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eDitorial
O trimestre a que este Boletim Municipal se reporta (julho a setembro) não foi mesmo nada normal, devido 
à pandemia que persiste em durar, sem se saber até quando, e que alterou todo o nosso quotidiano, os 
nossos hábitos, as nossas vidas familiares e profissionais. Não obstante tais condicionalismos, continuamos 
a trabalhar nos vários campos da vida autárquica, sempre tendo como horizonte o futuro e a qualidade de 
vida das nossas populações. Exemplo disso são as obras que temos lançadas, que ascendem a mais de seis 
milhões de euros, e que são de áreas tão diversificadas como o Mercado da Mealhada, o Centro Histórico 
da Pampilhosa, a reparação a nível dos sistemas de água, a reparação da Extensão de Saúde do Luso, 
entre outros investimentos nas diversas freguesias, como sejam em Antes, Casal Comba ou Barcouço. E as 
restantes áreas também não podem parar: o turismo, a cultura, a cidadania ativa dos nossos munícipes, o 
apoio às nossas coletividades para que todos possamos retomar a normalidade quotidiana.

Rui Manuel Leal Marqueiro
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
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PS
Profissão: Economista
Residência: Antes

guilherme duarte (vice-presidente)
PS
Profissão: Professor 
Residência: Pampilhosa

arminda oliveira martins
PS
Profissão: Engenheira Civil
Residência: Antes

nuno Canilho
PS
Profissão: Jurista
Residência: Mealhada

hugo alves silva
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Farmacêutico
Residência: Pampilhosa

sónia branquinho de almeida
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Professora
Residência: Pampilhosa

sara marques ferreira
Coligação PSD/CDS - PP/MPT/PPM “Juntos pelo concelho da Mealhada”
Profissão: Advogada
Residência: Barcouço

ExECuTIvO MuNICIPAL 2017/2021

2

bem-vindo



3

Turismo

GraNDe rota Do Bussaco 
JÁ coNDuZ camiNhaNtes atÉ À mata  

Está criada - e totalmente sinalizada – a Grande Rota do Bussaco, 
um percurso linear, com um total de 56 km, cujo epicentro é a Mata 
Nacional do Bussaco e que liga aos três concelhos limítrofes da Mata: 
Mealhada, Mortágua e Penacova. A rota está inserida num projeto 
dinamizado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de 
Coimbra que procura a valorização do património natural.

Quem pretenda iniciar a Grande Rota do Bussaco na Mealhada já o 
pode fazer a partir do Parque da Cidade, onde está colocada a placa 
indicativa do quilómetro zero do percurso GR49.  A partir da Mealhada, 
até ao Convento de Santa Cruz do Bussaco, são 11,56 quilómetros de 
diferentes paisagens: os vinhedos da Bairrada a remeterem para as caves 
e adegas onde se produzem os vinhos tintos, brancos e espumantes - e 
estes para a iguaria gastronómica local mais típica – o leitão assado da 
Bairrada, ou a vila de Luso, conhecida pela sua estância termal e pelo 
consumo de água mineral.

Chegados ao núcleo central da Mata, por entre uma enorme riqueza 
natural – com diversas espécies raras -, aos olhos do visitante revela-se o 
Palace Hotel do Bussaco (edifício do séc. xIx, de estilo neomanuelino), 
com o seu “Jardim Novo”, a Via-Sacra - única no mundo à escala de 
Jerusalém -, com uma extensão de 3 km e composta por 20 passos 
(Prisão e Paixão de Cristo), o convento de Santa Cruz, o Museu Militar, 
o monumento comemorativo da Batalha do Bussaco e os miradouros, 
com destaque para a Cruz Alta (550m).

Este epicentro liga também às duas outras rotas - Mortágua/ Bussaco, 
com 21 km, e Penacova/ Bussaco, com 23 km, tirando partido da 
qualidade e exuberância da biodiversidade da Mata Nacional do 
Bussaco e revelando as aldeias e as suas histórias, nomeadamente as 
relativas às invasões napoleónicas e ao papel dos povos e da Mata  na 
derrota das pretensões francesas. 

Conheça todos os roteiros em:
www.cm-mealhada.pt/menu/778/mapas-e-roteiros/

Trilho das
Árvores Notáveis
Mata Nacional do Bussaco

Árvores notáveis
- Cedro do Bussaco
- Sequóia
- Araucária
- Eucalipto
- Pseudotsuga
- Mirtilo-da-nova-zelândia
- Freixo-verde

trilho das Árvores Notáveis
A Grande Rota do Bussaco é um projeto da CIM- Região de Coimbra 
que procura contribuir para a valorização dos corredores de património 
natural da região e que, na Mealhada, inclui ainda uma outra rota designada 
de Trilho das Árvores Notáveis. Trata-se de um percurso interpretativo, 
dentro da Mata Nacional do Bussaco, um percurso circular com 6,7km de 
extensão, pelas árvores classificadas como notáveis e que inclui espécies 
como o cedro do Bussaco, a sequóia, araucárias, eucaliptos, pseudotsuga, 
mirtilo-da-nova-zelândia ou freixo-verde, espécies introduzidas pelos 
Carmelitas Descalços desde o final do século xvI .

BULLSEYE-POINTER
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comemoraçÕes Da Batalha Do Bussaco reDuZiDas 
mas com DesceNDeNte De NaPoleão BoNaParte

Os 210 anos da Batalha do Bussaco foram comemorados, no dia 27 de setembro, no Bussaco, no concelho da 
Mealhada, com uma cerimónia reduzida ao mínimo e reservada apenas ao Exército e a convidados, devido à 
atual situação de pandemia.

Em decisão conjunta das câmaras municipais da Mealhada, Mortágua e Penacova, com a Delegação de Saúde, 
a Fundação Mata do Bussaco, a GNR e o Exército Português, foi entendido ser mais seguro não se realizar a 
popular feira nas Portas de Sula, nem o tradicional desfile histórico-militar.
O Exército Português realizou apenas uma singela cerimónia protocolar e uma missa breve, momentos reservados 
apenas aos convidados do Exército e não ao público em geral. O tradicional concerto pela Orquestra Ligeira do 
Exército, que habitualmente se realiza no Luso, também foi cancelado. 
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charles BoNaParte visita coNcelhos De mealhaDa, mortÁGua e PeNacova
No fim de semana em que se assinalaram os 210 anos da Batalha do Bussaco, Charles Bonaparte, descendente 
de Napoleão Bonaparte e presidente da Federação Europeia de Cidades Napoleónicas, esteve na região e 
visitou os concelhos de Mealhada, Mortágua e Penacova.

Em Penacova, no sábado, 26 de setembro, foi recebido na Câmara Municipal, seguindo depois para Mortágua 
numa visita ao Centro de Interpretação da Batalha do Bussaco. No mesmo dia, já na Mata Nacional do Bussaco, 
plantou uma oliveira, símbolo da Paz e da Cooperação Europeia, e foi recebido pela Câmara Municipal da 
Mealhada, no Convento de Santa Cruz do Bussaco.

O presidente da entidade responsável pela gestão do Destination Napoleon, um itinerário cultural europeu 
reconhecido pelo Conselho da Europa, foi o convidado de honra numa conferência sobre a temática das Invasões 
Francesas (com transmissão online). Esta conferência contou, ainda, com a participação de representante do 
Turismo da Região espanhola de Castela e Leão, do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro, do Turismo de 
Portugal e do Turismo do Centro e, ainda, da Associação de Turismo Militar.
No dia 27 de setembro, ao final do dia, no Museu Militar do Bussaco, Charles Bonaparte assinou o protocolo 
de integração do projeto europeu Interreg NAPOCTEP na Federação Europeia das Cidades Napoleónicas.

