovens do concelho da Mealhada, entre as quais utentes do Setor de Ação Social da 
Autarquia. Este programa foi delineado após a concertação com a Rede Social da Mealhada, tendo sido 
identificada a lacuna de oferta para ocupação de tempos livres nestas idades.

No que se refere a crianças entre os seis e os 12 anos, o Programa reedificou estratégias e sinergias com as 
instituições parceiras, assegurando a Rede Social a integração de crianças nestas idades, nomeadamente 
as utentes do Setor de Ação Social, entre junho e agosto. 

A primeira fase para inscrições decorre de 11 a 17 de junho, decorrendo a segunda fase de 18 a 25 de junho. 
As inscrições poderão ser feitas presencialmente no Gabinete Técnico do Setor de Ação Social ou através 
do e-mail sasocial@cm-mealhada.pt. 



13

EDUCAÇÃO

PARQUE DA CIDADE

MUNICÍPIO CELEBROU DIA DA CRIANÇA

O Dia da Criança foi celebrado no Parque da Cidade da Mealhada, dia 3 de 
junho, com inúmeras atividades para os mais novos, cerca de 1000 crianças 
do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico de todo o Município. 

A Câmara Municipal da Mealhada convidou as Instituições Particulares de So-
lidariedade Social, escolas do Município e a comunidade a juntarem-se a esta 
festa dedicada às crianças. O Parque da Cidade foi o palco das diversas pro-
postas para os mais novos: das atividades desportivas (ténis, andebol, futebol, tag rugby e basquetebol) 
aos jogos tradicionais, dos jogos e oficinas didáticos à música e às histórias da Bibliomealhada, da animação 
dos insufláveis, dos karts à curiosidade das atividades propostas pelo Centro de Interpretação Ambiental 
ou ao fascínio das demonstrações da GNR e dos Bombeiros.  

Também as Piscinas Municipais da Mealhada assinalaram o Dia da Criança, no próprio dia 1 de junho, com 
uma mega aula de bebés e girinos e aulas de jogos aquáticos para as crianças utentes das Piscinas. 
O Dia da Criança é, habitualmente, celebrado pela Câmara Municipal da Mealhada, conjugando diversos 
setores (Ambiente, Ação Social, Educação e Desporto) para fazer uma grande festa para as crianças, tiran-
do partido do espaço único que é o Parque da Cidade. 

A iniciativa contou com o apoio de inúmeras entidades públicas e privadas, nomeadamente, Sociedade de 
Água do Luso, Escola Profissional Vasconcellos Lebre, Águas do Centro Litoral, Guarda Nacional Repu-
blicana, Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Pampilhosa, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da 
Mealhada, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Mealhada, Living Place, Associação de Apicul-
tores do Litoral Centro, Agrupamento de Escolas da Mealhada, Fundação Mata do Bussaco e Hospital da 
Misericórdia da Mealhada.
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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. Foram estes os três projetos vencedores do Concurso de Ideias da Mealhada. A mealheira 
venceu o terceiro ligar na final intermunicipal. 

A “Mealheira” é uma alheira de lei-
tão que procura tirar partido da 
matéria-prima da região. “Procura 
ser um produto gastronómico de 
excelência, confecionado a partir 
de sobras de leitão e que seja aces-
sível quer no que diz respeito ao 
seu consumo quer a nível de preço”. 

O AutoRecycle é uma máquina 
capaz de fazer a reciclagem auto-
maticamente. O lixo será colocado 
numa passadeira e os vários mate-
riais irão ser detetados através de 
sensores. Estes sensores enviarão 
um sinal para o autómato, que por 
sua vez, comandará os motores. 

O projeto do segundo ciclo, de-
nominado “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 diferenciador.

