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bem-vindo
Editorial
Julho, agosto e setembro foi um trimestre de intensa atividade cultural com o teatro, a música e o cinema a
irem às nossas praças, às nossas aldeias e vilas. Voltámos a ter o Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada,
que se revelou, nesta sua 4ª edição, mais um sucesso e que, acredito, seja já uma marca deste Município
que terá a continuidade garantida.
Ainda no campo da cultura, ficam instituídos dois prémios literários e um historiográfico que homenageiam
grandes personalidades do concelho: António Augusto Costa Simões, Maria da Nóbrega e Adelino Melo,
mealhadenses de alma grande que nos devem orgulhar. Bem hajam!
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Destaque

revalorização do Marco Miliário da Mealhada
A Câmara Municipal da Mealhada procedeu a obras de revalorização do marco miliário que se encontra
exposto na entrada principal dos Paços do Concelho. A intervenção ofereceu uma nova relevância visual ao
achado histórico.
Recorde-se que o marco miliário foi descoberto em 1856, a sul da localidade da Mealhada (fontes diferentes
localizam o achado a 630 metros e outros a 1508 m de distância), aquando da realização de obras relacionadas
com a via férrea. Mais tarde, em 13 de abril de 1910, a Câmara Municipal aceita a oferta do Marco Miliário,
por parte do Dr. João Nóbrega Araújo, presidia à Câmara Municipal, à data, o Conselheiro Augusto Simões
d’Abreu. A peça foi colocada, nessa altura, na entrada dos Paços do Concelho, onde permanece.
ESTRADA ROMANA OLISSIPO (Lisboa) – BRACARA (Braga) 39 d.C.
Marcação da milha XII, depois de Aeminium (Coimbra), da estrada romana que vinda de Olissipo (Lisboa),
seguia para Bracara (Braga), depois de passar Cale (Gaia). Este marco, para além de assinalar a distância
de 17,8 Km de Aeminium, demonstra a importância dessa localidade, evidencia a existência, antiguidade e a
relevância da via romana que atravessava o território.
A peça tem a seguinte inscrição:
[C. Cae] SAR, DIVI /
[Aug(usti) p] RON(epos), / AUG(ustus), /
[Pont(ifex)] MAX(imus), TRIB(unicia) /
[p(otestate) III], CO(n)S(ul) DESI(gnatus), /
P(ater) P(atriae), /
(milia passuum) XII.
Que tem a seguinte tradução:
Caio César Augusto
bisneto de Augusto,
Pontífice máximo, no ano 3.º do poder tribunício, Consul eleito,
Pai da Pátria.
Milha XII.

Ou seja: o marco assinala a 12ª milha depois de Aeminiu e tem a
indicação do Imperador da época em que foi colocada – Caio
Júlio César Augusto Germânico, especialmente conhecido
como Calígula – e da época da colocação, o ano 39 d.C.
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Prémios Literários

CÂMARA DA MEALHADA CRIA PRÉMIOS LITERÁRIOS e historiográfico
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a criação de dois prémios literários
- que homenageiam Costa Simões e Maria da Nóbrega – e de um prémio para a historiografia local, em
reconhecimento a Adelino Melo.

Prémio Literário
António Augusto Costa Simões
O Prémio Literário António Augusto Costa Simões será
bienal, com a atribuição de um valor pecuniário de três
mil euros, sendo a edição oferecida pelo Município. São
aceites a concurso obras na modalidade de romance, sendo
privilegiadas as temáticas diretamente relacionadas com o
concelho da Mealhada.
A entrega dos originais deve ocorrer até dia 31 de janeiro de
2022. A deliberação do júri será até 31 de maio e os resultados
deverão ser conhecidos durante o mês de junho.
O prémio procura promover a produção de originais em
língua portuguesa e, em simultâneo, divulgar o nome do
seu honorável patrono, a mais grada figura do concelho da
Mealhada.

Prémio
Literário

Costa Simões
3.000€
Entrega de originais até
31 de janeiro de 2022
Periodicidade - Bienal

António Augusto Costa Simões nasceu, em 1819, na Vacariça. Foi doutorado em Medicina pela Universidade
de Coimbra, tendo assumido, para além das funções de professor, o cargo de reitor da Universidade de
Coimbra de (27/9/1892 a 17/2/1898). Conseguiu um donativo para a construção dos Paços do Concelho e
do Hospital da Mealhada. Foi presidente da Câmara Municipal de Coimbra entre 1856 e 1857, deputado às
Cortes por Figueiró dos Vinhos entre 1868 e 1870, chegou a ser vice-presidente da Câmara dos Deputados
entre 1869 e 1870 e Par do Reino em 2/12/1885.
Foi encarregado de várias missões científicas ao estrangeiro. Deve-se-lhe o início da exploração das águas
minerais de Luso e a criação das respetivas termas. Fundador da Sociedade Literária de Coimbra, foi sócio
honorário do Retiro Literário Português do Rio de Janeiro e Comendador da Ordem da Rosa do Império
do Brasil. Foi-lhe oferecida a Comenda da Ordem de Santiago da Espada, que não aceitou.
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Prémio Historiografia Local
Adelino Melo

Prémio

Historiografia Local

Adelino Melo
3.000€
Entrega de originais até
31 de dezembro de 2021

O Prémio para a Historiografia Local Adelino Melo pretende
incentivar a investigação historiográfica local e contribuir para
a valorização e promoção do património cultural e identitário.
São aceites a concurso obras de natureza historiográfica,
em formato de monografia – podendo ir desde o opusculo
à monografia mais extensa – sobre temáticas relacionadas
diretamente com o território do concelho da Mealhada e com
a região envolvente. O prémio terá o valor de três mil euros e
a entrega dos originais pode ser feita até 31 de dezembro de
2021, sendo o resultado divulgado em maio de 2022.