O projeto Interreg NAPOCTEP – Rotas napoleónicas por Espanha 
e Portugal –, liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, visa transformar o património do tempo das invasões 
francesas num produto turístico de qualidade e sustentável, capaz 
de criar riqueza e emprego em zonas castelhanas e espanholas 
e no centro de Portugal ameaçadas pelo despovoamento e 
envelhecimento do espaço de cooperação POCTEP.
Para além de inventariar os elementos do património material e 
imaterial do itinerário no território, o projeto pretende estabelecer 
uma sinalização comum destes elementos a incluir no itinerário 
cultural europeu “Destination Napoleon” do Conselho da Europa.
Em 29 de abril de 2015, o Conselho da Europa decidiu declarar os vários itinerários napoleónicos como itinerário 
cultural europeu sob a marca “Destination Napoleon”. Este nome, utilizado por outras rotas como o Caminho de 
Santiago ou a Rota Mozart, é uma oportunidade única para os destinos participantes desfrutarem de uma marca 
de prestígio internacional, trabalharem em rede e serem elegíveis para fundos europeus transnacionais. Todo 
este património deve permitir criar produtos turísticos atrativos apoiados por uma marca internacional, algo muito 
valorizado por certos mercados.
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cÂmara Da mealhaDa laNça oBras De seis milhÕes De euros

A empreitada de Requalificação da Pampilhosa Baixa já entrou em fase de concurso. O projeto da Câmara 
Municipal da Mealhada, que ronda os 2,5 milhões de euros, faz parte de um conjunto de novas obras em 
curso no concelho, que ascendem a seis milhões de euros. 
A obra, que vem sendo trabalhada desde 2012, procura valorizar, de forma integrada, toda aquela zona da 
vila, nomeadamente a requalificação de arruamentos urbanos (ao nível da rede pedonal e viária, com criação 
de bolsas de estacionamento), ao nível dos espaços públicos e das infraestruturas (redes de abastecimento 
de águas e redes de águas residuais). Contempla ainda intervenção a nível dos espaços livres e das zonas 
verdes urbanas, bem como iluminação pública e mobiliário urbano. A empreitada, que será concretizada de 
forma faseada para minimizar os constrangimentos da população e do tráfego automóvel, abrange a Rua da 
República e a Rua da Estação (que será prolongada), a Rua Dr. Abel da Silva Lindo, a Rua do Mercado, a Rua 
Joaquim Cruz, entre outras. 

O “Chalet Suisso”, também na Pampilhosa, adquirido pelo município por 349.500 euros, complementa esta 
intervenção na referida vila. O emblemático edifício, onde pernoitaram reis e rainhas, foi mandado construir, 
em 1886, pelo industrial hoteleiro Paul Bergamin e será recuperado e colocado ao serviço da cultura. 

Na Mealhada, são diversos os investimentos, uns em fase de acabamento - como o Mercado Municipal, 
orçado em dois milhões de euros, e a Ligação dos Sistemas em Alta e Baixa da Mealhada, que custou milhão 
e meio de euros e garante o cabal abastecimento de água no munícipio para as próximas décadas -, outros 
em fase de lançamento. Deste último grupo faz parte a “Requalificação Urbanística do Centro Histórico de 
Mealhada - Requalificação das ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Dr. Luís Navega”, 
cuja adjudicação foi aprovada em reunião de Executivo Municipal e que custará 1,6 milhões de euros. 
O projeto é complementado com a Requalificação do Vazio Urbano com Parque de Estacionamento no 
Centro Histórico da Mealhada, uma obra que vai permitir a ligação entre a Avenida Manuel Lousada, a Rua 
Branquinho de Carvalho, a Rua das Oliveiras e a Rua 27 de Setembro e que custará cerca de 700 mil euros, 
estando também na fase de lançamento de concurso público. 

A estas duas intervenções soma-se a relativa à Quinta do Murtal, já adquirida pela autarquia e que permitirá 
criar uma nova centralidade na cidade. “Por um lado, podemos ali criar um espaço condigno de homenagem 
ao mealhadense mais importante dos últimos 200 anos, o Dr. Costa Simões, com uma agradável área 
verde. Por outro, temos margem de manobra para resolver diversas questões urbanísticas naquela zona que 
permanecem irresolúveis há anos”, sublinha o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro. 
“A Mealhada ficará a ganhar bastante com estas três propostas. Teremos uma reorganização de todo o 

obras
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PRINCIPAIS OBRAS

espaço, acredito que teremos uma Mealhada nova” afirma o autarca, referindo que segue-se a elaboração do 
estudo urbanístico daquela área.

Para aquela zona, próxima do Complexo Desportivo da Mealhada, está prevista ainda uma ciclovia e há a 
possibilidade de ser criar um skate park, numa parceria com a Federação Portuguesa de Patinagem.
Do conjunto de obras em curso, destaca-se também o lançamento a concurso, aprovado na última reunião de 
Executivo Municipal, da “Beneficiação da Piscina Municipal da Mealhada”, uma intervenção que procurará 
assegurar uma efetiva melhoria das condições de eficiência energética da infraestrutura desportiva e que 
incluiu a construção de uma central térmica de produção de energia com utilização de biomassa e aplicação 
de painéis solares. A obra custará um milhão e setenta e cinco mil euros. 
A Casa da Juventude é outro dos projetos que o autarca Rui Marqueiro pretende ver avançar o mais breve 
possível. Localizada em ventosa do Bairro, este é “um projeto fora da caixa, dedicado à juventude, assente na 
inovação e tecnologias. É um projeto que queria muito ver a funcionar antes de terminar o mandato”, refere 
Rui Marqueiro. 

requalifiCação 
do Vazio urbano 

Parque de estaCionamento 
Centro históriCo da mealhada

700.000€

ligação dos sistemas 
em alta e baixa 

da mealhada

1.500.000€

mercaDo muNiciPal
Da mealhaDa

2.000.000€

ceNtro histórico
Da mealhaDa

1.600.000€
requalificação 

Da PamPilhosa Baixa
2.500.000€

chalet suisso
349.000€

PisciNa muNiciPal 
Da mealhaDa

1.705.000€
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luso: reParação Da rua emÍDio Navarro...

As obras de reparação na Rua Emídio Navarro, no Luso, tiveram início no dia 27 de julho. Também para 
muito breve está o lançamento a concurso do parque de estacionamento de Vale dos Castanheiros, junto 
a esta via, a principal estrada de acesso ao centro da vila termal.

A empreitada de “Requalificação da Envolvente à Praça Central da Vila do Luso – 2.ª Fase – Reparação de 
Pavimentos e Reforço da Drenagem Pluvial” custará 45 mil euros (mais IvA) e será feita de forma faseada. Os 
trabalhos iniciais foram de retirada das pedras danificadas ou soltas e de colocação de uma base betuminosa, 
tornando a estrada transitável, numa altura em que o turismo foi regressando ao Luso, de forma a evitar causar 
maiores transtornos a moradores, comerciantes e visitantes. 

“Inicialmente, pretendemos fazer uma intervenção rápida e, depois do verão, a empresa retoma a obra, com 
os trabalhos definitivos”, explica Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 
Também para muito breve está o lançamento a concurso do Parque de Estacionamento do Vale dos 
Castanheiros, junto a esta via, na entrada da vila. “O projeto de execução está pronto e podemos lançar a 
empreitada nos próximos dias”, adianta Rui Marqueiro.  Esta obra está orçada em cerca de 400 mil euros. 
Trata-se de uma área com 5700 metros quadrados que garantirá estacionamento para ligeiros e pesados, em 
cerca de 2700 metros quadrados, sendo os restantes 3000 reservados para uma área verde e de lazer.