NO PALCO  COM O GASPAR E A INÊS

As turmas participantes no projeto educativo de 
promoção de competências “Imagine.Create.Suc-
ceed” apresentaram, no palco do Cineteatro Mes-
sias, na companhia do “Gaspar e da Inês”, os proje-
tos criados e desenvolvidos ao longo do ano letivo.
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TEATRO FOI ÀS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
SENSIBILIZAR PARA BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

O Município de Mealhada procura sensibilizar as crianças para a adequada gestão de resíduos urbanos 
e para a reciclagem através de uma peça de teatro que percorreu os vários estabelecimentos de ensino. 
A poluição causada pela população e pela indústria, nomeadamente a incorreta gestão de resíduos, acar-
retam graves consequências na fauna e flora, pelo que a adoção de comportamentos mais amigos do am-
biente é urgente. Estas foram algumas das mensagens que os atores da companhia Mandrágora procuraram 
transmitir às crianças, com a peça de marionetas que foi apresentada nas escolas. 

A iniciativa do Município, intitulada Glocal” de “Pensar Global, Agir Local”, desenvolveu-se no âmbito do 
POSEUR-11-2017-2 (realização de ações de educação e sensibilização com vista à valorização de resíduos 
urbanos). Procurou reforçar esforços de educação e sensibilização junto dos stakeholders locais para a 
importância de uma correta gestão de resíduos, tendo em conta que o incumprimento das boas práticas 
de gestão de resíduos, seja por parte da população, produtores de resíduos, ou outras partes interessadas, 
prejudica de forma grave os esforços levados a cabo pelo município em prol de um concelho mais ecológi-
co, com elevadas taxas de valorização de resíduos.

Esta peça de teatro (marionetas) é sobre a gestão e valorização de resíduos urbanos, tendo como foco os 
primeiros patamares da pirâmide de gestão de resíduos urbanos, promovendo a prevenção e redução da 
produção, a preparação para a reutilização e reciclagem.
O público-alvo foram os jovens em idade escolar, bem como educadores e encarregados de educação, 
setor empresarial, entidades públicas, entidades gestoras de resíduos e restantes partes interessadas.
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CULTURA

C4 PEDRO, UHF, RITA GUERRA, NILTON, BRUNO NOGUEIRA 
INTEGRAM NOVA PROGRAMAÇÃO DO CINETEATRO MESSIAS

Nilton, Bruno Nogueira, Rita Guerra, UHF, C4Pedro, teatro para crianças, teatro revista são algumas das 
propostas para a programação do último quadrimestre do Cineteatro Messias. Um programa, “diversificado 
e capaz de atrair diversos públicos” à Mealhada. 

Depois de uma época que está a ser “absolutamente excecional”, Rui Marqueiro, presidente da Câmara da 
Mealhada, apresentou a programação que o Cineteatro Messias receberá de Setembro a dezembro com a 
mesma convicção. Tivemos espetáculos completamente esgotados – e com sessões repetidas – e acredito 
que irá acontecer o mesmo na próxima temporada. Temos um programa desde teatro para bebés ao rock 
de UHF, do fado à música de C4 Pedro ou Rita Guerra, do stand up comedy ao teatro. É um programa 
diversificado e para todos os públicos. Temos conseguido tirar as pessoas de casa e enchido a sala e con-
tamos que isto se repita”, sublinhou o autarca. 

A programação inicia em setembro, com Nilton e a peça “Um assunto mal cheiroso”, para bebés, inclui, em 
outubro, stand-up comedy com Eduardo Madeira, o concerto de UHF o teatro infantil “Uma viagem en-
cantada”. Em novembro, Carlos Cunha regressa à Mealhada com a peça “É tudo ao molho e fé em Deus” 
e o humor de Bruno Nogueira.  O palco do Cineteatro receberá também o projeto “Fado ao Centro e o 
concerto do “Artista do Ano” C4 Pedro. E, dezembro, Rita Guerra, a peça infantil “O Feiticeiro de OZ e 
“Rouxinol Faduncho” são os artistas convidados. (ver programa) 

Rui Marqueiro explicou que toda esta programação vem à Mealhada “à bilheteira”, portanto, sem pagamen-
to de cachê que não seja o conseguido pelos artistas com a receita de bilheteira, “o que revela o trabalho 
excecional da equipa da Divisão de Comunicação, Eventos e Relações Externas e diz muito da capacidade 
de quem dirige esta divisão”, referiu sublinhando as relações de afetividade que se criaram no mundo artís-
tico com a Mealhada, seja pelo disponibilidade das pessoas ou pelo bem receber. 

