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/editorial
Este primeiro trimestre de 2022 foi surpreendente a vários níveis, uns positivos 
outros francamente maus. Depois da pandemia que tanto condicionou a nossa 
vida, fomos surpreendidos por uma guerra sem sentido, bem perto de nós, 
aqui na Europa. Mas a Mealhada – toda a comunidade – foi das primeiras a 
responder massivamente no apoio a prestar aos ucranianos e foi comovente 
ver a entrega das pessoas.

Na balança dos acontecimentos posit ivos importa 
destacar a realização da BTL. Há dois anos que não 
se realizava e, desta vez, tivemos um convidado muito 
especial: o Presidente da República fez questão de 
brindar num cumprimento a todos os nossos 
produtores. 

Destaco ainda, neste trimestre, o Seminário 
do Desporto, uma área estratégica para o 
Município, e a apresentação da programação 
do Cineteatro Messias para o primeiro semestre 
com propostas diversificadas, da música ao 
teatro, da comédia aos espetáculos infantis.

Presidente da Câmara Municipal
António Jorge Franco
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NOTA 
DE AGRADECIMENTO 
DA CÂMARA 
DA MEALHADA 
A TODOS OS QUE 
SE UNIRAM NO APOIO 
À UCRÂNIA

A Câmara Municipal da Mealhada agradece 
profundamente a generosidade das empresas 
Transportes Pascoal, Transportes Marquês de Pombal, 
Transportes Rama e Transportadora do Valado pela 
iniciativa de transportarem, a expensas próprias, os 
bens recolhidos no Município – e de vários pontos do 
país - para ajuda à população ucraniana. Impõe-se 
ainda o agradecimento a pessoas, empresas dos mais 
diversos setores e instituições que aderiram à iniciativa, 
seja com donativos, seja com apoio logístico a toda a 
operação. 

A solidariedade manifestada por toda a sociedade 
portuguesa foi de tal forma elevada que um camião 
passou a dois, a três e a quatro camiões que rumaram 
à Ucrânia carregados de agasalhos, cobertores, 
vestuário, comidas enlatadas, fraldas, alimentação 
de bebé, géneros alimentares diversos, produtos de 
higiene e medicamentos.

“Foi absolutamente comovente ver a adesão de 
toda a sociedade a esta iniciativa que nasceu de 
um motorista e de uma transportadora. Assistimos 
a carrinhas vindas de todo o país, do sul ao norte, 
a chegarem carregadas com alimentos, roupas e 
medicamentos. E assistimos também a inúmeras 
pessoas que vinham entregar bens e acabaram por 
se juntar aos funcionários municipais para embalarem 
e carregarem os camiões. Nestes dias, seguramente, 
estiveram mais de uma centena de pessoas na 
Loja Social da Mealhada que apenas chegavam e 
perguntavam o que poderiam fazer. 

Foi uma enorme demonstração de solidariedade e de 
humanismo de mealhadenses, portugueses e comunidades 
ucranianas da região”, sublinha o presidente da Câmara da 
Mealhada, António Jorge Franco. 

Foi absolutamente 
comovente ver a adesão 
de toda a sociedade...

...enorme demonstração 
de solidariedade 
e de humanismo 
de mealhadenses, 
portugueses e 
comunidades 
ucranianas da região...
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/BTL

guias da Mata do Bussaco: o Guia 
de Viagem Mata do Bussaco da 
Editora Foge Comigo e os guias de 
bolso – Guia da Mata e Guia da 
Animação Turística pela Fundação 
Mata do Bussaco.

As Termas de Luso foram outro 
importante ativo do território: aqui 
conjuga-se “o medical ao wellness”, 
as áreas do termalismo terapêutico, 
de Medical Center e de SPA Termal. 
Numa vertente mais académica, 
destacou-se a apresentação do IV 
Congresso Internacional Floresta 
e Potencial para a Saúde, que se 
focará nas diversas abordagens 
científicas centradas no estudo do 
impacto das florestas e da natureza 
na saúde e no bem-estar do ser 
humano, através de práticas como 
a Terapia de Floresta e os Banhos 
de Floresta, cujo reconhecimento tem 
vindo a aumentar nos últimos anos.