Periodicidade Anual

A investigação historiográfica, nomeadamente em formato
monográfico, é um relevantíssimo serviço de recolha cultural,
social e identitária. Trata-se, aliás, de uma área em que há um
conjunto vasto de temas que, sob todos os pontos de vista, importaria estudar, investigar e, depois, consolidar
em trabalho científico que pudesse ser, simultaneamente, um ponto de partida para mais investigações e um
ponto de chegada para a imediata valorização do território e da comunidade.
O prémio procura ainda homenagear Adelino Melo como um dos pioneiros e mais diligentes investigadores
locais, com grande preocupação de registar e divulgar todos os estudos e conclusões que foi tirando,
nomeadamente através da imprensa local de que foi grande impulsionador. Nascido em 1879, na Vacariça,
Adelino Melo foi comerciante. Apesar da parca formação académica, foi também jornalista, fundador dos
primeiros e mais antigos periódicos da região. Mas, acima de tudo, Adelino Melo foi um apaixonado pela
historiografia do território do concelho da Mealhada.

Prémio literário
Maria da Nóbrega
O Prémio Literário Maria da Nóbrega será também bienal,
destinado a obras na modalidade de conto. Para a edição de
2021, a temática das obras a concurso é a Mata do Bussaco,
património natural do concelho da Mealhada. Terá um valor
pecuniário de mil euros, oferecendo o município a edição. Os
originais podem ser entregues até dia 31 de março de 2022 para
que o júri delibere até final de junho e divulgue os resultados
em julho.

Prémio
Literário

Maria
da Nóbrega
1.000€

Entrega de originais até
Este prémio procura homenagear uma das mulheres mais
31 de março de 2022
progressistas do início do século XX. Nascida em 1875, na
Periodicidade - Bienal
Mealhada, numa família abastada, Maria da Nóbrega dominava
com segurança a arte de bem escrever português, possuindo
uma formação cultural alicerçada nos clássicos. Iniciou a sua
carreira literária no Jornal O Bussaco, em 1902. Em 1925, com as escritoras Ana de Castro Osório e Sara
Beirão, passou a escrever nas revistas Eva, Modas & Bordados, Voga e Magazine Bertrand. E em 1930 publica
o seu primeiro livro de contos “Fumo nos Casais”.
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Obras

CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E CRIATIVIDADE
ESTÁ INAUGURADA E ABERTA AO PÚBLICO
A Casa Municipal da Juventude e Criatividade (CMJC) da Mealhada está inaugurada e aberta ao público,
na localidade de Ventosa do Bairro. Direcionada para jovens, o espaço desafia a experimentação, a
curiosidade e a criatividade através de novas tecnologias, jogos e realidade virtual.
Em termos de funcionalidade do edifício, a CMJC apresenta três áreas distintas: o Espaço Cocriativo de
experimentação e criação tecnológica (com robôs, impressoras 3D e a laser); Área de Gaming (com vários
jogos) e Espaço de Exposição Permanente e Experiência Tecnológica Interativa (com um jogo e um vídeo
vocacionado para a sensibilização ambiental). A nova infraestrutura estará aberta a toda a população para
visita, no período da tarde. Posteriormente, será implementado um plano de dinamização com workshops
temáticos, dias abertos, competições de robótica e jogos de tabuleiro, entre outros, em articulação com os
estabelecimentos de ensino do concelho e as associações do concelho da Mealhada.
“A avaliar a reação dos primeiros jovens, esta é uma aposta ganha”, afirmou Rui Marqueiro, presidente da
Câmara da Mealhada, na cerimónia de inauguração que, além de entidades oficiais como a CIM- Região de
Coimbra, contou com a presença de um grupo de jovens da Escola Profissional Vasconcellos Lebre. Jogaram,
simularam criaram objetos em 3 dimensões, experienciaram atividades de realidade virtual imersiva e mistas,
tiveram oportunidade de serem eles criadores de video mapping.
A CMJC assume-se como um centro de informação, formação e dinamização de diferentes projetos e
atividades, sendo também um espaço de integração, participação e desenvolvimento de atividades lúdicoformativas, que pretende promover e apoiar o desenvolvimento humano, social e cultural dos jovens. Visa
promover, apoiar, dinamizar e valorizar as iniciativas dos jovens do concelho, disponibilizando um equipamento
que pretende criar diversos projetos de cariz criativo, tecnológico, educativo, social e cultural, de acordo com
os gostos e apetências dos jovens, no sentido da sua participação, aproximação, valorização e empoderamento.
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Mercado Municipal da Pampilhosa
O Mercado Municipal da Pampilhosa abriu portas. O edifício divide- se
em dois pisos, funcionando o núcleo central ao nível do rés-do-chão.
Ali existem as bancas do mercado, 18 lojas, oito apoios de loja, áreas
técnicas e gabinetes de apoio ao mercado, instalações sanitárias, dois
espaços polivalentes, elevador, arrumos e uma moradia unifamiliar de
habitação do guarda do mercado. O segundo andar é composto pelo
varandim, dois espaços polivalentes e arrumos. A intervenção incluiu
também toda a envolvente ao mercado, com o alargamento das áreas
de estacionamento.
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Desporto
Mealhada “Amiga“ do Desporto
A Mealhada foi distinguida, pelo quinto ano
consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”,
pela plataforma Cidade Social.
O prémio, que foi avalizado pela Secretaria de Estado
da Juventude e do Desporto, procura reconhecer,
distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível
da gestão do desporto nos municípios portugueses, no
âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo
nos seus territórios.
Para atribuição do título “Município Amigo do Desporto”
são tidas em conta dez áreas de análise: organização
MEALHADA
desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias
de sustentabilidade ecológica, desporto solidário,
parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Incide ainda sobre diferentes aspetos de
gestão do desporto, como o modelo de gestão implementado e os seus resultados, o desenvolvimento de uma
atitude sustentável através do desporto, a abordagem solidária e inclusiva através do desporto, a excelência
e abrangência dos modelos de intervenção.

Estágios realizados no município
A Seleção Nacional Feminina de Hóquei em Patins
esteve no concelho da Mealhada a preparar o
Campeonato da Europa de Hóquei em Patins que se
realizará, em outubro, no Pavilhão Municipal de Luso.