Licínia Ferreira, proprietária do restaurante Rei dos Leitões, mecenas do Cineteatro Messias afirmou ser 
“uma honra estar ao lado da Câmara Municipal da Mealhada por tudo o que tem sido feito em prol da 
restauração”, referindo, em dias de alguns espetáculos, nota, de facto, um acréscimo de pessoas a afluir 
à Mealhada, nomeadamente no que ao seu restaurante diz respeito. “Significa que a mensagem está, de 
facto, a chegar longe e o contrário não seria de esperar já que nunca se viu, no Cineteatro Messias, uma 
programação deste nível”, afirmou. 

O presidente da Câmara da Mealhada saudou a disponibilidade do Rei dos Leitões de apoiar o município 
nas mais diversas iniciativas, admitindo que este restaurante é, realmente, “o maior dos nossos apoiantes”, 
mas não fecha a porta a outros apoios. “Damos a possibilidade a toda a gente de querer colaborar connos-
co e, às vezes, há pessoas que, sistematicamente, são convidadas e nem têm a decência de responder, mas 
vêm depois criticar. Não querem apoiar ou não podem, respeitamos e aceitamos, mas não podemos deixar 
de dizer a verdade que é esta: o Rei do Leitões é o nosso maior apoiante e faz parte de um conjunto de 
mecenas que estão connosco, como a Sociedade de Água de Luso e o Grande Hotel de Luso”. 
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NILTON
Stand-up comdey
21 setembro 

UM ASSUNTO MAL CHEIROSO
Teatro para bebés
28 setembro

EDUARDO MADEIRA
Stand-up comedy
5 outubro

UHF
Música
11 outubro

UMA VIAGEM ENCANTADA
Teatro infantil
26 outubro

É TUDO AO MOLHO 
E FÉ EM DEUS
Teatro comédia
2 novembro

C4 PEDRO
Música
9 novembro

BRUNO NOGUEIRA
Stand-up Comedy
16 novembro

PORTA COM PORTA
Teatro
23 novembro

FADO AO CENTRO
Música
30 novembro

RITA GUERRA
Música
7 dezembro

O FEITICEIRO DE OZ
Teatro infantil
14 dezembro 

ROUXINOL FADUNCHO
Música
21 dezembro

PROGRAMAÇÃO SETEMBRO > DEZEMBRO 2019
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Teatro, música, stand-up comedy, peças infantis e exposições foram algumas das propostas que integra-
ram a programação do Cineteatro Messias, na Mealhada, no primeiro semestre de 2019. Aurea, António 
Raminhos, Miguel Araújo, Fernando Mendes ou José Raposo foram alguns dos artistas que pisaram o 
palco e esgotaram a sala.

António Raminhos fez rir e mais rir, tal como Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, num espetáculo de stand-
-up comedy que esgotou assim que foi anunciado. Também a boa disposição de Fernando Mendes e de 
José Raposo foram do agrado do público.  O Cineteatro Messias ofereceu música clássica, com a  Orques-
tra Clássica do Centro com músicos das filarmónicas do município, acolheu Aurea, numa atuação única 
em que a artista combinou os grandes êxitos com o mais recente trabalho “Restart”, teve ainda  “Tributus”, 
a prestar homenagem a Pink Floyd, Supertramp e Queen. Ainda na música, passaram pelo Messias a Or-
questra de Jazz Conservatório de Coimbra, PAMA e Miguel Araújo.

As crianças, que passaram a ter nesta sala um espaço cultural próprio, puderam assitir ao  “Hakuna Matata”, 
a, “Madagáscar” e “A Bela e o Monstro” e à “Viúva e o papagaio”, da Caixa de Palco.
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MEALHADA ASSINALOU DIA DOS MOINHOS 
COM ATIVIDADES NOS DIVERSOS MOINHOS DO CONCELHO 

De 5 a 7 de abril celebrou-se, no município, o Dia dos Moinhos, com as atividades a decorrerem no Parque do 
Lograssol, Santa Cristina e no Moinho do Rabino, na Lameira de São Geraldo.  

