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eDitorial
Nesta edição damos-lhe conta de importantes conquistas e reconhecimentos ao Município da Mealhada. 
Em diversas áreas, vamos recebendo distinções, fruto do trabalho e empenho das nossas equipas, em 
diversos setores: Município Amigo do Desporto; Autarquia Familiarmente Responsável; Município 
merecedor da bandeira Eco XXI; Município em destaque, no universo das 308 autarquias, no que se 
refere à funcionalidade do website e presença online; Município destacadíssimo no Anuário Financeiro dos 
Contabilistas, um documento que analisa as contas dos municípios e, como vem sendo hábito nos últimos 
anos, refere os excelentes indicadores da Mealhada.

E de boas contas se faz também o Orçamento de 2020. É um documento que consolida grandes obras em 
curso, como o Mercado da Mealhada ou a Requalificação Urbana do Centro Histórico, ambicioso, mas que, 
estamos certos, será um “guia” que nos levará a concretizar cada um dos projetos essenciais à melhoria da 
qualidade de vida dos mealhadenses.

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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aNuÁrio FiNaNCeiro Dos MuNiCÍpios 
DestaCa CÂMara Da MealhaDa 
pela Boa GestÃo FiNaNCeira

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
destaca as boas contas da Mealhada, em 2018. O 
município  ocupa os lugares cimeiros numa série de 
categorias que avaliam as boas contas das câmaras, 
nomeadamente no índice de menor dívida total e no 
índice de menor passivo por habitante, no universo dos 
308 municípios portugueses.

A Mealhada figura logo no primeiro lugar no ranking 
global no índice que mede o passivo por habitante, com 
um valor de 32,5 euros (era 43,4 euros em 2017), quando 
a média nacional se situa nos 597 euros por habitante. 

No que respeita ao menor índice de dívida total, a 
Mealhada encontra-se também em primeiro lugar 
no universo das 308 autarquias. E está nas posições 
cimeiras no que se refere ao pagamento de juros de 
empréstimos e outros encargos financeiros, uma vez que 
não detém quaisquer empréstimos bancários.
Apresenta-se em 3º lugar na categoria “Melhor índice de 
liquidez”,  que analisa relação entre as dívidas a receber 
e os valores monetários disoponíveis para as dívidas 
a pagar. Relativamente ao índice que mede o passivo 
exigível no ativo, uma das variáveis mais importantes da 
gestão financeira dos municípios, a Mealhada figura em 
3.º lugar, classificando-se em 2.º lugar quando se trata do 
passivo exigível consolidado nos rendimentos próprios. 

Em conclusão, a Mealhada integra o quadro das 100 
autarquias portuguesas com melhor eficiência financeira 
no que respeita às contas de 2018, tendo conseguido, no 
conjunto dos 11 indicadores analisados, uma pontuação 
global de 68,3%, quando apenas 64 municípios se 
consideram com um nível satisfatório de eficiência 
financeira por terem obtido pontuação acima dos 50%. 

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 
apresenta uma análise económica e financeira das 
contas dos municípios relativas ao exercício económico 
de 2018, contando, para tal, com a colaboração do 
Tribunal de Contas. Este documento independente - 
Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses - resulta 
de um trabalho em equipa que envolve atualmente 
dois centros de investigação onde estão integrados os 
autores: o Centro de Investigação em Contabilidade e 
Fiscalidade (CICF) do Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave (IPCA) e o Centro de Investigação em Ciência 
Política (CICP) da Universidade do Minho. 

destaque

DADOS
UnIversO De 308 AUTArqUIAs

PASSIVO POR HABITANTE

1º Lugar

MENOR ÍNDICE DE DÍVIDA TOTAL

1º Lugar

MELHOR ÍNDICE DE LIqUIDEz

3º Lugar

PASSIVO ExIGÍVEL CONSOLIDADO

2º Lugar

PASSIVO ExIGÍVEL NO ATIVO

3º Lugar

PONTUAÇÃO GLOBAL

68,3%
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orÇaMeNto De 21 MilhÕes 
CoNsoliDa oBras No MuNiCÍpio

A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, em reunião do executivo 
Municipal, o orçamento de cerca de 21,3 milhões para 2020, um 
documento que contempla a conclusão de algumas obras e o avanço 
de outras, como sejam os mercados municipais da Pampilhosa e 
da Mealhada, a estação de Tratamento de Águas residuais (eTAr) 
da Mealhada ou a requalificação do centro histórico da sede do 
município.  

É um orçamento de consolidação de obras fundamentais para o 
concelho da Mealhada, umas que entram em fase de conclusão este 
ano, outras que são iniciadas em 2020 e prolongar-se-ão para os anos 
subsequentes. 

Nas obras que se prevê que passem agora do papel para o terreno 
figura a requalificação urbana do centro histórico da Mealhada 
(incluindo o prolongamento da Rua Dr. Manuel Lousada para norte e 
parque de estacionamento, a intervenção na Rua visconde valdoeiro, 
e Rua Cerveira Lebre e a Rua Capitão Cabral e Messias Batista), obras 
que ascendem a 1 milhão de euros. 

O grosso do Mercado Municipal da Mealhada será concretizado 
no próximo ano, num investimento de 1.953 milhões de euros, e será 
concluído o Mercado da Pampilhosa.

Ainda em 2020, será iniciada uma obra de infraestruturas de 
abastecimento de água, que consiste no controlo e redução de perdas 
no concelho de Mealhada, e executada a reabilitação parcial das redes 
de água de Barcouço, Luso, várzeas, ventosa do Bairro e Barregão, 
projeto este que obteve uma comparticipação do PO SEUR de cerca 
de 450 mil euros para um investimento de 1,6 milhões de euros. A 
eTAr da Mealhada está também em fase de conclusão. 