“A nossa participação na BTL 
centrou-se numa estratégia 
baseada na afirmação do destino 
Mealhada – Luso – Bussaco, uma 
vez que o concelho possui produtos 
turísticos maduros, da gastronomia 
à saúde e ao “envelope turístico 
Mata do Bussaco”. A própria CIM 
– RC escolheu como tema “os 
corredores da natureza” e a Mata 
Nacional do Bussaco é o ex-libris 
de toda a região Centro e até do 
País, sublinhou Filomena Pinheiro, 
vice-presidente da Autarquia com 
o pelouro do Turismo.

“Acreditamos ter argumentos fortes 
que, sendo dados a conhecer ao 
grande público, trarão visitantes ao 
nosso território para conhecerem a 
gastronomia, a cultura, a natureza 
e até as tradições”, referiu António 
Jorge Franco, presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada.

Bolsa de Turismo de Lisboa 2022

PRESIDENTE
DA REPÚBLICA 
APROVA MARAVILHAS
DA MEALHADA
O Município da Mealhada levou à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu entre os dias 16 e 20 de março, 
o melhor que pode oferecer: a excelência da gastronomia, a riqueza natural, patrimonial, cultural e histórica da 
Mata Nacional do Bussaco, as experiências de bem-estar associadas às Termas de Luso. E mereceu a aprovação 
do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que não se escusou a brindar com o espumante dos 
produtores mealhadenses. 

O Espaço do Município da Mealhada, integrado no 
stand da CIM Região de Coimbra, apresentou uma 
imagem gráfica a refletir as maiores riquezas do 
território e a promover o destino “Mealhada – Luso 
– Bussaco”. A excelência da gastronomia foi sendo 
comprovada com a degustação dos produtos 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada: Água l Pão l Vinho 
l Leitão em diversos pontos da BTL, seja no Espaço do 
Município, seja aquando da inauguração do Stand da 
CIM- RC e no Stand do Turismo do Centro de Portugal.

“A nossa participação na BTL centrou-se 
numa estratégia baseada na afirmação 
do destino Mealhada – Luso – Bussaco...”

A gastronomia local, com destaque para o tão 
apreciado leitão e os vinhos e espumantes que o 
acompanham, esteve também presente na área da 
restauração com o restaurante local “O Castiço”.

A Mata Nacional do Bussaco, com as suas diversas 
potencialidades, foi uma das imagens fortes que o 
Município tentou transportar para Lisboa e para os 
milhares de visitantes que passaram pela BTL. A 
natureza ímpar deste local mágico, espelhada, por 
exemplo, no Adernal, um habitat natural, único na 
Europa, conjuga-se com a sua riqueza patrimonial, que 
tem o seu expoente máximo no Palace Hotel do Bussaco, 
no Convento de Santa Cruz do Bussaco e na Via-Sacra, a 
única réplica do mundo à escala da de Jerusalém. 

Uma Mata que encerra em si também as dimensões 
religiosa e histórico-militar patentes nas marcas 
deixadas pelos Carmelitas Descalços, que ali 
estabeleceram o seu Deserto, e pelas Invasões 
Francesas, que tiveram na Batalha do Bussaco 
um importante episódio para a derrota das tropas 
napoleónicas.

Para tirar o maior partido de rotas, trilhos e 
experiências de natureza, foram apresentados o 
Mapa da Grande Rota do Bussaco (GR49) e novos 

“Acreditamos ter argumentos fortes que, sendo dados a 
conhecer ao grande público, trarão visitantes ao nosso 
território para conhecerem a gastronomia, a cultura, a 
natureza e até as tradições”
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TERMAS DE LUSO TÊM 
PROGRAMA CULTURAL 
COM MÚSICA, TEATRO, 
SHOWCOOKING, 
DANÇA E FOTOGRAFIA
As Termas de Luso apresentam, ao longo dos próximos meses, diversas 
ações culturais complementares à oferta termal. Fotografia, pintura, 
culinária, música e dança são algumas das artes que fazem parte do 
programa PROVERE – Programa de Valorização Económica dos Recursos 
Endógenos.