Houve propostas, gratuitas, para toda a família durante estes três dias. Se dia 5, sexta-feira, as atividades foram 
mais vocacionadas para o público escolar, com diversas oficinas, histórias e encenações a serem dinamizadas no 
Parque do Lograssol e em Santa Cristina, no sábado e no domingo, as atividades ganharamm em diversidade e 
abriram-se aos adultos, com iniciativas de atividade física, como as caminhadas, uma, mais curta (2km), no sába-
do, a outra, no domingo, Dia Nacional dos Moinhos, mais exigente “Pelos Trilhos dos moinhos da freguesia da 
Vacariça”. 

No Lograssol, cozeu-se o pão à moda antiga, através da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, enquanto em 
Santa Cristina, o senhor Armindo Lopes, proprietário do moinho, explicou o seu modo de funcionamento, moen-
do o milho. Na Lameira de São Geraldo, o Moinho do Rabino também esteve aberto ao público para visita. 
O Dia Nacional dos Moinhos é assinalado, anualmente, pela Autarquia que se associa, desta forma, à  Rede Por-
tuguesa de Moinhos no propósito de “chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial 
dos nossos moinhos tradicionais, de forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, moleiros, 
organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas, amigos dos moi-
nhos e população em geral”.

À iniciativa associaram-se a Junta de Freguesia da Vacariça, o Grupo Cénico de Santa Cristina, a Escola Pro-
fissional Vasconcellos Lebre, a Associação Recreativa e Cultural Os Amigos do Pego, do Centro Cultural La-
meirense, a Living Place, a Unidade de Cuidados na Comunidade da Mealhada, o Hospital da Misericórdia da 
Mealhada, o Jardim de Infância da Quinta do Valongo e a Cruz Vermelha Portuguesa – delegação da Mealhada. 
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DESPORTO

LUSO RECEBE SELEÇÕES DE BASQUETEBOL  E DE FUTEBOL

 O Luso recebeu, nas últimas semanas, diversas modalidades, seleções e equipas em preparação para as 
diversas competições que irão disputar. 

De 6 a 10 de junho o basquetebol chegou ao concelho da Mealhada. As Seleções Nacionais A e de Sub23 
masculinos de basquetebol em cadeira de rodas (BCR) instalaram-se no Luso em preparação para o Cam-
peonato da Europa da Divisão C, que se realiza em Sófia, na Bulgária, de 29 de julho a 4 de agosto, e para 
os Jogos Europeus da Juventude eu se disputaramm, no final de junho, em Helsínquia.  

Já no futebol, foram diversas as equipas que, muito recentemente, escolheram também o Centro de Está-
gio de Luso. O Vitória Futebol Clube esteve no município de 28 de junho a 6 de julho, seguindo-se o Clu-
be Desportivo das Aves. Também o Benfica, com as equipas de sub19, sub 23 e a equipa sénior feminina, 
campeã nacional da 2ª divisão e vencedora da Taça de Portugal, regressa ao Luso, em Agosto.  

Situado no sopé da Serra do Buçaco, 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 ou 
Emirados Árabes Unidos.
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ESTÁ ESCOLHIDO O LOGÓTIPO 
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Já é conhecida a proposta vencedora do Concurso de 
Ideias para o Logótipo do Orçamento Participativo de 
Mealhada, cujo autor arrecadou um prémio monetário 
de 500€ (quinhentos euros).

A proposta vencedora, da autoria de Joana Simões, 
inspira-se nas 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. Se-
gundo a autora “ foi usada a letra “P” – participação, 
repetindo-a por quatro vezes, visando assim a partici-
pação de todos os cidadãos e representando em cada 
uma destas peças uma das 4 Maravilhas através da cor 
usada em cada uma delas. Finalmente, este logótipo 
pretende transmitir a união, colaboração, envolvimento 
e participação de todo o concelho num mesmo projeto”. 

Esta imagem será usada em todos os meios e suportes de comunicação (documentos oficiais, formulários, 
página da internet, etc.) enquanto elemento fundamental para a identificação do processo participativo. 
Joana Rita Simões, tem 26 anos e reside em Cambra (Vouzela). Licenciou-se em 2013 em Design de Co-
municação e Produção Audiovisual, pela Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Desde dessa data que é designer gráfica freelancer, função que acumula com outros tra-
balhos. Já venceu outros prémios, nomeadamente o Concurso Nacional de Ideias para o Logótipo dos 100 
anos das Festas do Castelo (2014) e o Concurso para Criação do Logótipo do Centro Social e Paroquial 
de Arcozelo das Maias (2011).