Uma das apostas deste Executivo é a nível ambiental. A promoção 
de sistemas inovadores de recolha de resíduos está dotada com uma 
verba de cerca de 900 mil euros e que inclui a recolha porta a porta, 

OBRAS PRINCIPAIS

MERCADO DA MEALHADA

1.953.000€
REqUALIFICAÇÃO URBANA

CENTRO HISTóRICO DA MEALHADA

1.000.000€
RECOLHA INOVADORA

DE RESÍDUOS

900.000€
INFRAESTRUTURAS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.600.000€
ESCOLA SECUNDÁRIA

860.000€
BAIRRO SOCIAL DA PóVOA

275.000€
REMODELAÇÃO 

PISCINA MUNICIPAL DA MEALHADA

SALA POLIVALENTE DO LUSO
(ANTIGO CINEMA)

CHALET DE ST. TERESA E ANTIGAS 
GARAGENS DO PALACE DO BUSSACO

REGADIOS
LUSO-VACARIÇA-MEALHADA

SANTA CRISTINA

CICLOVIA
MEALHADA-VENTOSA DO BAIRRO

CULTURA, DESPORTO, AÇÃO SOCIAL, 
EDUCAÇÃO, ECONOMIA E TURISMO
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MERCADO DA MEALHADA

ESCOLA SECUNDÁRIA BAIRRO SOCIAL DA PóVOA

MERCADO DA PAMPILHOSA

com aquisição de 12 mil contentores domiciliários, a aquisição de uma viatura de recolha, um sistema de 
controlo de acessos e o sistema de georreferenciação dos ecopontos.  
O orçamento apresentado pelo Executivo de Rui Marqueiro procura dar resposta e lançar para cada um 
dos aspetos da governança local, da Cultura ao Desporto, da Ação Social à Educação, da Economia ao 
Turismo e privilegia, como nos anos anteriores, o investimento nas freguesias através de apoios diversos 
que ascendem a mais de meio milhão de euros. 

Deverão ser finalizadas as obras na escola secundária da Mealhada, orçadas em 860 mil euros, e 
concretizadas as obras no Bairro social da Póvoa da Mealhada, que custarão 275 mil euros. 

Nas obras a lançar incluem-se a remodelação da Piscina Municipal de Mealhada, a reconstrução da sala 
Polivalente do Luso (antigo cinema), as obras do Parque de estacionamento do Luso, o equipamento da 
Casa Municipal da Criatividade e Juventude em ventosa do Bairro, a aquisição “esplanada” no Jardim 
Municipal de Mealhada, a recuperação do Chalet de santa Teresa e das antigas Garagens do Palace no 
Bussaco, a reconstrução do Chalet suíço na Pampilhosa, a contenção de fachadas da antiga Fábrica das 
Devesas, na Pampilhosa,  as obras dos regadios de “Luso- vacariça- Mealhada” e de “santa Cristina” e a 
ciclovia de ligação Mealhada – ventosa do Bairro. 

Há um conjunto de obras já iniciadas e que terão continuidade em 2020, como sejam as de reparação dos 
danos causados pelo furacão Leslie, nomeadamente na Mata Nacional do Bussaco, nas coberturas dos 
estaleiros municipais, no Pavilhão Municipal da Mealhada e na cafetaria da Alameda. 

A FESTAME – Feira do Município da Mealhada continuará a ser uma aposta do Executivo nos moldes 
atuais, mantendo a matriz de gratuitidade, bem como a política cultural de dinamização do Cineteatro 
Messias. Estão a decorrer trabalhos de revisão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) que deverão 
terminar em 2020 e ainda a implementação da Modernização Administrativa que continuará em 2020 e 
terminará em 2021.
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MealhaDa DistiNGuiDa No ÍNDiCe 
De preseNÇa Na iNterNet

A Câmara da Mealhada foi distinguida no Índice da 
Presença na Internet das Câmaras Municipais 2019 
(IPIC) por constar no top 10 de autarquias (no universo 
dos 308 municípios) com melhores práticas no que se 
refere ao website, concretamente no que diz respeito aos tipos de conteúdos e atualização dos mesmos. 
 
O Município da Mealhada foi um dos dez que recebeu uma menção honrosa nacional atribuída às Câmaras 
Municipais classificadas até à 10.ª posição no índice global e nos quatro sub-índices, nomeadamente no 
índice relativo aos conteúdos do website. A cerimónia decorreu em Guimarães, na presença da ministra da 
Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. 

Para o cálculo global do índice, são avaliados e classificados, por observação direta dos 308 websites 
das câmaras municipais, um conjunto de indicadores agrupados em quatro critérios: conteúdos (tipo e 
atualização); acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização; serviços online; participação. 

O período de recolha e avaliação a que se reporta este estudo teve lugar entre os meses de novembro 
de 2018 e maio de 2019. Além da observação direta dos sítios web, a recolha de dados envolveu ainda o 
envio de mensagens de e-mail para os serviços municipais das câmaras, bem como para os presidente, vice-
presidente e primeiro vereador da oposição dos 308 municípios.

O website da Câmara Municipal da Mealhada (www.cm-mealhada.pt) foi atualizado em 2016 sempre com 
o objetivo de se tornar mais acessível e facilitador para os munícipes. “É mais uma evidência do nosso 
trabalho de aproximação, através dos canais de comunicação, do Município aos munícipes e vice-versa”, 
refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada. 

O IPIC 2019 é realizado pela Universidade do Minho, nomeadamente pelo Gávea - Observatório da 
Sociedade da Informação /Departamento de Sistemas de Informação, e pela Universidade das Nações 
Unidas, sob o patrocínio da Agência para a Modernização Administrativa.
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autarquia aproVa protoColo
CoM assoCiaÇÃo De CarNaVal Da BairraDa 

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião de executivo Municipal, os protocolos a 
estabelecer com a Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) e com as escolas de samba, tendo em 
vista a edição 2020 do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada. 
 
O protocolo aprovado segue o mesmo modelo do firmado no ano anterior: o Município atribuiu um 
subsídio de 24 mil euros à ACB, juntamente com o apoio logístico (vedações do recinto, grades, bilheteiras, 
limpeza do recinto) e de instalações. À Associação de Carnaval da Bairrada cabe organizar as festividades, 
nomeadamente, os desfiles de escolas de samba de Domingo Gordo e Terça-feira de Carnaval, bem como 
divulgar o Carnaval de Palmo e Meio. 

Foi também aprovado o protocolo tripartido entre Autarquia, ACB e cada uma das escolas de samba. Neste 
fica estabelecido o apoio direto da Câmara às escolas. Por cada figurante devidamente caraterizado, as 
escolas receberão o valor de 72,5€ até um máximo de 120 elementos. O valor passa a ser de 20€ por cada 
figurante extra (dos 121 aos 200 elementos) devidamente caraterizado. A Câmara Municipal da Mealhada 
distribuirá pelas escolas, de modo proporcional, a eventual diferença que resulte entre o somatório do 
valor atribuído às escolas e o valor orçamento de 36 mil euros. 

As escolas ficam obrigadas a participar no desfile, com o mínimo de 80 componentes bem como a participar 
e colaborar no Carnaval de Palmo e Meio e apoiar a autarquia em eventos como Feiras de Turismo e 
outros eventos. 