... e arraNJo Da exteNsão 
     De saúDe Do luso

Outra das preocupações da autarquia foi a Extensão de Saúde do Luso. Fechada há cerca de três meses, 
inicialmente devido à situação de pandemia e, posteriormente, devido a infiltrações ao nível do telhado, a 
Câmara da Mealhada tudo fez para reabrir a Extensão de Saúde. Avançou, em conjunto com a Junta de 
Freguesia do Luso, com a reparação do telhado. “Uma vez que as autoridades de saúde dizem não ter verba 
para esta reparação, eu e o presidente da Junta do Luso chegámos a um acordo de suportarmos esta obra 
na proporção de 80% a Câmara e 20% a Junta. Decidimos pôr mãos à obra porque não podemos admitir 
que se pense sequer que a Extensão não abra no próximo inverno e que os habitantes do Luso, de cada vez 
que precisem de cuidados de saúde, tenham que ir à Pampilhosa. Isso não pode acontecer”, assegurava Rui 
Marqueiro, adiantando que a obra, que incluiu também correções de iluminação, custará cerca de 20 mil euros.  
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iNvestimeNtos em aNtes, 
casal comBa e Barcouço

A curto prazo, estão previstos investimentos em 
Antes, Casal Comba e Barcouço. Em Barcouço, o 
êxito verificado com a mudança de local da Feira de 
Santa Luzia indica que o campo de futebol poderá 
ser o local certo para feirantes e compradores, 
pelo que terá de se melhorar o piso e reforçar as 
infraestruturas de apoio. 

Casal Comba, depois de ter visto remodelada toda a 
sua rede de águas, vai ver melhorado o pavimento de 
um conjunto significativo de arruamentos e, na calha, estão também algumas melhorias no Pavilhão Desportivo. 

Já em Antes, o Largo Padre Navega, junto ao Lar de Idosos, será objeto de uma requalificação profunda, 
criando-se ali uma nova centralidade e os estacionamentos necessários à fluidez de pessoas e trânsito. 

“Tudo isto, a juntar às obras que já temos a decorrer 
no Luso e a diversas outras obras - como a Esplanada 
da Alameda, na cidade da Mealhada -, mostra 
realmente o trabalho que temos vindo a fazer e as 
diversas frentes em que atuamos, algumas das quais 
inesperadas, como foi o caso desta pandemia que 
nos fará investir, com distribuição de máscaras à 
população, compra de milhares de testes e apoios 
às instituições, mais de 400 mil euros”, sublinha Rui 
Marqueiro.

“Temos uma boa situação financeira que gerimos com 
parcimónia no que entendemos serem os interesses 
da população e acredito que, com tudo o que está 

em curso, conseguiremos projetar uma boa qualidade de vida futura para a Mealhada”, afiança o autarca, 
referindo também a Mata Nacional do Bussaco - e os investimentos feitos e projetados – como pilar do 
desenvolvimento concelhio.
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educação

refeiçÕes, sala Do futuro 
e roBótica são NoviDaDes 
Deste aNo letivo Na mealhaDa

O ano letivo 2020/21 iniciou, no Agrupamento 
de Escolas da Mealhada (AEM), no dia 17 de 
setembro, com diversas novidades para os cerca 
de dois mil alunos. Entre estas estão a nova sala 
do futuro, instalada na “secundária” da Mealhada, 
e a introdução da Programação e Robótica e de 
Atividades Lúdico-Expressivas como Atividade 
de Enriquecimento Curricular. A partir deste 
ano, a Câmara Municipal da Mealhada assume a 
responsabilidade de contratualização de todas a 
refeições escolares do Agrupamento. 

Esta medida das refeições escolares de todo o 
Agrupamento estarem sob a responsabilidade e 
supervisão da Câmara Municipal da Mealhada há 
muito que era reivindicada por pais de alunos da EB2 
e da “secundária” da Mealhada, que desejavam ver a qualidade das refeições aproximar-se da que já se 
verificava no ensino básico.  

Em termos de oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular, a grande novidade é a Programação 
e Robótica, um projeto que procura combinar a criatividade dos alunos com conceitos matemáticos, de 
geometria, códigos binários ou algoritmos. Neste ano letivo, os cerca de 600 anos alunos do primeiro ciclo 
contam ainda com Atividades Lúdico-expressivas, Inglês, Xadrez e Atividade Física e Desportiva. Para o 
ensino básico mantém-se o programa de fornecimento de lanches, de tarde, a preços simbólicos (máximo 
de 50 cêntimos), uma iniciativa que iniciou no passado ano letivo e mereceu a adesão da maior parte dos 
encarregados de educação. 

No pré-escolar, cujo número de alunos tem vindo a crescer, obrigando, este ano, à constituição de um terceiro 
grupo no Luso, entrou em funcionamento mais um jardim de infância – o de Casal Comba – inteiramente 
renovado. Este junta-se ao do Canedo e ao do Carqueijo, que foram inaugurados no passado ano letivo. Às 
crianças deste primeiro nível de ensino, é disponibilizada uma animadora social, de acordo com as orientação 
do AEM, bem como as atividades de Música, Inglês e Atividade Física e Desportiva, inteiramente gratuitas.
A Escola Secundária da Mealhada conta, a partir deste ano, com a “Sala do Futuro”, um “ambiente 
inovador de aprendizagem”, que procura motivar todos os alunos, de forma inovadora, para o conhecimento, 
recorrendo às mais diversas tecnologias, desde painéis táctil abstratos a kits de robótica. Outra questão que 
ficará resolvida prende-se com a remoção do fibrocimento que existe na cobertura dos antigos balneários da 
EB2 da Pampilhosa, atualmente inativos. Esta remoção estará concluída muito brevemente. 

Relativamente à prevenção de controlo de COvID-19, funcionários, professores e alunos do Secundário 
fizeram testes  e foi reforçado o quadro de pessoal auxiliar. Nas aulas e nos refeitórios foram adotadas 
medidas de distanciamento: mesas individuais nos 2º e 3º ciclos e secundário, salas fixas, com intervalos 
desfasados, tal como acontece com as refeições. Os transportes coletivos foram ajustados aos horários dos 
alunos de forma a garantirem uma resposta adequada. 
“O nosso desejo é que este ano decorra sem sobressaltos de maior, que quase dois mil alunos possam estar 
na escola da forma mais segura possível”, sublinha o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro. 



11

criaNças De casal comBa 
tÊm Novo JarDim De iNfÂNcia 

A Câmara Municipal da Mealhada inaugurou, no início do ano letivo, 
o Jardim de Infância de Casal Comba. As obras de remodelação e 
ampliação custaram cerca de 154 mil euros.

São 38 as crianças que iniciaram o ano letivo num jardim de infância 
completamente renovado. Com os trabalhos de remodelação e ampliação 
executados, a procura dos encarregados de educação obrigou à criação de 
duas salas de atividades na valência de Jardim de Infância, transformando 
a sala polivalente, temporariamente, em sala de atividades.  

“Este é mais um espaço valorizado na rede escolar da Mealhada. Acredito 
que temos as condições essenciais para a fixação de famílias, no que diz 
respeito à educação, mas também à saúde ou acessibilidades”, afirmou o 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro.  As crianças 
que entraram no Jardim de Infância de Casal Comba serão acompanhadas 
por duas educadoras de infância e duas auxiliares de ação educativa, bem 
como por docentes contratados pela Câmara Municipal que complementam 
as atividades letivas nas áreas de inglês, atividade física e música. 

Segundo Rui Marqueiro, no novo Quadro Comunitário de Apoio existe 
uma rubrica para regeneração de estabelecimentos escolares que abre 
possibilidades à regeneração das Escolas Básicas 2 da Mealhada e 
Pampilhosa. “São escolas que já têm alguns anos, que estão funcionais, 
mas que podem beneficiar de algumas obras de requalificação”. 

