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Entrámos neste segundo trimestre  em velocidade cruzeiro no que respeita a diversas obras que vinham 
sendo trabalhadas pelos nossos técnicos e que, finalmente, chegaram ao ponto de passar para o terreno. 
São o caso da reabilitação da Piscina Municipal da Mealhada, dos balneários do  Campo de Futebol no Luso 
ou dos concursos para o edifício municipal e para a requalificação da baixa da Pampilhosa. Demos também 
importantes passos no que respeita a projetos de melhoria da qualidade de vida dos munícipes.
Destaco a distribuição dos contentores seletivos no âmbito do projeto Mealhada porta-a-porta, do transporte 
flexível a pedido ou da abertura de um balcão BUPI, que permite cadastrar prédios rústicos sem custos 
para o munícipe.   
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MEALHADA ASSINALOU DIA DO MUNICÍPIO
COM ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL

A Câmara da Mealhada assinalou o Dia do Município (13 de maio) com a atribuição de Medalhas
de Mérito Municipal a personalidades que se destacaram, nas suas áreas profissionais, da música à saúde, das 
forças de segurança ao meio académico. Os laureados deste ano foram Beatriz Cortesão, harpista, Cláudia 
Emanuel dos Santos, investigadora e doutorada em Estudos do Património, Cláudio Lopes, capitão da Guarda 
Nacional Republicana, Luís Martelo, trompetista, Maria Alegria Marques, professora catedrática da 
Universidade de Coimbra, e Maria Anunciação Costa, delegada de Saúde do concelho da Mealhada.

No que respeita à luta contra a pandemia, a homenagem ao comandante do Destacamento Territorial da GNR, 
capitão Cláudio Lopes, e à delegada de saúde da Mealhada, Maria Anunciação Costa, visou reconhecer 
o apoio, a entrega, a dedicação de ambos, cada um na sua área, na luta contra a pandemia e em defesa das 
populações nestes quase dois anos de Covid-19.

Na área da cultura, foram distinguidos dois músicos do concelho, ambos já com um cariz internacional. Beatriz 
Cortesão é uma jovem harpista que tem alcançando notáveis feitos no domínio do instrumento. No final de 
junho de 2019, conquistou o 1º Prémio ex-aequo no IV Mark Rubin Moscow Open Harp Competition, que se 
realizou na capital da Rússia. Em novembro desse mesmo ano conquistou um lugar como harpista na European 
Union Youth Orchestra (EUYO), orquestra que integra desde a primavera de 2020 e cuja posição – neste 
restrito grupo – renovou em 2021, tornando-se membro efetivo. Luís Martelo é trompetista e foi, recentemente, 
galardoado com a medalha de bronze dos Global Music Awards (GMA), nos Estados Unidos da América, 
equivalente aos grammys para músicos independentes. Com o projeto a solo, intitulado “Chorando 
de Saudade”, alcançou o bronze na categoria “Melhor instrumentista do mundo 2020”.

Numa vertente académica, foram distinguidas Cláudia Emanuel dos Santos e Maria Alegria Marques. 
Cláudia Emanuel dos Santos é investigadora e recebeu, recentemente, o Prémio Monografia em História 
da Arte com a obra “Os azulejos de Jorge Rey Colaço que decoram o Palácio da Justiça de Coimbra”.
Já em 2011 tinha ganho o prémio SOS Azulejo. Maria Alegria Marques é professora catedrática da Universidade 
de Coimbra, distintíssima medievalista e, a par de uma carreira académica notável, tem prestado relevantes 
serviços ao concelho da Mealhada, nomeadamente quando conseguiu encontrar, em 2005, a cópia sobrevivente 
do Foral Manuelino de Vacariça e Mealhada, de que resultou a edição fac-similada do documento, em 2006, 
sob a sua responsabilidade científica no estudo do diploma e tradução paleográfica.

DESTAQUE
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1.369.337,37€
de investimento

3.700.000€
de investimento

CÂMARA INVESTE 1,3 MILHÃO DE EUROS
NA REABILITAÇÃO DAS PISCINAS DA MEALHADA

Já tiveram início as obras de beneficiação das Piscinas Municipais
da Mealhada, uma intervenção que ascende a 1.369.337,37 euros
(IVA incluído) e que tem 240 dias de prazo de execução. Assim, nos
próximos meses, as piscinas estarão encerradas ao público.

A empreitada visa melhorar as condições gerais das piscinas, nomea-
damente no que concerne à sua eficiência energética, que apresentam, 
atualmente, custos muito elevados de consumo de energia. O projeto 
inclui, por isso, a construção de uma central térmica de produção de 
energia com utilização de biomassa e aplicação de painéis solares, além 
de trabalhos ao nível das fundações e estruturas em betão, alvenarias, 
substituição de caixilharias, serralharias e revestimentos, bem como 
trabalhos nas instalações, equipamentos e sistemas do edifício, tais como 

águas e esgotos domésticos e pluviais, eletricidade e aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC).

“Compreendemos que as piscinas municipais fazem muita falta à nossa população, como demonstra a
elevada taxa de inscritos nos anos anteriores à pandemia, mas é por isso mesmo que estas obras são
necessárias. As piscinas já têm mais de 20 anos e é necessário acautelar o seu bom funcionamento futuro,
quer em termos de instalações, quer em termos do que representa o seu consumo energético para o
município. E conseguimos aproveitar fundos comunitários, que são sempre uma mais-valia para o Município”, 
explica Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. O auto de consignação foi assinado 
dia 12 de abril.

As Piscinas Municipais da Mealhada, recorde-se, foram inauguradas em março de 2000.

CÂMARA LANÇOU CONCURSO DE 3,7 MILHÕES 
PARA REQUALIFICAR PAMPILHOSA BAIXA

A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, o lançamento do concurso
para a “Requalificação da Pampilhosa Baixa”, uma obra que ascende 
a 3,7 milhões de euros (IVA incluído) e que tem como prazo de 
execução 24 meses.

O projeto, que pretende transformar a Pampilhosa Baixa, inclui a
requalificação de arruamentos urbanos (ao nível da rede pedonal e
viária, com criação de bolsas de estacionamento), dos espaços públicos 
e das infraestruturas (redes de abastecimento de águas e redes
de águas residuais). Contempla ainda a intervenção nos 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.

“Trata-se de uma obra que vai permitir uma melhoria significativa de quem vive, trabalha ou se desloca à 
Pampilhosa. Acreditamos que esta intervenção permitirá revitalizar toda esta zona da vila”, sublinha Rui 
Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

OBRAS
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5.700.000€
de investimento

112.990€
de investimento

LANÇADO CONCURSO DE 5,7 MILHÕES
PARA NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL

A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, em reunião do Executivo
Municipal, o lançamento a concurso do novo edifício municipal, uma
obra orçada em 5,7 milhões de euros (IVA incluído) e que terá um prazo 
de execução de 24 meses.

O novo edifício camarário será construído num terreno lateral aos atuais 
Paços do Concelho, no centro da Mealhada, junto ao novo parque de 
estacionamento cuja obra já está a decorrer. Será constituído por quatro 
pisos (do rés-do-chão ao terceiro andar), assente numa filosofia de 
“open space” que permitirá a interligação e fluidez de serviços, melhorando 
a capacidade de resposta ao munícipe.

O novo edifício é considerado absolutamente essencial para o bom
desempenho dos serviços municipais, uma vez que o atual é exíguo,
obrigando a que os serviços municipais estejam dispersos por vários edifícios da cidade, e não reúne as 
condições mínimas de segurança, apresentando fissuras e tendo até já registado aluimentos parciais de zonas 
dos tetos nos gabinetes de trabalho. Com esta nova edificação pretende-se reunir, num único espaço, a 
grande maioria dos serviços municipais, procurando-se promover uma maior eficiência e eficácia dos serviços 
que passam a operar todos no mesmo prédio.

A nova edificação visa também melhorar as condições de trabalho dos funcionários do Município e criar
condições de acesso e circulação para pessoas com mobilidade condicionada – uma vez que o existente
apenas é dotado de escadaria-, para além de minimizar os custos energéticos, atualmente muito elevados. 
“Este edifício era amplo e moderno em 1895. Hoje, está a ruir, não tem condições nem garante os preceitos que 
a Câmara Municipal exige a privados. Este sempre foi um projeto de acalorado debate. Hoje, apresentamos 
um projeto sustentável e económico, que melhor serve a população e os trabalhadores desta casa, que o 
merecem”, referiu, na reunião do Executivo, Nuno Canilho, vereador da Câmara Municipal da Mealhada.

