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/editorial
As minhas primeiras palavras têm de ser de saudação para todos os 
mealhadenses. Bem hajam! Iniciamos, no Município da Mealhada, um 
novo ciclo que pretendemos que seja de desenvolvimento sustentável, de 
prosperidade e solidariedade para a nossa comunidade.  

Queremos trabalhar para atrair novos investimentos 
empresariais e tornar o nosso concelho mais atrativo 
para quem vem de fora e para quem aqui vive. Queremos 
potenciar todas as nossas riquezas ao nível do turismo: as 
4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, a Mata Nacional 
do Bussaco, as nossas infraestruturas desportivas, a 
nossa cultura, as nossas tradições e gentes.

Estão em curso vários projetos que são irreversíveis 
e aos quais daremos continuidade. Paralelamente 
damos início ao nosso programa, aquele que, 
acreditamos, melhor servirá os interesses do 
município. Presidente da Câmara Municipal

António Jorge Franco

António Jorge Franco Filomena Pinheiro Gil Ferreira Hugo Silva Rui Marqueiro Luís TovimSónia Leite
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novo presidente
criA pelouro 
dAs FreguesiAs
António Jorge Franco promete 
nova dinâmica no concelho

António Jorge Franco  foi eleito presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada a 26 de setembro, tendo 
tomado posse a 18 de outubro de 2021. 
Na cerimónia, o autarca afirmou-se empenhado 
em conferir “uma nova dinâmica ao concelho” e 
anunciou, a criação do Pelouro das Freguesias para 
que, com estas, seja traçado “um plano de ação 
coeso, dinâmico e próximo das populações e das 
suas necessidades”. 

“Vamos dirigir esforços no sentido de atrair novos 
investimentos empresariais e tornar o nosso concelho 
mais atrativo para quem vem de fora e para quem 
aqui vive”, afirmou António Jorge Franco, no discurso 
de tomada de posse, onde divulgou também a 
criação de um Encontro Anual de Empresários, 
que permita a troca de experiências de empresas 
e alavanque “uma nova dinâmica no tecido 
empresarial” e nas zonas industriais do Município. E 
priorizou a requalificação dos espaços públicos e 
dos recursos naturais para criar, a partir destes, “uma 
mais valia ambiental, turística e de lazer”.   

O novo presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, eleito pelo Mais e Melhor Movimento 
Independente (MMMI), apelou ao envolvimento 
de todos os cidadãos, sobretudo dos jovens para 
valorização a ação social, da cultura e do desporto. 
“Queremo-los envolvidos nas suas comunidades, nas 
associações desportivas e culturais e no voluntariado”, 
referiu, afirmando ainda que “o desporto, a cultura, 
a educação e formação profissional, a saúde, o 
ambiente e a agricultura serão alvo de políticas de 
promoção e desenvolvimento”.

uma nova dinâmica ao concelho

requalificação dos espaços públicos e 
dos recursos naturais

atrair novos investimentos empresariais

o desporto, a cultura, a educação 
e formação profissional, a saúde, 
o ambiente e a agricultura serão 
alvo de políticas de promoção e 
desenvolvimento
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pElOuROS

. Urbanismo e Planeamento do Território

. Ambiente, Espaços Verdes e Gestão de Resíduos

. Mobilidade Sustentável

. Eficiência Energética

. Agricultura e Floresta

. Gestão Administrativa e Financeira
  (Coadjuvado pela Vice-Presidente)
. Proteção Civil
. Gestão de Recursos Humanos
. Juntas de Freguesia
. Ação Social
. Gestão de Obras Municipais e Administração Direta
. Gestão do Património Municipal
. Desporto
. Saúde

Filomena pinheiro / vice-presidente
. Turismo (Coadjuvada pelo Vereador Hugo Silva)
. Desenvolvimento Económico
  (Coadjuvada pelo Vereador Hugo Silva)
. Fundos Comunitários
. Relação com CIM - Coimbra e CCDRC
. Mercados e Feiras

Gil Ferreira / vereador
. Educação, Ensino e Formação (Coadjuvado pela Vice-Presidente)
. Cultura
. Arquivo e Biblioteca Municipal
. Cineteatro Messias
. Comunicação e Imagem
. Associações não desportivas

hugo Silva / vereador
. Empresas e Iniciativa Privada
. Espaços e Dinâmicas Empresariais
. Inovação, Inovação Social e SmartCities
. Juventude
. Feira de Artesanato e Gastronomia

REuNIõES DE CâMARA

As reuniões ordinárias da 
Câmara Municipal realizam-se 
às segundas-feiras, com início 
às 9h e tem uma periodicidade 
quinzenal.

As reuniões ordinárias são 
públicas, decorrendo o período 
para intervenção público a partir 
das 10h.

VEREADORES SEM pElOuROS

presidente
António Jorge Franco

(MMMI)
 

telm.: 968 902 458
gabpresidencia@cm-mea-

lhada.pt

vice-presidente
Filomena pinheiro

(MMMI)
 

telm.: 926 800 256
filomenapinheiro@cm-mea-

lhada.pt

vereador a meio 
tempo

Gil Ferreira 
(MMMI)

 
telm.: 967 246 660

gilferreira@cm-mealhada.pt

vereador a tempo 
inteiro

hugo Silva
(Coligação JPCM)

 
telm.: 967 246 570

hugosilva@cm-mealhada.pt

Rui Marqueiro
(PS)
 
rmlmantes@gmail.com

Sónia leite Oliveira
(PS)
 
telm.: 964 626 665 
sonialeiteoliveira@cm-mea-
lhada.pt

luís Tovim
(PS)

câMara Municipal

/destaque
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DElIbERAçõES

Consulte todas as deliberações
das sessões  da Assembleia Municipal 
em: www.cm-mealhada.pt/menu/284/

DElIbERAçõES
ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

assEMblEia Municipal 
presidente: Carlos Alberto da Costa Cabral (MMMI) 
1º Secretário: João Manuel Ferreira Lousado (Coligação JPCM)
2ª Secretária: Maria João Rodrigues dos Santos (MMMI)

Joana Isabel Martins de Sá Pereira (PS)
João Eduardo da Silva Pereira (MMMI)
Susana Catarina Simões de Almeida (PS)
Sofia Margarida Alves Martins (Coligação JPCM)
Rui Manuel Ribeiro César (PS)
André Alexandre Semedo de Melo (MMMI)
Vítor Manuel Cerveira Gomes (MMMI)
Ana Sofia da Costa Lousado (PS)
Pedro Miguel Soares Gomes Semedo (Coligação JPCM)
Ana Lúcia de Oliveira Mannarino (MMMI)
Alexandre Edgar Mendes Rebelo (PS)
Carlos Fernando da Rocha Pimenta (MMMI)
Iola Marina Gaspar Batista (Coligação JPCM)
João Miguel Leite Martins Silva (PS)
João Manuel Lima Louceiro (PCP/PEV)
Elisa Carla de Abreu Simões (MMMI)
Maria de Lurdes Cardoso Bastos (PS)
José Alves Rosa (MMMI)

Juntas dE FrEguEsia
pRESIDENTES DE JuNTA

João Cidra (ps)
Junta de Freguesia de Barcouço 

Nuno Veiga (MMMi)  
Junta de Freguesia de Casal Comba 

Claudemiro Semedo (ps) 
Junta de Freguesia do Luso 

Mário Rui Cunha (MMMi)
Junta de Freguesia da Pampilhosa 

pedro Ricardo Ferreira (ps)
Junta de Freguesia da Vacariça 

Abílio Semedo (MMMi)
União das Freguesias da Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes 
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O Plano e Orçamento, neste 
período de mudança de ciclo, 
elenca as linhas estratégicas 
do atual executivo (cuja posse 
aconteceu em outubro deste ano), 
assim como as ações de resposta 
às necessidades da comunidade 
e de reorientação da estratégia de 
posicionamento do município.

Segundo o presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, António 
Jorge Franco, “serão cumpridos 
os compromissos assumidos pelo 
executivo anterior e haverá uma 
aposta no reposicionamento do 
concelho no distrito, na região e 
no país, orientado pela ambição 
de aproveitar as oportunidades, de 
apostar em projetos estruturantes 
e alavancadores e de criar 
condições para a construção de 
um concelho mais empreendedor, 
mas atrativo e coeso”.

No quadro da sustentabilidade 
económica, a estratégia de 
desenvolvimento defendida 

pelo executivo, os investimentos 
elencados no documento e 
as ações dinamizadoras do 
potencial instalado serão 
o veículo para criar novas 
oportunidades para os agentes 
económicos, para os investidores 
e para a comunidade. Já no 
que respeita à sustentabilidade 
ambiental, estão previstas ações 
e investimento ao nível das 
acessibilidades, da mobilidade 
sustentável, da segurança e da 
eficiência energética. Ao nível 
da sustentabilidade social, este 
novo ciclo de governação coloca 
a educação e a coesão social 
como pilares estratégicos de 
desenvolvimento e aponta vetores 
como a cultura, a saúde, o ensino e 
formação, o desporto e a juventude 
como elementos-chave para a 
construção de uma sociedade mais 
conectada.