5000 euros De Valor CoMpeNsatório Da eDiÇÃo 2019
O Executivo Municipal aprovou ainda a atribuição de 5 mil euros à Associação de Carnaval da Bairrada 
pelo facto de não se ter realizado o desfile de Terça-feira de Carnaval devido à previsão de mau tempo. 
Este valor resulta da diferença de bilheteira entre o desfile noturno de segunda-feira, que rondou os 19 
mil euros, e os 24 mil euros previstos na clausula relativa à questão de impossibilidade de desfile pelas 
condições meteorológicas. 
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atituDe aGora! (a2) aposta No Desporto 
para alterar positiVaMeNte a ViDa Das pessoas 

A Câmara Municipal da Mealhada apresentou, no espaço Inovação Mealhada, o Atitude Agora! (A2) – 
Desporto sem fronteiras, um projeto que procura “usar” o desporto como incentivo à criação de projetos 
de vida saudáveis. Autarquia, empresas, pessoas individuais e instituições estão unidas para intervir de 
forma positiva na vida das pessoas através da atividade física. Luís Castro, treinador português do FC 
shakhtar Donetsk (Ucrânia), apadrinhou o projeto. 

O Município da Mealhada dispõe de técnicos e de infraestruturas desportivas; as empresas dispõem de 
meios financeiros para apoiar quem precisa; e as instituições podem estar dos dois lados: a apoiar e a 
necessitar. E será através do desporto que todas estas comunidades se interligam e relacionam numa lógica 
de “Desporto sem fronteiras”.

Neste projeto – A2 – o desporto é a ferramenta escolhida para intervir na vida das pessoas, facilitando-lhes 
caminhos e escolhas. Através da atividade física – do futebol à natação, do hóquei ao karaté – procuram 
criar-se sinergias que potenciem projetos de vida saudáveis em termos físicos, psicológicos e sociais. E o 
destinatário não podia ser mais abrangente: é a criança da família desfavorecida que já é acompanhada em 
termos sociais e que, pelo desporto, consegue integrar-se e enriquecer a sua vida social; mas é também a 
comunidade em geral: o jovem cuja família não suporta, economicamente, mais uma atividade; o idoso que, 
associado ou de forma individual, pode, com o desporto, melhorar a sua qualidade de vida, é a instituição 
que consegue também melhorar o dia a dia dos seus utentes. 

Do outro lado estão as empresas concelhias que adotam uma visão de responsabilidade social e que, 
desta forma, dão um pequeno contributo para a sociedade, mas fazem uma enorme diferença na vida das 
pessoas ao viabilizarem a inscrição, o equipamento ou o transporte para a atividade escolhida para cada 
uma das pessoas que integrarem o projeto. 

O projeto, enquadrado na Divisão de Desporto e Educação, iniciou com a parceria da empresa Transportes 
Rama, que apoiará atletas / desportistas do concelho da Mealhada com baixos rendimentos ou dificuldades 
económicas permanentes ou temporárias, entre os 6 e os 18 anos de idade. Rui Marqueiro, presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, convidou outras empresas a seguirem este exemplo. “Acreditamos que 
este projeto pode realmente fazer a diferença na vida de tantas famílias”, frisou o autarca. 

desporto
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MealhaDa Volta a ser
“MuNiCÍpio aMiGo Do Desporto” 

A Mealhada foi distinguida, pelo terceiro ano 
consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”, 
galardão atribuído pela plataforma Cidade social, 
numa cerimónia decorrida no Funchal (Madeira). 

Atribuído pela plataforma Cidade Social e avalizado 
pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, 
o prémio procura reconhecer, distinguir, promover e 
premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto 
nos municípios portugueses, no âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo nos seus territórios.
Para atribuição do título “Município Amigo do Desporto” são tidas em conta dez áreas de análise: organização 
desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, 
parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Incide ainda sobre diferentes aspetos de 
gestão do desporto, como o modelo de gestão implementado e os seus resultados, o desenvolvimento 
de uma atitude sustentável através do desporto, a abordagem solidária e inclusiva através do desporto, a 
excelência e abrangência dos modelos de intervenção.

A Cidade Social, organização que atribuiu o prémio, pretende que o reconhecimento seja feito em relação 
à intervenção que os municípios têm ao nível do desenvolvimento desportivo em geral e, em particular, na 
gestão de instalações desportivas artificiais e naturais, na gestão de eventos desportivos e na gestão de 
programas desportivos.

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

autarquia apoia 
assoCiaÇÕes DesportiVas

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
executivo Municipal, a atribuição de 115 mil euros às 
associações desportivas do concelho, no âmbito do 
Programa de Apoio às Associações Desportivas. 

O apoio às associações desportivas é anual e o 
montante é apurado com base num regulamento 
que pontua diversos aspetos da associação, desde 
o número de atletas federados às atividades 
desenvolvidas pelo clube. O montante global é de 
115 mil euros que são distribuídos tendo em conta a 
pontuação obtida por cada clube. 

No presente ano, candidataram-se ao apoio 17 
associações desportivas, mais três do que no passado 
ano, que se dedicam a desportos tão distintos como 
a pesca, o futebol, o hóquei, o basquetebol, o ténis 
ou karaté. 
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CoNVeNÇÃo soul FitNess MealhaDa’19 
JuNtou Mais De 300 pessoas 
No paVilhÃo MuNiCipal Do luso 

Mais de 300 pessoas participaram na Convenção soul Fitness 
Mealhada’19, um evento que juntou crianças, adultos, jovens, 
idosos e até pessoas com deficiência em diversas masters e 
workshops de atividade física. 

Desengane-se quem pense que a Convenção Soul Fitness 
seria só para especialistas ou para quem já pratica, de forma 
intensiva, atividade física. O ambiente, no Pavilhão Municipal 
do Luso, foi sobretudo de descontração com “aulas” em que os 
ditos especialistas se misturavam com os principiantes, em que adultos e crianças se divertiram a tentar 
acompanhar os passos dos instrutores/ bailarinos. 

Foi um dia inteiro de propostas diversificadas e para todos os gostos: dos ritmos de Bollywood, com 
Pedro Nascimento, ao Jive dos bailarinos e coreógrafos Pedro Borralho e Mariana Luís, do Hip Hop de 
Nuno Carvalho à surpresa e passos trazidos por Blaya. Pelo meio, houve extreme Fit, com Francisco 
Aleixo “a puxar” pelos participantes, houve dança jazz, zumba, uma aula de FighTeam, a demonstração das 
freguesias, que apresentaram a sua coreografia, o Mix Brasil, que juntou em palco as quatro escolas de 
samba presentes no carnaval da Mealhada. E houve também, em paralelo, os workshops para populações 
especiais, para jovens, para seniores, para população com incapacidade. 