“Entre 2005 e 2009 tentou-se apresentar uma hipótese demasiado onerosa, com um custo provável de 
mais de 12 milhões de euros, que o Município abandonou, até porque tínhamos dúvidas sobre a legalidade 
da adjudicação do projeto de execução. Daí a adjudicação de um novo projeto, mais económico e que, 
julgamos, servirá, durante muitos anos, o Município e os munícipes”, explica Rui Marqueiro, presidente da 
Câmara da Mealhada.

REGADIO DE SANTA CRISTINA
ESTÁ A SER REABILITADO

Está em curso a empreitada de reabilitação do Regadio de Santa
Cristina, no concelho da Mealhada, uma obra que permitirá restituir o 
bom funcionamento hidráulico destes antigos canais de distribuição 
de água, essenciais a centenas de famílias que retiram da agricultura 
um suporte para o seu rendimento mensal.

A empreitada ascende a 112.990 euros e o prazo de execução dos
trabalhos é de 90 dias. O regadio tem origem na nascente da Encosta 
de Santa Cristina, estendendo-se pelos campos que circundam esta 
localidade da freguesia da Vacariça e que não têm outra forma de 
obter água para a rega das culturas.

A intervenção inclui limpezas na envolvente e nas próprias levadas, obras de entrada e implantação de
sistema de medição de caudal, construção de troços e levadas, reconstrução de paredes e fundo de levada,
fornecimento e reconstrução de caixas de distribuição e de bocas de rega, bem como o fornecimento de
novos talhadoiros e comportas.
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APROVADO SUBSÍDIO DE 40 MIL EUROS
PARA REQUALIFICAR
JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL COMBA

A Câmara da Mealhada aprovou a atribuição de uma verba 
de 40 mil euros, em reunião do Executivo Municipal, para 
apoiar as obras de requalificação da Junta de Freguesia de 
Casal Comba.

As diversas fissuras que as paredes exteriores apresentam
levaram a que fosse feito um estudo aprofundado que revelou 
uma situação grave, “verificando-se desligamentos efetivos nas 
paredes, que estão a afetar fortemente e de modo estrutural 
o edifício da Junta de Freguesia”. A Junta de Freguesia de 
Casal Comba solicitou o apoio financeiro da Câmara Municipal 

da Mealhada, no âmbito do apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda do interesse da 
população, para a execução da referida obra, apresentando um orçamento de obras que ultrapassa os 
33 mil euros (IVA incluído). Porém, o Executivo de Rui Marqueiro deixou salvaguardado o montante de 
40 mil euros, em caso de necessidade nesta obra.

A intervenção inclui a verificação do estado das fundações e, caso seja este o motivo das fissuras estruturais, 
as mesmas serão reforçadas com uma nova armadura e enchimento com betão. No interior, será executado 
um pórtico, de forma a suster as paredes e a cobertura, composto por uma viga metálica ancorada à laje 
do teto, junto da parede sul, assente em três pilares também metálicos junto das paredes exteriores.

“É uma situação realmente preocupante que deve ser corrigida o mais rapidamente possível para salvaguarda 
da segurança de quem lá trabalha e da população que recorre à Junta para tratar dos mais diversos 
assuntos”, sublinhou Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

112

863.000€
de investimento

40.000€
de subsídio

EXECUTIVO DA MEALHADA LANÇA
CONCURSO PARA BALNEÁRIOS
DO CAMPO DE FUTEBOL DO LUSO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do
Executivo Municipal, o lançamento a concurso da
Construção dos Balneários do Campo de Futebol
Municipal do Luso, uma obra que ultrapassa os 863
mil euros (IVA incluído) e que terá um ano de prazo
de execução.

A empreitada visa a construção dos balneários do 
Campo de Futebol Municipal do Luso, edificação esta 
que engloba instalações de apoio (duches, vestiários, 
instalações sanitárias, sala de massagens, sala de 
primeiros socorros/antidopagem), instalações de administração e serviços gerais, instalações técnicas e 
área de público (bar, bilheteiras, instalações sanitárias, etc.).

Este é já o segundo concurso lançado para o efeito, uma vez que o primeiro ficou deserto. “Foi um 
processo algo moroso porque teve alguns constrangimentos no âmbito do projeto e agora na fase de 
lançamento. Atualmente, os atletas servem-se de balneários/ contentor, mas o objetivo é dotar aquele campo, 
em definitivo, destas novas e modernas infraestruturas”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara da 
Mealhada.
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BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO ABRIU A 17 DE MAIO NA MEALHADA

Já entrou em funcionamento o Balcão Único do Prédio, no âmbito de um projeto da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM – RC), que tem como objetivo possibilitar aos cidadãos identificarem 
e registarem, gratuitamente, as parcelas de terrenos rústicos e mistos de que são proprietários.

O balcão da Mealhada, que abriu ao público no dia 17 de maio, situa-se na Rua Branquinho de Carvalho e
disponibiliza um serviço onde os munícipes poderão registar, sem qualquer custo associado, os seus prédios, 
identificando as localizações e os limites das suas propriedades, garantindo a proteção da sua titularidade.

Para já, devido à pandemia de Covid-19, o atendimento deverá ser efetuado preferencialmente sob marcação, 
através do número de telefone 231 200 980 ou pelo e-mail bupi@cm-mealhada.pt.

O novo serviço, além do registo de matrizes prediais rústicas e mistas, permite também a consulta, atualização 
e impressão de informação em vigor sobre uma determinada parcela, através da internet, em tempo real 
e a qualquer momento.

Na sessão de apresentação pública do projeto Balcão Único do Prédio - BUPi, Pedro Tavares, diretor da
Estrutura de Missão eBUPi, justificou a criação da plataforma, explicando que ela “é um ponto de partida 
para uma nova gestão, um novo planeamento territorial”, tendo como finalidade “identificar o território, 
mapeá-lo, convidando os cidadãos, os municípios e a Administração Central a agir em conjunto”, na medida 
em que, a título de exemplo, “há muitos cidadãos que sabem que têm terras, mas desconhecem a sua 
localização exata”.

Um projeto de identificação e registo de terrenos que a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, 
enalteceu na cerimónia, porque constitui mais um passo, em Portugal, para “melhorar a vida” dos cidadãos 
na gestão das suas propriedades e “uma revolução no registo predial”.

A criação deste novo serviço resulta de uma candidatura apresentada pela CIM - RC ao Programa 
Operacional Regional Centro 2020, contando com um investimento global superior a três milhões de euros.
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RESTAURANTES DA MEALHADA
ADEREM A PROGRAMA QUE DÁ 
DESCONTOS NAS REFEIÇÕES

São, para já, três os restaurantes do concelho da 
Mealhada que aderiram ao Programa Seleção 
Gastronomia e Vinhos, uma iniciativa que permite 
aos clientes obter descontos nas refeições e 
trocar um Passaporte Gastronómico por produtos 
locais. Os vouchers podem ser levantados no 
Posto de Turismo da Mealhada.

Churrasqueira Rocha, O Castiço e Octávio dos 
Leitões são, nesta fase inicial, os restaurantes que 
aderiram a esta iniciativa que visa apoiar a restau- 
ração, no âmbito da distinção Região de Coimbra: 
Região Europeia de Gastronomia 2021-2022.

As medidas de apoio incluem um Passaporte 
Gastronómico, um Voucher Restauração que 
dá descontos e o Menu Taste Coimbra Region. 
O Voucher Restauração permite ao portador ou 
agregado familiar obter um desconto de 15 euros numa refeição Menu Taste Coimbra Region de valor igual 
ou superior a 30 euros. O Menu Taste Coimbra Region é composto por um conjunto de 19 menus, um por 
município, com as iguarias singulares e diferenciadoras de cada concelho, levando turistas e visitantes numa 
viagem pelos sabores do nosso território. O Passaporte Gastronómico vai permitir registar os restaurantes 
Seleção Gastronomia e Vinhos nos quais o visitante ou turista consumiu a sua refeição, através de um 
carimbo, e, uma vez completo, poderá ser trocado por um cabaz de produtos de Denominação de Origem 
Protegida (DOP) da Região de Coimbra.

No caso da Mealhada, o menu Taste Coimbra Region é composto por iguarias como leitão, cabidela de 
leitão ou chanfana, como prato principal, sendo a refeição composta ainda por entradas, como iscas de 
leitão, e sobremesa, como morgado do Bussaco.
Este menu vai estar disponível apenas nos restaurantes que integram o Programa Seleção Gastronomia e
Vinhos, estando aberta a possibilidade de outros restaurantes se candidatarem à iniciativa delineada pela 
Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, em parceria com a Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), no âmbito da distinção Região de Coimbra: Região Europeia 
de Gastronomia 2021-2022.