Haverá também uma aposta 
na valorização dos recursos e 
produtos turísticos do concelho, na 

retoma de projetos estruturantes 
de posicionamento estratégico, 
na renovação do tecido 
empresarial, na qualificação do 
espaço de acolhimento industrial, 
no desenvolvimento de redes 
colaborativas e na instalação 
de centros de investigação e 
incubação.

Faz ainda parte da estratégia 
deste executivo a dinamização 
dos centros das sedes de freguesia, 
dos mercados municipais e dos 
mercados locais, para promover 
a produção e o comércio, a 
requalificação do espaço público 
e a promoção do planeamento e 
ordenamento do território.

Os documentos previsionais 
para o ano de 2022 contemplam 
obras como o “Chalet Suisso”, na 
Pampilhosa, cuja empreitada, 
no valor de 1.923.900 euros, foi 
adjudicada na reunião de ontem, 
o novo edifício da Câmara 
Municipal, com um valor total 
de empreitada de cerca de 5,6 
milhões de euros, a reabilitação 
das Antigas Garagens do Palace 
Hotel do Buçaco, cujo valor de 
empreitada se cifra em cerca de 1 
milhão de euros e a requalificação 
da Piscina Municipal da Mealhada, 
um investimento que ascende a 
mais de 1,2 milhões de euros.

a câmara e a assembleia Municipal da Mealhada aprovaram, por 
unanimidade, o orçamento municipal para 2022, no valor de 22,9 
milhões de euros. o documento reflete uma alteração de estratégias, em 
linha com o programa das forças políticas eleitas, e o início de um novo 
ciclo apoiado em dinâmicas e ações em áreas como a sustentabilidade 
económica, ambiental e social, a valorização dos produtos turísticos, a 
requalificação do espaço público e o planeamento e ordenamento do 
território.

orÇAmento
2022
mArcA inÍcio 
de novA estrAtégiA 
pArA o municÍpio 



7

Impostos para 2022
câmArA isentA peQuenAs empresAs 
de derrAmA e mAntém tAxAs 
de imi reduZidAs

a câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, 
o conjunto de impostos para 2022. Mantém-se a taxa reduzida de iMi 
e ficam isentas do pagamento de derrama as empresas cujo volume de 
negócios não tenha ultrapassado os 150 mil euros. a participação de irs 
foi fixada em 2%, traduzindo um benefício de 3% para os contribuintes.

Uma grande parte das pequenas 
e médias empresas situadas 
no concelho da Mealhada 
ficará isenta do pagamento de 
derrama, em 2022, uma vez que 
foi aprovada a taxa de 0,0% a 
aplicar a entidades cujo volume de 
negócios não tenha ultrapassado, 
em 2021, os 150 mil euros. Para 
as empresas com um volume 
de negócios de superior a 150 
mil euros, o Executivo Municipal 
aprovou uma taxa de derrama de 
0,75% sobre o lucro tributável. 

No que respeita aos valores 
relativos ao Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI), o Executivo 
decidiu manter as taxas do ano 
passado, aplicando aos prédios 
urbanos uma taxa de 0,3%, a taxa 
mínima estabelecida por lei, com 
a redução de 20 euros para quem 
tem um dependente a cargo, de 
40 euros para quem tem dois 
dependentes e de 70 euros para 
quem tem três dependentes a cargo.

A participação variável de 
Imposto sobre o Rendimentos das 
Pessoas Singulares (IRS) foi fixada 
em 2%, o que corresponde a uma 
redução de 60% da receita que 
seria arrecadada pela Câmara se 
o valor fosse fixado no máximo 
permitido por lei, 5%. A autarquia 
abdica, assim, deste valor em prol 
dos contribuintes. 

“Queremos dar um 
sinal de apoio ao 
tecido empresarial, 
nomeadamente às 
empresas mais pequenas 
e que terão maiores 
dificuldades, e fazê-lo 
também no que respeita 
às famílias, reduzindo um 
pouco o peso dos impostos 
no orçamento familiar”, 
justifica António Jorge Franco. 

A proposta de impostos municipais 
para 2022 segue para aprovação 
da Assembleia Municipal. 

principAis
oBrAs pArA 2022

Chalet Suísso
Pampilhosa
2 milhões de euros

Edifício Municipal 
Mealhada
5,6 milhões de euros

piscina Municipal
da Mealhada
Mealhada
1.2 milhão de euros

Reabilitação das Antigas 
garagens do palace hotel 
do bussaco
Luso
1 milhão de euros
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entidAde regulAdorA 
e ersuc ForÇAm 
AtuAliZAÇão de 

tAriFários de águA,
sAneAmento 

e resÍduos em 4%

 
o Executivo Municipal aprovou, por maioria, em reunião da câmara da 
Mealhada, a atualização das tarifas fixas e variáveis dos serviços de água, 
saneamento e resíduos para o ano de 2022, em 4%. na prática, uma família 
de duas ou três pessoas, com um consumo de 10 metros cúbicos de água, 
pagou 21,01 euros, em 2021, e passará a pagar 22,71 euros, valores que já 
englobam água, saneamento, resíduos, taxa de recursos hídricos, taxa de 
gestão e resíduos e iva. 

Já numa família de quatro pessoas, 
com um consumo a rondar os 15 
metros cúbicos de água, o valor 
global da fatura foi de 29,29 euros, 
em 2021, e passará a ser de 31,30 
euros, no próximo ano. Em termos 
concretos, estes dois escalões, 
aqueles em que se encontra 
a maioria dos agregados do 
Município da Mealhada, sentirão 
um aumento real de 1,70 euros, e de 
2,01 euros, respetivamente.

Nos escalões mais baixo e mais alto, 
de consumo de 5 metros cúbicos e 
de 20 metros cúbicos, as faturas, em 
2022, serão de 14,12 euros e de 41,79 
euros, respetivamente (mais 1,39 
euros, no primeiro caso, e mais 2,39 
euros, no escalão de consumo mais 
elevado.

Esta atualização traduz um 
aumento das tarifas fixas e 
variáveis dos serviços de água, 
saneamento e resíduos no valor 
de 4%, com exceção da tarifa fixa 
de resíduos que passou de 0,0353 
euros/dia para 0.0667euros/dia. As 
taxas de recursos hídricos de água 
e saneamento e a de gestão de 
resíduos não sofreram alterações.

São vários os fatores que obrigam 
a Autarquia a esta atualização de 
valores, que, acima de tudo, visa a 
reposição do equilíbrio financeiro, 
neste domínio, da gestão municipal. 

Com efeito, a ERSUC - Resíduos 
Sólidos do Centro, S.A., responsável 
pela Sistema Multimunicipal de 
Tratamento e Valorização de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral 
Centro, foi obrigada pela ERSAR- 
Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos a atualizar 
as suas tarifas. Assim, a tarifa de 
tratamento de Resíduos Urbanos 
que a ERSUC aplica ao Município 
da Mealhada terá um aumento 
de 51,91%, passando de 28,99 euros 
para 44,04 euros. De acordo 
com a nova tabela, o Executivo 
Municipal estima que o custo com o 
tratamento dos resíduos urbanos em 
2022 custe mais 118.111 euros. A este 
aumento, acrescem os valores da 
inflação prevista (1%) e do subsídio 
de penosidade e insalubridade 
(igualmente 1%) atribuído aos 
trabalhadores deste setor – cada 
um deles representando, por si, um 
montante de cerca de 25 mil euros 
anuais.

Existem ainda fatores, de natureza 
interna, que contribuem para a 
necessidade deste ajustamento. 
Com efeito, foram identificados pelos 
serviços municipais cerca de seis 
mil contadores de água obsoletos, 
ou fora de prazo, que resultam 
na acumulação de elevados 
custos diretos para Município 
e indiretos para os munícipes. 
Igualmente, recursos essenciais 
para o funcionamento dos serviços 
municipais deste setor, que vão 
desde a frota a equipamentos 
de trabalho, encontram-se em 
condições degradadas, obsoletas e 
a requererem urgente recuperação 
ou substituição. Acrescem os custos 
associados ao serviço Mealhada 
Porta-a-Porta (recolha seletiva 
porta-a-porta de resíduos urbanos), 
que, estando já implementado, se 
encontra em fase de alargamento e 
aprofundamento.