Estágio da equipa feminina SC Braga
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Estágio do SC Farense

Final do Campeonato
Nacional de Hóquei
em patins da II Divisão
O concelho da Mealhada foi palco do Campeonato
Nacional de Hóquei em Patins da II Divisão, em julho.
O Parede FC sagrou-se campeão ao vencer o SC
Marinhense por 5x3.

preparação do campeonato da europa de futsal
A Seleção Portuguesa de Futsal (Feminino) esteve, em setembro, no Luso, onde disputou e venceu dois jogos
com a Seleção dos Países Baixos. O objetivo é a preparação para o Campeonato da Europa.

Piscina do Luso
aberta no verão
A Piscina Municipal do Luso abriu, de julho a setembro,
proporcionando momentos de lazer a residentes e
visitantes da vila termal, inclusive com a dinamização
de atividades na água.
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Educação
autarquia APROVA AUXÍLIOS ECONÓMICOS,
AEC E TRANSPORTES ESCOLARES GRATUITOS
Inglês, Música e Atividade Física e Desportiva são as três Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC) aprovadas, em reunião de Executivo
Municipal, para o ensino básico, sendo extensivas, de forma gratuita,
ao ensino pré-escolar. Gratuitos são também os transportes escolares
para todos os níveis de ensino público no concelho.
Para este ano letivo foram contratados 16 professores para as AEC
que serão lecionadas quer no ensino básico, quer no pré-escolar, do
Agrupamento de Escolas da Mealhada.
Foram ainda aprovadas 16 candidaturas no âmbito dos auxílios
económicos para comparticipar a aquisição de material escolar: 30 euros
para alunos posicionados no 1º escalão de rendimentos para efeitos de
atribuição de abono de família e 20 euros para os alunos posicionados
no 2º escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de
família.
Neste ano letivo, a gratuitidade dos transportes escolares será alargada
aos alunos do ensino secundário que frequentem o ensino público do
concelho, tendo esta medida sido aprovada em reunião de Câmara
realizada no dia 26 de julho de 2021.

Agora, já pode deixar
o seu nome no mapa
da Mealhada
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Município

16

professores contratados
Inglês / Música
Atividade Física e Desportiva

16 candidaturas aprovadas
Aquisição de material escolar
1º escalão
2º escalão

30€

20€

Transportes
Escolares
Gratuitos
Alargado ao
Ensino secundário

ULTRAMARATONISTA JOÃO PAULO FÉLIX
PASSOU PELA MEALHADA NA CORRIDA PELAS CRIANÇAS
O ultramaratonista português João Paulo Félix passou pela Mealhada, cumprindo mais uma etapa da “Volta
a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança”.
João Paulo Félix, que foi acompanhado por alguns atletas do concelho da Mealhada na reta final do percurso,
foi recebido pela CPCJ da Mealhada, pela Autarquia e por um grupo de crianças da Casa da Criança, da
Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.
O atleta começou, a 15 de julho, a iniciativa “Volta a Portugal a Correr pelos Direitos da Criança”,
que o levou a vários pontos do país, e que pretende sensibilizar para os direitos das crianças.
A iniciativa foi apadrinhada pela Comissão Nacional PDPCJ (CPCJ). Foram 2.222 Km e 40 ultramaratonas em
40 dias. A Volta começou no dia 15 de julho, na Praia da Areia Branca, na Lourinhã, e terminou no dia 23 de
agosto, no mesmo local.
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Ambiente
MEALHADA ADERiu À SEMANA
EUROPEIA DA MOBILIDADE
O Município da Mealhada aderiu à 20º edição da Semana Europeia
da Mobilidade (SEM) e à 22ª do Dia Europeu Sem Carros, que
decorreu de 16 a 22 de setembro de 2021, cujo tema foi “Mobilidade
Sustentável: em Segurança e com Saúde”, com diversas iniciativas como
caminhadas, circuitos pedonais e de bicicleta.
A Semana Europeia da Mobilidade voltou a realizar-se - após um ano de interrupção
por causa da pandemia - com o slogan “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, que
procura encorajar a população a manter a forma física e mental enquanto explora a beleza dos territórios,
respeitando o ambiente e a saúde aquando da escolha do meio de transporte.
Na Mealhada, foram realizadas, em todas as freguesias, ações intituladas “Mova-se de forma
sustentável. Seja Saudável!”, que incluíram uma sessão de sensibilização sobre os cuidados
a ter ao caminhar e pedalar na via pública e uma sessão prática, numa organização
conjunta da Câmara Municipal da Mealhada e do Destacamento Territorial da GNR.
O Centro de Interpretação Ambiental dinamizou uma “BioCaminhada no Parque”, num
circuito circular de 2km, com nível de dificuldade 1 (fácil), acessível a pessoas com mobilidade reduzida, de
cadeira de rodas e carrinhos de bebé, com o objetivo de alertar para a biodiversidade do Parque da Cidade
de Mealhada. Realizou também a atividade “Pedalar faz bem ao ar, um percurso no Parque da Cidade em
bicicletas adaptadas a todas as idades.
O Dia Europeu Sem Carros foi assinalado com o encerramento de diversas ruas do núcleo central da cidade e
com o “Encontro das Duas rodas”, cujo percurso de 17 km teve início na Quinta dos Coutos (junto ao Hospital
da Misericórdia da Mealhada). As comemorações da Semana Europeia da Mobilidade são financiadas pelo
Fundo Ambiental, no âmbito do projeto “Mealhada +: educação, bicicleta e sustentabilidade”.
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2021

município distinguido
com bandeira ecoXXI
O Município da Mealhada foi, uma vez mais,
distinguido com galardão Bandeira Verde ECoXXI,
atribuído pela Associação Bandeira Azul Europa
(ABAE) aos municípios comprometidos com um
desenvolvimento sustentável.