Este programa teve início com o 
concurso de fotografia “Termas 
Centro Numa Imagem”, que 
procura a valorização dos 
circuitos pedestres das Termas 
Centro, bem como a realização de 
atividades ao ar livre. O concurso 
decorre até 17 de junho e desafia 
os participantes a fotografarem 
locais inspiradores, partilhando 
as fotografias na rede social 
Instagram, com a identificação da 
hashtag #termascentrofotografia. 

As 10 melhores fotografias serão 
premiadas com experiências 
termais nas Termas Centro.
Como forma de destacar o dia da 
inauguração da época balnear 
de cada uma das Termas, haverá 
um conjunto de iniciativas em rede 
que assenta sobre as ações do 
“Dia Oficial das Termas Centro” e 

“O Banho Santo”, que decorrerá 
durante todo o mês de abril até à 
primeira quinzena do mês de maio. 

Para estas iniciativas é esperado a 
realização de espetáculos e ações 
de animação. A 23 de abril, o jazz 
chega ao Luso, para o espetáculo 
“Termas Centro Jazz Tour”, que não 
será apenas um concerto, mas um 
espetáculo de palco que contará 
com mais intervenientes para além 
dos músicos. O programa inclui 
também atividades direcionadas 
para um público infantil, com 
um espetáculo, realizado pela 
Companhia de Música Teatral, 
marcado para dia 1 de abril.

Estando as termas associadas 
à promoção da saúde e bem-
estar e à qualidade de vida, 
a alimentação saudável é um 

conceito intrínseco pelo que as 
Termas Centro implementaram 
a ação “Roteiro Regional para 
Alimentação Saudável Termas 
Centro por Miguel Gameiro”, que 
decorrerá ao longo de todo o mês 
de maio. Esta iniciativa consiste 
na realização de um showcooking 
e um mini-concerto de Miguel 
Gameiro.

“As Termas de 
Luso constituem 
um ativo 
importantíssimo 
na nossa 
estratégia de 
afirmação 
turística...”

PRESIDENTE 
DA CÂMARA 
PRESIDE À 
ASSOCIAÇÃO 
MARAVILHAS 
DA MEALHADA
A Câmara da Mealhada 
aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, que 
o presidente, António Jorge 
Franco, seja o representante da 
Autarquia na Associação Maravilhas 
da Mealhada, entidade responsável 
pela promoção da marca “Água | Pão | 
Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada”, desde 2010. 

António Jorge Franco ficará a presidir ao 
Conselho de Administração da Associação 
Maravilhas da Mealhada que, além da Câmara 
Municipal da Mealhada, integra diversos operadores 
económicos no âmbito das quatro iguarias que fazem esta 
marca, desde produtores de vinho a assadores de leitão, 
padeiros ou profissionais da hotelaria e da restauração.

No período de 16 de maio a 15 de 
junho, a estância termal do Luso 
irá receber um showcase e um 
workshop de dança. Também 
neste período, será realizado uma 
iniciativa de pintura ao vivo, onde 
os artistas irão retratar os espaços 
termais e também o seu quotidiano, 
através da pintura.

A rede Termas Centro resulta 
do PROVERE – Programa de 

Valorização Económica dos 
Recursos Endógenos com o 
objetivo de valorizar as estâncias 
termais da região Centro.
Integram a rede Termas do Centro 
um total de 20 estâncias termais, 
entre as quais as Termas de Luso, 
através de Câmara Municipal da 
Mealhada e do consórcio Termas 
de Luso / Grande Hotel de Luso.

“As Termas de Luso constituem um 
ativo importantíssimo na nossa 
estratégia de afirmação turística. 
A nossa oferta termal diversificada 
e de excelência associa o medical 
ao wellness, num enquadramento 
único e singular como o é a Mata 
Nacional do Bussaco, que é agora 
complementada por um programa 
cultural rico, dirigido a toda a 
família, que acrescenta valor e 
diferenciação à oferta turística 
deste território, estendendo-se 
também à comunidade local”, 
sublinha Filomena Pinheiro, vice-
presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada. 