Nesta medida, é com sentido de 
responsabilidade que o Município 
procede à atualização das tarifas. 
Uma decisão que, nas palavras do 
presidente da Câmara Municipal, 
António Jorge Franco, “não é a 
desejada, mas é inevitável. Ou 
aumentamos agora, melhorando 
a qualidade dos serviços e 
alcançando o equilíbrio e a 
sustentabilidade desses mesmos 
serviços, ou o prejuízo para as 
contas municipais e o custo será 
depois muito maior”.
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Início de nova política dedicada ao tecido empresarial 

limpeZA de ZonAs 
industriAis e visitAs 
A empresAs 
 
as Zonas industriais da pedrulha e de ponte de viadores foram alvo de 
uma profunda operação de limpeza que visou conferir “maior dignidade 
aos espaços e, consequentemente, às empresas que os ocupam”, 
sublinhou o presidente da câmara da Mealhada, antónio Jorge Franco. 
Esta ação no terreno foi acompanhada por visitas do Executivo ao tecido 
empresarial. 

Uma das primeiras medidas 
tomadas ao nível das empresas 
pelo atual Executivo foi encetar 
uma operação de limpeza, nas 
zonas industriais da Pedrulha e 
de Ponte de Viadores, a diversos 
níveis, nomeadamente, espaços 
verdes, bermas, manutenção 
de condutas pluviais, passeios, 
estradas ou resíduos. 

Esta operação de limpeza, 
enquadrada na alteração 
às políticas de gestão e de 
manutenção das zonas industriais 
do concelho, foi acompanhada 
por visitas a diversas empresas 
que “visaram conhecer a atual 

realidade do tecido empresarial 
e enquadrar o posicionamento 
do Município como um parceiro”, 
sublinhou Hugo Silva, vereador 
com o pelouro Espaços e 
Dinâmicas Empresariais.  

“Uma das preocupações que 
nos tem sido transmitida é a 
necessidade de áreas para 
expansão das empresas, o 
que consideramos positivo. A 
mensagem que temos transmitido 
é a de que o Executivo está 
empenhado em encontrar soluções 
para essas bolsas de expansão para 
a indústria”, assegurou Hugo Silva. 
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CâMARA DA MEAlhADA ApOSTA NA FORMAçÃO 
pARA QuAlIFICAR SETOR DO TuRISMO

A Câmara Municipal da Mealhada 
assinou um protocolo, com o 
Turismo de Portugal I.P. e a 
Escola de Hotelaria e Turismo de 
Coimbra, que visa à formação de 

trabalhadores do setor do Turismo 
no âmbito do “Programa Formação 
+ Próxima”. 

O protocolo, assinado em Amarante, 
possibilitará que o Turismo de 
Portugal elabore um diagnóstico 
das necessidades específicas do 
Município, criando e executando, 
posteriormente, um plano de 
formação que contribua para a 
valorização do território e para 
a capacitação de técnicos e de 
entidades parceiras. 

“Considerando a importância da 
atividade turística na economia 
do concelho e a estratégia de 
desenvolvimento económico e 
social traçada pelo Executivo, 
visando o posicionamento de 
destino turístico, este programa é 
uma mais valia e uma oportunidade 
para a qualificação e valorização 
da nossa oferta, adequando-a 
às exigências e tendências deste 
exigente mercado”, refere Filomena 
Pinheiro, vice-presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada. 

municÍpio 
Acolheu 
sessão de 
ApresentAÇão 
Programa Seleção 
Gastronomia e Vinhos

Vários representantes da 
restauração e hotelaria do 
concelho da Mealhada 
participaram numa sessão 
alusiva ao Programa Seleção 
Gastronomia e Vinhos, uma 
iniciativa que visa dinamizar um 
conjunto de ações ao nível da 
melhoria de processos, valorização 
dos serviços e qualificação das 
empresas do setor da Restauração, 
enquanto agentes preponderantes 
no desenvolvimento e melhoria 
da oferta turística nacional e 
na promoção gastronómica de 
Portugal.

São três os restaurantes que já 
aderiram a este programa que visa 
apoiar a restauração: o Restaurante 
Castiço, o Restaurante Octávio 
dos Leitões e a Churrasqueira 
Rocha. A estes juntar-se-ão, muito 
em breve, o Grande Hotel de 
Luso e o Restaurante Típico da 
Bairrada (ambos em fase final do 
processo), mas a expectativa é 
abranger outras unidades, dando-
lhes a conhecer as vantagens do 
programa. 

O Programa visa qualificar a 
oferta gastronómica, promover a 
gastronomia regional da região 
como elemento diferenciador da 
oferta turística, transformando-a 
num verdadeiro produto 

estratégico e competitivo. Procura 
ainda valorizar, dignificar e 
salvaguardar a gastronomia 
regional, incentivando o consumo 
de produtos regionais, tradicionais 
e qualificados, promovendo os 
vinhos e promovendo as empresas 
de hotelaria e restauração que 
integrem a Rede.
 
Este programa inclui medidas 
de apoio como 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 sobremesas, 
como o morgado do Bussaco.
Esta iniciativa é delineada pela 
Comunidade Intermunicipal 
(CIM) da Região de Coimbra, 
em parceria com a Entidade 
Regional de Turismo do Centro de 
Portugal (ERTCP), a Associação 
da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal (AHRESP) e o 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). 

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.
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4 mArAvilhAs
em destAQue 
no Fundão...
a câmara Municipal da Mealhada marcou presença 
no primeiro encontro raia business, cultura e 
negócios, uma iniciativa da ccrb - câmara de 
comércio da região das beiras, em parceria com a 
territórios do côa, a territórios criativos e a câmara 
de comércio de cáceres, que se realizou no Fundão. 
na bagagem da Mealhada, foram “as 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada. Água | pão | vinho | leitão”. 

Neste encontro de três dias, para além da participação 
nos debates acerca do intercâmbio e das ligações 
empresariais e culturais entre as regiões beirãs 
de Portugal e Espanha, a presença do Município 
da Mealhada fez-se notar pelos sabores. À mesa, 
estiveram presentes as 4 Maravilhas que caracterizam 
o concelho: a água do Luso, o pão da Mealhada, 
o vinho da Bairrada e o leitão, o símbolo maior da 
Mealhada, que marca toda a restauração do concelho, 
iguaria cheia de preceitos que vão desde a escolha da 
espécie à própria confeção, que chegou pela mão do 
restaurante “Rei dos Leitões”. 

Este encontro, que decorreu no Alambique d’Ouro 
Hotel Resorts & Spa – Fundão, procurou ser um “alerta” 
para a necessidade de desenvolver a atividade 
empresarial e cultural entre os dois lados da fronteira, 
mas não se cingindo apenas a territórios fronteiriços. 
Contou com as presenças de Isabel Ferreira, secretária 
de Estado da Valorização do Interior, de João 
Torres, secretário de Estado do Comércio e de Pedro 

Machado, presidente do Turismo do Centro. 

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada esteve presente no 
encontro, como oradora no painel “A cooperação 
Transfronteiriça na Valorização dos recursos 
endógenos”, com os autarcas de Almeida e Ciudad 
Rodrigo.

“A partilha de recursos e produtos comuns entre 
territórios transfronteiriços, a identidade coletiva dos 
povos unidos pela história e pela cultura (neste caso 
a Rota das Invasões Francesas, o carnaval) ou ainda 
o facto de estarmos ligados pelo principal corredor 
europeu rodo e Ferroviário, são mote para estreitarmos 
relações e criar escala, tão importante na afirmação 
dos territórios”, sublinhou Filomena Pinheiro, vice-
presidente da Câmara da Mealhada. 

... e em sAntArém

A Mealhada levou para o 40º Festival Nacional de 
Gastronomia de Santarém os ícones das 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada: a água mineral do Luso, 
com a leveza (pouco mineralizada) que a tornou 
líder de mercado no nosso país, o pão da Mealhada, 
famoso pelos seus quatro bicos e por continuar a ser 

confecionado de forma tradicional (“benzido” e cozido, 
em forno de lenha), o vinho da Bairrada, encorpado e 
com predominância das castas consagradas ao longo 
dos anos (Baga, Touriga Nacional e Syrah), e o leitão, 
o símbolo maior da Mealhada, que marca toda a 
restauração do concelho, iguaria cheia de preceitos que 
vão desde a escolha da espécie à própria confeção. 

“Pretendemos reposicionar a marca 4 Maravilhadas da 
Mesa da Mealhada, relançando-a, divulgando os nossos 
produtores e produtos próprios. O nosso objetivo é afirmar 
a Mealhada como destino enogastronómico e, para isso, 
vamos intensificar a presença em diversos certames e 
eventos, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, com o pelouro do 
turismo, explicando ainda que conta com os aderentes 
à marca para esta aposta na promoção nacional, num 
modelo de rotatividade. Neste festival, coube ao restaurante 
“O Castiço” a representação do Município.

A participação da Mealhada decorreu no espaço 
da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, 
entidade que convidou o Município, juntamente com a 
Autarquia de Santarém.
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presidente 
dA câmArA 
instA 
governo 
A “olhAr” 
pArA mAtA 
nAcionAl 
do BussAco 

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 
António Jorge Franco, desafiou o Governo a resolver a 
situação da Fundação Mata do Bussaco (FMB) e “olhar 
verdadeiramente” para a Mata Nacional. Em causa 
está o facto de o Governo não ter ainda nomeado, em 
definitivo, o presidente do Conselho Diretivo da FMB. 