Esta intervenção no Jardim de Infância de Casal Comba está inserida 
numa empreitada da Câmara Municipal da Mealhada que inclui também 
remodelações nos jardins de infância do Carqueijo, na mesma freguesia 
de Casal Comba, e do Canedo, na freguesia da Pampilhosa, num 
investimento global que ultrapassa os 605 mil euros (incluindo empreitada 
e equipamentos).

154.000€
   de investimento

Valências
- Sala de atividades
- Sala polivalente
- Sistema de climatização 
- Parque Infantil e Horta
- Coletor solar
- Fibra ótica



12

cÂmara muNiciPal aProva 198 mil euros De aPoios                                         
a associaçÕes culturais, JuveNis e DesPortivas

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, um apoio de 198 mil euros 
distribuídos por 66 associações que se candidataram quer ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Cultural, Recreativo e Juvenil do Município, quer ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. 

Foram 42 as associações recreativas e culturais que apresentaram candidatura ao respetivo Programa 
de Apoio, que, este ano, foi antecipado face às dificuldades inerentes às Covid-19. vão receber quantias 
entre os 404,61 euros e os 5.657,78 euros, de acordo 
com o somatório de pontos obtidos conforme o 
regulamento em vigor, num total de 75 mil euros 
distribuídos. 

No que se refere às associações juvenis, os oito 
mil euros foram distribuídos por sete coletividades, 
que receberão valores entre os 351,44 euros e os 
1.891,34 euros. 

Na mesma reunião foram aprovados os subsídios 
às associações desportivas, num total de 115 mil 
euros, tendo o Executivo Municipal aprovado a 
antecipação do pagamento de 50% deste valor 
(57.500 euros) devido às dificuldades económicas 
que clubes e associações desportivas atravessam 
por causa da pandemia. Assim, 17 associações 
receberão montantes que se situam entre os 
275,22 euros e os 8.937,72 euros, de acordo com o 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 
(PAAD). 

O Executivo Municipal aprovou ainda um subsídio 
de 5.225,00 euros ao Centro Recreativo de Antes para a realização da obra de reconstrução do muro 
do campo de jogos, danificado pelas intempéries.

apoios

ASSOCIAÇÕES DESPORTIvAS

ass. desportiva de barcouço 385,31€
adCP da Pampilhosa 275,22€

ah bombeiros Voluntários da mealhada 2.449,44€
ass. P8 academia de futsal 1.892,13€
ass. trilhos luso bussaco 1.699,47€

atlético Clube do luso 3.275,10€
Casa do Povo da Vacariça 2.249,91€

Cr de antes 6.433,23€
CrCd do travasso 529,80€

Clube desportivo do luso 5.882,79€
futebol Clube da Pampilhosa 8.634,98€

futebol Clube de barcouço 1.554,98€
grupo desportivo da mealhada 8.683,14€

hóquei Clube da mealhada 8.937,72€
luso ténis Clube 2.071,02€

núcleo de Karaté da Pampilhosa 977,03€
sport Clube Carqueijo 1.568,74€

total  57.500€
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serviço De ação social Da 
autarquia DisPoNiBiliZa  
coNsultas De Nutrição

O Serviço de Ação Social da Câmara Municipal da 
Mealhada vai passar a disponibilizar consultas de 
nutrição aos seus utentes, munícipes em situação 
de vulnerabilidade social ou carência económica.

As consultas, com uma nutricionista que está ao 
serviço da autarquia no âmbito de um estágio à 
Ordem dos Nutricionistas, vão decorrer em contexto 
do acompanhamento a famílias de vulnerabilidade 
social ou carência económica, fornecendo a estas 
famílias – crianças, adultos e idosos -  informação 
para uma alimentação saudável. Os objetivos 
passam por corrigir hábitos alimentares, visando a 
perda ou ganho de peso, mas também por questões 
específicas de cada um dos utentes como sejam o 
controlo dos níveis de glicémia, de colesterol ou 
dos triglicerídeos. 

O acompanhamento nutricional é adequado a 
todos, tendo como objetivo a promoção da saúde e 
prevenção da doença. 

Esta é mais uma resposta social à população mais 
vulnerável. O leque de mecanismos de apoio social 
da autarquia a estas famílias inclui a Roda Viva – 
Loja Social , que fornece roupas, bens alimentares e 
outros bens aos agregados familiares beneficiários. 
No âmbito da Loja Social e do Serviço de Apoio 
Comunitário, os bens alimentares entregues 
em cabazes são agora também elaborados pela 
nutricionista estagiária, tendo como objetivo 
responder às necessidades não só económicas 
mas também nutricionais, oferecendo um 
acompanhamento personalizado a cada família.
O Setor de Ação Social acompanha, atualmente, 
cerca de 250 agregados familiares. 

ASSOCIAÇÕES JuvENIS
ass. Jovens Cristãos de luso  1.704,58€

agr. de escuteiros 1036 - barCouço  1.091,68€
agr. de escuteiros 910 - Casal Comba 1.891,34€
agr. de escuteiros 1037 - mealhada 1.234,30€
agr. de escuteiros 1067 - PamPilhosa 1.174,88€

grupo de Jovens de barCouço 351,44€
Juventude da CVP da mealhada 551,78€

total  8.000€

ASSOCIAÇÕES CuLTuRAIS E RECREATIvAS

sociedade mangueirense 3.830,24€
gres batuque 3.513,79€

gres real imPeratriz 3.197,33€
filarmónica lYra barCouCense 10 d’agosto 4.763,79€

filarmóniCa PamPilhosense 4.977,40€
arC ofiCina de teatro do Certima 515,37€

aguarela de memórias - ass. de teatro 1.464,74€
gruPo CeniCo de santa Cristina 1.393,54€

grupo Coral magister - mealhada 2.422,02€
grupo Coral Columba de Casal Comba 1.567,59€

hóquei Clube da mealhada - escola de ballet 2.255,88€
ranCho folclórico são João de Casal Comba 5.064,42€
ranCho folclórico de Ventosa do bairro 1.860,31€

grupo folclórico e etno. da Vimieira 4.233,73€
gedePa - rancho folclórico e etno. da Pampilhosa 5.657,78€
gruPo regional da PamPilhosa do botão 4.099,23€

ass. Patris - Património da silVã 594,48€
adPC da Vimieira 713,16€

ardC da lameira de são Pedro 728,98€
CC de sargento-mor 705,24€

CCr lameirense 1.116,64€
arC os amigos do Pego 784,36€

CCdr da Pedrulha 428,35€
CC de CaValeiros 499,55€
arC do salgueiral 404,61€

CmPf de Ventosa do bairro 958,41€
Cr de barrÔ 570,75€

CCr de adões 1.045,43€
CrCd do traVasso 1.282,78€

o Planalto - ass. des. rural de barcouço 1.005,88€
lismos - aaC 673,60€

esColÍadas - arC 2.342,90€
núcleo sPortinguista da mealhada 594,48€

ass. aPosentados da bairrada 1.140,35€
Cades 3.149,86€

grupo motard ‘roda moinas’ 744,80€
ass. quatro Patas e foCinhos 1.005,88€

ass. aPiCultores do litoral Centro 1.005,88€
gremio instrução e reCreio 475,80€

meia lua - ass. Cultural 665,69€
grupo Columbófilo da mealhada 855,56€

Vira-lata Vira-amor - ass. de defesa animal 689,42€

total  75.000€
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ciNeteatro messias reaBre com comÉDia e música

Após uma paragem “forçada“ devido à CovId-19, o Cineteatro regressa, com medidas de higiene e segurança 
reforçadas, para um quadrimestre de intensa e diversa atividade cultural.
O humor de Ana Arrebentinha, a comédia de Fernando Mendes, teatro infantil, música e cinema são algumas 
das propostas em cartaz. Ana Arrebentinha é um fenómeno do stand-up comedy em Portugal. Natural da 
Amareleja, esta alentejana é muito mais do que uma brilhante contadora de anedotas e tem o dom de fazer rir 
até os mais sisudos. E é isso que promete dia 11 de outubro (16h), domingo, no Cineteatro Messias. 