A ORIGEM
DO BEM-ESTAR
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Seminário “O desporto precisa de todos. Como?”,

DESPORTO É PILAR 
DE DESENVOLVIMENTO
DA MEALHADA
“O desporto é um pilar estratégico de desenvolvimento 
estruturado e integrado do Município da Mealhada”, 
afirmou Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, na cerimónia de abertura do 
seminário “O desporto precisa de todos. Como?”, que 
decorreu no Cineteatro Messias. 

“O desporto é motor de desenvolvimento económico 
do concelho na medida em que, tirando partido das 
excelentes infraestruturas desportivas municipais 
– temos um pavilhão em cada freguesia, piscinas, 
centro de estágios -, conseguimos atrair e acolher 
eventos desportivos de grande importância. Por 
tudo isto, encaramos o desporto no sentido lato: é 
saúde, é economia, é turismo, é lazer, é bem-estar da 
comunidade”, explicou Filomena Pinheiro, recordando 
que em 2001 a Câmara da Mealhada terá sido pioneira 
na introdução da atividade física no currículo dos 
alunos do concelho. “Fizemos um grande trabalho de 
sensibilização de pais, professores e até da DREC, que 
teve que dar o seu aval, e colocámos os alunos a irem 
aos nossos equipamentos desportivos, assegurando 
a autarquia este transporte. É esta a importância que 
damos ao desporto e à atividade física”, reiterou. 

O seminário, que contou com mais de 250 pessoas 
inscritas, teve como objetivo traçar o perfil atual do 
setor do desporto e alinhavar estratégias e orientações 
para o futuro, analisando as suas potencialidades e 
impactos noutras áreas da sociedade, da economia à 
educação e à qualidade de vida. 

Ao longo de todo o dia, os diversos painéis de oradores 
debateram temáticas como a relação do desporto 
e da educação física com as autarquias, o sistema 
desportivo e a competição, a relação do desporto 
com a comunidade e a saúde, com a economia e a 
promoção dos territórios. Entre os oradores convidados 
estiveram académicos, como Jorge Bento, professor 
catedrático jubilado da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, a quem coube a conferência 
de abertura, e Manuel João Coelho e Silva, professor 
da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação 
Física da Universidade de Coimbra, encarregue da 
conferência de encerramento, ao final da tarde. Ainda 
do quadrante académico, participaram Raúl Martins, 
da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação 
Física, da Universidade de Coimbra, Pedro Morouço, 
diretor da Escola Superior de Educação e Ciências 
Sociais do Politécnico de Leiria, Abel Santos, da 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Fernando 
Tenreiro, da Universidade Lusíada de Lisboa e António 
Silva, na dupla qualidade de professor catedrático da 
Universidade da UTAD e de presidente da Federação 
Portuguesa de Natação. 

Participaram ainda selecionadores e dirigentes, como 
Paulo Pereira, selecionador Nacional de Andebol, 
Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa 
de Atletismo e autarcas e representantes de diversas 
instituições que atuam nas diversas vertentes do 
desporto.  

MUNICÍPIO DA MEALHADA 
RECONHECIDO PELAS “OPORTUNIDADES 
DE PRÁTICA OUTDOOR”
O Município da Mealhada foi distinguido na área das boas práticas de 
atividade física em espaços exteriores no âmbito do programa Municípios 
Amigos do Desporto. É, assim, Município “Recomendado” ao nível das 
“Oportunidades de Prática Outdoor”.

“Esta é uma aposta muito forte do nosso Executivo. 
Por um lado, a promoção do bem-estar físico da 
população, por outro, o aproveitamento dos espaços 
verdes do Município para usufruto da população.“

A base da candidatura da Mealhada a esta distinção assentou em projetos 
concretos de promoção de atividade física que estão a ser desenvolvidos 
junto da população, nomeadamente, o “Mealhada + Movimento”, que 
inclui o “Programa + Movimento Pela Sua Saúde”, o “Domingos no Parque” 
e o “Programa + Movimento Sénior”, bem como o Sistema de Bicicleta 
Partilhada da Mealhada “BipeBipe”.
 
Entre os vários municípios que se candidataram, a Mealhada foi 
“Recomendada” como tendo boas práticas a nível de “Oportunidades 
de prática outdoor”, quer informais autónomas, quer formais e com 
acompanhamento, como é o caso do “+ Movimento pela sua Saúde, que 
inclui acompanhamento especializado e treino específico. 