Desde junho, aquando da alteração dos estatutos da 
Fundação Mata do Bussaco (FMB), que se aguarda a 
nomeação do novo presidente do Conselho Diretivo 
da instituição. A presidência da mesma continua a 
ser assegurada por Guilherme Duarte, antigo vice-
presidente da Câmara Municipal da Mealhada, que 
substituiu, de forma interina, António Gravato, aquando 
da sua saída em fevereiro de 2021. 

“A Administração Central tem que olhar para a Mata e 
para a Fundação e não pode deixar esta situação de 
indefinição continuar. Desde junho que foram alterados 
os estatutos, mas a instabilidade continua porque 
não foi nomeado o novo Conselho Diretivo e o seu 
presidente. Não podemos continuar de costas voltadas 
para um património tão valioso” afirmou o autarca da 
Mealhada. 

De acordo com os novos estatutos, o Conselho Diretivo 

é composto pelo presidente e por quatro vogais 
não executivos.  “O presidente do conselho diretivo 
é designado pelo membro do Governo responsável 
pela área das florestas. (…) Os vogais não executivos 
são, por inerência, o presidente do Instituto do Turismo 
de Portugal, I. P., o presidente do conselho diretivo 
do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I. P., o diretor-geral do Património Cultural 
e o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 
podendo delegar em dirigente dos respetivos serviços 
ou organismos”, refere o Decreto-Lei n.º 35/2021. 

“Estamos a falar de um património mundial que deve 
ser preservado por todos. A Câmara Municipal da 
Mealhada será sempre parceira da Mata Nacional 
e da Fundação Mata do Bussaco, mas não pode 
estar sozinha”, afirmou António Jorge Franco, que foi 
o primeiro presidente da FMB (2009), na sessão de 
encerramento do seminário “Sement Event”, promovido 
pela FMB no âmbito das Comemorações do Dia da 
Floresta (23 de novembro).

A Mata Nacional do Bussaco, com uma área florestal 
de 105 hectares, tornou-se monumento nacional em 
2018, um passo considerado vital para a candidatura, 
em curso, a Património Mundial da Humanidade.   

“Estamos a falar de um património 
mundial que deve ser preservado 

por todos. A Câmara Municipal da 
Mealhada será sempre parceira da 

Mata Nacional e da Fundação Mata do 
Bussaco, mas não pode estar sozinha”
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jogo é pretexto pArA redescoBertA 
dos territórios dAs invAsÕes FrAncesAs

O jogo, já no mercado, foi 
desenvolvido pela Science4you 
no âmbito da Rede Temática das 
Invasões Francesas em Portugal. 
Procura tirar partido de um 
episódio da história comum a 
vários municípios portugueses – as 
invasões francesas -, transformando 
algo que marcou negativamente as 
populações e os territórios no ponto 
de partida para gerar impactos 
positivos, ao ser aproveitado em 
termos turísticos e educacionais. 

“Napoleão – O princípio do fim” 
é um jogo de tabuleiro, para ser 
jogado dos 8 aos 80 anos, que 
assenta no conceito de defesa do 
território e de resistência do povo 
português, contribuindo para o 
desenvolvimento de competências 
nas áreas da cidadania, da história 
e da matemática. O objetivo é a 
defesa dos territórios e do alvo final 
das tropas de Napoleão: Lisboa. 

Os jogadores vão colecionando 
“casas-território” através de 
desafios, sejam eles questões de 
desenho, matemática, cidadania 
ou mímica, e ganhando cartas 
que demonstram curiosidades dos 
diversos territórios, que se vão, 
assim, dando a conhecer e que 
podem suscitar, posteriormente, a 
visita física aos territórios. “É uma 

boa forma de juntar o turismo e 
o lazer à Educação e de levar as 
famílias a descobrirem todos estes 
territórios, com os impactos que 
estas visitas geram na economia 
local”, referiu António Jorge Franco, 
presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, na cerimónia de 
apresentação do jogo. 

Emílio Torrão, presidente da CIM- 
Região de Coimbra, explicou que a 
escolha da Mata do Bussaco para 
a apresentação projeto é icónica 
por simbolizar a necessidade de 
“preservação e de valorização 
do património”, explicando que 
a aposta num jogo de tabuleiro 
visa “trazer os jovens para a 
história, para o turismo, para a 
arte”. E referiu ainda a criação 
deste produto como “um bom 
exemplo do funcionamento da 
intermunicipalidade em prol da 
valorização os territórios”. 

O jogo é um projeto financiado 
pelo Programa Valorizar do 
Turismo de Portugal no âmbito 
do projeto “Rede Temática das 
Invasões Francesas em Portugal”, 
que une a CIM - Região de 
Coimbra aos municípios de 
Mealhada, Almeida, Bombarral, 
Elvas, Lourinhã, Mortágua, 
Penacova e a Associação para o 

Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres 
Vedras (municípios de Arruda dos 
Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de 
Monte Agraço, Torres Vedras e Vila 
Franca de Xira).

Jorge Brito, secretário Executivo 
da CIM – Região de Coimbra, 
referiu ainda que, no âmbito da 
“Rede Temática das Invasões 
Francesas em Portugal”, estão a ser 
desenvolvidos diversos elementos 
de promoção dos territórios a 
partir das “invasões Francesas”, 
como sejam aplicações, roteiros ou 
experiências de realidade virtual 
para o visitante. 

“Napoleão
O princípio do fim” 

Jogo para toda a família que 
recorda as invasões Francesas

À venda nos postos de 
turismo da Mealhada.

informações: 
231 281 372

maravilhasmealhada@gmail.com
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meAlhAdA 
é AutArQuiA 
“FAmiliArmente 
responsável”

o Município da Mealhada foi distinguido, pelo décimo 
ano, com a bandeira verde com palma, a mais alta 
insígnia atribuída pelo observatório das autarquias 
Familiarmente responsáveis (oaFr), entidade que 
premeia as autarquias com “práticas amigas das 
famílias”. 

Desde 2012 que a Mealhada é distinguida pelas 
políticas em benefício das suas populações, sendo que, 
desde 2015, recebe a bandeira “com palma”, a mais alta 
distinção do OAFR, reservada apenas aos municípios 
que conseguem a bandeira Verde durante, pelo menos, 
três anos consecutivos.

“É uma distinção importante para a Autarquia. O nosso 
Setor de Ação Social pode e deve ser um porto de 
abrigo para as pessoas menos privilegiadas da nossa 
comunidade. As portas da autarquia devem estar 
abertas aos munícipes e às suas dificuldades. Só com 
esta sensibilidade e proximidade para com as pessoas 
podemos aspirar a ter uma comunidade mais justa e 
mais forte”, sublinha António Jorge Franco, presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada. 

Para a atribuição das bandeiras, o Observatório das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis analisa a 
prática dos municípios em 12 áreas, entre as quais o 
apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio 
às famílias com necessidades especiais, medidas de 
conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, 

educação, habitação, transportes, saúde, cultura, 
desporto e tempo livre e participação social. Entre as 
medidas valorizadas estão o pagamento de creches e 
jardim-de-infância, comparticipação de consultas de 
oftalmologia e apoio à aquisição de óculos, bancos de 
medicamentos e comparticipação de medicamentos, 
oferta de vacinação fora do Plano Nacional de 
Vacinação, cantinas sociais e cantinas escolares 
abertas durante os períodos de pausas escolares ou o 
cheque bebé.

COVID-19
Certificado Digital

COVID-19 
SIGA AS RECOMENDAÇÕES

LAVAR MÃOSETIQUETA
RESPIRATÓRIA

USE MÁSCARA
DISTANCIAMENTO

SOCIAL
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A Roda Viva – Loja Social do 
Município da Mealhada entregou 
84 cabazes alimentares de Natal a 
famílias que, desta forma, tiveram 
uma mesa mais farta. Além dos 
géneros alimentícios, 43 crianças 
receberam o seu presente de Natal. 

As 84 famílias contempladas 
com cabazes de Natal são as 
que, sendo acompanhadas pela 
Roda Viva – Loja Social, não 
estão inseridas em qualquer outro 
programa de apoio alimentar. 
Receberam, assim, um cabaz, 
com os mais diversos alimentos – 
farinha, arroz, carne, peixe, fruta, 
produtos de higiene – não faltando 
os da quadra, como o bolo-rei. 
Os cabazes foram elaborados 
pela nutricionista do Serviço de 
Ação Social da Autarquia de 
forma a garantir a adequação 
qualitativa e quantitativa a nível 
nutricional, consoante a tipologia 
do agregado.  Além dos cabazes 
familiares, a Loja Social adquiriu 
ainda brinquedos para 43 
crianças, até aos 14 anos.