O Passaporte Gastronómico e o Voucher Restauração podem ser levantados no Posto de Turismo da Mealhada 
(limitados ao número existente) e toda a informação pode ser consultada em www.tastecoimbraregion.pt.

“É mais uma medida que esperamos que dê um contributo para alavancar a nossa restauração e que, em
simultâneo, possa dar a conhecer a nossa gastronomia a novos visitantes. A restauração tem um enorme 
peso na economia local - temos muitas famílias que ganham o seu sustento neste setor – e, por isso, 
esperamos que se gerem impactos positivos com mais estas medidas”, sublinha Rui Marqueiro, presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada.

TURISMO
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MEALHADA APRESENTA VÍDEO PROMOCIONAL
INTEIRAMENTE FEITO POR MUNÍCIPES

A Câmara da Mealhada apresentou, dia 14 de maio, o novo vídeo promocional do Município, um produto 
feito, em todo o processo, desde a composição da música aos figurantes, edição e realização, por pessoas que 
residem no concelho. É um instrumento de promoção, de publicidade, mas que reflete com autenticidade 
o território, as suas gentes, cultura e tradição.

O vídeo, de cinco minutos, está já disponível em diversas plataformas digitais, tanto do Município como de 
outras entidades (o maior jornal diário nacional vai também disponibilizá-lo), funcionando como um convite, 
uma porta de entrada, ao concelho da Mealhada. Nele, estão todas as freguesias, estão a riqueza das 
coletividades e o artesanato, estão a gastronomia e os vinhos – com a tónica nas “4 Maravilhas da Mesa 
da Mealhada: Água, Pão, Vinho e Leitão” -, a beleza natural e arquitetónica, as infraestruturas desportivas, 
o Carnaval e a paisagem do concelho, com destaque para a Mata Nacional do Bussaco. E estão as pessoas. 
Músicos, desde logo Francisco Saldanha, que compôs a música original “Encontros”, a fadista Edna Costa, 
entre tantos outros, como Beatriz Cortesão, uma jovem que toca harpa e estuda música em Milão, mas fez 
questão de participar. Estão padeiras, bailarinas, artesãs, atletas, estão os restaurantes representados na 
sua gastronomia e as caves, nos seus vinhos. Estão horas, muitas horas de boa vontade de mais de uma 
centena de pessoas envolvidas, quer a dar a cara, quer nos bastidores, em dias de gravações dificultadas 
pelo contexto de pandemia e pelas condições meteorológicas.

“A ideia foi mostrarmos o nosso concelho sem recorrer a agências de publicidade. Queríamos ser o mais 
autênticos possível e creio que conseguimos dada a riqueza que temos, de pessoas, de atividades, de 
território. Tenho consciência de que estes cinco minutos refletem um trabalho de meses, que contou com 
a mobilização e boa vontade de toda a esta gente e, por isso, tenho que agradecer a todos esta contribuição 
para levar mais longe a nossa terra”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Veja o vídeo em
youtube.com/c/cmmealhada
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CÂMARA APOIA EDIÇÃO
DE 22 LIVROS DE AUTORES LOCAIS

A Câmara Municipal da Mealhada apoiou, até agora, a edição de mais de duas dezenas de livros de escritores 
do concelho, o último dos quais “A estaca na água”, título da publicação do autor mealhadense António 
Breda Carvalho, cuja apresentação decorreu, no dia 22 de maio, na Biblioteca Municipal da Mealhada.

“É com um enorme gosto que acolhemos a apresentação da mais recente obra deste autor da nossa terra, 
que tantos romances e contos já escreveu e tantos prémios e tantas distinções já recebeu. É um orgulho 
para o nosso concelho!”, sublinhou Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

BIBLIOTECA ORGANIZOU FINAL INTERMUNICIPAL
DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

A Biblioteca Municipal da Mealhada organizou, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Mealhada, dia 
16 de abril de 2021, a fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, reunindo crianças e jovens 
dos 19 municípios da CIM – Região de Coimbra. 

O Concurso Nacional de Leitura é o maior evento de promoção de leitura dirigido a estudantes e envolve centenas 
de alunos e professores de todo o país. Visa estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão 
leitora. A iniciativa tem como destinatários alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino 
secundário. É organizado pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a RTP, a Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas e a Rede de Bibliotecas Escolares, incluindo as municipais.

Na Mealhada, os alunos aprovados para disputar a fase intermunicipal foram João Mano, Letícia Oliveira, 
Matilde Simões (1.º ciclo), Isaac Serra, Matilde Rodrigues, Maria Eduarda Gomes (2.º ciclo), Maria da Luz 
da Cruz, José Conceição e Sofia Costa (3.º ciclo).

22 de maio 2021

“A estaca na água”
António Breda Carvalho
Biblioteca Municipal da Mealhada

29 de maio 2021

“Na mira do Bussaco”
Nuno Alegre
Cineteatro Messias - Mealhada

26 de junho 2021

“Vivências
e deambulações culturais”
Associação de Aposentados
da Bairrada (AAB)
Cineteatro Messias - Mealhada

18 de junho 2021

“Robim de Campanhã:
um patife sedutor”
Mário Silva Carvalho
Biblioteca Municipal da Mealhada

BIBLIOTECA
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CÂMARA ENTREGOU
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
AO CENTRO DE SAÚDE DA PAMPILHOSA

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Caminhos do Cértoma, 
na Pampilhosa, conta com uma Unidade Móvel de Saúde 
oferecida pela Câmara Municipal da Mealhada. “Um equipamento 
fundamental para acorrer às necessidades da população e 
também dos profissionais de saúde”, considerou o presidente 
da autarquia, Rui Marqueiro.

A viatura adquirida é semelhante à que havia sido entregue,
em janeiro, à Unidade de Saúde Familiar da Mealhada, com a
diferença de que esta é totalmente suportada pela Câmara
da Mealhada. A carrinha, elétrica, que está totalmente adaptada a Unidade Móvel de Saúde, custou 36.315 
euros (IVA incluído).

“A viatura da Mealhada foi parcialmente paga por nós, porque fazia parte de uma candidatura da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do projeto “Região de Coimbra + PROX IMIDADE. Como 
apenas era possível atribuir uma viatura por Município, a Câmara entendeu que cada USF deveria ter a sua, 
para que todos os profissionais de saúde do concelho pudessem ter condições para trabalhar e, por isso, 
adquirimos esta”, sublinhou Rui Marqueiro.

Rui Ribeiro, coordenador da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Cértoma, explica que a viatura será 
usada diariamente no apoio domiciliário, quer médico, quer de enfermagem. “É uma enorme ajuda da Câmara 
porque cobrimos uma área geográfica muito grande – da Pampilhosa ao Luso, Vacariça, Mala, Lendiosa, 
Carqueijo – e temos uma grande franja de população que está impossibilitada ou incapacitada de se deslocar 
à Unidade, o que nos obrigava a uma enorme despesa em táxi”, explica o clínico.

CÂMARA APOIA AQUISIÇÃO DE VIATURAS
PARA JARDIM DE INFÂNCIA DE SANT’ANA

O Jardim de Infância de Sant’Ana dispõe de duas novas viaturas para 
transporte de crianças, um investimento de 60 mil euros que foi
comparticipado, em 50%, pela Câmara Municipal da Mealhada.

As duas viaturas vão substituir um autocarro e uma carrinha, ambos 
em fim de vida, tendo em conta as regras de transporte de crianças. 
A instituição optou por duas carrinhas, que foram adaptadas às 
necessidades, criando oito lugares para transporte de crianças e um 
compartimento para acondicionamento dos sacos escolares. “Foi a 
solução que considerámos mais prática e a que melhor serve a 

instituição e as 120 crianças que a frequentam, seja no transporte para as Atividades Extra Curriculares, 
seja nos passeios ou na deslocação do ATL à escola. O apoio da Câmara foi absolutamente essencial para 
conseguirmos esta renovação”, refere Sandra Pinheiro, vice-presidente do Jardim de Infância de Sant’Ana.