A Câmara Municipal da Mealhada recebeu 19 propostas e, após a avaliação do júri, seis foram submetidas a 
votação pública, tendo passado à fase de votação pública seis propostas que estiveram expostas na Biblio-
teca Municipal de Mealhada e, digitalmente, na página oficial do Município. Foram contabilizados 752 votos 
de 376 cidadãos.  A ideia vencedora receberá um prémio de 500 euros, enquanto às restantes propostas a 
votação será atribuído um certificado de finalista do Concurso de Ideias, com a classificação obtida.

CLASSIFICAÇÕES: 

1º Classificado
Joana Rita Lopes Simões

2º Classificado
Nuno Alegre Pereira da Trindade

Tiago Miguel Neves da Costa Ângelo

3º Classificado
Joana Rita Lopes Simões

6º Classificado
Daniela Pedroso Queiró

5º Classificado
Pedro Ricardo Lourenço Mocho

4º Classificado
Flávio Rodrigo Silva; David Ramos
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8 DE ABRIL DE 2019

CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL DE VENTOSA DO BAIRRO
CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO
A Câmara Municipal analisou o pedido de cedência 
de mobiliário apresentado pelo Centro Paroquial de 
Solidariedade Social de Ventosa do Bairro e delibe-
rou, por unanimidade, ceder o mobiliário solicitado, 
em conformidade com a informação prestada pelos 
serviços.

TRILHOS LUSO BUSSACO
2.ª EDIÇÃO DA PROVA DE TRAIL
TRILHOS LUSO BUSSACO
A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
apresentado pela Associação Trilhos Luso Bussa-
co, para a realização da 2.ª edição da Prova de Trail 
Trilhos Luso Bussaco, no dia 19 de maio de 2019 e 
deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de 
atribuir um subsídio no montante de dois mil euros 
(2.000,00€). 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MEALHADA 
AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do arti-
go 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 
a atribuição de um subsídio no montante de trinta 
e quatro mil novecentos e noventa e três euros e 
cinquenta cêntimos (34.993,50€) à Santa Casa da 
Misericórdia da Mealhada, para comparticipação na 
aquisição de autocarro. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MEALHADA 
CONCURSO DE TALENTOS 2019
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de duzen-
tos euros (200,00€) ao Agrupamento de Escolas de 
Mealhada, para atribuição do PRÉMIO JÚRI no âm-
bito do Concurso de Talentos 2019.

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA 
DE BARCOUÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 
CORETO NO JARDIM PÚBLICO DE BARCOUÇO
A Câmara Municipal aprovou a atribuição à Junta 
de Freguesia de Barcouço, do valor de 10.000,00€ 
(dez mil euros), para o referido fim.

Reuniões de Câmara

DELIBERAÇÕES

Município
Mealhada
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29 DE ABRIL DE 2019

HÓQUEI CLUBE DE MEALHADA
PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA A REALIZA-
ÇÃO IV OPEN KARATE HCM – 4 MARAVILHAS 
DA MEALHADA (25 DE ABRIL) E CAMPEONATO 
NACIONAL DE JUVENIS, INICIADOS E INFANTIS 
DE KARATÉ NO DIA 27 DE ABRIL
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Exmo. Senhor Presidente 
de 23/04/2019, mediante o qual foi aprovado a atri-
buição de subsídio no montante de dois mil e seis-
centos euros (2.600,00€,) nos termos previstos na 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei 75/2013, de 12 
de setembro para a realização do IV OPEN KARATE 
HCM – 4 Maravilhas da Mealhada e Campeonato 
nacional de Juvenis, Iniciados e Infantis de Karaté. 

ASSOCIAÇÃO TRILHOS LUSO BUSSACO
2ª EDIÇÃO DA PROVA DE TRAIL TRILHOS LUSO 
BUSSACO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de subsídio no montante de dois mil eu-
ros (2.000,00€) para a realização da 2ª Edição da 
Prova Trail Trilhos Luso Bussaco.