O soul Fitness Mealhada’19 foi um sucesso com mais de nove horas de atividade física marcadas pela boa 
disposição e pelo ambiente descontraído e de convívio entre os mais de 300 participantes. 
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cultura

FraNCisCo Moita Flores esteVe preseNte No 
15º aNiVersÁrio Da BiBlioteCa MuNiCipal Da MealhaDa

A Biblioteca Municipal da Mealhada assinalou, durante o mês de novembro, 15 anos de funcionamento, 
com uma Feira de Troca de Livros e uma conversa com o escritor Francisco Moita Flores. 

Francisco Moita Flores foi o convidado para celebrar os 15 anos da Biblioteca Municipal da Mealhada. A 
conversa com o escritor aconteceu dia 29 de novembro, no auditório da Biblioteca Municipal da Mealhada. 
Amplamente reconhecido do público pela sua obra literária e pelo seu trabalho como dramaturgo para 
televisão, cinema e teatro, o escritor partilhou pequenos episódios da sua vida pessoal e literária com todos 
aqueles que quiseram participar nesta conversa. Depois de assumir o vício pela leitura, falou do seu processo 
criativo, das suas ideias, e hábitos de leitura. 

Francisco Moita Flores tem uma vasta obra publicada e produzida, com títulos como “Mataram o Sidónio!”, 
“A Fúria das vinhas”, “O Bairro da Estrela Polar”, “A Ferreirinha”, “O Processo dos Távora”, “Alves dos Reis”, 
“João Semana” ou “Quando os Lobos Uivam”. É considerado pela crítica como o melhor argumentista do país, 
tendo já sido distinguido, em Portugal e no estrangeiro, pela qualidade da sua obra, e foi condecorado pelo 
Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante pela carreira literária e pública. 

Para assinalar os 15 anos, decorreu também a Feira de Troca de Livros Usados. Os utilizadores foram convidados 
a trazer um livro em bom estado para o trocar, não por um, mas por dois novos livros disponíveis na Feira.  

BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MEALHADA

A Biblioteca Municipal da Mealhada abriu ao público a 
29 de novembro de 2004. É um espaço de informação e 
lazer vocacionado para a promoção do livro e da leitura 
junto de públicos de todas as idades. Disponibiliza vários 
serviços, na sua maioria gratuitos. Procurando chegar a 
todos os públicos, a Biblioteca distribui as suas coleções 
e equipamentos por diversas áreas funcionais que 
coloca à disposição dos utilizadores tais como: recepção, 
secção de periódicos, secção infanto-juvenil, secção de 
leitura geral e sala polivalente.

©  direitos reservados©  direitos reservados
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GraNDes espetÁCulos eM 2019

O último quadrimestre de 2109 foi, no Cineteatro 
Messias, repleto em matéria de programação 
cultural e adesão do público aos eventos artísticos, 
à semelhança do que havia acontecido no primeiro 
semestre do mesmo ano, tornando 2019 um dos 
melhores anos de sempre em toda a história desta 
sala de espetáculos da cidade da Mealhada.

Em 2019, a programação foi transversal sob todos os 
aspetos, com espetáculos de elevada qualidade, para 
todos os públicos, de música, teatro para adultos e 
para bebés, stand-up, revista à portuguesa, musicais 
infantis, marionetas.

Pelo palco do cineteatro, neste último quadrimestre, 
passaram nomes como nilton, eduardo Madeira, 
UHF, Bruno nogueira, rita Guerra, rouxinol 
Faduncho, entre outros.

Espetáculos quase todos esgotados e capazes de 
atrair “muitos visitantes à Mealhada”, sublinha Rui 
Marqueiro, presidente da Câmara Municipal.

EDUARDO MADEIRA

FADO AO CENTRO ROUxINOL FADUNCHO

RITA GUERRA

UHF
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JosÉ CiD, paulo De CarValho, BlaCK MaMBa e raMiNhos
sÃo apostas Do CiNeteatro Messias para 2020
ESPAÇO DE CULTURA ASSINALA 70º ANIVERSÁRIO

2020 será um ano de continuidade no que se refere à qualidade e diversidade da programação cultural no 
Cineteatro Messias, na Mealhada. O ano começa com um fim de semana inteiramente dedicado a celebrar 
o 70º aniversário desta sala de espetáculos, que inclui stand-up com António raminhos e dois espetácu-
los - um de variedades e outro uma comédia -, inteiramente gratuitos. Até junho, seguem-se atuações de 
“The Balck Mamba”, Rui Massena, José Cid, “O Capuchino vermelho”, Paulo de Carvalho e Fernando 
Mendes com “Insónia”.

ANTóNIO RAMINHOS
Stand-up
17 e 18 janeiro

THE BLACk MAMBA
Concerto
8 fevereiro | 21h30

O CAPUCHINO VERMELHO
Musical Infantil
28 março | 16h

70 ANOS CINETEATRO
Espetáculo de variedades
18 janeiro | 21h30

RUI MASSENA
Concerto
22 fevereiro | 21h30

PAULO DE CARVALHO
Concerto
18 abril | 21h30

qUERO IR PRÁ ILHA
Revista à Portuguesa
19 janeiro | 16h

JOSé CID com Mário Mata
Concerto Solidário
8 março | 21h

FERNANDO MENDES
(Insónia) - Teatro Comédia
23 maio | 21h30

proGraMaÇÃo JaNeiro > JuNho 2020
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MealhaDa reCeBeu
BaNDeira VerDe CoM palMa

O Município da Mealhada recebeu a Bandeira verde 
com Palma, consagrando-se Amigo das Famílias 
pelo sétimo ano consecutivo, numa distinção feita 
pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 
responsáveis.

A Bandeira verde com Palma, reservada apenas para 
as autarquias que conseguem manter ou incrementar 
as suas políticas de apoio às famílias três ou mais 
anos consecutivos, foi recebida pelo presidente da 
Autarquia, Rui Marqueiro, numa cerimónia que decorreu 
na Fundação FEFAL, em Coimbra.  Este ano, a Bandeira 
verde com Palma foi atribuída a 59 autarquias, tendo 
outras 18 autarquias  recebido a Bandeira verde. 