Novembro será o mês de Fernando Mendes. o ator regressa com o espetáculo “Insónia”, uma comédia que 
brinca com questões sérias, em que se assiste a uma hilariante crise interior de Custódio, um homem que 
se encontra à beira do divórcio e cuja mulher, Sónia, esgotou de vez a sua paciência para com um marido 
que é cada vez mais um falhado e um tipo sem rumo ou grandes objetivos de vida para além de comer, 
beber e dormir. O espetáculo de dia 7 de novembro (21h30) esgotou de imediato, pelo que foi aberta uma 
2ª sessão para 8 de novembro (17h). 

A 1 de novembro (17h), o palco do Cineteatro Messias é reservado à música clássica.  A Orquestra Sem 
Fronteiras apresenta-se pela primeira vez ao público da Mealhada, com um concerto que assinala o 250.º 
aniversário do nascimento de Beethoven e conta com a solista nacional Marta Menezes. As entradas serão 
livres, mas sujeitas ao levantamento prévio de bilhete.

O teatro infantil estará presente também em dezembro, dia 5, às 16h, com a peça “O Capuchinho 
Vermelho”. A companhia Plateia D’emoções - Produções Artísticas vira a história do Capuchinho vermelho 
ao contrário e dá-lhe uma nova dimensão: inventa personagens, cria canções apaixonantes e acrescenta 
outras mensagens, num espetáculo imperdível para os mais pequenos. 
O stand-up comedy regressa dia 19 de dezembro com o humorista Eduardo Madeira, que convida os 
comediantes Manuel Marques e Carlos vidal.

“Procuramos, como tem sido a nossa linha de atuação, oferecer uma programação diversificada dentro dos 
limites que temos e que, atualmente, são ainda maiores devido à Covid-19. Queremos voltar a disponibilizar 
produtos culturais aos nossos munícipes, mas fá-lo-emos cumprindo todas as recomendações e cuidados 
das autoridades de saúde”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 
Tendo em conta as imposições da Direção-Geral da Saúde, a lotação do Cineteatro Messias ficou reduzida 
a 50% da sua capacidade, pelo que a Câmara Municipal sugere que a reserva de bilhetes seja feita o 
quanto antes, através do e-mail teatromessias@cm-mealhada.pt.

culTura

O Cineteatro abriu portas aos artistas locais, a 26 
de setembro, com um concerto com os músicos 
Francisco Saldanha (voz e piano), CB Correia (voz e 
guitarra), Ricardo Carvalho (baixo), Toni Viais (voz e 
guitarra) e Miguel Silva (voz e guitarra).
Este espetáculo, juntamente com um outro, da Caixa 
de Palco, a realizar em outubro, foram contratados 
pela Câmara Municipal da Mealhada como forma 
de apoio aos artistas profissionais, residentes no 
concelho da Mealhada, que, devido à Covid-19, 
ficaram sem trabalho e, por isso, sem quaisquer 
fontes de rendimento. 
Os bilhetes para estes dois espetáculos foram 
gratuitos. 
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fernando mendes
(insónia) - teatro Comédia
7 e 8 novembro

eduardo madeira
stand-up Comedy
19 dezembro

ana arrebentinha
stand-up Comedy
11 outubro

antes de Começar
teatro infantil
10 outubro

ConCerto de outono
Concerto
1 novembro

o CaPuChinho Vermelho
musical infantil
5 dezembro

ProGramação setemBro > DeZemBro 2020
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covid-19

BiBlioteca muNiciPal Da mealhaDa 
receBe selo cleaN & safe

A Biblioteca Municipal da Mealhada recebeu, do Turismo 
de Portugal, o selo Clean & Safe, uma garantia de que 
os procedimentos adotados são os recomendados 
pelas autoridades de saúde no âmbito da prevenção e 
controlo da pandemia COVID-19. 
Esta certificação é atribuída mediante a verificação da 
implementação de medidas essenciais para o combate à 
pandemia, de acordo com as recomendações da Direção-
Geral da Saúde, o que está assegurado na Biblioteca 
Municipal da Mealhada.
Dos procedimentos adotados constam a limpeza e 
higienização de mesas e de computadores após cada 
utilização, bem como outros que garantam que os 
utilizadores da Biblioteca Municipal da Mealhada a 
possam frequentar com mais segurança.

Além do reforço da limpeza do espaço e dos equipamentos, o uso de máscara é obrigatório, bem como a 
higienização das mãos, a par da distância de segurança que deve ser sempre mantida.
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinha que “é importante que os munícipes possam 
voltar a usufruir dos espaços que estão à sua disposição, com as maiores garantias de segurança e com todos 
os cuidados possíveis”.

ciNeteatro messias oBtÉm selo 
“cleaN & safe” Da iNsPeção-
Geral Das ativiDaDes culturais

O Cineteatro Messias recebeu, da Inspeção-Geral 
das Atividades Culturais (IGAC), o selo Clean & Safe 
e a declaração de “Recinto Saudável & Seguro”, uma 
garantia de que, nesta retoma de atividade, a maior 
sala de espetáculos do concelho da Mealhada cumpre 
os procedimentos recomendados pelas autoridades 
de saúde no âmbito da prevenção e controlo da 
pandemia Covid-19. 
A primeira grande mudança neste período de 
reabertura
do Cineteatro Messias é a lotação. Com 366 lugares 
habitualmente disponíveis, o Cineteatro reduziu para 
metade o número de lugares, de forma a manter o distanciamento de segurança entre espetadores. 
O acesso à sala de espetáculos também sofreu alterações: foram criados corredores de circulação, zona de 
higienização de calçado e de mãos, passou a haver controlo de temperatura dos clientes, acompanhamento 
personalizado do público, as entradas e saídas passaram a ser feitas por diferentes portas, não há intervalos 
nos espetáculos, a saída do público é feita fila a fila, as cadeiras e a sala são higienizadas com produtos 
apropriados.
O uso de máscara passou a ser obrigatório durante todo o tempo de permanência no Cineteatro Messias.
Recorde-se que o selo “Recinto Saudável & Seguro” atribuído pela IGAC para Recintos de Espetáculos de 
Natureza Artística acontece mediante a verificação da implementação de medidas essenciais para o combate 
à pandemia, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde.
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tÔmBola De comÉrcio local JÁ sorteou 
Primeiro veNceDor De PrÉmio De 500 euros

Estão sorteados os primeiros vencedores do prémio de 500 euros em compras da Tômbola de Comércio 
Local, uma iniciativa da Câmara Municipal da Mealhada e da ACIBA – Associação Comercial e Industrial 
da Bairrada e Aguieira para dinamizar a economia local no âmbito das dificuldades dos comerciantes face 
à pandemia. Os vencedores são um cliente do Supermercado Max, no Travasso, freguesia da Vacariça, e 
uma cliente do Centro C&A Estética e Beleza, na Pampilhosa. 

A tômbola rodou e os prémios de julho e agosto mais apetecíveis, 500 euros em compras, foram para 
clientes de estabelecimentos no Travasso e na Pampilhosa. Além destes prémios, foram sorteados outros 
220, no valor de 50 euros em compras, a clientes de farmácias, supermercados, cabeleireiras, talhos, entre 
tantos outros estabelecimentos espalhados por todo o município, o que revela a enorme adesão por 
parte de comerciantes e clientes à iniciativa que procura apoiar os comerciantes em dificuldades devido à 
pandemia. 

Os clientes que não venceram continuam habilitados ao sorteio que se realiza a 20 de outubro. Esta medida, 
que decorreu nos meses de julho, agosto e setembro, incentivou à compra no comércio local premiando 
os clientes pelas compras efetuadas. Resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal da Mealhada e a 
ACIBA, tendo a autarquia aprovado uma verba de 20 mil euros para a ACIBA implementar a iniciativa. 