“Sabemos que estes investimentos são obrigatórios, mas pesados para as instituições ou praticamente 
incomportáveis sem o apoio municipal. Por isso, é nossa prática apoiar, na medida do possível, as instituições, 
porque sabemos que o apoio se traduz na melhoria de condições para as crianças e as famílias”, sublinha 
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

AÇÃO SOCIAL
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PRAÇAS COM VIDA

Largo da Igreja Arinhos | Ventosa do Bairro
29 julho | 21h30

Largo da Capela Barrô | Luso
30 julho | 21h30

Largo das Gaiteiras | Antes 
31 julho | 21h30

Carqueijo | Casal Comba
31 julho | 21h30

INVASÕES FRANCESAS

Ciclo de cinema “Invasões Napoleónicas”
17, 24 e 31 julho

Terra Queimada (Storytelling #1)
3 julho | 21h30

Pernoita de Wellington (Storytelling #2)
31 julho | 21h30

MEALHADA, MORTÁGUA E PENACOVA UNEM-SE
PARA DAR VIDA ÀS PRAÇAS E ÀS INVASÕES FRANCESAS

Os municípios de Mealhada, Mortágua e Penacova uniram-se para desenvolver dois programas culturais em 
rede, tendo por base dois tipos de património comum: as praças das aldeias, que ganharão vida com cinema, 
teatro e música, e as Invasões Francesas e os seus marcos históricos deixados no território.

Os programas vão desenrolar-se ao longo de 12 meses, com diversas atividades culturais, itinerantes, que vão 
dar vida aos três municípios, no âmbito da candidatura ao Programa Cultural em Rede, cujo financiamento 
ronda os 544 mil euros.

O programa “Noites de Verão – Praças com Vida: Cultura, Património e Animação”, com um investimento
de 288.381,08 euros, promete dar vida às praças das aldeias, jardins e centros históricos com artes de rua, 
cinema, música, teatro, folclore, marionetas.

Já o programa “Marcos Históricos: Invasões Francesas – A encruzilhada do Bussaco” tira partido desse
património comum, o Bussaco e a sua história, nomeadamente no que à terceira invasão francesa diz respeito. 
O programa, que ascende a 255 mil euros, inclui um conjunto de ações que remetem para os dias que 
antecederam a Batalha do Bussaco, a 27 de setembro de 1810, para o campo de batalha e para a retirada 
das tropas, atravessando os municípios. O ponto alto desta iniciativa desenrola-se em setembro, 
nomeadamente com a Semana Napoleónica, que inclui recriações, passeios encenados e espetáculos, 
mas teve início no dia 22 de maio com a estreia, nos três municípios, do documentário “A primeira linha 
de Wellington”, de Paulo Fajardo.

CULTURA
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ROTA CULTURAL DE ARTE URBANA NASCE NA MEALHADA

A Câmara Municipal da Mealhada inaugurou a Rota Cultural Urban Art, um projeto apoiado financeiramente 
pela autarquia, que resultou de um trabalho de arte urbana executado, em maio, pelos alunos do curso de 
Multimédia da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), em muros e paredes das sedes das cinco 
freguesias e da união de freguesias do concelho.
Inserido no projeto “180º Mealhada”, da Living Place, e com o apoio das autarquias locais, seis trabalhos de arte 
urbana ganharam vida em muros e paredes por todo o concelho e agora aguardam pela chegada de visitantes. 
Todos os painéis retratam um pouco da história de cada freguesia e têm um trabalho prévio de pesquisa 
associado, que durou vários meses. Na Mealhada, a dedicatória “obrigado, heróis” foi a forma encontrada 
pelos autores de homenagear os bombeiros voluntários pela dedicação e entrega ao próximo; na Vacariça, 
foi dada ênfase ao desaparecido mosteiro que, outrora, foi um marco importante na freguesia; o Luso-Bussaco 
desafia à resolução de um enigma; Pampilhosa convida à descoberta da história de locais e associações; 
Barcouço impressiona pela tridimensionalidade; Casal Comba destaca-se pela beleza e simplicidade.
A acompanhar os painéis está um código QR de leitura no local, através de telemóvel, com informações 
sobre a localização do percurso (com mapa incluído), história local e autores, para quem quiser explorar 
o significado de cada um dos trabalhos.

“PALCO AO CONTRÁRIO” LEVA ARTISTAS ÀS FREGUESIAS DA MEALHADA

O “Palco ao Contrário” anda pelas freguesias. Nos meses de junho e julho, este programa cultural, que durante 
os tempos mais restritivos da pandemia foi realizado online a partir do Cineteatro Messias com artistas locais, 
apresenta-se agora ao vivo, em coretos, palcos e praças de dez localidades, em dez espetáculos com a 
participação de dez artistas/bandas do concelho.
O Palco ao Contrário nas freguesias começou a 25 de junho e termina a 17 de julho. São dez concertos do 
mais diverso tipo de música, do fado ao pop/rock, com uma caraterística comum: todos os artistas são 
residentes no concelho da Mealhada.
Todos os espetáculos são gratuitos e cumprem as orientações da Direção-Geral da Saúde.
“Esta é uma forma que encontrámos para descentralizar a oferta cultural e, em simultâneo, para apoiar os 
artistas residentes no concelho da Mealhada, que pertencem a uma das classes mais penalizadas pela
pandemia”, refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.
“Os artistas do nosso concelho - todos os artistas! - merecem-nos a maior consideração e respeito. São, a
par de tantos outros profissionais, um orgulho do e para o nosso município. Nos momentos difíceis, como
aquele que atravessamos, a Câmara deve dar-lhes a mão e ajudar, na medida das suas possibilidades. O que 
estamos a fazer não é dar subsídios. É dar-lhes trabalho e pagar-lhes esse trabalho. É fazê-los sentirem-se 
úteis, estando eles a ser efetivamente úteis”, explica Rui Marqueiro.
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MEAJAZZ 2021

O MeaJazz – Festival de Jazz da Mealhada vai 
regressar, no primeiro fim de semana de setembro, 
com as diferentes correntes e sonoridades musicais 
trazidas por artistas/grupos de quatro países: 
Bielorrússia, Itália, Brasil e Portugal. Os concertos 
desta 4ª edição do evento decorrerão no 
Cineteatro Messias e o acesso será gratuito.

Depois da interrupção ocorrida em 2020, devido 
à pandemia, o Festival de Jazz da Mealhada regressa 
nos dias 3 e 4 de setembro (sexta-feira e sábado), 
contando, este ano, com projetos musicais bastante 
heterogéneos, com influências múltiplas, da fusão 
à bossa nova, do ethno jazz ao folk, dos ritmos 
sincopados da música brasileira às vibrações do 
funk, afrobeat e vozes tribais.

No primeiro dia, subirão ao palco do Meajazz, a 
partir das 21h, Maria Casal, cantautora e guitarrista 
portuguesa, Ciro Cruz Quarteto, formação musical 
brasileira liderada pelo músico homónimo, e 
Sónia Pinto, cantora portuense que se distingue 
pelo encanto da sua poderosa voz, afetuosa, mas 
sempre quente, cheia de volume e profundidade.

No sábado, o festival contará com as atuações de 
Cucoma Combo, grupo italiano, liderado pelo 
baterista Marco Zanotti, que viaja por caminhos 
do soukuss congolês e do carimbó amazônico. 
Logo a seguir, será a vez de subir ao palco do MeaJazz o grupo Mova Dreva, um quarteto de ethno jazz que 
tem como ponto de partida a cultura folk Bielorussa. Vénus Matina, formação de Aveiro que apresenta 
uma sonoridade que conjuga composições e arranjos com claras influências do jazz, fusão e bossa nova, 
será o terceiro grupo a atuar. O festival encerrará com Luís Martelo, trompetista mealhadense recentemente 
galardoado com a Medalha de Bronze dos Global Music Awards, como terceiro melhor instrumentista do 
mundo e que lança agora o seu primeiro álbum de originais a solo “All of me”. Para este concerto, Martelo 
convida as filarmónicas Lyra Barcoucense e Pampilhosense.

Recorde-se que o Meajazz teve início em 2017, numa clara aposta da Câmara da Mealhada na diversificação 
da oferta cultural na cidade e até na região, uma vez que não existe nenhum evento do género nas 
proximidades e com entradas completamente livres. O festival conta, uma vez mais, com o mecenato 
cultural do restaurante “Rei dos Leitões”, que apoia o MeaJazz ininterruptamente desde a sua primeira 
edição. “Felizmente, voltamos a ter condições de realizar, em segurança, um evento único, que tem valor 
por si mesmo, que proporciona aos nossos munícipes e visitantes ouvir música de excelência, embora nem 
sempre fácil e acessível a todos”, sublinha o presidente da Câmara, Rui Marqueiro, destacando o facto de 
“uma empresa privada - o Rei dos Leitões - apoiar o evento sem nunca regatear esforços, sempre de forma 
empenhada e ativa”. “É um exemplo que muito elogiamos e cuja importância sabemos reconhecer e que 
devia ser seguido por outras empresas. São todos muito bem-vindos!”, afiançou o autarca na conferência 
de imprensa de apresentação do festival.