O Observatório procura distinguir os municípios 
que desenvolvem políticas em benefício das suas 
populações, avaliando iniciativas em 12 áreas, entre as 
quais o apoio prestado à maternidade e paternidade, o 
apoio às famílias com necessidades especiais, medidas 
de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, 
educação, habitação, transportes, saúde, cultura, 
desporto e tempo livre e participação social.

ação social

Dia Da pessoa CoM DeFiCiêNCia

A Câmara Municipal da Mealhada assinalou o Dia da 
Pessoa com Deficiência com uma atividade dirigida 
aos utentes da APPACDM - Centro Santo Amaro. 
Durante a manhã os utentes usufruíram de atividades 
nas Termas do Luso, seguindo-se um almoço convívio 
no Grande Hotel do Luso. Durante a tarde foram 
dinamizados vários ateliês (dança, expressão dramática 
e teatro sensorial).

oliMpÍaDas seNiores

Cerca de 220 idosos participam nas Olimpíadas 
Seniores, dia 6 de dezembro de 2019, num importante 
momento de convívio e competição saudável entre 
utentes institucionalizados.
Esta atividade foi concebida na ótica do envelhecimento 
ativo e resulta da parceria entre o Setor de Ação Social 
(área da Psicologia – Projeto CAAtivas) e a Rede Social 
da Mealhada.
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CeleBraÇÃo Do Dia Do iDoso

Cerca de 250 pessoas participaram no Dia 
Internacional do Idoso, numa comemoração que 
juntou os utentes das oito Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) do Município da 
Mealhada. 

O Município assinalou o dia com um almoço-convívio 
entre utentes das 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, realiza-se desde 
2010 e procura fomentar a partilha de experiências 
e de convívio interinstitucional entre utentes e 
instituições. 

Estiveram presentes utentes da Casa do Povo da 
vacariça, 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 Infância dra Odete Isabel, 
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 
de Antes e Centro Social da Freguesia de Casal 
Comba. Deram apoio os Bombeiros voluntários da 
Pampilhosa e a Paróquia da Mealhada.

CÂMara aproVa FuNDo eXtraorDiNÁrio 
para CoMpeNsar preJuÍZos 
Do iNCêNDio eM saNta CristiNa

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo 
Municipal, a constituição de um Fundo Extraordinário de 
Intervenção Social (FEIS) para apoiar as famílias que viram a sua 
subsistência económica ameaçada na sequência do incêndio 
ocorrido em setembro, em santa Cristina (freguesia de vacariça). 

Os agregados familiares cujos proventos económicos advêm total 
ou parcialmente da agricultura e que foram afetados pelo incêndio 
que deflagrou, em setembro, em Santa Cristina, podem candidatar-se ao FEIS, nomeadamente no que se refere 
à reposição de equipamentos e utensílios agrícolas, infraestruturas de rega agrícola, veículos exclusivamente 
destinados à agricultura e estruturas e construções de apoio agrícola e/ ou florestal. O valor máximo do apoio 
a conceder, por candidatura, é de 5 mil euros, fixando-se em 75% de valor máximo no caso de equipamentos 
agrícolas e instraestruturas de rega e nos 30% no que se refere aos veículo e construções de apoio agrícola.
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autarquia e ipss reuNiraM
para peNsar o Futuro

A Câmara Municipal da Mealhada promoveu um 
jantar de reunião com responsáveis das 15 instituições 
Particulares de solidariedade social do concelho para 
“parar para pensar no futuro” e nos desafios que se 
apresentam ao território.

CpCJ Da MealhaDa CeleBra protoColo
CoM reDe europeia aNtipoBreZa

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Mealhada assinou, juntamente com as congéneres 
de Cantanhede, Figueira da Foz, Mira e Montemor-o-velho e os respetivos municípios, um protocolo com a 
eAPn – rede Portuguesa Anti-Pobreza. este protocolo de cooperação procura estreitar ainda mais o trabalho 
em rede que já tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da promoção e proteção dos direitos das crianças e 
jovens e que se tem mostrado uma mais-valia para todos.

O protocolo foi celebrado no âmbito do encontro  entre estas entidades, este ano subordinado ao tema 
“A Geração i – crianças de hoje, adultos de amanhã – que futuro?”, que decorreu na Quinta do Outeiro, 
Tentúgal, Montemor-o-velho, no dia 8 de novembro de 2019.

... e assiNalou três DÉCaDas De CoNVeNÇÃo soBre os Direitos Da CriaNÇa
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Mealhada assinalou os 30 anos da Convenção sobre os 
Direitos da Criança pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, com uma reflexão sobre problemas atuais, 
nomeadamente a privação do sono ou o acesso precoce a tecnologia desajustada.
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CiClo BioiNoVaÇÃo
iNspirou-se Na NatureZa

O espaço Inovação Mealhada (eIM) promoveu o 
Ciclo de eventos BioInovação, que incluiu palestras, 
workshops, exposições, passeios e visitas dedicados 
a diversas áreas sob o tema aglutinador é a inovação 
inspirada na natureza.

O ciclo teve como objetivo partilhar conhecimentos relacionados com inovação inspirada na natureza, 
nomeadamente dar a conhecer diferentes formas de aproveitar os recursos naturais, perceber como é que 
este aproveitamento pode ser gerador de ideias e de negócios inovadores ou como podemos aplicar os 
conceitos de ambiente e sustentabilidade no meio empresarial. Cada um dos eventos teve um tema, desde 
as “BioIdeias de negócio” à criação de uma “BioMarca”, de um “BioFestival de Outono” ao “Bionatal”.

Bio FestiVal De outoNo CoNtou
CoM Mais De uMa CeNteNa De partiCipaNtes
O primeiro Bio Festival de Outono, que decorreu em novembro, no Espaço Inovação Mealhada (EIM,) 
contou com mais de uma centena de pessoas que partilharam conhecimentos e atividades com um 
denominador comum: é possível aliar a inovação inspirada na natureza à tradição.

Entre workshops, passeios de natureza, showcooking, mercadinho de produtos de outono, muitos 
petiscos para saborear, exibição de cinema ecológico, magusto e muita animação, foram mais de 100 
pessoas as que se deslocaram aos dois espaços onde decorreu o Bio festival: a Casa Rural Quinhentista, 
na Pampilhosa, e o Espaço Inovação Mealhada.

Sob o mote de inovar inspirando-se na natureza, foi dado a conhecer aos visitantes, em três momentos 
distintos, o que se pode aproveitar da floresta no outono e como usar os seus recursos. Primeiro, realizou-
se o workshop “Aproveitar o que a floresta nos dá no outono”, logo após a abertura do festival e decorrida 
a palestra alusiva à exposição “Cogumelos em selos”, que o Espaço Inovação Mealhada teve patente ao 
público em novembro. Seguiu-se, depois, um passeio de natureza, que permitiu a identificação e colheita 
dos produtos da floresta. A terminar, na Casa Rural Quinhentista, realizaram-se novos workshops sobre 
“Como usar os recursos que a floresta nos dá”, que mostraram as potencialidades de aproveitamento 
dos recursos naturais, nomeadamente, para uso medicinal e alimentar (destaque também para duas das 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada, a saber, técnicas de produção relativas ao pão e aos vinhos) . No final, 
não faltou um showcooking, com possibilidade de degustação.
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CeNtro De iNterpretaÇÃo aMBieNtal reCeBeu  
Mais De 22.500 pessoas eM quatro aNos De atiViDaDe

O Centro de Interpretação Ambiental (CIA) assinalou o 4.º aniversário com diversas iniciativas. nestes 
quatro anos, mais de 22.500 pessoas visitaram e usufruíram deste espaço em workshops, ações de sen-
sibilização, comemoração de efemérides e diversos outros projetos. 