A Loja Social apoia atualmente 
cerca de 150 agregados familiares, 
mas, no caso do cabaz de Natal, 
são contempladas apenas as 
famílias que não estão inseridas 

noutro tipo de programa de ajuda 
alimentar, evitando a duplicação 
do apoio.

Além da ajuda regular mensal 
a estas 150 famílias, com roupas, 
calçado, eletrodomésticos, 
alimentos, produtos de higiene 
pessoal e doméstica, a Loja 
Social atua ainda em situações 
de emergência, por exemplo, no 
atual contexto de pandemia, com 
a entrega de bens alimentares 
a agregados em situação de 
confinamento e de carência 
económica. 

Em 11 anos de existência, a Loja 
Social apoiou mais de um milhar 
de munícipes nas mais diversas 
formas, desde a distribuição de 
alimentos e bens a ações de 
promoção da qualidade de vida 
dos utentes, como workshops 
relacionados com a alimentação 
saudável ou a autoestima.

Além dos milhares de produtos 
alimentares, foram entregues 
cerca de 200 mil produtos tão 
diferenciados como móveis para 
a casa, loiça, têxteis, roupas, 
calçado ou brinquedos ou material 
escolar. Todos estes produtos 
são adquiridos por compra da 
Autarquia ou através de doações 
de mais de 600 doadores 
registados.

lojA sociAl 
distriBuiu 
mAis de 80 

cABAZes de 
nAtAl

“Toda a gente tem direito 
a uma mesa de Natal 
um pouco mais farta do 
que a do dia a dia e é 
uma preocupação minha 
– incomoda-me mesmo 
– que esta não seja a 
realidade de uma parte 
da nossa comunidade. 
Por isso, cabe-nos a nós, 
Município, garantir que 
algumas famílias vivam 
uma quadra mais feliz” 
sublinha António Jorge Franco.
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O concelho da Mealhada “vestiu-se” de Natal. As ruas 
foram invadidas pelo espírito natalício, com o objetivo 
de fomentar o consumo local, seja no comércio 
tradicional, seja nos mercadinhos que se realizaram 
na cidade e nas diversas freguesias.

De 10 a 26 de dezembro, o Jardim Municipal 
transformou-se para receber os motivos natalícios: o 
boneco de neve e, como não podia deixar de ser, a 
Casa do Pai Natal, que foi o epicentro da animação 
com algumas surpresas. Na Biblioteca esteve patente a 
exposição de “Casinhas de Natal”.  

O programa incluiu ainda a “Noite Viva”, em que 
pequenos espetáculos entraram dentro das lojas e 
estabelecimentos locais, a peça “Pernoita de Massena, 
do programa “Invasões Francesas – Encruzilhada do 
Bussaco”, no dia 18 de dezembro, e a chegada do Pai 
Natal Motard à sua casa, no dia 19 de dezembro. Em 
cada freguesia houve decorações e um baloiço de 
Natal, bem como um Mercadinho. Todas as freguesias 
foram visitadas pelo desfile de Pai Natal, no dia 19 de 
dezembro.

tômBolA de nAtAl 
procurou dinamizar comércio local

A Tômbola de Natal, dinamizada 
pela ACIBA – Associação 
Comercial e Industrial da Bairrada 
e Aguieira, voltou a ser uma 
realidade nesta quadra natalícia. A 
Autarquia aprovou um subsídio de 
3 mil euros para a implementação 
desta iniciativa no concelho da 
Mealhada.

Nesta edição da Tômbola de 
Natal participaram todos os 
estabelecimentos comerciais do 
concelho, independentemente de 
serem ou não serem sócios da 
ACIBA. Os prémios são vouchers 

monetários para serem gastos em 
compras, de 500 euros, 350, 200, 
150, 100 (os primeiros cinco prémios, 
respetivamente) e de 50 euros (para 
os 6.º, 7.º, 8.º e 9.º prémios).

O cliente recebe uma senha de 
participação, por cada 15€ gastos, 
nas lojas aderentes. 

As senhas foram depositadas numa 
tômbola única, localizada no 
edifício da Câmara Municipal da 
Mealhada, e o sorteio realizar-se-á 
dia 20 de janeiro de 2022.
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concerto 
de nAtAl  
pelA 
orQuestrA 
clássicA 
do centro

Ponto alto da programação 
foi o Concerto de Natal, 
pelo Ensemble Vocal e 
Instrumental da Orquestra 
Clássica do Centro, no dia 21 
de dezembro, no Cineteatro 
Messias, com entradas 
gratuitas. 

O Ensemble Vocal e 
Instrumental, composto 
por quatro cantores e seis 
instrumentistas, escolheu 
um reportório que inclui as 
clássicas e bem conhecidas 
melodias de Natal, da 
“Noite Feliz” ao “Ave Maria”, 
de G. Caccini, ou “White 
Christmas”, de I. Berlin. 

cineteAtro 
messiAs
com progrAmAÇão 
diversiFicAdA

O Cineteatro Messias, neste 
trimestre, foi cumprindo o seu 
programa cultural na medida 
do permitido pela pandemia. 
Com vários reagendamentos 
de espetáculos, ainda assim, foi 
possível assistir-se ao concerto 
de “Os Azeitonas”,  à peça de 

teatro infantil “João Pateta“, ao 
espetáculo, esgotado, de stand-up 
Comedy de Eduardo Madeira e 
seus convidados  e ao concerto 
de heavy metal do grupo Secret 
Chord.

Eduardo Madeira e convidados

Os Azeitonas© Fernando Costa

João Pateta

Secret Chord
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“rAllY 
legends”
Traz ao Luso e Bussaco
lendas dos ralis de toda Europa 

a quinta edição do rally legends, que se realizou 
dias 5, 6 e 7 de novembro, no luso e bussaco, foi 
a maior de sempre. pelas estradas e encostas do 
bussaco andaram 78 concorrentes de diversos 
países, verdadeiras lendas deste desporto - humanas 
e motorizadas –, como o italiano paolo diana, o 
finlandês ilkka Kalmanlehto ou o português rui 
Madeira, com o seu Mitsubishi lancer Evo2. 

Só de Espanha participaram 20 equipas. A estas 
juntaram-se concorrentes de França, de Itália, com a 
participação da equipa Paolo Diana/ Nicolò Lazzarini 
tripulando um endiabrado Fiat 131 Abarth do ano de 
1982, de Inglaterra ou da Finlândia, de onde veio Ilkka 
Kalmanlehto, com o seu inigualável Datsun. 

“Temos pilotos e carros dos anos 70 e 80, com as 
decorações originais, de época, até carros mais 
recentes. O mais antigo é da década de 60 e o mais 
recente de 2018. Desta forma, queremos chegar ao 
público que tem como referências estes pilotos e carros 
míticos que foram verdadeiras lendas, mas queremos 
também ser atrativos para um público mais jovem que 
aprecia estes automóveis mais recentes”, explicava 
Hugo Oliveira, fundador e dirigente da associação 
LusoClássicos, organizadora da prova, que contou 
com o apoio de 20 mil euros da Câmara Municipal da 
Mealhada. 

“Trata-se de um evento que atrai 
milhares de pessoas, que valoriza 
o concelho e que, no futuro, merece 
que se olhe para ele como sendo de 
importância estratégica para o turismo 
no Município”, afirma António Jorge Franco.

seleÇão nAcionAl 
de hóQuei em pAtins
prepArou cAmpeonAto 
dA europA nA meAlhAdA

a seleção nacional de Hóquei 
em patins escolheu o Municipio 
da Mealhada para o estágio de 
preparação para o campeonato 
da Europa. 

O presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada, António Jorge 
Franco, recebeu a equipa e não  
podia ser mais claro: “A uma 
seleção campeã, só podemos 

pedir que tragam a taça e voltem 
à Mealhada para mostrar o 
símbolo de todo o vosso esforço”, 
afirmou, recordando o primeiro 
ano, 2005, em que o município 
recebeu estágios da Federação de 
Patinagem de Portugal. 
Na cerimónia, o vice-presidente 
da Federação de Patinagem 
de Portugal, João Paulo Nunes, 
agradeceu a hospitalidade. 

/desporto
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seleÇão em contActo 
com AssociAÇÕes 
desportivAs locAis

No âmbito do estágio realizado no Luso, a equipa técnica da 
Seleção Nacional participou na rubrica “Um café com…”, uma 
iniciativa em que a Câmara da Mealhada convida diversas 
personalidades a debaterem temas do mundo do desporto. 

Esta edição foi direcionada às associações desportivas do 
concelho que, de forma descontraída, puderam abordar, 
com treinadores de referência, temáticas como a formação 
desportiva dos jovens portugueses, os fatores de sucesso 
de um desportista e a preparação de uma seleção para 
competições de âmbito europeu e mundial, entre muitos 
outros. 