O Meajazz é um evento organizado pela Câmara Municipal da Mealhada, com o mecenato do restaurante 
Rei dos Leitões e o apoio à Produção da Associação Motivos Alternativos.
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CINETEATRO MESSIAS 

O Cineteatro Messias, com todas as condicionantes 
impostas pela pandemia, voltou, neste trimestre, a 
registar casa cheia em diversos espetáculos, como 
“Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, com duas 
sessões esgotadas, TIM, Olla Tchou, a História do 
Soldado de Stravinsky ou o teatro infantil “Viagem 
ao mundo encantado”. 

CINETEATRO MESSIAS 

A partir de setembro, regressam os grandes 
espetáculos, do teatro à musica, do stand-up ao 
teatro infantil.

C MESSIASCINETEATRO MESSIAS
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água+saneamento
+resíduos urbanos

225,96€
valor médio/ano 

Mealhada

água+saneamento
+resíduos urbanos

300€ e 400€
valor médio/ano 

CIM-RC

MEALHADA TEM DAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO
E RESÍDUOS MAIS BAIXAS DA REGIÃO DE COIMBRA

A Mealhada integra o grupo dos três municípios com tarifas de água, de saneamento e de resíduos mais 
baixas no universo dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC), segundo 
um estudo independente da Deco Proteste.

Uma família do Município da Mealhada que gaste 120 metros cúbicos de água por ano - estimativa feita 
para uma família de três pessoas tendo em conta um gasto de 10 mil litros (10 m3) por mês, terá um gasto 
anual de água 113,82€, o terceiro valor mais baixo nos 19 concelhos que integram a CIM- RC, logo a seguir 
a Cantanhede e Arganil. E se à água se juntar as tarifas 
de saneamento e de recolha de resíduos urbanos, a 
família tem uma despesa global de 225,96€, também 
o terceiro valor mais baixo da CIM- RC e muito longe 
dos valores máximos praticados em alguns municípios, 
onde os valores se situam entre os 300 e 400 euros.
O estudo realizado pela Deco – Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor coloca ainda um outro 
cenário, que tem como referência uma família um pouco 
maior, com um gasto mensal de 15 metros cúbicos de 
água e anual de 180 metros cúbicos. O gasto anual de 
água será de 160,11€ e o combinado – água, saneamento e resíduos – situa-se nos 313,16€, permanecendo 
a Mealhada no terceiro lugar com valores mais baixos e muito aquém dos valores alcançados nos municípios 
mais caros, onde se chegam a ultrapassar os 500 euros.

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinha o grande esforço que é feito para manter um 
preçário acessível, até porque “a Mealhada compra a quase totalidade da água que abastece o concelho, 
ao contrário de alguns municípios que têm a sorte de ter nascentes próprias de água com qualidade”.
“Lutamos pelo melhor para os nossos munícipes, porque é por eles que governamos e é nossa obrigação
oferecer as melhores condições de vida no nosso concelho. Estes dados independentes agora revelados 
pela Deco demonstram que estamos no bom caminho e a prosseguir políticas de gestão autárquica eficazes 
e verdadeiramente amigas de quem cá vive”, afirma o autarca.

O estudo da Deco, que se reporta às tarifas da água, de saneamento e de resíduos em vigor em 2020, analisou 
os 924 tarifários praticados nos municípios portugueses, revelando que as tarifas de abastecimento de água 
continuam mais elevadas nos municípios que realizaram contratos de concessão com entidades gestoras.

AMBIENTE
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CÂMARA DISTRIBUI QUATRO MIL ECOPONTOS GRATUITOS 
PARA DAR INÍCIO À RECOLHA DE RESÍDUOS PORTA-A-PORTA

O “Mealhada Porta-a-Porta” vai passar, imediatamente, para o terreno com a distribuição de quatro mil 
ecopontos domésticos para recolha separada de vidro, papel/papelão e plástico/embalagens. 

Os munícipes podem, a partir de agora, fazer reciclagem sem sequer saírem de casa. Os serviços 
municipais irão iniciar já, na cidade da Mealhada, esta distribuição porta-a-porta. Cada munícipe recebe em 
casa três contentores, de 120 litros cada: um de tampa amarela, para reciclagem de plástico e metal; outro de 
tampa verde, para papel e cartão; e um terceiro de tampa azul, para o vidro. Existe ainda a possibilidade de 
qualquer munícipe (cujo contacto, por exemplo, não tenha sido possível) fazer a inscrição no site do município 
ou na Secção de Águas da Câmara Municipal. Este projeto abrange também os prédios em propriedade 
horizontal, neste caso, com a cedência de contentores de 240 litros, com exceção do vidro, que se mantêm o 
volume de 120 litros.

O processo depois é simples: no seu dia a dia, a população vai enchendo os contentores e apenas tem que 
ter a preocupação de os colocar à sua porta nos dias definidos de recolha.

O projeto tem como objetivo aumentar a quantidade de material reciclado recolhido e, consequentemente, 
a percentagem de reciclagem do Município, contribuindo para a economia circular e melhorando o seu 
desempenho ambiental. Desta forma, conseguir-se-á reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados e os 
custos com o seu tratamento.  

O "Mealhada Porta a Porta" está integrado na candidatura ao Aviso POSEUR-11-2017-22.

Como funciona? O munícipe será contactado pessoalmente pelos serviços da autarquia, receberá um ecoponto 
e assinará um formulário de receção deste equipamento. Neste contacto será efetuada a descrição do projeto 
e explicada a forma como irá funcionar, sendo realizada uma pequena ação de sensibilização. Caso não seja 
possível o contacto pessoal, o munícipe poderá inscrever-se no projeto, preenchendo o formulário disponível 
em www.cm-mealhada.pt ou na Secção de Águas da autarquia. Após a receção deste documento e a sua 
validação, proceder-se-á ao agendamento e entrega do equipamento.

Após a receção do ecoponto, poderá começar a fazer a reciclagem. Nos dias estipulados, coloca os contentores
à porta para que os resíduos sejam recolhidos pelos serviços municipais. Apenas serão recolhidos resíduos 
devidamente separados. 

Este projeto abrange também os prédios em propriedade horizontal, neste caso, com a cedência de 
contentores de 240 litros, com exceção do vidro, que se mantêm o volume de 120 litros.
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MUNICÍPIO DA MEALHADA ENSINA CRIANÇAS
A UTILIZAREM A BICICLETA EM SEGURANÇA

A Câmara Municipal de Mealhada, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mealhada, está a promover 
o uso da bicicleta, junto das crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), no âmbito do 
Edubike - Programa de Promoção da Bicicleta.

O Edubike tem duas vertentes do Programa Operacional Pedalar: uma direcionada ao pré-escolar (PréPOP) 
e outra ao 1.º CEB (POP). O PréPOP é uma ferramenta “faz-de-conta”, onde se propõe que crianças com 
idade pré-escolar encarnem várias personagens e assumam diferentes papéis e funções: o polícia sinaleiro, 
o dono da estação de carregamento de energia elétrica das bicicletas, o encarregado do ecoponto e do 
centro de reciclagem, etc. Todo este contexto é criado e adaptado à sala de aula ou ao espaço exterior, onde 
as crianças podem andar mais livremente de bicicleta, não existindo, por isso, uma limitação para a prática das 
atividades. O cenário a criar contemplará uma rotunda, uma estação de carregamento elétrico (faz de conta) 
das bicicletas, um ecoponto, um centro de reciclagem e alguns arranha-céus, tudo ao tamanho dos pequenos 
residentes, de modo a desempenharem os seus papéis na cidade, a brincar. A cidade é construída a partir 
do aproveitamento de caixas de papelão, transformando-as em objetos, edifícios ou serviços que cada 
escola queira implementar na sua cidade.

O POP consiste num jogo de aprendizagem que estimula as crianças do 1.º CEB a perceberem melhor este 
conceito de mobilidade suave e ciclável e de cidadania, com ênfase na experimentação e na promoção da 
aprendizagem por via da interação. Para além dos jogos, são também promovidas práticas no contexto social 
e urbano onde se vêem perante situações do dia-a-dia, numa cidade criada por linhas no chão e por onde 
as crianças podem circular com a devida precaução e sob normal de conduta de um espaço citadino real. 
As crianças são ensinadas a respeitar todos os utilizadores da via pública, sejam condutores, peões ou 
utilizadores de qualquer meio de transporte, promovendo a segurança rodoviária. No final será feita uma 
associação de valores entre a bicicleta, a saúde, a qualidade do ar e a preservação da nossa casa (planeta).