Ao longo destes quatro anos mais de 22.500 pessoas participaram nas mais de 740 atividades dinamiza-
das pelo CIA. Este espaço, inserido no Parque da Cidade da Mealhada e  tirando partido desta área verde, 
promove atividades de educação ambiental e conservação da natureza com oficinas de reutilização de 
materiais, sessões de esclarecimento e sensibilização, jogos de educação ambiental, percursos de desco-
berta da natureza, leitura e dinamização de histórias de cariz ambiental, experiências e desafios de equipas. 
Todas estas iniciativas são inseridas em espaços temporais específicos, como as tardes de quarta-feira, a 
Semana da Floresta Autóctone ou as férias escolares, havendo também atividades direcionadas a grupos 
de escolas e IPSS. Acolhe ainda projetos como o programa Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da 
Europa e Projeto Rios, da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental.

Inaugurado em outubro de 2015, o CIA é um espaço lúdico e educativo, equipado com modernos meios 
audiovisuais e preparado para realizar as mais diversas atividades pedagógicas, desde oficinas diversas, 
por exemplo as de criação de armadilhas de vespas, ao visionamento de filmes sobre a fauna e a flora, das 
exposições a conferências. 

ambiente
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aÇÕes De seNsiBiliZaÇÃo
e eDuCaÇÃo aMBieNtal 

A Câmara Municipal da Mealhada quer melhorar a gestão 
de resíduos e, para tal, está a desenvolver um programa de 
sensibilização para as boas práticas dirigido a diversos públicos: 
das crianças às empresas e população geral. 

O Município procura elevar as taxas de valorização de resíduos 
e, para o fazer, procura incentivar e convencer a população e os 
produtores de resíduos da necessidade de boas práticas no que 
respeita ao seu tratamento. Assim, no âmbito de uma candidatura
feita ao POSEUR, o mês de dezembro de 2019 foi de intensa divulgação junto da população de todo 
o concelho do programa “Pensar Global, Agir Local”. As ações de Educação e Sensibilização Ambiental 
chegaram a jovens, idosos, IPSS e população em geral. 

autarquia assiNalou Dia iNterNaCioNal 
Das CiDaDes eDuCaDoras

A Câmara da Mealhada assinalou o Dia Internacional das Cidades 
educadoras com atividades que decorreram em diversos espaços 
municipais e com a elaboração do vídeo “escutar a Cidade da 
Mealhada para a transformar”, no qual munícipes dão sugestões do 
que gostariam de ver na sua cidade. 

A bandeira alusiva ao Dia Internacional das Cidades Educadoras 
foi hasteada numa cerimónia que incluiu a leitura da Declaração do 
Dia Internacional das Cidades Educadoras 2019, o cantar o Hino das 
Cidades Educadoras, pelos alunos do Centro Escolar da Mealhada , a 
participação da tuna da Universidade Sénior da CADES e a visualização 
do vídeo “Escutar a Cidade da Mealhada para a transformar”.

BaNDeira eCo XXi

O Município da Mealhada voltou 
a receber a bandeira Eco XXI, 
com algumas categorias, como a 
“Informação disponível ao munícipe” 
e a “Promoção da educação 
ambiental e educação para o 
desenvolvimento sustentável” , a 
atingirem pontuações elevadíssimas 
no panorama nacional.
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CerCa De uM Milhar De aluNos Do CoNCelho 
realiZaraM rastreios auDitiVos e Visuais

O Programa de rastreios Auditivos e visuais realizado, no passado ano letivo, nas escolas do concelho da 
Mealhada permitiu identificar problemas em cerca de 280 alunos. Os resultados foram apresentados pela 
equipa do Hospital da Misericórdia da Mealhada (HMM). 

O programa, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal da Mealhada, juntas de freguesia e o Hospital da 
Misericórdia da Mealhada, abrangeu cerca de um milhar de alunos dos 6.º, 7.º, 8.º e 9º. anos, bem como dos alunos 
do ensino secundário e profissional (do Agrupamento de Escolas e da Escola Profissional vasconcellos Lebre).

Relativamente aos rastreios audiológicos, foram avaliados 948 alunos, tendo sido referenciados 13 alunos com 
problemas do foro auditivo. 

No âmbito dos rastreios visuais foram avaliados 876 alunos, tendo sido referenciados 265 alunos com problemas 
oftalmológicos. Assinalou-se um maior número de alunos com problemas visuais no 7º ano de escolaridade. 
“Os rastreios oftalmológicos foram, mais uma vez, um êxito na identificação dos problemas que podem contribuir 
para o insucesso escolar, nomeadamente os erros refrativos, alteração da visão das cores e alterações da visão em 
profundidade”, sublinhou o diretor clínico do HMM, Aloísio Leão.

Este programa procura identificar potenciais problemas audiológicos e oftalmológicos, perspetivando uma 
intervenção terapêutica atempada e a redução de eventuais consequências nefastas. Para tal, a Unidade Móvel 
de Saúde do HMM e respetiva equipa clínica deslocam-se às escolas do concelho para a realização dos rastreios. 

Recorde-se que este programa foi implementado no ano letivo 2017/18, tendo sido avaliadas cerca de mil crianças 
em idades pré-escolar e de 1º ciclo, detetando-se, de forma precoce, 224 crianças com problemas do foro 
oftalmológico e 46 crianças com problemas auditivos.

O projeto resulta de um protocolo entre Câmara da Mealhada, HMM e juntas de freguesia, que abrange ainda 
o programa “O Coração é a Razão”, centrado na prevenção e acompanhamento de idosos em risco de ter uma 
doença cardiovascular nos próximos 10 anos. 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).

educação
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CÂMara eNtreGa
Bolsas De MÉrito

A Câmara da Mealhada entregou três bolsas de 
mérito aos melhores alunos do  ensino secundário 
do concelho. 

Receberam as bolsas João Tomé, aluno do 12.º ano, 
com média de 19.10, Tomás Matias, aluno do 11.º 
ano, que obteve, no passado ano letivo, a média de 
18,75 valores e sofia Koszucka, aluna no 10.º ano 
que, no passado ano letivo obteve média final de 5 
valores (9.ºano) . 