“Esta é uma aposta muito forte do nosso Executivo. Por um lado, a 
promoção do bem-estar físico da população, por outro, o aproveitamento 
dos espaços verdes do Município para usufruto da população. Com a 
orientação e dedicação dos nossos profissionais da área do Desporto, 
conseguimos criar mais valias para a nossa comunidade”, sublinhou 
António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

PROGRAMA “+ MOVIMENTO PELA SUA 
SAÚDE” GARANTE TREINO PERSONALIZADO 
E REGULAR A TODA A POPULAÇÃO 

O novo programa de promoção de atividade física regular que a Câmara 
Municipal da Mealhada vai disponibilizar a toda a população decorre 
no Parque da Cidade da Mealhada, às terças e quintas-feiras, e garante 
prescrição de treino personalizado, bem como acompanhamento 
especializado. 

Procurando ser o mais abrangente 
possível no conceito de sensibilizar 
e motivar a população para 
a atividade física, a Câmara 
Municipal da Mealhada avança 
com um novo programa dentro do 
projeto “Mealhada + Movimento”, 
que já incluía o “+ Domingos no 
Parque”. 

Se no “+ Domingos no Parque” a 
autarquia desafiava a população 
a passar uma manhã a praticar 
atividade física, deslocando o 
programa aos diversos espaços 
verdes das freguesias, neste 
“+ Movimento pela sua saúde” 

haverá uma proximidade maior 
com o praticante que, de forma 
gratuita, consegue obter prescrição 
de treino personalizado e 
acompanhamento especializado 
por professores de educação física, 
responsáveis pelo plano individual 
de cada praticante – e tendo em 
conta as suas características.

As sessões decorrem às terças-
feiras, entre as 10h e as 12h, e às 
quintas-feiras, entre as 17h e as 19h, 
no Parque da Cidade da Mealhada 
(concentração junto ao Centro de 
Interpretação Ambiental).  

Projetos de promoção

 Mealhada + Movimento
Programa + Movimento Pela Sua Saúde
Domingos no Parque
Programa + Movimento Sénior

 BipeBipe
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PROGRAMA CULTURAL EM REDE 
“FOLIAR ENTRE MONTES E MAR” 

UNE MEALHADA, 
MIRA E GÓIS EM 
TORNO DO CARNAVAL
“Foliar entre Montes e Mar” é um projeto em rede que une os municípios de Mealhada, Góis e Mira na tradição 
carnavalesca. A partir da tradição de cada um – o samba, na Mealhada, os caretos da Lagoa de Mira e a 
Corrida do Entrudo em Góis - será desenvolvido um vasto programa que inclui exposições, espetáculos de 
música, de teatro e dança, workshops, lançamento de livros e mesmo de produtos turísticos inovadores, como 
sejam roteiros enogastronómicos. As atividades são gratuitas e o investimento global do programa ronda os 250 
mil euros.  

Na Mealhada, o Carnaval é vivido ao ritmo dos 
passos e sons do samba, com a exuberância do 
Carnaval inspirador, o do Rio de janeiro (Brasil), trazido 
pelas quatro escolas de samba que vão perpetuando, 
de avós para pais e filhos, esta tradição, que chega a 
ser um modo de vida. 

Mira dá destaque à tradição antiga dos caretos da 
Lagoa, que saem à rua de “Campina”, a máscara 
pintada e ornamentada com cornos e peles de 
animais. Trajam saia vermelha, numa alusão ao 
pecado e camisa branca que simboliza a pureza. 
Trazem presos em correias de couro os inevitáveis 
chocalhos. A tradição é antiga e, acredita-se, ter 
ligação a rituais pagãos de iniciação dos rapazes na 
idade adulta. 

Em Góis vive-se o Entrudo Tradicional das Aldeias 
do Xisto com a “Corrida do Entrudo”. Nesta corrida, as 
máscaras de cortiça são adorno obrigatório.  Feias e 
diabólicas, são adornadas por vários elementos como 
os cornos de cabras, barba de milho, lã de ovelha, 
hastes de veados, dentes de javali… E por detrás destas, 
manda a tradição que sejam declamadas “quadras 
jocosas” sobre os habitantes das aldeias corridas.