Para o desenvolvimento das várias iniciativas do programa, o Município de Mealhada irá disponibilizar diversos 
materiais que circularão por vários estabelecimentos de ensino: 10 balance bikes (bicicletas sem pedal); 
20 capacetes; 8 bicicletas roda 20’’; 2 bicicletas adaptadas a crianças com Necessidades Educativas Especiais 
(Pré-escolar e 1º CEB); um conjunto de caixas previamente desenhadas para recriação da cidade no âmbito 
do PréPOP; transferes para pintura de chão de uma cidade de mobilidade e jogos populares para o POP; 
jogos amovíveis e preparados para recreio com quatro obstáculos em madeira (ponte d’equilíbrio, dá cá 5, 
árvore e sobe e desce).

Esta atividade integra um projeto mais amplo, designado de “Mealhada +: educação, bicicleta e sustentabilidade”, 
financiado pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Aviso nº779/2020.
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SISTEMA DE BICICLETA PARTILHADA “BIPE-BIPE”
JÁ ESTÁ AO DISPOR DA CO MUNIDADE

O sistema de bicicleta partilhada da Mealhada “Bipe-Bipe” já está ao serviço da população. O processo é
simples e gratuito: o utilizador deve registar-se, obter o seu cartão e, de seguida, pode usar as bicicletas. 
O cartão tem a validade máxima de um ano.

Neste momento, há duas as estações de parqueamento com bicicletas disponíveis: uma localizada junto à 
Câmara Municipal da Mealhada e outra junto ao Centro de Interpretação Ambiental, no Parque da Cidade da 
Mealhada. Para usar as Bipe-Bipe, o munícipe tem que fazer um registo - na secretaria da Câmara Municipal, 
no Posto de Turismo da Mealhada ou no Centro de Interpretação Ambiental - que lhe conferirá a atribuição de 
um cartão de utilizador que permite desbloquear a bicicleta nas duas estações de parqueamento. Cada 
utilização decorre por um período máximo de duas horas, seguido de 30 minutos de paragem obrigatória para 
nova utilização.

O sistema esteve em fase de teste, com utilização por parte dos alunos das escolas, mas passa agora para 
o uso de toda a comunidade.

Enquadrado nesta temática da mobilidade e no âmbito da Pacto de Autarcas 2030 e na Estratégia de 
Mobilidade Sustentável da Região de Coimbra, surgem as Bipe-Bipe, que integra uma estratégia de 
sustentabilidade alargada que abrange várias vertentes: o uso de sistemas que permitem a diminuição do 
consumo de recursos e o aumento da eficácia da sua utilização; a exploração do conceito multimodal de 
deslocações urbanas com a otimização da utilização da bicicleta (deslocações mais amigas do ambiente); a 
mudança de estilos de vida; o conhecimento; o avanço tecnológico; a melhoria da qualidade ambiental de 
todos os cidadãos (local e globalmente).

“É um sistema piloto de bicicletas partilhadas que estamos a implementar no sentido de criar uma cidade para 
as pessoas, promovendo a utilização de meios de transporte mais amigos do ambiente e estilos de vida 
saudáveis. Se pudermos fazer pequenas deslocações e até dar passeios de bicicleta, porque não o haveremos 
de fazer?”, sublinha Rui Marqueiro, apelando a que a população experimente as Bipe-Bipe.

O sistema de bikesharing colaborativo, que envolve a autarquia, as escolas locais, as empresas, as associações, 
experts da bicicleta e a comunidade em geral, é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do “Mealhada 
Bike Lab – laboratório da bicicleta”, financiado pelo Fundo Ambiental no projeto “Mealhada +: educação, 
bicicleta e sustentabilidade”.

O novo Sistema de Bicicletas Partilhadas da Mealhada está já a ser testado pelos alunos do ensino secundário, 
do Agrupamento de Escolas da Mealhada e da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), com a
identificação e o reconhecimento, no terreno, de percursos cicláveis seguros.

Toda a informação sobre o Bipe-Bipe está disponível em https://bipe.cm-mealhada.pt/.

19



MUNICÍPIO DA MEALHADA ADERE AO ACORDO EUROPEU CIDADE VERDE

O Município de Mealhada aderiu ao Acordo Cidade Verde (Green City Accord), um movimento voluntário 
de autarcas europeus empenhados na proteção do ambiente. No âmbito desta iniciativa da Comissão 
Europeia, que pretende incentivar cidades de toda a Europa a tornarem-se mais limpas e saudáveis, a 
autarquia compromete-se a intensificar esforços, até 2030, em cinco áreas-chave: ar, água, natureza e 
biodiversidade, economia circular e resíduos e ruído.

A adesão ao Acordo Cidade Verde não implica qualquer pagamento, mas impõe ao Município da Mealhada 
metas rigorosas, que vão além dos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação europeia. Do ponto de 
vista dos benefícios, a participação da Mealhada no movimento assegura maior visibilidade às suas ações 
e apoio técnico na sua implementação. Pertencer a esta rede de cidades sustentáveis permitirá ainda a 
troca de experiências, de conhecimentos e de boas práticas entre municípios europeus, bem como o acesso 
a informação sobre financiamentos disponíveis.

Para Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, “os compromissos assumidos corroboram
uma estratégia de promover um território ambientalmente sustentável, com menos poluição e que garanta 
uma melhor qualidade de vida a todos os munícipes, e uma visão de entregar o planeta e o concelho 
melhor às gerações futuras”.

Os municípios aderentes ao Acordo Cidade Verde partilham uma visão de que, “em 2030, as cidades serão 
locais atraentes para viver, trabalhar e investir, e apoiarão a saúde e o bem-estar dos europeus. Todos 
respirarão ar puro, desfrutarão de água limpa, terão acesso a parques e espaços verdes e sentirão menos 
ruído ambiente. A economia circular será uma realidade e o desperdício será minimizado, graças a uma 
maior reutilização, recuperação e reciclagem”.

Em fevereiro de 2017, o Município da Mealhada aprovou o Plano de Ação para a Eficiência Energética 
(PAEEMealhada), a 29 de junho de 2018 subscreveu o Pacto de Autarcas para a Energia e Clima 2030, 
a 17 de junho de 2020 subscreveu o Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na Região 
Centro (PIVECRC), a 30 de setembro de 2020 aprovou o Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima 
com a proposta de medidas para atingir a redução de CO2 em 40%, até 2030, e a 16 de novembro de 2020 
subscreveu a Declaração Europeia das Cidades Circulares.

A autarquia tem em curso um conjunto de projetos que pode traduzir-se em boas práticas no âmbito do
Acordo Cidade Verde, com destaque para a empreitada de ampliação da Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) da Mealhada, para o investimento nos sistemas em baixa, com vista ao controlo e redução 
de perdas no concelho de Mealhada e à reabilitação dos sistemas de distribuição e adução de água.
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MEALHADA RECEBEU
COMPETIÇÕES
INTERNACIONAIS
DE HÓQUEI EM PATINS

O Pavilhão Municipal do Luso 
recebeu, em abril, a primeira fase da 
Liga Europeia de hóquei em patins, 
uma qualificação comprimida em 
três dias que decorreu sem a 
presença de público devido às 
restrições no âmbito da situação 
de pandemia. Posteriormente, a 
Final Four foi dispu- tada pelos 
vencedores de cada um dos grupos 
e pelo melhor segundo classificado 
dos três grupos, também no Luso, 
entre 15 e 16 de maio.

“A Mealhada tem um importante histórico de receber competições nacionais e internacionais e, tendo 
em conta até o atual contexto de pandemia, este é um evento de inequívoco valor, quer em termos 
desportivos, quer em termos de economia e restauração locais”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da 
Câmara da Mealhada.

D

CÂMARA DA MEALHADA ADQUIRE DESFIBRILHADORES
PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS

A Câmara da Mealhada vai adquirir desfibrilhadores para as instalações desportivas municipais com atividade 
desportiva mais intensa. Um investimento que pode ascender aos 20 mil euros.

A autarquia da Mealhada vai adquirir, de imediato, desfibrilhadores para o Pavilhão Municipal do Luso, para 
o Pavilhão Municipal de Ventosa do Bairro e para o Pavilhão Municipal da Mealhada. Numa segunda fase, 
serão adquiridos também para o Centro de Estágios do Luso, o Pavilhão Municipal da Pampilhosa, as Piscinas 
Municipais da Mealhada e os estádios municipais Américo Couto (Mealhada) e Carlos Duarte (Pampilhosa).