A Mealhada foi um dos 54 municípios distinguidos com
a Bandeira Verde, no âmbito da cerimónia Galardão
Bandeira Verde ECoxxI, realizada, pela primeira vez,
em Santo Tirso, no dia 22 de Setembro. O evento, cujo
objetivo é reconhecer e valorizar o progresso das autarquias no sentido de um desenvolvimento sustentável,
obteve o segundo maior número de participações - 58 candidaturas, correspondente a 19% dos municípios
portugueses.
A Bandeira Verde, enquanto símbolo da integração de práticas e políticas responsáveis e sustentáveis na
gestão dos territórios, é atribuída a municípios e freguesias cujo índice ECOXXI seja superior a 50%. Tratase de um índice global percentual calculado com base em diversos parâmetros pontuados face a metas
desejáveis relacionadas com a sustentabilidade municipal, desde o ordenamento do território e ambiente
urbano, até à produção e recolha seletiva de resíduos urbanos ou ainda à mobilidade sustentável.
Numa edição típica, são considerados 21 indicadores. Contudo, nesta edição foi avaliado um 22.º parâmetro
(temporário) relacionado com as medidas de sustentabilidade em contexto de pandemia. Este indicador
revelou ser aquele em que os municípios participantes conseguiram ter, em média, melhor desempenho,
seguido dos indicadores “transparência, digitalização e conectividade”, “gestão e conservação da floresta”,
“saúde e bem-estar” e “qualidade dos serviços de águas prestadas aos utilizadores”.
Os parâmetros cujo cumprimento parece representar, em média, um maior desafio para os territórios
analisados foram “qualidade do ambiente sonoro”, “conservação da natureza”, “certificação de sistemas de
qualidade”, “valorização do papel da energia na gestão municipal” e “cidadania, governança e participação”.
O Galardão Bandeira Verde ECOXXI insere-se no âmbito do programa ECOXXI. O programa, criado em
2005 pela ABAE, além de disponibilizar uma ferramenta de caracterização, monitorização e avaliação em
práticas de sustentabilidade, pretende contribuir para a definição de indicadores de sustentabilidade local
e estimular a implementação e a divulgação de boas práticas em matéria de sustentabilidade, em linha com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a Estratégia Nacional para a Educação Ambiental,
entre outros.
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Meajazz
MEAJAZZ regressou
com diversas sonoridades
A 4ª edição do MeaJazz – Festival de Jazz da
Mealhada realizou-se no primeiro fim de semana de
setembro (dias 3 e 4), com música, uma exposição,
cinema e teatro, no Cineteatro Messias.
O Meajazz centrou-se na música jazz, com diferentes correntes e sonoridades musicais trazidas por artistas
e grupos de países como a Bielorrússia, a Itália, o Brasil e Portugal. No primeiro dia, atuaram Maria Casal,
cantautora e guitarrista portuguesa, Ciro Cruz Quartet, formação musical brasileira liderada pelo músico
homónimo e um dos melhores baixistas brasileiros da atualidade, e Sónia Pinto, cantora portuense que se
distingue pelo encanto da sua poderosa voz e que se faz acompanhar de músicos de excelência.
No sábado, o festival contou com as atuações de Cucoma Combo, grupo italiano que viaja por caminhos do
soukuss congolês e do carimbó amazônico, Mova Dreva, um quarteto de ethno jazz que tem como ponto
de partida a cultura folk bielorrussa, e Vénus Matina, formação de Aveiro que apresenta uma sonoridade
que conjuga composições e arranjos com claras influências do jazz, fusão e bossa nova. O festival encerrou
com Luís Martelo, trompetista mealhadense, radicado em Inglaterra, que conquistou, com o seu novo álbum
“All of me”, a medalha de prata na categoria de jazz no Global Music Awards e foi individualmente premiado
com a medalha de prata como Artista Revelação 2021. O ano passado tinha sido considerado o terceiro
melhor instrumentista do mundo. Para este concerto, Martelo convidou as filarmónicas Lyra Barcoucense e
Pampilhosense.
A programação deste ano integrou outras iniciativas culturais. Na sexta-feira foi inaugurada a exposição de
pintura “A mulher Aveirense, da artista plástica Marta Justiça, e exibida a curta-metragem “Boa Noite”, de
Catarina Ruivo, que foi filmada no Luso e no Bussaco. No sábado, antes da música, houve teatro, com a peça
ao ar livre “Muito barulho por nada”, no recinto exterior ao Cineteatro Messias. Esta comédia, uma coprodução
da Companhia de Teatro Gato Escaldado e da Companhia de Teatro da Sociedade Musical União Paredense,
parte da obra homónima de William Shakespeare que alude à amizade, amor e mentira.
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 contou, uma vez mais, com o mecenato cultural do restaurante “Rei dos
Leitões”, que apoia o MeaJazz ininterruptamente desde a sua primeira edição.
os de acesso gratuito Wifi

Exposição “A Mulher aveirense“
“A Mulher Aveirense”, da artista plástica Marta Justiça, é a exposição
que foi inaugurada no âmbito do Meajazz, que resulta do estudo sobre a
forma feminina e de todo o detalhe que a enalteça. É composta por seis
obras, cada uma singular. Em cada obra é contada a história por detrás
de cada mulher, desde a Vareira, a Salineira, a Mulher dos Ovos Moles à
Mulher das Camarinhas e à Tremoceira. Estas são a reflexão da cidade
de Aveiro e do fator que definia as múltiplas profissões na época: a ria
de Aveiro, em paralelo com o trabalho no campo.
Assim, “A Mulher Aveirense” é nada mais que uma forma de preservação
de toda a simbiose apresentada. É a capacidade de imortalizar algo que
tanto nos enriquece.
os de acesso gratuito Wifi
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Maria Casal

Ciro Cruz Quarteto

Teatro “Muito Barulho por Nada”

Mova Dreva

Sónia Pinto

One Man Show da Cruz

Cucoma Combo

Vénus Matina

Filarmónicas Pampilhosense
e Lyra Barcoucense

Luís Martelo

Comédia divertiu espetadores
A peça de teatro “Muito barulho por nada”, uma
coprodução da Companhia de Teatro Gato Escaldado
e da Companhia de Teatro da SMUP-Sociedade
Musical União Paredense, parte da obra homónima
de William Shakespeare, resultando numa hilariante
comédia sobre a amizade, o amor e a mentira. Foi
apresentada no recinto exterior do Cineteatro
Messias, revelando-se um enorme sucesso.