Por cada 10 euros de compras foi entregue, pelo estabelecimento comercial aderente, uma senha de 
participação ao cliente (máximo de 10 senhas por compra) que o habilitou, em cada um dos meses de julho, 
agosto e setembro, a um prémio de 500 euros em compras e a mais de uma centena de prémios de 50 
euros em compras, também em cada um dos meses.
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cÂmara comPra mÁscaras comuNitÁrias 
De Proteção Para a PoPulação Do coNcelho

A Câmara Municipal da Mealhada comprou cerca de 51 mil máscaras comunitárias para oferecer aos seus 
munícipes. A operação de distribuição já está em curso, com a colaboração das juntas de freguesia, que já 
têm na sua posse os materiais que disponibilizarão à população.

As máscaras de proteção reutilizáveis e certificadas foram adquiridas no âmbito do controlo da pandemia da 
Covid-19 e já foram entregues às juntas de Luso, Pampilhosa, Barcouço, Vacariça e Casal Comba e à União 
das Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, que serão parceiras neste processo, uma vez que 
serão estas a facultar as máscaras à população.

Estas máscaras de proteção, de nível 3, são para uso geral e destinam-
se a servir como proteção complementar às medidas de distanciamento 
social, fundamentais para o controlo da COvID-19. Nesta fase estão a ser 
distribuídos cerca de 30 mil máscaras. Os munícipes devem dirigir-às às 
juntas de freguesia (e a locais adicionais que a autarquia vier a indicar) para 
procederem ao seu levantamento, acompanhados do número de contribuinte 
e da data de nascimento. 

A Câmara da Mealhada entregou também 4500 máscaras às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, bem como à GNR, 
bombeiros e pessoal das unidades de saúde.  

Rui Marqueiro, presidente da Autarquia, deixa a garantia de que este apoio terá continuidade. “Enquanto 
vivermos esta fase, digamos que mais agressiva, da pandemia, estamos dipostos a assegurar a reposição de 
material de proteção e a dar continuidade ao apoio que temos dado. Estas máscaras são mais um utensílio 
imprescindível para evitar o contágio, tal como foram essenciais os testes que adquirimos – e disponibilizámos 
aos setores da restauração, comércio e serviços. Aguardamos, aliás, a segunda remessa de testes para que 
possamos alargar o universo de munícipes testados”, sublinha o autarca, referindo que mensalmente são 
entregues ainda cerca de cinco mil equipamento de proteção individual a serviços camarários, profissionais 
de saúde, bombeiros e GNR. A máscara deve ser utilizada como complemento das medidas de proteção e 
higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da Covid-19.
 

mais informações
covid19.min-saude.ptBULLSEYE-POINTER

MÁSCARAS
COMuNITÁRIAS

51000
Total de máscaras adquiridas

30000
Distribuidas à população

4500
Distribuidas às IPSS, 

GNR, Bombeiros e Saúde



19

mealhaDa aProva meDiDas Para estaDo De coNtiNGÊNcia

A Comissão Municipal de Proteção Civil da Mealhada aprovou,  no passado dia 17 de setembro, as regras do 
Município da Mealhada inerentes ao Estado de Contingência decretado pelo Governo em 11 de setembro. O 
fecho dos estabelecimentos será às 23h00, com exceção dos estabelecimentos de restauração exclusivamente 
para o serviço de refeições que poderão receber clientes até à meia noite e encerram à uma da manhã. 

Da reunião da Comissão de Proteção Civil, para análise e deliberação de medidas nos termos da resolução 
do Conselho de Ministros 70-A/2020 de 11 de Setembro, resultaram as seguintes deliberações:

estaBelecimeNtos
- Abertura às 09h, para os estabelecimentos que reabriram a 3 de maio de 2020.
- Os estabelecimentos que nunca foram obrigados a fechar no âmbito do estado de calamidade (em março 
e abril) podem abrir de acordo com aquilo que é o seu horário de funcionamento normal. (Inclusive salões 
cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas 
de condução e centros de inspeção técnica de veículos, ginásios e academias).
- Encerramento às 23h, excetuando-se os estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para 
serviço de refeições no próprio estabelecimento, que podem admitir clientes até às 00h encerrando à 01h.
- Todos os estabelecimentos com serviço takeaway estão sujeitos ao horário de fecho à 01h, com limite de 
admissão de clientes até às 00h.
- No serviço takeaway está proibida a venda de bebidas alcoólicas após as 20h.
- A partir das 20h é permitido o consumo de álcool apenas no interior dos estabelecimentos, nas esplanadas 
(devidamente licenciadas) apenas e só em serviço de refeição.
- Não é permitido qualquer espetáculo de natureza artística, apenas funcionam com as mesmas regras de 
cafés/restaurantes podendo ocupar a pista de dança com mesas cumprindo sempre as regras de lotação.

cemitÉrios e fuNerais
- O horário de abertura será o mais abrangente possível de forma a evitar aglomerações, sendo determinado 
por cada autarquia local (Município, Juntas de Freguesia) que exerça a gestão do espaço, e de acordo com os 
recursos humanos e meios disponíveis.
- Será obrigatório o uso de máscara em qualquer dos cemitérios em território concelhio.
- Deve ser evitada a partilha de utensílios como jarros, regadores, vassouras, etc. .
- A lotação máxima em cada cemitério será determinada tendo por base a seguinte proporção: 5 pessoas por 
cada 100 metros quadrados.

Cemitério municipal de mealhada
O Cemitério Municipal terá o seguinte horário, todos os dias da semana:
Abertura: 09h
Encerramento: 17h

funerais
Os funerais estarão limitados a um número máximo de presenças, em todo o território concelhio. O número 
máximo é de 20 pessoas (mais staff da agência funerária).

outros assuntos
Com as IPSS foram delineadas ações complementares e de reforço com vista ao combate da doença.
Acordou-se intensificar as ações de sensibilização junto da população. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil é composta pela Câmara Municipal da Mealhada, GNR, Bombeiros 
voluntários da Mealhada e Pampilhosa, Cruz vermelha Portuguesa, Administração Regional de Saúde do 
Centro, Centro de Saúde – uSF, Hospital da Misericórdia, Juntas de Freguesia, Segurança Social, Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas, Lusitâniagas, EDP e Infraestruturas de Portugal. 
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muNicÍPio aPoia restauro De Duas 
iGreJas e PaGa iNstrumeNtos 
De escola que arDeu

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, cerca de 13400 euros para 
apoiar as obras de restauro da Igreja de Casal 
Comba e para a requalificação da Igreja Matriz da 
Mealhada. Na mesma reunião aprovou a atribuição 
de 10.351 euros à Escola de Samba Sócios da 
Mangueira para aquisição de instrumentos.
O Executivo de Rui Marqueiro deferiu também, por 
unanimidade, o pedido de apoio de 3600 euros feito 
pela CADES – Cooperação Artística, Desportiva, 
Educativa e Social para pagamento de um espaço 
físico, por um ano, para a associação desenvolver a 
sua atividade.

executivo muNiciPal 
aProva cóDiGo De coNDuta 

O Município de Mealhada aprovou em reunião 
de Executivo Municipal, o Código de Conduta 
a aplicar a todos os membros do órgão executivo 
e trabalhadores municipais, com base no regime 
jurídico do exercício de funções por titulares de 
cargos políticos e no princípio da imparcialidade do 
Código do Procedimento Administrativo.
O documento estabelece um conjunto de princípios 
e de valores em matéria de ética profissional que 
devem ser reconhecidos e adotados por todos os 
colaboradores do Município de Mealhada, sejam 
eleitos, dirigentes, funcionários, prestadores de 
serviços, consultores e estagiários, bem como regras 
e limites para a aceitação de ofertas, convites ou 
outros benefícios.
O código pressupõe a obrigatoriedade dos seus 
destinatários procederem à denúncia de factos de 
que tomem conhecimento e que levem à suspeita 
de fraude, de corrupção ou de qualquer atividade 
ilegal, lesiva dos interesses da autarquia.