É destas três realidades distintas de vivenciar o 
Carnaval que nasce um programa cultural em rede 
com o objetivo de “preservar os valores naturais e 
culturais carnavalescos dos três territórios”, procurando 
aumentar a sua atratividade turística. Assim, de 
fevereiro a setembro, cada município tem uma série 
de atividades gratuitas, desde ciclos de teatro a 
workshops, exposições ou atividades de cinema ou 
dança, que se realizarão, preferencialmente ao ar 
livre, valorizando espaços de valor patrimonial e 
paisagístico – parques, praias ou anfiteatros.

O programa “Foliar entre Montes e Mar”, com um 
investimento de 254.146,45€ a fundo perdido resulta 
de uma candidatura ao CENTRO 2020. Além da 
promoção e preservação da herança cultural de 
cada território, visa promover um produto turístico 
diferenciador, permitindo aumentar a capacidade de 
atração de visitantes.

Segundo António Jorge Franco, presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, “este é um programa que 
valoriza toda a região e que promove a oferta turística 
dos três municípios.  Estamos ligados pela história, pela 
gastronomia, pela cultura e os três juntos conseguimos 
apresentar uma oferta diversificada e diferenciadora”, 
sublinha o autarca. PAMA - No Parque da Cidade 

Terra Queimada #5

Terra Queimada #6

Terra Queimada #7 Terra Queimada #8

NOITES DE VERÃO
Praças com vida

O programa “Noites de Verão 
– Praças com Vida: Cultura, Patri-
mónio e Animação” trouxe vida 
vida às praças das aldeias, jardins 
e centros históricos com artes de 
rua, cinema, música, teatro, folclore, 
marionetas.

PROGRAMA CULTURAL EM REDE

PRAÇAS COM VIDA 
E 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.   

Durante vários meses, as Invasões Francesas foram  
contadas em oito episódios, oito peças teatrais, 
em diversos locais , dando origem ao filme “Terra 
Queimada”, de Paulo Fajardo.

A Pedra da Sesta
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MEALHADA APUROU MAIS DE SETE ALUNOS 
PARA FASE INTERMUNICIPAL 
DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

Joana Loureiro, Diogo Fernandes Pinheiro e Filipa Baptista, alunos do 
segundo ciclo, e Maria da Luz Baptista da Cruz, Marta Castela e Maria 
Rita Ferreira do Vale, do terceiro ciclo, foram os apurados para a fase 
Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. Passaram também 
à fase Intermunicipal, Maria Eduarda Gonçalves Meneses, do ensino 
secundário. Os apurados irão representar o Agrupamento de Escolas 
da Mealhada no universo da Comunidade Intermunicipal Região de 
Coimbra.   

Os sete alunos foram os 
selecionados de um conjunto 
de 57 concorrentes, sendo 32 
referentes ao segundo ciclo e 25 ao 
terceiro ciclo do Ensino Básico. Os 
vencedores juntam-se aos três alunos 
já apurados do primeiro ciclo. 

O júri, constituído por Gil 
Ferreira, vereador da Educação 
da Câmara Municipal da 
Mealhada, por Helena Duque, 
coordenadora interconcelhia da 
Rede de Bibliotecas Escolares, e 
por Lúcia Ferreira, professora do 
Agrupamento de Escolas, deliberou 

a sua escolha após duas provas, 
uma de leitura em voz alta e outra 
de resposta argumentativa.
 
Estes sete alunos foram 
distinguidos, pelo Município da 
Mealhada, pelo Agrupamento 
de Escolas da Mealhada e pela 
Rede de Bibliotecas Escolares, 
numa cerimónia de entrega de 
prémios que decorreu na Biblioteca 
Municipal da Mealhada. 
Este concurso realiza-se todos 
os anos no âmbito do Plano 
Nacional de Leitura, com a 
colaboração de diversas entidades, 

das quais se destaca a Rede de 
Bibliotecas Escolares do Ministério 
da Educação. Contou com a 
organização dos professores 
bibliotecários, Amélia Santos e 
Pedro Semedo, com a participação 
dos docentes do grupo disciplinar 
de Português e do 4º ano do 1º 
ciclo do Agrupamento, e com a 
equipa das Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento de Escolas da 
Mealhada, a qual se congratula 
com a participação dos alunos, 
destacando que o “importante é a 
promoção da leitura e o gosto em 
ler”. 