Pontos de acesso gratuito Wifi
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Cineteatro Messias

“PORTUGAL A DANÇAR” teve eliminatória na MEALHADA
A edição 2021 do “Portugal a Dançar” passou pela Mealhada, tendo Bárbara Duarte, representante do
Município, alcançado a final. As eliminatórias do concurso de dança decorreram no Pavilhão do Luso, nos
dias 17 e 18 de setembro. A final realizou-se, no dia 19 de setembro, no Cineteatro Messias, na Mealhada.
Este concurso traduz-se numa busca de talentos na área da dança, percorrendo oito localidades do
continente (Mealhada, Miranda do Douro, Tondela, Castelo Branco, Setúbal, Oeiras, Portimão e Matosinhos),
as ilhas da Madeira e dos Açores e New Jersey (EUA) e Paris (França). O vencedor terá a oportunidade de
apresentar a sua coreografia num dos congressos promovidos pelo Conselho Nacional de Dança da UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), além de receber outros prémios que
serão anunciados na final, em dezembro de 2021, em Matosinhos.
Com o lema “Dançar por uma Causa”, o objetivo é não só eleger os melhores bailarinos como também colocar
a dança e o mediatismo ao serviço de causas nobres da sociedade, desde logo no local onde habitam. Os
vencedores de cada uma das competições locais tornam-se também embaixadores do talento nacional, da
sua região, da mensagem “Dança por uma Causa”, bem como dos parceiros do concurso. A competição conta
ainda com uma componente educativa com a realização de oficinas de dança e espetáculos.
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Cineteatro Messias
cineteatro volta a esgotar espetáculos
Setembro foi mês de voltar a encher o Cineteatro Messias com espetáculos diversificados. Primeiro, “os
Monólogos da Vagina, um espetáculo de grande sucesso que percorreu várias salas do país, com três sessões
esgotadas na Mealhada.
Depois, com a palestra motivacional de Paulo Azevedo, um jovem que nasceu em Coimbra, a 29 de outubro
de 1981, sem mãos e sem pernas. Nada que o impedisse de fazer mil e uma coisas. Iniciou-se no teatro em
1990, em Pombal, estudou jornalismo na Universidade de Coimbra, tirou o Curso de Treinador de Futebol
de Nível II, estagiou no Real Madrid e frequentou o curso de Representação em Televisão e Cinema, tendo
participado em novelas da SIC e da RTP.

Paulo Azevedo

Monólogos da Vagina

vai acontecer
no Cineteatro
Messias...
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Cultura

MEALHADA, MORTÁGUA E PENACOVA unidas
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 ganharam vida com
cinema, teatro, música, e as Invasões Francesas e os seus marcos históricos deixados no território.
Os programas iniciaram este verão, mas vão prolongar-se ao longo de 12 meses. O programa “Noites de Verão
– Praças com Vida: Cultura, Património e Animação”, com um investimento de 288.381,08 euros, deu 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 que é o Bussaco e a sua história, nomeadamente no que à terceira invasão francesa
diz respeito. O programa, que ascende a 255 mil euros, incluiu 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 desenrolou-se em setembro,
nomeadamente com a Semana Napoleónica, que incluiu recriações, passeios encenados e espetáculos e a
estreia, nos três municípios, do documentário “A primeira linha de Wellington”, de Paulo Fajardo.
© André Maçãs
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INVASÕES ORIGINAM PRODUTO TURÍSTICO
As invasões francesas foram “contadas” em oito episódios, em oito peças teatrais que decorreram em
diversos locais do concelho da Mealhada. Além destes episódios, este projeto, criado pela Câmara
Municipal da Mealhada, dá corpo a um novo produto turístico, um texto dramático de que a Autarquia é
proprietária e que poderá ser usado, no futuro, por associações ou agentes turísticos.
Os oito episódios valem por si mesmo como produto cultural, mas vão muito além da sua representação
e dramaturgia, neste caso, a cargo da companhia Caixa de Palco. Após um processo exaustivo de recolha
histórica, a Câmara Municipal da Mealhada conseguiu criar um novo produto turístico, uma coletânea
dramatizada de “estórias”, passível de ser usada por quem o entenda, por exemplo, para dinamizar visitas
encenadas no concelho.
Estes oito episódios resultam do levantamento de histórias verídicas no contexto das Invasões francesas e da
Batalha do Bussaco: a profanação da Capela de Vera Cruz, na Pampilhosa, o incêndio na Capela de Sant’Ana,
o acampamento das tropas inglesas na Mealhada, um conjunto de assassinatos na Vacariça, o relato do frei
José de São Silvestre acerca da batalha, a pernoita do general Massena na casa da família Vasconcellos Lebre
ou as histórias dos muitos franceses que ficaram para trás e por cá constituíram família.
São todas estas “estórias”, dentro da história de Portugal e das invasões francesas, que o Município se propôs
divulgar de forma artística, no âmbito da candidatura do Programa Cultural em Rede “Invasões Francesas –
A encruzilhada do Bussaco”. Para tal, lançou um concurso público ganho pela companhia Caixa de Palco, a
quem cabe a tarefa de dramatizar e representar estes episódios, em jeito de storytelling. Estas representações
darão origem a um texto dramatizado global e a uma peça teatro final, a realizar, em setembro, por altura das
comemorações da Batalha do Bussaco, no Cineteatro Messias. Será também criado um e-book, bem como
um filme realizado por Paulo Fajardo.
O projeto, que procura tirar partido da história do Município ultrapassando as fronteiras da Batalha do
Bussaco propriamente dita e valorizando o ambiente e o impacto no povo das invasões napoleónicas, em
1810, garante, assim, as bases para um novo produto turístico de promoção e valorização do território.