“domingos no pArQue” convidA 
populAÇão A vir pArA A ruA 
prAticAr AtividAde FÍsicA

A Câmara Municipal da Mealhada 
deu início, em novembro, ao 
“Domingos no Parque, uma 
iniciativa que visa promover 
a prática de atividade física e 
diminuir o sedentarismo. 

A primeira iniciativa realizou-se no 
Parque da Cidade da Mealhada, 
seguindo-se Barcouço, Pampilhosa, 
Luso e Vacariça. 

A população é desafiada a 
realizar um programa leve de 
aquecimento, caminhada, trabalho 
abdominal e dorsal e relaxamento. 

O programa, além de fomentar a 
prática desportiva, procura ainda 
tirar partido dos espaços verdes do 
Município. 

A participação é gratuita mas 
obriga a inscrições prévias.

Informações:
desporto@cm-mealhada.pt
918 330 191 l 964 444 209.

Inscrições on-line:
forms.gle/7GQ9fgZ8T8b8RCgx6 

Apoio A AssociAÇÕes
desportivAs
O Executivo Municipal aprovou o montante de 115 mil 
euros no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo (PAAD), relativo ao ano 2021. 

O valor será agora distribuído às associações desportivas 
que apresentaram candidatura ao PAAD, de acordo com os 
critérios e pontuação obtida. 
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AutArQuiA premeiA melhores Alunos 
do ensino púBlico do municÍpio
A Câmara Municipal da Mealhada entregou cinco 
bolsas de mérito, de mil euros cada, aos melhores 
alunos do ensino público do Município.

Os cinco alunos distinguidos com as bolsas de mérito 
são Mafalda Silva, Matilde Rodrigues, Sofia Alexandre, 
Ana Flor Marques e Daniel Candal. As primeiras três 
jovens alcançaram médias de 5 valores, no passado 
ano letivo, na frequência do 9.º ano. Ana Flor Marques 
foi premiada pelos 18,85 valores alcançados no 10.º ano 
e Daniel Candal pelos 19,7 obtidos no 11.º ano.

Na cerimónia de entrega das bolsas, que decorreu 
no salão nobre do Edifício dos Paços do Concelho, 
Gil Ferreira, vereador da Educação, parabenizou os 
alunos e os encarregados de educação. “Acho que 
devem estar orgulhosos e têm razões para isso. Se 
há momentos que devem ficar na memória são estes. 
Para vocês, para os vossos pais, para quem criou as 
condições que contribuíram para que conseguissem 
alcançar estes resultados”, afirmou. 

Também o presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, António Jorge Franco, sublinhou o mérito 
dos estudantes e dos que os rodeiam. “O mérito por 
atingirem este patamar é vosso – pelo empenho, pelas 
vossas capacidades e pelo vosso trabalho. Mas é 
também de quem está a vossa volta: os vossos pais, os 
vossos professores e a comunidade. Espero que vocês 
prossigam este caminho de excelência e ajudem ao 
desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso país 
e até do mundo”, referiu o autarca. 

O Município da Mealhada prevê, anualmente, a 
atribuição de Bolsas de Mérito a alunos do nono ano 
e do ensino secundário, de mil euros cada, com o 
objetivo de incentivar os alunos e de premiar o mérito.

Alunos Distinguidos
Mafalda Silva - 9º ano média 5 valores 
Matilde Rodrigues - 9º ano média 5 valores
Sofia Alexandre - 9º ano média 5 valores
Ana Flor Marques - 10º ano média 18,85 valores 
Daniel Candal - 11º ano média 19,7 valores

brEvEs
Apoio escolíadas
O Executivo Municipal aprovou, em reunião 
da Câmara, um subsídio de 3.500 euros para 
a Associação Escolíadas, destinado a apoiar 
o programa Escolíadas Júnior, um projeto que 
proporciona às crianças atividades de expressões 
dramática, plástica, corporal e musical nas escolas 
do primeiro Ciclo do Ensino Básico do concelho da 
Mealhada.      

Fornecimento de refeições     
A Câmara Municipal da Mealhada, atenta à situação 
socioeconómica das famílias dos alunos do concelho, 
disponibilizou o serviço de refeições escolares (em 
regime take-away) para alunos beneficiários dos 
escalões A e B da ação social escolar (1 e 2 do abono 
de família), durante a interrupção letiva de 20 de 
dezembro a 7 de janeiro.

REPARAR
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meAlhAdA Aderiu À semAnA europeiA 
dA prevenÇão de resÍduos

Mais de 300 pessoas participaram nas atividades relativas à semana 
Europeia da prevenção de resíduos (sEpr), que decorreu de 20 a 
28 de novembro de 2021, e à qual o Município da Mealhada aderiu 
com iniciativas de sensibilização para problemática dos resíduos. as 
atividades envolveram a comunidade escolar, bem como ações nas 
diversas freguesias abertas à população. 

No Município da Mealhada, foi 
delineada a campanha “Concelho 
da Mealhada Mais Limpo – 
Comunidades Circulares”, que 
contou com várias ações de 
limpeza nos recintos escolares 
e nas zonas envolventes, 
sensibilizando alunos, professores 
e toda a comunidades educativa 
para a questão dos resíduos. 
Nesta atividade, participaram 
todas as escolas do Agrupamento 
de Escolas da Mealhada, o 
Centro de Assistência Paroquial 
da Pampilhosa, a Escola 
Profissional Vasconcellos Lebre 
e a Universidade Sénior CADES, 
contabilizando 300 alunos. 
Na manhã de sábado (27 de 
novembro), a campanha de 
sensibilização foi alargada às 
freguesias e associações locais. 

Devido à evolução da pandemia, 
alguns grupos cancelaram a 
participação nas atividades, 
mas, ainda assim, participaram 
três juntas de freguesia que, com 
os seus munícipes, realizaram 
operações de limpeza na sua 
freguesia. 

pampilhosa
A Junta de Freguesia da 
Pampilhosa, além dos seus três 
elementos do Executivo, contou 
com a participação de 13 
elementos do Grupo Regional da 
Pampilhosa do Botão - Danças e 
Cantares do Cértoma, três da Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação 
Mealhada e três participantes do 
Agrupamento de Escutas 1067 de 
Pampilhosa. O grupo de 21 pessoas 
limpou as ruas e espaços verdes 
da Pampilhosa alta, centro da vila 
e Lagarteira. 

união de Freguesias de Mealhada, 
Ventosa do bairro e Antes
A Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Mealhada, Ventosa 
do Bairro e Antes, além dos seus 
quatro elementos, contou com a 
participação de oito elementos do 
Grupo NJovem – Grupo de Jovens 
de Ventosa do Bairro, Comissão 
de Melhoramentos e Promoção da 
Freguesia de Ventosa do Bairro 
e dois jovens da catequese de 
Ventosa do Bairro. O grupo de 14 
pessoas limpou vários resíduos e 
monos encontrados em Arinhos, 

Barregão, Póvoa do Garção, 
Ventosa do Bairro e Antes.

Casal Comba
A Freguesia de Casal Comba teve 
a participação de seis elementos 
do Grupo Motar Roda Moinas, 20 
elementos do Agrupamento de 
Escutas 910 de Casal Comba e três 
da Associação Patris – Património 
da Silvã.

A maioria dos resíduos 
sólidos urbanos recolhidos foi 
encaminhada para a reciclagem, 
sendo colocados nos respetivos 
ecopontos. Os monos serão 
também encaminhados para a 
triagem e reciclagem.

A todas as associações foi 
atribuído um conjunto de sacos-
ecoponto, luvas e sacos para 
recolha do lixo. Cada participante 
recebeu um boné do município e 
uma bolsa de cintura. 
Este ano, a Semana Europeia 
da Prevenção de Resíduos 
(SEPR) teve como tema central 
as “Comunidades circulares”, 
impulsionando a campanha “Let’s 
Clean Up Europe” (“Vamos limpar 
a Europa”) apelando a que as 
comunidades unissem esforços 
para que, em conjunto, pudessem 
potenciar a redução de resíduos e 
promover atividades circulares. 

REPARAR
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BiBliotecA dA meAlhAdA 
AssinAlou 17 Anos
a biblioteca Municipal da Mealhada assinalou, a 29 de novembro, o 17.º 
aniversário. com mais de 8 mil utilizadores, este espaço tem procurado ir 
ao encontro das necessidades da população com iniciativas inovadoras, 
como sejam o alargamento de horários em tempo de exames ou o serviço 
ao domicílio. 