O concurso desenrola-se em 
quatro fases, sendo que a primeira 
decorreu nas escolas. A segunda 
fase, municipal, resultou da 
colaboração entre as bibliotecas 
escolares e as bibliotecas 
municipais. A terceira fase será a 
fase intermunicipal, que reúne os 
representantes dos municípios de 
uma determinada Comunidade 
Intermunicipal e em que serão 
apurados os alunos que disputarão 
a prova final, a nível nacional, que 
se realizará a 4 de junho.

A Biblioteca Municipal da Mealhada deu início, em março, a uma nova fase de intensa atividade, que inclui 
encontros com escritores, ateliês, feira do livro, a dinamização de um clube de leitura, bem como novas rubricas 
como os serões de contos. O objetivo passou por criar mais oferta, com propostas transversais às diversas faixas 
etárias, e por levar a Biblioteca à comunidade, com diversas iniciativas descentralizadas.  

A nova programação, apresentada no auditório da 
Biblioteca, contempla novas iniciativas temáticas, como 
o Clube de Leitura “Letra Grande”, dirigido ao público 
adulto com o objetivo de fomentar o gosto pela leitura, 
os Contos com Sotaque, que se traduz na dinamização 
de momentos de leitura com diferentes sotaques 
integrando comunidades de imigrantes, ou os serões 
de contos “Sextas com estórias e memórias”, sessões de 
contadores de histórias a desenvolver mensalmente nas 
aldeias, mantendo viva a tradição oral e perpetuando 
as histórias na memória de quem as ouve.

Haverá ainda, de forma regular, encontros com 
escritores, com o título Palavra de Escritor, e regressam 
os projetos da BiblioMealhada, o autocarro biblioteca 
que percorre o município, “Livros em viagem”, para 
escolas e jardins de infância, e “Abraços da Biblioteca 
Municipal”, este direcionado à população de lares e 
centros de dia, projetos que haviam sido interrompidos 
por força da pandemia.

Segundo Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara 
Municipal da Mealhada, nesta nova etapa procura-se 
que a “Biblioteca se afirme como um lugar de vida em 
torno do livro e da leitura, onde os munícipes sejam 
elementos ativos. Um espaço dinâmico e participado, 
de debate e de criação”, sublinha.

As atividades começaram a partir de 28 de março, com 
a Semana da Leitura, na qual se destacou o Encontro 
com o escritor David Machado, a 31 de março, na Escola 
Secundária da Mealhada e no Cineteatro Messias.
O Dia Internacional do Livro Infantil, que se assinala a 

2 de abril, será comemorado com diversas atividades, 
nomeadamente um ateliê de ilustração, dinamizado 
por Sandra Serra, e a feira do livro infantil “Mercadinho 
de Palavras”. Ainda em abril, destaca-se o programa 
“Livros em festa”, dia 23, que inclui atividades dentro e 
fora de portas, na Biblioteca, mas também no Jardim 
Municipal, no Luso, na Pampilhosa e em Ventosa do 
Bairro. As iniciativas vão desde um festival de curtas a 
histórias encenadas ou oficinas diversas, de dança ou 
ambiente.

“Pretendemos que a Biblioteca 
se afirme como um lugar de 
vida em torno do livro e da 
leitura, onde os munícipes 
sejam elementos ativos...”

“A promoção da leitura e do livro é um 
dos eixos de ação e uma prioridade 
fortíssima deste Executivo, no que 
se refere à Educação e à Cultura. 
Consideramos que o livro e a leitura 
são essenciais para a formação 
da cidadania, para a capacitação 
individual e para o desenvolvimento 
de uma comunidade mais crítica, mais 
exigente e mais conhecedora. Não 
temos quaisquer dúvidas de que uma 
comunidade será tão mais desenvolvida 
e preparada quanto mais próxima for 
a sua relação com o livro”, referiu Gil 
Ferreira.