Cada aluno recebeu um cheque de 1000 euros, de 
acordo com o regulamento de atribuição das Bolsas 
de Mérito que visa premiar os alunos do concelho 
com melhor percurso académico. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, 
entregou os cheques e parabenizou os alunos, 
incentivando-os a prosseguir e sublinhando que “o 
mérito deve, de facto, ser reconhecido e valorizado”. 

14 esColas Da MealhaDa 
reCeBeraM BaNDeira VerDe

são 14 as escolas do Município da Mealhada que 
receberam a bandeira verde – galardão eco-escolas, 
numa cerimónia que decorreu em Guimarães.  

À semelhança da edição de 2018, são 14 os 
estabelecimentos de ensino que mereceram o 
galardão eco-escolas e às quais foi reconhecido o 
trabalho para tornar mais sustentável o dia-a-dia da 
escola e da comunidade onde esta se insere: Centro 
de Assistência Paroquial de Pampilhosa (CAPP), 
Centro Educativo da Pampilhosa, Centro Escolar da 
Mealhada, Centro Escolar do Luso, Escola Básica de 
Barcouço, Escola Básica de Casal Comba, Escola 
Básica 1 de Antes, Escola Profissional vasconcellos 
Lebre, Jardim de Infância da Pampilhosa, Jardim de 
Infância de Antes, Jardim de Infância do Canedo, 
Jardim de Infância da Quinta do valongo, Jardim de 
Infância do Carqueijo e Jardim de Infância Drª Odete 
Isabel. 

BOLSAS DE MÉRITO
12º ANO (média 19.10)

João Tomé
11º ANO (MÉDIA 18,75)

Tomás Matias
10º ANO (MÉDIA 5 vALOres - 9º AnO)

Sofia Koszucka
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Natal CeleBrou-se Na MealhaDa e No luso

O centro da cidade Mealhada viveu o espírito de uma verdadeira Parada de Natal, na tarde de 28 de 
dezembro. Muita música, cor, alegria, dança e algumas das principais figuras do imaginário infantil não 
faltaram ao desfile que encheu a  rua dr. José Cerveira Lebre de cor e diversão, no dia 28 de dezembro (o 
desfile foi adiado devido ao mau tempo que se registou na data inicialmente prevista, 21 de dezembro). 

O final do desfile foi uma grande festa junto à casa do Pai Natal, onde as crianças puderam ainda fazer 
fotos características da época. Neste desfile participaram crianças e adultos, que representam associações 
e instituições de todo o Município, com as mais diversas formas de animação.

No Luso, a AquaCristalina desenvolveu um projeto de animação que incluiu mercadinhos, visitas guiadas, 
concertos, bem como a iluminação tão característica da época.  

DepressÃo elsa aFetou CoNCelho

A Depressão Elsa, nas vésperas do Natal, afetou 
o concelho da Mealhada, ficando algumas vias 
inundadas e  provocando diversos estragos na Mata 
Nacional do Bussaco, nomeadamente quedas de 
árvores e aluimentos de terra. 

O presidente da Câmara da Mealhada, Rui 
Marqueiro, ativou o Plano Municipal de Emergência, 
garantindo a prontidão de todos os elementos no 
socorro e apoio às populações .
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Reuniões de Câmara

deliberações

Município
Mealhada

2 De DeZeMBro

APROvADO APOIO PARA AMPLIAçãO
DO CEMITÉRIO DO CARQUEIJO
O Executivo Municipal aprovou um apoio de 25 mil 
euros à Junta de Freguesia de Casal Comba que se 
destina à ampliação do Cemitério do Carqueijo. Na 
mesma reunião foram também aprovados subsídios à 
Cruz vermelha Portuguesa – Delegação a Mealhada, 
no valor de 5 mil euros, ao Centro Cultural de 
Cavaleiros, no valor de mil euros, para o Trail dos 
Índios 2020, bem como à Associação dos Serviços 
Sociais, Culturais e Desportivos do Trabalhadores 
da Câmara Municipal da Mealhada (9 mil euros).

16 De DeZeMBro

APROvADOS APOIOS 
ÀS ASSOCIAçÕES CULTURAIS E JUvENIS
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, um apoio de 83 mil euros 
distribuídos por 50 associações que se candidataram 
ao Programa de Apoio ao Associativismo Cultural, 
Recreativo e Juvenil do Município.  Foram 43 as 
associações recreativas e culturais que apresentaram 
candidatura ao Programa de Apoio, um número 
recorde, e que recebem quantias, de acordo com 
o regulamento e somatório de pontos, entre os 
348,84 euros e os 5.974,59 euros, num total de 75 mil 
euros distribuídos.  No que se refere às Associações 
Juvenis, os oito mil euros foram distribuídos por 
sete coletividades, que receberam valores entre os 
384,95 euros e os 1.956,64 euros.  Na mesma reunião 
foi também aprovada a atribuição de um apoio de 
13.530 euros à Junta de Freguesia da Pampilhosa, 
para execução de um espaço para recolha de 
monstros na freguesia.

autarquia Vai apoiar aNaCoM e populaÇÃo 
No proCesso De alteraÇÃo Da teleVisÃo terrestre

A Câmara Municipal da Mealhada assinou um protocolo com a  
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) para apoio na 
divulgação do processo de alteração da rede de televisão digital terrestre 
(TDT) para que a informação chegue de forma facilitada às populações.  
O canal de transmissão da TDT (televisão digital terrestre) vai mudar, 
o que implica que a maioria dos telespectadores deste sistema de 
televisão gratuito tenham que mudar a frequência para conseguirem ver 
televisão. O processo de alteração faseada dos emissores que compõem a rede de TDT iniciará a partir da 
terceira semana de janeiro (até 30 de junho de 2020) e implica a ressintonia dos televisores, mas de forma 
simples e sem custos para os telespectadores.
A ANACOM adotou uma metodologia de migração simples, através da manutenção da tecnologia atual, 
que implicará apenas uma sintonização da nova frequência, ou seja, não será necessário a adquisição 
quaisquer equipamentos ou a reorientação de antenas.
Às autarquias é solicitada a difusão de informação através dos seus meios, sejam as faturas de água, as 
newsletter, o sítio na Internet ou mesmo a disponibilização de espaços para sessões informativas dinamizadas 
pela ANACOM.
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AUTARQUIA APROvA MULTA A EMPREITEIRO 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA MEALHADA 
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a aplicação de uma sanção 
contratual, por violação do prazo de conclusão da 
empreitada, de 62.169,24 euros, ao empreiteiro 
que tinah a seu cargo a requalificação da Escola 
Secundária da Mealhada. 
De realçar que o atraso foi calculado desde 5 de 
abril de 2019 – o prazo para conclusão dos trabalhos 
terminou a 4 de abril de 2019, tendo em conta o prazo 
de 180 dias fixado para execução da obra, o qual foi 
prorrogado por 118 dias – até à data da decisão da 
resolução do contrato de empreitada, proferida a 
22 de Julho de 2019, o que perfaz um total de 109 
dias de atraso, pelo valor diário da sanção 1‰ do 
preço contratual (570, 36 €), perfazendo um total 
de 62.169,24 euros. Após a resolução do contrato, o 
Município lançou novo concurso público, a decorrer, 
para concluir os trabalhos na Escola Secundária da 
Mealhada. 