cÂmara arreNDa esPaço 
Para maNter multiBaNco 
Na PamPilhosa

A Câmara da Mealhada da Mealhada aprovou, em 
reunião de Executivo Municipal, o arrendamento de 
um espaço, na Pampilhosa, que permitirá manter uma 
máquina multibanco, no centro desta vila. 
O Executivo de Rui Marqueiro aprovou o 
arrendamento da fração onde atualmente funciona 
a caixa multibanco, na Pampilhosa, que, até agora, 
se situava na dependência da entidade bancária ali 
existente. Com o encerramento da dependência 
bancária, a possibilidade da caixa multibanco sair da 
vila era real, o que motivou o Município da Mealhada 
a arrendar o espaço de forma a garantir que este 
serviço permaneça na Pampilhosa. 

mealhaDa DÁ mais um Passo Na 
assuNção De comPromissos 
com o Pacto De autarcas
Para a eNerGia e clima 2030

A proposta de Plano de Ação para as Energias 
Sustentáveis e Clima (PAESC-Mealhada), que 
compreende sete programas com 38 medidas para a 
mitigação e adaptação às alterações climáticas, com o 
horizonte em 2030, foi apresentada na última reunião 
de executivo municipal e segue para aprovação da 
Assembleia Municipal.   

ouTros
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Reuniões de Câmara

deliberações

Município
Mealhada

6 De Julho
 

ATRIBuIÇÃO DE SuBSÍDIO À FuNDAÇÃO MATA 
DO BuSSACO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ratificar o Despacho n.º 37/2020, exarado pelo 
Senhor Presidente da Câmara, que determinou a 
atribuição de um subsídio no valor de 75.000,00 
(setenta e cinco mil euros), à Fundação Mata do 
Bussaco.

PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO – IPSS 
CONCELHIAS
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 do apoio de 78.000,00€ (setenta e oito 
mil euros), às 13 (treze) IPSS do Município, sendo 
atribuído um montante mínimo de 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos euros) a cada.
Face à atual situação de pandemia COvID-19, as 
IPSS do Município da Mealhada deparam-se com 
despesas não previstas e quebras nas receitas, 
devido ao encerramento temporário de respostas 
socias, tendo contudo, de continuar a assumir os 
encargos financeiros e as despesas correntes. 
Apesar da recente abertura de algumas respostas 
sociais, verifica-se uma acentuada diminuição da 

frequência de utentes, originando uma quebra 
significativa das receitas provenientes das 
mensalidades, refletindo-se assim num desequilíbrio 
orçamental. Considerando que a dimensão das 
IPSS não é homogénea no que se refere ao número 
de utentes e funcionários, a distribuição do apoio 
financeiro é proposto tendo em conta os critérios 
acima mencionados (número de utentes e número 
de funcionários). A verba disponibilizada pelo 
Município será de 78.000,00€, sendo atribuído um 
montante mínimo de 2.500,00€ a cada IPSS (13 IPSS). 
O valor remanescente (45.500,00€) será atribuído 
proporcionalmente tendo em consideração o 
número de utentes e de funcionários de cada uma 
das instituições.
Neste sentido, e face ao exposto, apresenta-se a 
listagem final das IPSS do Município da Mealhada 
com o respetivo montante proposto para atribuição 
de apoio financeiro- APPACDM – Centro de Santo 
Amaro – Casal Comba – 4.165,95€;  - Associação 
Jovens Cristãos de Luso – 3.430,34€; Associação 
Desportiva Cultural e Recreativa da Antes – 
6.978,60€; - Casa do Povo da vacariça – 3.906,32€;  
- Centro Comunitário do Canedo – AD ELO – 
2.889,44€; - - Centro de Assistência Paroquial da 
Pampilhosa – 8.990,73€;- Centro Social Comendador 
Melo Pimenta - Luso – 3.733,24€; Centro Social da 
Freguesia de Casal Comba – 8.125,30€; - Centro 
Paroquial de Solidariedade Social de ventosa do 
Bairro – 3.949,60€; - Fundação Bissaya Barreto 
– Casa da Criança D. Maria do Resgate Salazar – 
Luso – 3.192,34€; Jardim de Infância de Sant’Ana 
- Mealhada – 5.507,37€; - Jardim de Infância Dr.ª 
Odete Isabel - Barcouço – 8.320,02€; - Santa Casa 
da Misericórdia da Mealhada – 14.810,75€; 

REGuLAMENTO MuNICIPAL DE ATRIBuIÇÃO E 
GESTÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a sujeição da proposta de alteração ao 
Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão de 
Habitação Social, a consulta pública nos termos do 
disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo.
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27 De Julho

 
ADESÃO À EHTTA – EuROPEAN HISTORICAL 
THERMAL TOWNS ASSOCIATION
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a intenção de aderir à EHTTA - European 
Historical Thermal Towns Association. 

3 De aGosto
 

uNIÃO DAS FREGuESIAS DE MEALHADA, 
vENTOSA DO BAIRRO E ANTES - PROPOSTA DE 
ATRIBuIÇÃO DE TOPONÍMIA A ARRuAMENTO 
NA PÓvOA DO GARÇÃO
A Câmara Municipal analisou a Proposta da união de 
Freguesias de Mealhada, ventosa do Bairro e Antes, 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 
toponímica de Rua do Chafariz, para um arruamento 
no lugar de Póvoa do Garção, arruamento esse que 
liga o Largo de Santa Luzia, ao limite poente com o 
concelho de Cantanhede. 

PROPOSTA AO ExECuTIvO Nº 42/2020
INÍCIO DO PROCEDIMENTO – REGuLAMENTO 
INTERNO DO MERCADO MuNICIPAL DA 
PAMPILHOSA
CONSIDERANDO QuE: O Decreto-lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, aprovou o novo regime de acesso 
e exercício de atividades de comércio, serviços e 
restauração, e revogou, entre outros, o decreto-lei nº 
340/82, de 25 de agosto, que regulava as condições 
gerais sanitárias dos mercados municipais, bem 
como a ocupação dos locais neles existentes para a 
exploração do comércio autorizado, tendo entrado 
em vigor no dia 1 de março de 2015. 
Este diploma veio regulamentar as atividades 
económicas do comércio, serviços e restauração 
e incluiu no seu âmbito de aplicação os mercados 
municipais, disciplinando concretamente a 
instalação, organização, requisitos de funcionamento, 
gestão, regulamento interno e o procedimento de 
atribuição dos espaços de venda dos mercados 