São 17 anos com um contributo 
imenso para a cultura, a educação 
e a cidadania no concelho da 
Mealhada, “prestando um serviço 
inovador e que procura ser 
disponível aos seus utilizadores”, 
sublinhou Gil Ferreira, vereador 
com os pelouros da Cultura e da 
Educação, antes do simbólico 
cortar do bolo de aniversário.
Os exemplos desta postura de 
“disponibilidade e relação com a 
comunidade são diversos”, desde 
o alargamento do horário nos 
períodos de exames, possibilitando 

aos estudantes um local tranquilo e 
acolhedor para os seus estudos, ao 
serviço ao domicílio, implementado 
no primeiro ano de pandemia, 
que possibilita aos utilizadores 
requisitarem e receberem os seus 
livros, vídeos ou documentos, 
tranquilamente em casa. 
A Feira de Troca de Livros Usados, 
que decorreu durante todo o mês 
de novembro, é outra iniciativa que 
registou grande adesão do público. 
A Biblioteca Municipal da 
Mealhada abriu ao público a 29 de 
novembro de 2004. Tem diversas 

áreas, nomeadamente secção de 
leitura geral, secção infantojuvenil, 
sala polivalente, mediateca e 
zona de leitura de jornais. No seu 
dia-a-dia, disponibiliza vários 
serviços e experiências, na sua 
maioria gratuitos, como workshops, 
exposições, colóquios e atividades 
direcionadas à população infantil 
ou idosa, como sejam a hora do 
conto ou o Cineclube.

1
7
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a biblioMealhada, biblioteca itinerante da Mealhada, está de regresso às 
aldeias e vilas do município com livros, jogos, jornais, histórias e vídeos. 

A BiblioMealhada retomou, em 
outubro, o seu percurso pelas 
diversas freguesias, após a 
paragem motivada pela pandemia 
de Covid-19. 

Cumprindo o objetivo de 
aproximar a Biblioteca Municipal 
da Mealhada das populações, 
esta “autocarro-biblioteca” permite 
que os utilizadores requisitem 
ou entreguem livros, CD’s, DVD’s, 
que consultem jornais diários e 
usufruam de todos os serviços 
sem ter a obrigatoriedade de se 
deslocar à sede do município, onde 
se localiza a Biblioteca Municipal. 

A BiblioMealhada circulará às 
quartas e quintas-feiras, num 
percurso que cobre o concelho, 
parando cerca de uma hora em 
cada localidade, tempo em que 
abre portas para que a população 

possa descobrir o que mais lhe 
interessa: das obras de cariz 
policial aos romances, da ficção 
científica à poesia, da literatura 
estrangeira à religião, dos contos 
às obras de referência da região, 
da culinária à literatura infantil e 
juvenil.

A BiblioMealhada foi criada em 
2007 pelas mãos dos funcionários 
da Câmara Municipal da 
Mealhada, que transformaram 
um comum autocarro numa 
biblioteca itinerante inovadora, 
capaz de levar cultura às zonas 
mais recônditas do concelho. Pela 
originalidade do projeto, na época, 
a BiblioMealhada foi convidada a 
mostrar-se em vários encontros de 
bibliotecas itinerantes nacionais e 
estrangeiros, sendo apontado como 
um exemplo de sucesso.

pontos de paragem:

ventosa do bairro, 
antes,

barcouço,  
sargento-Mor;  
casal comba,  

vimieira,  
lograssol,  

lameira de são geraldo,  
canedo,  

carqueijo,  
pampilhosa,  

vacariça,  
Quinta do valongo,

salgueiral e 
Monte novo

BiBliomeAlhAdA 
voltA 

Às AldeiAs 
e vilAs do 
municÍpio
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portA A portA
Serviço de recolha seletivo

O serviço de recolha seletiva porta-a-porta já 
começou. Os serviços municipais iniciaram a 
distribuição de contentores seletivos porta-a-porta, 
priorizando a entrega na cidade da Mealhada. 
Porém, todos os munícipes cujo contacto não tenha 
sido possível, podem proceder à inscrição (www.
cm-mealhada.pt) ou através do email porta-a-porta@
cm-mealhada.pt.

Como funciona?
O projeto Mealhada Porta-a-Porta abrange 4000 
famílias e será operacionalizado através de rotas 
de recolha otimizadas, com a minimização das 
distâncias percorridas. Para tal, a Câmara Municipal 
da Mealhada vai distribuir contentores separativos 
junto dos interessados: 3 contentores de 120L por 
habitação (amarelo, azul e verde) ou 2 contentores de 
240L (amarelo, azul) e 1 contentor de 140L (verde) por 
prédio em propriedade  horizontal. Após a adesão e a 
entrega dos contentores, os munícipes serão informados 
sobre os horários e a frequência da recolha.

Este serviço é completamente gratuito.

��A��A � A

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS VALORIZÁVEIS
Município

levantamento dos contentores

Os contentores seletivos porta-a-porta podem ser 
levantados no estaleiro municipal, de segunda a sexta-
feira, entre as 9h e as 12h30 e as 13h30 e as 16h30.  

Este levantamento poderá ser feito pelos munícipes 
já inscritos no projeto Mealhada Porta-a-Porta com 
o objetivo de abreviar a entrega dos mesmos. Os 
munícipes que ainda não fizeram a inscrição, poderão 
também fazê-la no estaleiro municipal, contando, para 
isso, com o apoio dos colaboradores municipais. 

Informações
site: cm-mealhada.pt/noticias/3950
telefone: 231 200 980
E-mail: porta-a-porta@cm-mealhada.pt

Adesão online: 
site: cm-mealhada.pt/form/portaaporta/797/
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Transporte a Pedido
por táxi!

vAi ter 
mAis rotAs,

horários
e novo destino

O programa “Sit Flexi – Transporte a pedido” vai ser 
alargado, quer em número de rotas, quer em área 
geográfica. Além do destino Mealhada, foi criado 
também o destino Pampilhosa para facilitar o acesso 
à unidade de Saúde desta vila. Este programa permite 
aos munícipes a requisição de táxis a preços mais 
acessíveis. 

O “Sit Flexi – Transporte a pedido”, que esteve em modo 
de projeto piloto neste último semestre, vai ser alargado 
a seis rotas, servindo 27 localidades do concelho da 
Mealhada, três dias por semana: segundas, quartas e 
sextas-feiras. Também os horários serão alargados, 
passando a existir dois horários de chegada ao destino 
- 8h30 e 14h00 – e dois de regresso - 12h30 e 18h00. 

Assim, através de uma chamada telefónica feita na 
véspera da viagem pretendia, os utilizadores podem 
requisitar o táxi para a sua deslocação à Mealhada 
ou à Pampilhosa, às segundas, quarta e sextas-feiras, 

podendo optar pelo período da manhã ou da tarde. 
O munícipe paga um valor pela viagem mais baixo 
do que o custo real do trajeto, sendo o restante 
suportado pela Câmara Municipal da Mealhada e pela 
Comunidade Intermunicipal (CIM) – Região de Coimbra, 
através de um financiamento do Fundo Ambiental. 
São seis as rotas disponíveis, tendo como destino a 
Mealhada ou a Pampilhosa. 

“Julgamos que este aumento de rotas permitirá dar 
uma cobertura a todo o município. Ao acrescentarmos 
a Pampilhosa como destino acreditamos que daremos 
resposta a quem precisa, por exemplo, de se deslocar 
à Unidade de Saúde. E com o aumento dos dias e dos 
horários, será possível aferir a medida em que este 
serviço é necessário à população”, explica António 
Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada. 

��A��A � A

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS VALORIZÁVEIS
Município

“Julgamos que este aumento de rotas 
permitirá dar uma cobertura a todo 
o município...”

ROTAS
Rota 1 – Destino Mealhada / Pampilhosa
Carvalheiras, Louredo, Santa Cristina, Quinta do Valongo, 
Pego 

Rota 2 – Destino Mealhada / Pampilhosa
Salgueiral, Monte Novo, Várzeas, Lameira de São Pedro, 
Lograssol, Vacariça 

Rota 3 - Destino Mealhada 
Grada, Quinta Branca, Ferraria, Pisão, Cavaleiros, Barcouço 

Rota 4 - Destino Mealhada
Póvoa do Garção, Arinhos, Ventosa do Bairro, Antes 

Rota 5 – Destino Mealhada
Silvã, Mala, Canedo 

Rota 6 - Destino Pampilhosa
Carqueijo - Pampilhosa

800 200 201
Chamada Gratuita

reservar até às 15h do dia anterior

Município
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Os atos de delegação de competências praticados pelos 
órgãos da Administração Local são atos normativos com 
eficácia externa que carecem de publicidade, estando 
prevista no artigo 159.º do Código de Procedimento 
Administrativo, por remissão do n.º 2 do artigo 47.º do mesmo 
diploma, a obrigatoriedade de publicação dos mesmos, no 
Boletim Municipal ou no Diário da República, e na Internet, no 
sítio institucional da entidade a que respeitam.