28 De outuBro
 

CÂMARA ATRIBUI SUBSÍDIOS ÀS ESCOLAS 
PARA APOIO DE ATIvIDADES LÚDICAS E 
PEDAGÓGICAS
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a atribuição de subsídios, num 
total de 9.336 euros, ao Agrupamento de Escolas 
da Mealhada para apoio de atividades lúdicas e 
pedagógicas nos jardins de infância e escolas  do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. 
À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, 
a Autarquia aprovou a atribuição de verbas que se 
destinam a apoiar atividades lúdicas e pedagógicas. 
Assim, o Agrupamento de Escolas da Mealhada irá 
receber 7.471,5€ para as escolas do 1.ºCEB de Antes, 
Casal Comba, Centro Escolar do Luso, Centro 
Escolar da Mealhada, Barcouço e Centro Educativo 
da Pampilhosa. O valor resulta da atribuição de 

82,5€ por turma ao que se somam 9€ por aluno. 
No que se refere ao ensino pré-escolar, o valor 
aprovado é de 1.865€ (55€ por turma mais 6€ 
por aluno) para os jardins de infância de Antes, 
Casal comba, Luso, Mealhada, Canedo, Carqueijo, 
Pampilhosa e Quinta do valongo. 
O Agrupamento de Escolas fará chegar os subsídios 
a cada uma das Escolas não podendo estes ter outra 
aplicação que não seja a indicada.

APOIOS A ASSOCIAçÕES
O Executivo aprovou ainda a atribuição de um 
subsídio de 10 mil euros ao Gedepa, para continuação 
das obras de reabilitação do Museu do Porco, e 
outro de 5 mil euros à Irmandade Nossa Senhora 
da Apresentação para as obras de requalificação 
da Capela homónima, na vimieira (Casal Comba). À 
APPACDM foi atribuído um subsídio de 1.107€ para 
preparação de um terreno com vista à realização de 
um projeto arquitetónico. 

11 De NoVeMBro

CÂMARA APOIA CRIAçãO DE SERvIçO 
DE RECOLHA DE MONSTROS EM BARCOUçO
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, apoiar a Junta de Freguesia 
de Barcouço na criação de um espaço destinado 
à recolha de monstros na freguesia. Para tal, foi 
atribuído um subsídio de 13.530 euros. 
O Executivo foi favorável ao pedido de apoio 
financeiro, por parte da Junta de Freguesia de 
Barcouço, para a execução de um espaço para 
recolha de monstros. Aquela junta pretende, 
assim, criar uma área para recolha de mobliário e 
eletrodomésticos em desuso, “por forma a evitar 
o abandono dos mesmos em caminhos florestais 
e junto dos ecopontos e contentores de lixo 
indiferenciado, contribuindo assim para a redução 
destes crimes ambientais, bem como proporcionar 
um ambiente mais limpo”. 

Reuniões de Câmara

deliberações

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

APOIOS DE 24 600 EUROS
Na mesma reunião foi ainda aprovada a atibuição 
de um subsídio de 20 mil euros à Filarmónica 
Pampilhosense para que esta possa dar continuidade 
às obras de remodelação da sua sede. À Associação 
Escolíadas foi atribuída a verba de 3500 euros, 
para o desenvolvimento do projeto Escolíadas 
Júnior junto das escolas do primeiro ciclo do ensino 
básico, projeto que se realiza no concelho desde 
2014. O Executivo Municipal aprovou também um 
subsídio de 1.100 euros  à Associação Portuguesa 
de Hipertensão Pulmonar destinado a apoiar 
a realização Iv Trail Solidário pela Hipertensão 
Pulmonar, que se realiza dia 24 de novembro. 

18 De NoVeMBro

CÂMARA APOIA CONSTRUçãO DE BANCADA 
NO CAMPO DAS FERRUGENS EM ANTES
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião 
do Executivo Municipal realizada esta manhã, a 
atribuição de 30 mil euros ao Centro Recreativo de 
Antes para construção de uma bancada. Aprovou 
ainda a subscrição do acordo de parceria com a 
ERSUC com vista à classificação da FESTAME 2020 
como EcoEvento, à semelhança do que aconteceu 
em 2019. O Executivo Municipal aprovou a atribuição 
de um subsídio de 30 mil euros ao Centro Recreativo 
de Antes, no âmbito de um Contrato Programa 
de Desenvolvimento Desportivo, para apoiar a 
construção de uma bancada coberta no Campo das 

Ferrugens. O objetivo passa por  criar condições 
de conforto aos sócios, adeptos e público em geral 
queassistem aos jogos de futebol, uma vez que não 
existe um único lugar sentado destinado ao público. 
Nesta reunião, foi também aprovado o acordo com a 
ERSUC com vista à classificação da FESTAME como 
EcoEvento,  assumindo o evento um caráter de 
responsabilidade, preocupação e sustentabilidade 
ambiental e transmitindo a mensagem de redução 
de impacto ambiental do evento, com a promoção 
da gestão adequado dos resíduos ali produzidos, 
a todos os participantes. A ERSUC poderá contar 
com a devida separação de resíduos  com potencial 
para reciclagem. Em 2019, a FESTAME  já exibiu 
o selo  “EcoEvento ERSUC” tendo conseguido a 
separação de 2480 quilogramas de embalagens, 
que se traduzuram na atribuiçãode 545,60 cêntimos 
ao Município, tendo estes sido atribuídos ao projeto 
Auto Recycle, desenvolvido por um conjuntio de 
alunos da Escola Profissional vasconcellos Lebre. 
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Reuniões da Assembleia Municipal

deliberações



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

PROGRAMAÇÃO

Cineteatro

Messias

António
Raminhos

17janeiro 21h30

18janeiro 16h

19janeiro 16h

Quero ir
para a Ilha

22

8

18
23

8março 21h
José Cid

28

fevereiro 21h30

fevereiro 21h30

abril 21h30

maio 21h30

março 16h

RuiMassena

The BlackMamba

O capuchinho
vermelho

FernandoMendes
(Insónia)

PaulodeCarvalho

231 209 870 teatromessias@cm-mealhada.pt 4ª e 5ª das 15h-21h | 6ª a domingodas 15h-22h