municipais. Assim, o referido diploma, determina 
que os mercados municipais devem dispor de um 
regulamento interno aprovado pela Assembleia 
Municipal, sob proposta das Câmaras Municipais, 
determinando ainda que neste devem ser 
estabelecidas as normas relativas à sua organização, 
funcionamento, disciplina, limpeza e segurança 
interior, impondo ainda a prévia audiência das 
entidades representativas dos interesses em causa, 
nomeadamente das associações representativas 
do setor e dos consumidores. Entretanto, em 22 
de maio de 2015, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 
85/2015, de 21 de maio, que veio regular os mercados 
locais de produtores, que visam o escoamento de 
produtos locais e de produção local. Prevendo-
se a conclusão das obras no Mercado Municipal 
da Pampilhosa para breve, torna-se necessário 
proceder à elaboração e aprovação do regulamento 
interno que irá reger a organização, funcionamento 
e a sua ocupação. Neste sentido, face à importância 
que este tipo de atividade desempenha no 
abastecimento público, justifica-se que o Município 
de Mealhada disponha de um instrumento que 
permita aos ocupantes do Mercado Municipal 
um melhor desempenho da sua atividade, com a 
consequente melhoria da sua prestação, onde a 
defesa do consumidor, nomeadamente a relativa a 
aspetos higiossanitários e a proteção do ambiente, 
constituam aspetos privilegiados. 
Desta feita, pretende-se que os mercados 
complementem a estratégia municipal de 
desenvolvimento do território que tem como 
desiderato o incentivo ao setor primário, 
nomeadamente a produção agrícola e animal, 
bem como o incremento à existência de circuitos 
curtos de comercialização. Estas áreas comerciais 
promovem a vitalidade da economia local, pois 
permitem o escoamento de excedentes para 
pequenos produtores e, em simultâneo, o incremento 
do comércio local, gerando riqueza e emprego. 
Atendendo ao disposto nas alíneas a), g), k) e l) do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, os municípios dispõem de atribuições 
no domínio do equipamento rural e urbano, saúde e 
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promoção do desenvolvimento, ambiente e defesa 
do consumidor. Nos termos do disposto no artigo 
70.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, e 
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 
deverá a Câmara Municipal deliberar desencadear 
o início do procedimento em causa, definindo para 
o efeito o prazo e forma de constituição como 
interessados e modo de apresentação de contributos 
pelos interessados, em cumprimento do disposto 
no n.º 1 do artigo 98.º, do Código de Procedimento 
Administrativo. PELO ExPOSTO, PROPÕE-
SE QuE A CÂMARA MuNICIPAL DELIBERE: 
Desencadear o início do procedimento com vista à 
elaboração do Regulamento do Mercado Municipal 
da Pampilhosa, que será devidamente publicitado, 
conforme determina o n.º 1 do artigo 98.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, para que 
todos os interessados possam contribuir e participar 
no referido procedimento. A constituição como 
interessados no presente procedimento depende 
de declaração escrita nesse sentido, assinada e 
dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, sendo 
enviada preferencialmente para o endereço de 
correio eletrónico gabpresidencia@cm.mealhada.pt 
ou remetida por via postal para a seguinte morada: 
Largo do Município, 3054-001, ou apresentada 
junto da Secretaria da Câmara Municipal. No prazo 
de 10 dias úteis da data da publicação do respetivo 
anúncio, podem constituir-se como interessados 
e apresentar contributos (propostas/sugestões/

observações) para a elaboração do Regulamento do 
Mercado Municipal da Pampilhosa. 
 

PROPOSTA AO ExECuTIvO N.º 43/2020 - 
INÍCIO DO PROCEDIMENTO – REGuLAMENTO 
INTERNO DO MERCADO MuNICIPAL DA 
MEALHADA 
CONSIDERANDO QuE: 
O Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, aprovou 
o novo regime de acesso e exercício de atividades 
de comércio, serviços e restauração, e revogou, 
entre outros, o decreto-lei nº 340/82, de 25 de 
agosto, que regulava as condições gerais sanitárias 
dos mercados municipais, bem como a ocupação 
dos locais neles existentes para a exploração do 
comércio autorizado, tendo entrado em vigor no dia 
1 de março de 2015. Este diploma veio regulamentar 
as atividades económicas do comércio, serviços 
e restauração e incluiu no seu âmbito de 
aplicação os mercados municipais, disciplinando 
concretamente a instalação, organização, requisitos 
de funcionamento, gestão, regulamento interno 
e o procedimento de atribuição dos espaços de 
venda dos mercados municipais. Assim, o referido 
diploma, determina que os mercados municipais 
devem dispor de um regulamento interno aprovado 
pela Assembleia Municipal, sob proposta das 
Câmaras Municipais, determinando ainda que neste 
devem ser estabelecidas as normas relativas à sua 
organização, funcionamento, disciplina, limpeza e 
segurança interior, impondo ainda a prévia audiência 
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Consulte todas as deliberações das reuniões de Câmara em:
www.cm-mealhada.pt/menu/544/atas-reunioes-de-camara

das entidades representativas dos interesses 
em causa, nomeadamente das associações 
representativas do setor e dos consumidores. 
Entretanto, em 22 de maio de 2015, entrou em 
vigor o Decreto-Lei n.º 85/2015, de 21 de maio, que 
veio regular os mercados locais de produtores, 
que visam o escoamento de produtos locais e de 
produção local. Com o aproximar da conclusão das 
obras no Mercado Municipal da Mealhada, torna-
se necessário proceder à elaboração e aprovação 
do regulamento interno que irá reger a organização, 
funcionamento e a sua ocupação. Neste sentido, 
face à importância que este tipo de atividade 
desempenha no abastecimento público, justifica-
se que o Município de Mealhada disponha de um 
instrumento que permita aos ocupantes do Mercado 
Municipal um melhor desempenho da sua atividade, 
com a consequente melhoria da sua prestação, 
onde a defesa do consumidor, nomeadamente a 
relativa a aspetos higiossanitários e a proteção do 
ambiente, constituam aspetos privilegiados. Desta 
feita, pretende-se que os mercados complementem 
a estratégia municipal de desenvolvimento do 
território que tem como desiderato o incentivo ao 
setor primário, nomeadamente a produção agrícola 
e animal, bem como o incremento à existência de 
circuitos curtos de comercialização. Estas áreas 
comerciais promovem a vitalidade da economia 
local, pois permitem o escoamento de excedentes 
para pequenos produtores e, em simultâneo, o 
incremento do comércio local, gerando riqueza e 
emprego. Atendendo ao disposto nas alíneas a), g), k) 
e l) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio do equipamento rural e 
urbano, saúde e promoção do desenvolvimento, 
ambiente e defesa do consumidor. Nos termos do 
disposto no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, 
de 16 de janeiro, e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, deverá a Câmara Municipal 
deliberar desencadear o início do procedimento 
em causa, definindo para o efeito o prazo e forma 
de constituição como interessados e modo de 
apresentação de contributos pelos interessados, 
em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 
98.º, do Código de Procedimento Administrativo. 
PELO ExPOSTO, PROPÕE-SE QuE A CÂMARA 
MuNICIPAL DELIBERE: 
Desencadear o início do procedimento com vista à 
elaboração do Regulamento do Mercado Municipal 

da Mealhada, que será devidamente publicitado, 
conforme determina o n.º 1 do artigo 98.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, para que 
todos os interessados possam contribuir e participar 
no referido procedimento. A constituição como 
interessados no presente procedimento depende 
de declaração escrita nesse sentido e assinada, 
dirigida, ao Presidente da Câmara Municipal, sendo 
enviada preferencialmente para o endereço de 
correio eletrónico gabpresidencia@cm.mealhada.pt 
ou remetida por via postal para a seguinte morada: 
Largo do Município, 3054-001, ou apresentada junto 
dos serviços da Divisão Administrativa e Jurídica. 
No prazo de 10 dias úteis da data da publicação 
do respetivo anúncio, podem constituir-se como 
interessados e apresentar contributos (propostas/
sugestões/observações) para a elaboração do 
Regulamento do Mercado Municipal da Mealhada. 
O Presidente da Câmara Municipal, (Rui Manuel 
Leal Marqueiro)

NORMAS PARA ATRIBuIÇÃO DE PASSES 
ESCOLARES - A Câmara Municipal, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a Proposta ao Executivo n.º 
45/2020, referente às Normas para atribuição de 
Passes Escolares para 2020/2021.

PROPOSTA AO ExECuTIvO N.º 47/2020 - 
ALTERAÇÃO DA ESTRuTuRA ORGÂNICA 
MuNICIPAL 
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Proposta ao Executivo n.º 47/2020, 
referente à Alteração da Estrutura Orgânica 
Municipal. 
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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
231 204 204
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 
5 e 19 de cada mês
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



agenda on-line