Assim, em cumprimento do citado normativo legal, 
FAZ SABER QUE: 

Por DELIBERAÇÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2021, a Câmara 
Municipal de Mealhada deliberou, por unanimidade, delegar 
no Presidente da Câmara as seguintes competências: 

I – previstas no n.º 1 do artigo 33.º da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro: 
1. Executar as opções do Plano e Orçamento, assim como 
aprovar as suas alterações (alínea d)); 
2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos 
de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição 
de bens e serviços, cuja autorização da despesa lhe caiba 
(alínea f)); 
3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 
vezes o RMMG (alínea g)); 
4. Alienar em hasta pública, independentemente de 
autorização da Assembleia Municipal, bens imóveis de 
valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a 
alienação decorra da execução das opções do plano e 
a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria 
de dois terços dos membros da assembleia municipal em 
efetividade de funções (alínea h)); 
5. Discutir e preparar com os departamentos governamentais 
e com as juntas de freguesia contratos de delegação de 
competências e acordos de execução, nos termos previstos 
na Lei n.º 75/2013 (alínea l)); 
6. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos 
os domínios de acção do município, designadamente através 
da adoção de planos municipais para a igualdade (alínea 
q)); 
7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 
municipal, em parceria com entidades da administração 
central (alínea r)); 
8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 
parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, 
incluindo a construção de monumentos de interesse 
municipal (alínea t)); 
9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria 
com as entidades competentes da administração central, e 
com instituições particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento municipal (alínea v)); 
10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 
parcial ou a beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das 
pessoas (alínea w)); 
11. Emitir licenças, registos, e fixação de contingentes 
relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos 
(alínea x)); 
12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios 
da construção, reconstrução, conservação ou demolição de 
edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos (alínea y)); 
13. Executar as obras, por administração direta ou 

empreitada (alínea bb)); 
14. Alienar bens móveis (alínea cc)); 
15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços (alínea 
dd)); 
16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, 
de distribuição de bens e recursos físicos integrados 
no património do município ou colocados, por lei, sob 
administração municipal (alínea ee)); 
17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades 
e a realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal (alínea ff)); 
18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares (alínea 
gg)); 

19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos (alínea ii)); 
20. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos (alínea jj)); 
21. Declarar prescritos a favor do município, após publicação 
de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim 
como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 
propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os 
seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre 
que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na 
sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e 
duradoura (alínea kk)); 
22. Participar em órgãos de gestão de entidades da 
administração central (alínea ll)); 
23. Designar os representantes do município nos conselhos 
locais (alínea mm)); 
24. Participar em órgãos consultivos de entidades da 
administração central (alínea nn)); 
25. Administrar o domínio público municipal (alínea qq)); 
26. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias 
públicas e demais lugares públicos (alínea rr)); -
27. Estabelecer a denominação das ruas e praças 
das localidades e das povoações, após parecer da 
correspondente junta de freguesia (alínea ss)); 
28. Estabelecer regras de numeração dos edifícios (alínea tt)); 
29. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos 
que integram o domínio público do município (alínea uu)); 
30. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município 
(alínea ww)); 
31. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição 
(alínea yy)); 
32. Promover a publicação de documentos e registos, 
anais ou de qualquer outra natureza que salvaguardem e 
perpetuem a história do município (alínea zz)); 
33. Assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do Estado (alínea bbb));

II – No âmbito do Regime Jurídico da urbanização e 
Edificação (aprovado pelo Dl n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua redação atual), e outros diplomas específicos, foram 
delegadas as seguintes competências:
1. Artigos 5.º n.º 1 e 23.º n.º 1 do RJUE e alínea y) do n.º 1 do 
artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, criado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro — deliberação final 
sobre o pedido de licenciamento. Pode ser delegada no 
presidente e subdelegada nos vereadores, por força do 
artigo 5.º n.º 1 do RJUE e do artigo 34.º n.º 1 do regime jurídico 
das autarquias locais, criado pela Lei n. 0 75/2013, de 12 de 
setembro. 
2. Artigo 16.º n.º 1 do RJUE e alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro — deliberação do pedido 
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de informação prévia. Pode ser delegada no seu presidente, 
com faculdade de subdelegação nos vereadores, por força 
do artigo 5.º n.º 4 do RJUE e do artigo 34.º n.º 1 do regime 
jurídico das autarquias locais, criado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. -
3. Artigo 20.º n.º 3 do RJUE - deliberação sobre o projeto de 
arquitetura. Não obstante não inexistir norma específica que 
habilite a delegação, consideramos que, por se tratar de um 
ato administrativo praticado no âmbito de um procedimento 
cujo ato final é delegável, também ele será delegável. 
4. Artigo 89.º n.º 2 do RJUE e alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º 
do regime jurídico das autarquias locais, criado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro - determinação da realização de 
obras de conservação. Pode ser delegada no Presidente da 
Câmara e subdelegada nos vereadores, por força do artigo 
34.º n.º 1 do regime jurídico das autarquias locais, criado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
5. Artigo 89.º n.º 3 do RJUE e alínea w) do n. º 1 do artigo 33.º 
do regime jurídico das autarquias locais, criado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro - determinação da demolição 
total ou parcial das construções que ameacem ruína ou 
ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança 
das pessoas. Pode ser delegada no Presidente da Câmara 
e subdelegada nos vereadores, por força do artigo 34.º n.º 1 
do regime jurídico das autarquias locais, criado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. -
6. Artigo 117.º n.º 2 do RJUE — fracionamento do pagamento 
das taxas. Pode ser delegada no Presidente e subdelegada 
por este nos vereadores ou nos dirigentes dos serviços, por 
força deste artigo. 
7. Artigo 5.º do Decreto-lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
com a redação dada pela Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro - 
licenciamento de instalações de armazenamento de produtos 
de petróleo, licenciamento de postos de abastecimento de 
combustíveis não localizados nas redes viárias regional 
e nacional e a autorização para a execução e entrada 
em funcionamento das redes de distribuição, objeto do 
Decreto-lei n.º 725/97, de 23 de maio, quando associadas a  
reservatórios de GPL com capacidade global inferior a 50 m³ 
-  atividade enquadrável na alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (atividade perigosa) e, 
como tal, delegável por força do artigo 34.º n.º 1 do mesmo 
diploma. 
8. Artigo 11.º n.º 2 alínea a) do Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de 
outubro, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-
lei n.º 340/2007, de 12 de outubro (Pedreiras) - atribuição da 
licença de exploração quando se trate de pedreiras a céu 
aberto das classes 3 e 4 - atividade enquadrável na alínea 
y) do n.º 1 do artigo 33. º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(atividade perigosa) e, como tal, delegável por força do 
artigo 34.º n. º 1 do mesmo diploma. 
9. Artigo 31.º n.º 1 do Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 
com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei n.º 
340/2007, de 12 de outubro - determinação da realização 
de vistoria a fim de verificarem e assegurarem a sua 
conformidade com os termos e condições da licença e 
os objetivos previstos no programa trienal, quando se 
considere necessário, em função da natureza e dimensão da 
exploração. 
10. Artigo 54.º n.º 1 do Decreto-lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, 
com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei n.º 
340/2007, de 12 de outubro - fiscalização das atividades de 
pesquisa e exploração. 
11. Artigos 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 261/2002, de 23 de 
novembro - emitir parecer prévio sobre a localização de 
áreas de serviço nas redes viárias regional e nacional - 
atividade enquadrável na alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (atividade perigosa) e, 
como tal, delegável por força do artigo 34.º n.º 1 do mesmo 
diploma. 
12. Artigo 7.º do Decreto-lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro 
(Ascensores) - inspeções periódicas e reinspecções às 
instalações, inspeções extraordinárias, sempre que se 
considere necessário, ou a pedido fundamentado dos 
interessados e realização de inquéritos a acidentes 
decorrentes da utilização ou das operações de manutenção 
das instalações. 
13. Artigos 8.º e seguintes do Regime jurídico de acesso 
e exercício de atividades de comércio, serviços e 
restauração, criado pelo Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro - autorização para as atividades de exploração de 
estabelecimentos de comércio por grosso e de armazéns 
de géneros alimentícios de origem animal que exijam 
condições de temperatura controlada, conforme identificados 
na lista III do anexo l, a título principal ou secundário, de 
estabelecimentos de comércio, por grosso e a retalho, e 
armazéns de alimentos para animais, conforme identificados 
na lista II do anexo l, a título principal ou secundário e 
de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, nos 
casos em que deva haver lugar a pedido de dispensa dos 
requisitos constantes dos artigos 126.º a 130.º e 133. 
 
III - No que se refere ao Regime de Realização de Despesas 
públicas com locação e aquisição de bens e serviços e 
empreitadas de obras públicas, o Decreto-lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos públicos, 
manteve em vigor o artigo 29.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 
8 de junho, que rege sobre essa matéria, tendo a Câmara 
Municipal ao abrigo dessa norma deliberado delegar 
no seu presidente, a competência para autorização e 
realização de despesa, até ao montante de 748.196,85 euros. 

Mealhada 28 de outubro de 2021. 

O Presidente da Câmara Municipal,
(António Jorge Fernandes Franco)

AssemBleiA 
municipAl
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