Verão 180º na Mealhada
O programa verão a 180º, desenvolvido pela Câmara Municipal da Mealhada em conjunto com a Living Place,
realizou diversas atividades culturais por todo o município, da música às oficinas, das rotas culturais aos jogos.
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MEALHADA CELEBRou ANO
JACOBEU COM NOVA IMAGEM
DOS CAMINHOS DE SANTIAGO
O Ano Santo Jacobeu, que se assinala este ano
- e por força da pandemia, também em 2022 - foi
assinalado, no Dia de São Tiago (25 de julho), com
uma caminhada pelo percurso dos Caminhos de
Santiago, que atravessou o concelho da Mealhada
e com a apresentação de uma nova imagem dos
Caminhos de Santiago do Município, que será
imposta nos passaportes dos milhares de peregrinos
que atravessam o território.
A nova imagem cruza as linhas da logomarca
do Município, criada em 2019, com as cores
e simbologia dos Caminhos de Santiago, com
registo do quilómetro 345, e de Fátima, com
registo do quilómetro 100. É esta impressão que
ficará carimbada nos passaportes de milhares de
caminhantes que travessam o concelho nas suas peregrinações e que poderá ser obtida no edifício sede
da Câmara Municipal da Mealhada, na Biblioteca Municipal ou no Posto de Turismo da Mealhada.
A imagem, que será utilizada também em materiais de merchandising, foi apresentada no decorrer da atividade
que procurou assinalar o Ano Santo do Jacobeu, uma caminhada na “Rota de Santiago de Compostela”, que
contou com a presença de dezenas de pessoas. Tratou-se de um percurso de 13 quilómetros, entre Adões, na
freguesia de Barcouço, e Sernadelo, na freguesia da Mealhada, integrado no programa de atividades gratuito
“Verão a 180º”, desenvolvido pela Câmara Municipal da Mealhada e dinamização pela empresa de animação
turística Living Place.

carimbe o seu passaporte na

Câmara Municipal da Mealhada / Biblioteca Municipal
Posto de Turismo da Mealhada
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AUGUSTO MAMEDE APRESENTou NOVO LIVRO
DEDICADO À CULTURA E TRADIÇÕES LOCAIS
Augusto Mamede, natural da Vimieira, freguesia de Casal Comba,
apresentou a sua nova obra, no dia 4 de setembro, no Salão Polivalente
da freguesia de Casal Comba. O novo livro, com o título “Tempos
idos: lembranças do passado, tesouros da cultura popular”, revisita
memórias e costumes locais.
Depois do “Cancioneiro musicado e alfaias agrícolas entre as serras e o
mar: tesouro que vos deixo”, Augusto Mamede regressa com uma nova
obra na qual nos deixa um conjunto de memórias relacionadas com a
cultura e as tradições que nos permitem entender melhor os nossos
hábitos e costumes.
Augusto Mamede nasceu no lugar da Vimieira, freguesia de Casal
Comba, no concelho da Mealhada, no dia 25 de março de 1943. Com
14 anos de idade, fez parte de um rancho folclórico. Nos anos sessenta,
o sogro, Guilherme Maria da Cruz, poeta popular, convidou Augusto
Mamede para ser dançador e tocador do Rancho Folclórico de São
João. Foi ensaiador, organista e ator. Foi também subdiretor do Jornal da
Mealhada e do Jornal Correio do Cértoma. Após o 25 de Abril de 1974,
fez parte da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Casal
Comba, tendo participado nas primeiras eleições democráticas, sendo
eleito vereador para a Câmara Municipal da Mealhada, sucessivamente
até ao ano de 2001. Em 2000 e 2001 assumiu o cargo de vice-presidente
da autarquia.
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Espaço Inovação
ESPAÇO INOVAÇÃO ALBERGA
QUATRO NOVOS PROJETOS
A Câmara da Mealhada aprovou quatro novos
projetos para alojar no Espaço Inovação Mealhada,
local onde poderão ser desenvolvidos sem quaisquer
custos para os seus promotores.
A Câmara da Mealhada subscreveu e aprovou a
proposta da Comissão de Avaliação de Candidaturas
de atribuição de salas de trabalho no Espaço
Inovação a quatro novos projetos de diversas áreas,
nomeadamente de turismo, de transportes, de
habitação e de formação.
As empresas que passaram a usufruir deste espaço são a Living Place, que se dedica à animação turística e
ambiental, a Modular, um projeto inovador de transformação de contentores marítimos em habitação, a Órbitas
& Atalhos, centrada no transporte de mercadorias a nível regional, e a Pedagogia Motivacional, que se dedica à
formação e psicologia.
O Espaço Inovação Mealhada é um espaço multifuncional, aberto à comunidade, de acolhimento gratuito de
ideias e projetos inovadores em diferentes fases de desenvolvimento, que visem a promoção dos recursos
endógenos da região, o crescimento económico, a coesão e o desenvolvimento sustentável do concelho e da
região.
Os seus objetivos passam por estimular e apoiar atividades e ações promotoras do desenvolvimento do
concelho; contribuir para a captação e fixação de talento e a promoção do espírito de iniciativa; incentivar e
apoiar a criação de serviços inovadores que valorizem a tradição e singularidade dos recursos endógenos da
região; e contribuir para a promoção, dinamização e valorização do concelho com destaque para o incremento
das atividades sociais, culturais e para a revitalização das atividades económicas tradicionais.
As salas de trabalho são destinadas a projetos específicos, resultantes de parcerias ou protocolos municipais,
cujas finalidades sejam a integração na comunidade e no mundo do trabalho, a promoção do empreendedorismo
jovem, a revitalização de atividades económicas e a consolidação do tecido empresarial concelhio. Destinamse ainda a associações promotoras e de apoio ao desenvolvimento do concelho ou a promotores de ideias ou
projetos inovadores de cariz empreendedor, que assentem na valorização dos recursos da região e na promoção
do desenvolvimento económico, social e tecnológico.
As candidaturas selecionadas podem usufruir de instalações, gratuitamente, por seis meses (sala de trabalho
partilhadas) ou 12 meses (salas de trabalho de acesso reservado).