Estes são os locais identificados pela Divisão de Desporto como sendo os prioritários, uma vez que são os 
que registam mais atividades, quer no que respeita ao uso das coletividades locais, quer no que se 
refere ao acolhimento de iniciativas de cariz nacional e internacional. “Este processo de aquisição dos 
desfibrilhadores já havia sido iniciado em maio, mas o recente incidente com um jogador da seleção 
dinamarquesa no Euro 2020 veio acentuar ainda mais esta necessidade. Apesar da lei estabelecer que este 
equipamento é obrigatório apenas em recintos desportivos com capacidade superior a cinco mil pessoas, 
consideramos que este é um investimento importantíssimo na melhoria da qualidade da oferta das nossas 
instalações desportivas”, explica Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O desfibrilhador automático externo (DAE) é um equipamento utilizado na paragem cardiorrespiratória (PCR), 
que tem como função aplicar uma carga elétrica no tórax, com o objetivo de reverter a paragem cardíaca 
e fazer com que o coração volte a contrair e bombear sangue para o corpo, nomeadamente, para o cérebro 
e coração. O DAE pode ser utilizado por não profissionais de saúde e, neste processo de compra, que está 
a decorrer, está já prevista a formação de pessoal para o manuseamento de cada um dos equipamentos.

DESPORTO
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EXECUTIVO ASSINALOU DIA DA CRIANÇA
COM TEATRO INFANTIL E OFERTA DE UM LIVRO A 1200 CRIANÇAS

A Câmara da Mealhada assinalou o Dia da Criança com um espetáculo infantil, gratuito, no Cineteatro Messias, 
dia 6 de junho, e a oferta de um livro, no próprio dia 1 de junho, a todas as crianças do concelho a frequentar 
jardim de infância, escolas do primeiro ciclo e instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Foram cerca de 1200 as crianças, que frequentam o pré-escolar público e privado e o 1.o CEB em 
11 jardins de infância, seis escolas e diversas IPSS, no concelho da Mealhada, que receberam um livro como 
forma de comemoração do Dia da Criança (1 de junho).

A autarquia ofereceu ainda o espetáculo de teatro infantil “Viagem a um mundo encantado”, que decorreu 
no dia 6 de junho (domingo), no Cineteatro Messias. A peça é uma viagem pelos vários sucessos dos filmes 
de animação, com muitas personagens que fazem as delícias dos mais pequenos: uma princesa do gelo, 
um príncipe das arábias, uma princesa presa na torre, uma sereia… Mas a história retrata também vários 
problemas da sociedade atual, colocando os pais a pensarem nalgumas questões como o abuso de poder, 
a amizade, a tolerância, o amor, a aceitação da diferença, a superação das dificuldades.

Recorde-se que, habitualmente, a Câmara da Mealhada organiza, neste dia, em conjunto com diversas
entidades, um dia de múltiplas atividades no Parque da Cidade. No ano passado, devido à Covid-19, esta
iniciativa não se realizou e, este ano, em concertação com o Agrupamento de Escolas da Mealhada, foi
decidido evitar-se também celebrações potenciadoras de aglomerados de crianças.

“Num ano tão difícil para as crianças mais pequenas, achámos que devíamos assinalar este dia ainda de uma 
forma bastante comedida, mas não deixando de lhes dar alguma alegria, proporcionando algo de diferente 
a propósito desta data. Esperemos que, no próximo ano, já consigamos fazer esta grande festa no Parque 
da Cidade da Mealhada”, refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal.

EDUCAÇÃO
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ONZE ECO-ESCOLAS NA MEALHADA
HASTEARAM BANDEIRA DO AMBIENTE

As onze escolas do concelho da Mealhada galardoadas pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) hastearam as 
bandeiras Eco-Escolas no âmbito das comemorações do 
Dia Mundial da Terra e do Dia Internacional Eco-Escolas.

O hastear da bandeira verde à porta de cada uma das escolas 
é apenas o ato simbólico de um projeto que envolve alunos, 
professores, Agrupamento de Escolas e Câmara Municipal 
da Mealhada e comporta inúmeras atividades como a criação 
de hortas biológicas, jardins, atividades de recolha de lixo e 
limpeza e criação de compostores orgânicos nas escolas.

Implica também sessões relativas ao 7 R’s da sustentabilidade - 
Repensar, Recusar, Reduzir, Recuperar, Reutilizar, Reciclar 
e Reintegrar – para todos os alunos do 5º ao 9º ano de 
escolaridade, realizadas pelo Centro de Interpretação 
Ambiental da Mealhada.

Os estabelecimentos distinguidos, este ano, pela ABAE são
a EB2 da Mealhada, o Centro Escolar do Luso, o Jardim de Infância e a EB1 de Casal Comba, o Centro 
de Assistência Paroquial da Pampilhosa, a Escola Profissional Vasconcellos Lebre e os jardins de Infância 
da Pampilhosa, Canedo, Quinta do Valongo, Antes e Carqueijo.

O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em 
Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido 
pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Trata-se de um programa coordenado 
a nível internacional, nacional, regional e de escola.

CÂMARA APROVA AUXÍLIOS ECONÓMICOS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, a atribuição de auxílios económicos 
para aquisição de material escolar para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2021/2022. 
Os encarregados de educação podem apresentar candidatura, até dia 15 de julho de 2021, no Serviço de 
Ação Social.

Os apoios definidos destinam-se a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico inseridos no 1.º e 2.º escalões de
rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família. A Câmara aprovou a atribuição de 30 euros 
de subsídio para alunos do 1.º escalão e de 20 euros para os alunos que se encontram no 2.º escalão.

Sendo a generalidade dos manuais gratuitos, este apoio do Município da Mealhada visa apoiar os agregados 
familiares socialmente desfavorecidos na aquisição de material escolar essencial.

As candidaturas devem ser entregues, presencialmente, no Setor de Ação Social ou remetidas por correio 
eletrónico (auxilioseconomicos@cm-mealhada.pt), entre o dia 12 de maio de 2021 e o dia 15 de julho de 2021.

Os encarregados de educação podem candidatar-se mediante o preenchimento e entrega do Boletim
de Candidatura relativo ao ano de 2021/2022, acompanhado de documento comprovativo do escalão de
posicionamento para efeitos de atribuição de abono de família.
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AUTARQUIA CONVIDA EMPRESÁRIOS
PARA ANALISAR FUNDO DE TRANSIÇÃO JUSTA

A Câmara da Mealhada promoveu, no dia 6 de abril, no Cineteatro Messias, um encontro com empresários
do concelho, com o objetivo de analisar os desafios do Fundo de Transição Justa da União Europeia, que 
se encontra em negociação. A reunião contou com a presença do secretário executivo da CIM - Região 
de Coimbra, Jorge Brito.

O Mecanismo para uma Transição Justa é uma ferramenta essencial para garantir que a transição para uma 
economia com impacto neutro no clima se faça de modo justo e sem deixar ninguém para trás, respondendo, 
dessa forma, aos efeitos económicos e sociais da transição, centrando-se nas regiões, indústrias e 
trabalhadores que maiores desafios enfrentam.

Num momento em que cada Estado-membro prepara o seu Plano Territorial para a Transição Justa (PTTJ), urge 
ao Município da Mealhada e às empresas do concelho adotarem uma atitude proativa e posicionarem-se, 
através da definição de uma estratégia que contribua para a neutralidade carbónica com enquadramento no 
Fundo, permitindo dessa forma alavancar a modernização e qualificação do sistema produtivo e o 
desenvolvimento local.

A sessão foi direcionada aos empresários com unidades de produção emissoras de gases de efeito de 
estufa (GEE), no concelho da Mealhada.

MEALHADA JUNTA EMPREENDEDORES DA REGIÃO
PARA INCENTIVAR CRIAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS

A Câmara Municipal da Mealhada, através do seu Espaço Inovação, e a Associação Comercial e Industrial 
da Bairrada e Aguieira (ACIBA) juntaram novos empreendedores e oradores experientes em diversas 
temáticas para “despertar o espírito empreendedor e a motivação para a criação de novas empresas”.
A iniciativa, denominada “Ponto Empreendedorismo”, decorreu nos dias 17 e 18 de junho, no Cineteatro 
Messias, na Mealhada.

De acordo com o presidente da Câmara, Rui Marqueiro, “a parceria entre a ACIBA e o Município da Mealhada 
nasce de uma necessidade mútua de potenciar o espírito empreendedor e alavancar a criação de novos 
negócios”. Por isso, “o ‘Ponto Empreendedorismo’ juntou, no mesmo palco, os mais recentes aventureiros do 
mundo empresarial com oradores experientes em temáticas pertinentes como os incentivos financeiros à 
criação de empresas, as boas práticas empresariais, os novos desafios para o futuro, inovar no meio 
empresarial, entre outras”.

“Tratou-se de uma iniciativa gratuita, dirigida à população em geral, que teve como intuito fomentar a partilha 
de conhecimento entre os intervenientes, enriquecendo, assim, um evento que se pretendeu dinâmico e de 
grande interação”, explicou o presidente da direção da ACIBA, Carlos Couceiro.