VII TORNEIO DO FUTEBOL JOVEM
FUTEBOL CLUBE DA PAMPILHOSA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do arti-
go 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 
a atribuição de subsídio no montante de setenta e 
cinco euros (75,00€) + IVA para a realização do “VII 
Torneio de Futebol Jovem”, nos dias 19 e 20 de abril 
de 2019. 

CLUBE LUSOCLÁSSICOS
PROVAS CLUBE LUSOCLÁSSICOS 2019
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do arti-
go 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 
a atribuição de subsídio no montante de quinze mil 
euros (15.000,00€) para apoio à realização do “Rally 
Legends”, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2019. 

RANCHO FOLCLÓRICO SÃO JOÃO
SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E PORTAS 
DA SEDE MUSEU
A Câmara Municipal analisou o pedido de apoio 
apresentado pelo Rancho Folclórico São João, para 
substituição de janelas e portas da sede museu, e 
deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de 
atribuir um subsídio no montante de três mil duzen-
tos e cinquenta euros (3.250,00€). 

13 DE MAIO DE 2019

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MEALHADA
ESCOLÍADAS GLICÍNIAS/PLAZA 2019
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de dois mil 
euros (2.000,00€) ao Agrupamento de Escolas de 
Mealhada, para participação dos alunos na edição 
das Escolíadas Glicínias/Plaza 2019. 

ESCOLA PROFISSIONAL VASCONCELLOS LEBRE
PARTICIPAÇÃO NAS ESCOLÍADAS 2019
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de dois mil 
euros (2.000,00€) à Escola Profissional Vasconce-
llos Lebre, para participação dos alunos nas Esco-
líadas 2019.
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FUNDAÇÃO MATA DO BUSSACO
“O CATRAPIM FESTIVAL DENATUREZA 
E ARTES PARA CRIANÇAS”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de quinze 
mil euros (15.000,00€) à Fundação Mata do Bussa-
co, para apoio à realização do “Catrapim - Festival 
de Natureza e Artes para Crianças”, sendo que a 
Fundação Mata do Bussaco, no final do evento, terá 
de apresentar as contas da ação. 

AJUDA HUMANITÁRIA A MOÇAMBIQUE
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a intenção de atribuir o apoio de dez mil 
euros (10.000,00€), para Ajuda Humanitária a Mo-
çambique. 

COMEMORAÇÕES DO 14 DE JULHO, 
EM MILLAU (FRANÇA)
ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ESCOLA 
DE SAMBA SÓCIOS DA MANGUEIRA 

O executivo municipal delibere a atribuição de um 
apoio de 1000,00€ (mil euros) à Escola de Samba 
Sócios da Mangueira, de acordo com o disposto na
alínea aaa) do n.º 1 artigo 33º da Lei n.º75/2013, de 
12 de setembro.

27 DE MAIO DE 2019

GRUPO CÉNICO E RECREATIVO 
SANTA CRISTINA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de dois mil 
novecentos e trinta euros e sessenta e sete cênti-
mos (2.930,67€) ao Grupo Cénico e Recreativo San-
ta Cristina, para instalação de uma central de dete-
ção de incêndios e respetiva certificação. 

GEDEPA – GRUPO ETNOGRÁFICO DE DEFESA 
DO PATRIMÓNIO E AMBIENTE DA REGIÃO DE 
PAMPILHOSA
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de mil e cem 
euros (1.100,00€) ao GEDEPA – Grupo Etnográfico 
de Defesa do Património e Ambiente da Região de 
Pampilhosa, para apoio à realização dos dois even-
tos, “Enterro do Bacalhau” e “II Encontro de Gaitei-
ros da Vila da Pampilhosa”. 

FASE FINAL SELEÇÕES REGIONAIS 
DE ANDEBOL MASCULINAS 24 A 26 DE MAIO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
nos termos previstos na alínea u), do n.º 1, do artigo 
33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
atribuição de um subsídio no montante de dois mil 
e quinhentos euros (2.500,00€) à Associação de 
Andebol de Aveiro, para apoio à realização da Fase 
Final de Seleções Regionais de Andebol Masculinas. 

Consulte todas as deliberações das reuniões de Câmara em:
www.cm-mealhada.pt/menu/544/atas-reunioes-de-camara
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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!
ECOPONTO

AZUL

Agenda on-line