Mais informações

BULLSEYE-POINTER espacoinovacao.cm-mealhada.pt
Avenida Cidade de Coimbra, nº 51
3050-374 Mealhada
Telf.: 231 281 513
E-mail: espacoinovacao@cm-mealhada.pt
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PROGRAMA APOIAR TRIPLICA e alarga APOIOS ÀS EMPRESAS
O Programa APOIAR – Complemento Municipal da Mealhada foi alterado no sentido de conferir maiores
apoios às empresas concelhias afetadas pelos confinamentos decorrentes da Covid-19. Até julho, a Câmara
da Mealhada atribuiu cerca de 235 mil euros a empresas dos mais diversos setores.
O orçamento municipal atribuiu exatamente 234 593,01 euros de apoios a empresas concelhias no âmbito
do programa criado para ajudar as empresas em dificuldades. São empresas dos mais variados setores –
restauração, comércio, serviços cabeleireiros, setor automóvel – que viram agora aumentado o valor deste apoio.
Inicialmente, o Programa previa um apoio máximo de 15% do montante financiado pelo programa nacional para
as microempresas e de 7,5% para as pequenas empresas, mas os valores máximos triplicaram, passando para
um máximo de 45% do valor aprovado para as microempresas e de 22,5% do valor aprovado para as pequenas.
A alteração deve-se à existência de um segundo confinamento que não era espectável à data de criação do
referido programa. “No momento em que a Câmara Municipal tomou essa decisão não se antevia – a mera
hipótese era considerada especulação – sequer a necessidade, que veio a acontecer, de um segundo grande
confinamento, que se traduziu num acréscimo de dificuldades às empresas e que nos fez repensar os valores
máximos destes apoios”, explica o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro.
O Executivo Municipal aprovou ainda os primeiros apoios às micro e pequenas empresas não elegíveis - e, por
isso, não beneficiárias - dos programas Apoiar do Governo e do Município. Candidataram-se, até ao dia 1 de
setembro, oito empresas, tendo sido já deferidas cinco candidaturas, totalizando 8.8874,44 euros de apoios.

Posto de Vacinação Covid-19 administrou 29 mil vacinas
O Posto de Vacinação Covid-19 da Mealhada, que durante meses funcionou no pavilhão
Municipal da Mealhada, encerrou no dia 24 de setembro, após terem sido ali administradas
cerca de 29 mil vacinas. Foram longas horas que profissionais de saúde e funcionários da
autarquia passaram naquele Posto, considerado exemplar pelo vice-almirante Henrique
Gouveia e Melo, responsável pela ‘task-force’ que coordenou o programa de vacinas contra
a Covid-19. Os utentes não vacinados e inscritos nas unidades de saúde do concelho da
Mealhada passaram a ser atendidos no Centro de Saúde da Mealhada.
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Freguesias
BARCOUÇO VOLTA A TER
CARREIRA 7440 ATÉ COIMBRA
A Câmara Municipal da Mealhada assegurou a
reposição da linha 7440, que liga Barcouço a Coimbra,
até dezembro deste ano, ao celebrar um contrato
com a Rodoviária da Beira Litoral, empresa à qual
pagará uma compensação por este serviço público.
A carreira 7440, suspensa em 2018 por não ser
economicamente sustentável para o operador, voltou
à estrada. A Câmara Municipal da Mealhada aprovou,
em reunião de Executivo Municipal, a formalização de
um contrato com a Rodoviária da Beira Litoral no qual
suporta 38.862,49 euros (iva incluído), até dezembro
de 2021, para que a população volte a dispor deste
serviço público de transporte.
O “Contrato de Regulação dos Termos e Condições
Relativos à Exploração dos Serviços Inerentes
às Linhas de Transporte Público de Passageiros
Previstas na Autorização Provisória e de Atribuição
de Compensação por obrigações de Serviço Público
ao operador” estabelece que a Autarquia pagará este
valor em tranches mensais de 5,265,92 (acrescidas de
IVA).
A decisão da Câmara da Mealhada de suportar os
custos deste serviço público assenta no facto de
“muitos moradores da freguesia de Barcouço usarem
esta linha para a deslocação diária a Coimbra, seja
por motivos de trabalho e/ou estudo, tendo sido
seriamente prejudicados com a suspensão da mesma,
dado que não existe qualquer alternativa viável
de transporte, como acontece com os munícipes
residentes na Mealhada e na Pampilhosa”.
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CÂMARA APROVA ALTERAÇÃO TOPONÍMICA
DE HOMENAGEM A PROFESSOR E A MÉDICO
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a alteração toponímica em Sernadelo
e na Mealhada, prestando homenagem ao professor Manuel Almeida dos Santos e ao médico Manuel de
Oliveira Andrade.
A parte norte da atual Avenida das Escolas (que vai da rotunda junto da EB2 da Mealhada até ao entroncamento
com a Rua da Fonte, em Sernadelo) passará a designar-se Avenida Professor Manuel Almeida dos Santos,
mantendo a parte sul desta artéria (da rotunda junto da EB2 da Mealhada até ao entroncamento com a
EN234/Avenida da Fonte Nova) o nome de Avenida das Escolas.
Manuel Almeida dos Santos nasceu em Sernadelo, na freguesia da Mealhada, em 30 de abril de 1933. O
professor Santos, como carinhosamente era chamado pela comunidade, com a qual sempre se envolveu
entusiasticamente, foi docente do ensino primário. Tendo sido, durante toda a sua vida, um orgulhoso
sernadelense – não admitindo que lhe colocassem outra origem senão a de Sernadelo – considera-se
especialmente simbólica a atribuição do seu nome a uma artéria que liga a Mealhada a Sernadelo.
A outra alteração toponímica pretende homenagear o médico Manuel de Oliveira Andrade. A atual Rua do
Jardim (junto à Câmara Municipal) passará a designar-se Rua Dr. Manuel de Oliveira Andrade, passando a
artéria que até agora tinha o nome do médico (um caminho sem grande relevância paralelo à linha Férrea,
na urbanização Quinta dos Coutos) a chamar-se Rua da Quinta dos Coutos. Manuel de Oliveira Andrade
– conhecido como o Dr. Andrade – nasceu, em 20 de abril de 1902, na Mealhada, onde faleceu, em 27 de
dezembro de 1993. Licenciado em Medicina, pela Universidade de Coimbra, foi um clínico respeitado e
estimado pela população. Foi um ativo cidadão na sua comunidade, tendo presidido à direção do Clube
Recreativo da Mealhada, bem como à mesa da assembleia-geral do Grupo Desportivo da Mealhada e à dos
Bombeiros Voluntários da Mealhada – tarefa que ocupou durante quase quatro décadas, antes e depois do 25
de abril de 1974. Logo após a Revolução dos Cravos, integrou a Comissão Administrativa da Câmara Municipal
da Mealhada, que garantiu a transição política até às eleições livres e democráticas do Poder Local em 1976.
Ema ambos os casos, dado tratar-se de uma alteração toponímica promovida pelo Município, os moradores
estão isentos de pagamento na atualização dos documentos de identificação.
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Reuniões de Câmara