O “Ponto Empreendedorismo” contou com a participação de entidades e empresas que se encontram
instaladas no Espaço Inovação Mealhada, como é o caso da Associação Nacional de Gerontologia Social
(ANGES), que promove um envelhecimento ativo da população, da 4EcoSystem, que se dedica ao ramo
agroflorestal, e de outras que passaram por este equipamento municipal, nomeadamente a Living Place, 
uma empresa de animação turística.

Nos dois dias foram apresentados projetos de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas, com a 
abordagem de assuntos relacionados com a importância da presença digital e a internacionalização das empresas.

No “Ponto Empreendedorismo” marcaram presença representantes da ACIBA, das câmaras municipais 
da Mealhada, de Penacova e de Mortágua, da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, da Caixa de Crédito Agrícola, da Agência Nacional de 
Inovação, entre outros.

EMPREENDEDORISMO
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POPULAÇÃO TEM ACESSO A TRANSPORTE FLEXÍVEL
COM RECURSO A TÁXIS SUBSIDIADOS PELO MUNICÍPIO

O concelho da Mealhada passou a dispor do Serviço de Transporte Flexível a Pedido (SIT Flexi), um sistema 
implementado com recurso aos táxis licenciados no concelho, pagando o munícipe um valor, sendo o restante 
assumido pela autarquia e pela Comunidade Intermunicipal (CIM) – Região de Coimbra.

“Acreditamos que este sistema dará resposta a muitas das necessidades dos munícipes, porque permite-lhes 
estar na cidade às 9h para resolveram os seus assuntos e regressarem ao final da manhã. Cremos que 
este é mais um serviço que melhorará a qualidade de vida das populações”, sublinha Rui Marqueiro, 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O SIT Flexi é um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, que se encontra em funcionamento, desde 
março de 2020, nos municípios de Góis e Pampilhosa da Serra e que será alargado, agora, aos concelhos 
de Mealhada, Mortágua e Vila Nova de Poiares, por um período de seis meses, altura em que se fará 
uma avaliação do projeto.

ROTAS
SIT FLEXI MEALHADA

Rota 1
Carvalheiras; Louredo; Santa Cristina; Quinta do Valongo, Pego, Mealhada (Destino)

Rota 2
Salgueiral, Monte Novo, Várzeas, Luso, Mealhada (Destino)

Rota 3
Grada, Quinta Branca, Ferraria, Pisão, Cavaleiros, Barcouço, Mealhada (destino)

Rota 4
Póvoa do Garção, Arinhos, Ventosa do Bairro, Antes, Mealhada (destino)s.

Reserva de viagem

MOBILIDADE

800200201
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PROGRAMA APOIAR MUNICIPAL ALARGADO 
A EMPRESAS QUE NÃO OBTIVERAM APOIO NACIONAL

O programa APOIAR municipal da Mealhada alargou o seu âmbito e passou, a partir de agora, a contemplar 
empresas e empresários em nome individual que não viram as suas candidaturas aprovadas no programa 
nacional. O programa APOIAR municipal atribuiu, desde janeiro deste ano, mais de 66 mil euros de apoios 
a micro e pequenas empresas do concelho. 

Todas as empresas e empresários em nome individual que, por razões diversas, não puderam beneficiar do 
conjunto de apoios do Programa nacional APOIAR, podem candidatar-se ao Programa da Câmara da 
Mealhada. As empresas devem juntar à candidatura uma fundamentação clara e precisa das razões da 
inelegibilidade e será analisada, caso a caso, a possibilidade de obtenção do apoio municipal. As empresas 
beneficiadas têm de ter sede fiscal e estabelecimento no território do concelho.

Se inicialmente o programa municipal tinha o seu foco apenas nos beneficiários do APOIAR + e do APOIAR 
RESTAURAÇÃO, o programa alargou também as áreas passíveis de apoio, incluindo todas as variantes 
do APOIAR, como o APOIAR SIMPLES ou o APOIAR RENDAS. 

Não existe prazo para a candidatura e mesmo quem se candidatou, no início do processo, e não foi 
elegível, pode voltar a apresentar candidatura. As empresas que queiram concorrer a esta ajuda da 
Câmara da Mealhada terão de preencher o formulário de candidatura disponível no site do Município 
(www.cm-mealhada.pt/noticias/3823) e incluir nela as declarações de não dívida à Autoridade Tributária 
e à Segurança Social e cópia do termo de aceitação validado dos programas APOIAR, com o valor que 
lhes foi atribuído. No caso das empresas não elegíveis, devem apresentar a fundamentação precisa e 
clara da razão para a recusa do apoio nacional. 

A candidatura deverá ser entregue em papel, no Espaço Inovação Mealhada, ou enviada para o e-mail 
espacoinovacao@cm-mealhada.pt. Neste caso, o formulário deve vir assinado digitalmente.

O Programa APOIAR Municipal atribuiu, desde janeiro, 66.108,46€ a 46 micro e pequenas empresas do 
território, dos setores da restauração e similares, indústria alimentar, comércio, alojamento, agências de 
viagens, transportes e armazenagem, cabeleireiros e institutos de estética e atividades cinematográficas, 
desportivas, de diversão, recreativas, teatrais e artísticas.

CÂMARA DÁ APOIO DE 73 MIL EUROS A BOMBEIROS E BUSSACO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, a atribuição de 73.482 mil euros de 
apoios à Fundação Mata do Bussaco (FMB) e aos bombeiros voluntários da Mealhada e da Pampilhosa.

O apoio à FMB, aprovado por maioria, é de 70 mil euros e visa assegurar os custos fixos daquela instituição, 
como salários (nomeadamente da equipa de florestais que se manteve em funções), impostos, contribuições 
e outras despesas. A FMB esteve encerrada de 15 de janeiro a 5 de abril, devido à pandemia, pelo que 
não registou qualquer receita oriunda de visitantes. “Contudo, os trabalhos de conservação e manutenção 
da mata prosseguiram ao longo dos três meses, sem que haja contrapartida pelo lado da receita, a qual 
se revela praticamente nula”, refere o pedido de apoio dirigido à Câmara da Mealhada.

Os subsídios concedidos às duas corporações de bombeiros do Município enquadram-se no “Plano de Ação 
para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal”. À Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Mealhada foi atribuído um apoio de 1500 euros, enquanto à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Pampilhosa foi atribuído um apoio de 1.982 euros (inclui a aquisição das munições).

As várias ações de controlo e destruição de ninhos, bem como de toda a gestão da informação relacionada 
com a vespa velutina, vigilância passiva, vigilância ativa, formação, divulgação e monitorização contam com a 
colaboração dos bombeiros e incluem a testagem de novas metodologias.

APOIOS
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REUNIÕES DE CÂMARA
DELIBERAÇÕES
APOIOS A FREGUESIAS
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, na última reunião do Executivo Municipal, a atribuição de um
subsídio de 20 mil euros à Junta de Freguesia de Luso para a aquisição de uma máquina basculante (dumper), 
que servirá para auxiliar os funcionários na limpeza/ manutenção de jardins, valetas e linhas de água e 
nas operações de proteção civil e socorro da população em situações de emergência.

Na opinião do presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, “este é um equipamento
fundamental no apoio às tarefas realizadas pelos trabalhadores da Junta de Freguesia de Luso, dada a 
importância de acautelar a limpeza/manutenção dos espaços e, desta forma, prevenir ou minimizar os efeitos, 
cada vez mais recorrentes, de catástrofes, ao nível de incêndios e condições climatéricas adversas”.

Para a Junta de Freguesia de Luso, a aquisição traduzir-se-á num “reforço de peso para a equipa, capa- 
citando-a, sempre que necessário, para intervir com rapidez e meios adequados, sendo também uma aposta 
clara na autonomia dos serviços”.

Recorde-se que a Junta de Freguesia de Luso solicitou apoio financeiro à Câmara Municipal da Mealhada 
para a aquisição de um dumper 4X4, com pá frontal e um pequeno braço de retroescavadora, no âmbito 
do apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda do interesse da população, consagrado na 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Na mesma reunião de Câmara, o executivo, liderado por Rui Marqueiro, aprovou a atribuição de uma verba 
de 20 mil euros a cada uma das freguesias - Barcouço, Casal Comba, Luso, Pampilhosa, Vacariça e União 
das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes - para reforço, ainda em 2021, da capacidade de 
prossecução das suas competências materiais, no valor total de 120 mil euros. A proposta vai agora ser 
submetida à Assembleia Municipal da Mealhada

SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÕES
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Depois de ler este boletim, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
ECOPONTO

AZUL

Agenda on-line