Deliberações
Mealhada
Município

9 de agosto
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de três
subsídios de cinco mil euros para apoiar a reconstrução
de duas igrejas e de uma capela.
Foi atendida a solicitação da Fábrica da Igreja Paroquial
de Ventosa do Bairro para as obras de restauro do
exterior da Igreja Matriz de Ventosa do Bairro (pintura
e substituição de algumas massas nas paredes, limpeza
do telhado e recuperação do avançado estado de
degradação da torre). Também a Fábrica da Igreja da
Vacariça foi contemplada com um subsídio de cinco mil
euros para travar o estado avançado de degradação
da Igreja Matriz da Vacariça, sobretudo no que diz
respeito às paredes e torre (ao nível da cantaria que
já denota infiltrações de humidades para o interior
do templo e infestações de ervas que pervertem a
sua beleza arquitetónica e artística, demonstrando já
deterioração da pedra).
Para a Irmandade de São Sebastião foi aprovado igual
montante que se destina a dar continuidade à obra, já
iniciada, de restauro da Capela de São Sebastião, na
Mealhada. A Irmandade de São Sebastião conseguiu
renovar toda a cobertura, mas falta realizar a colocação
do novo forro interior do teto, assim como a pintura
interior. A Irmandade pretende concluir os trabalhos
o mais rapidamente possível, uma vez que pretende
reabrir a Capela ao culto ainda em 2021, ano em que
se comemoram os 400 anos da construção do edifício.
6 de setembro
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião do
Executivo Municipal, a atribuição de apoios no valor
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de 89.500 euros a diversas instituições e coletividades
do concelho, nomeadamente à Fundação Mata do
Bussaco, à Associação Desportiva Cultural e Recreativa
de Antes (ADCRA) e à Associação Recreativa e Cultural
de Várzeas. Foram ainda aprovados apoios municipais
a empresas concelhias com o objetivo de minimizar os
prejuízos causados pela pandemia.
O apoio à Fundação Mata do Bussaco, no valor de
42 mil euros, destina-se a suportar custos inerentes
à candidatura do Bussaco a património mundial da
UNESCO, nomeadamente com a preparação dos
dossiês necessários por parte das equipas técnicas
externas que têm a seu cargo este processo. A
candidatura deverá ser apresentada à Comissão
Nacional da UNESCO, previsivelmente, em maio de
2022.
No que se refere ao apoio de 35 mil euros à ADCRA,
este valor visa apoiar as obras de reconversão do
Centro de Dia, atualmente já com 29 utentes. Por força
das restrições inerentes à Covid-19, esta valência teve
que ser completamente desagregada da Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas, o que obrigou a obras
profundas de adaptação em dois pavilhões.
A Associação Recreativa e Cultural de Várzeas viu
aprovado o seu pedido de subsídio, no valor de 12.500
euros, para trocar o telhado da sala de convívio da
sua sede. Na mesma reunião, o Executivo municipal
aprovou também uma intervenção profunda - de
conservação de todo o património na sua sede, a
antiga escola e pré-escola da Lameira de S. Pedro.
20 de setembro
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de
subsídios de 15 mil euros a cada uma das freguesias
do concelho – Pampilhosense e Lyra Barcoucense – no
sentido de as compensar dos prejuízos decorrentes da
pandemia. Aprovou ainda um subsídio de 2.523,44€
ao Centro Social Comendador Melo Pimenta para
reparação dos danos causados pelo furacão Leslie
na cobertura exterior do edifício do antigo jardim de
infância do Luso.
Consulte todas as deliberações
das reuniões de Câmara em:
www.cm-mealhada.pt/menu/544/

Sessões da Assembleia Municipal
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PROGRAMAÇÃO
SETEMBRO - DEZEMBRO 2021

DO

ESGOTA

DO
ESGOTA

Monólogos da Vagina

Paulo Azevedo

Eduardo Madeira

Secret Chord

Os Azeitonas

Marta Andrino, Melânia Gomes
e Teresa Guilherme

“Não há impossíveis”

convida Manuel Marques e Carlos VIdal

CONCERTO

“em ambos os três mais uns”

10-11 setembro

25 setembro

9 outubro

16 outubro

6 novembro

Virgem Suta & João Pequeno

A história de João Pateta

Cordis

Nuno Markl

O Capuchinho Vermelho

CONCERTO

TEATRO

Reflexo

Como ser um saco de pancada deprimente
e vencer na vida

O Musical

13 novembro

20 novembro

27 novembro

4 dezembro

11 dezembro

INFORMAÇÕES: Cineteatro Municipal Messias

231 209 870

teatromessias@cm-mealhada.pt

4ª e 5ª das 9h-12h30 e das 13h30-19h | 6ª e sábado das 14h às 22h | domingo das 15h às 19h

Agenda on-line

ECOPONTO

Depois de ler este boletim, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
AZUL