BIBLIOTECA
DA MEALHADA 
aposta na proximidade, 
com plano de atividades 
ambicioso e descentralizado
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NOVO PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO 
DA MEALHADA
JÁ ESTÁ CONCLUÍDO 
E ABERTO À POPULAÇÃO

   
O novo parque de estacionamento 
do centro da Mealhada já está 
aberto à população. A obra 
permitiu a criação de 96 lugares 
de estacionamento e uma nova 
circulação automóvel no centro da 
cidade, com interligação de várias 
ruas. Também a empreitada de 
requalificação do centro histórico 
da Mealhada está praticamente 
em fase de conclusão. 

O novo parque de estacionamento, 
cujo investimento rondou os 
643 mil euros (mais IVA), é 
composto por 96 novos lugares 
de estacionamento. Destes, 70 
foram criados junto à Rua Ponte 
de Viadores, entre a linha do 
Norte e o arruamento, sendo oito 
lugares destinados a pessoas com 
mobilidade condicionada. Na 
bolsa de estacionamento criada 
entre a Rua das Oliveiras e a Rua 
Branquinho de Carvalho foram 

criados 20 lugares, dos quais dois 
são destinados a pessoas com 
mobilidade condicionada e três são 
reservados a veículos elétricos com 
futuro posto de carregamento. 

Na Rua Branquinho de Carvalho 
foram criados mais seis lugares, 
sendo dois deles destinados a 
veículos elétricos com futuro posto 
de carregamento. O projeto incluiu 
também a criação de três espaços 
para o parqueamento de bicicletas, 
com uma capacidade total de 72 
bicicletas.

“O nosso foco é facilitar 
e melhorar a vida dos 
munícipes e julgamos 
que este parque de 
estacionamento é uma 
peça essencial...”

A criação deste parque de 
estacionamento traduz também 
uma melhoria significativa 
no tráfego bem no centro da 
cidade. A Rua 27 de Setembro, 
na Urbanização do Choupal, 
passa a estar ligada à Avenida 
Dr. Manuel Lousada, através do 
prolongamento da Rua Ponte de 
Viadores, passando, esta via, a ter 
dois sentidos e a ser o acesso ao 
parque de estacionamento. A Rua 
Ponte de Viadores e o parque de 
estacionamento podem também 
ser acedidos pelas ruas José 
Branquinho de Carvalho, Rua das 
Oliveiras e Rua Eduardo Alves de 
Matos, junto ao edifício da Câmara 
Municipal da Mealhada.
 
“Esta é uma das obras que 
temos em curso que, terminada, 
colocámos, sem demora, ao serviço 
de residentes e comerciantes. 

O nosso foco é facilitar e melhorar 
a vida dos munícipes e julgamos 
que este parque de estacionamento 
é uma peça essencial para dar 
vida ao centro da cidade, uma vez 
que é mais fácil estacionar muito 
próximo das áreas comerciais e de 
serviços”, sublinha António Jorge 
Franco, presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada. 

A obra, designada de 
“Requalificação do vazio urbano 
com parque de estacionamento 
no centro histórico da Mealhada”, 
integra o Plano de Ação de 
Regeneração Urbana da 
Mealhada (PARU), juntamente com 
a “Requalificação Urbanística do 
Centro Histórico da Mealhada”, 
ainda a decorrer no núcleo 
histórico mais a sul da cidade. 

CÂMARA DA MEALHADA 
ADJUDICA EMPREITADA DA 
NOVA FEIRA DE BARCOUÇO 
 
A Câmara da Mealhada adjudicou a construção da 
nova feira de Barcouço, pelo valor de 219.556,32€ (mais 
IVA). O prazo de conclusão é de dois meses.    

A empreitada visa dignificar o espaço afeto à feira 
de Barcouço, um antigo campo de futebol, com a 
adequada pavimentação em betuminoso e a criação 
e reabilitação das infraestruturas a nível de águas, 
águas pluviais e rede de eletricidade. 

“Além da preservação da memória coletiva da Feira 
de Santa Luzia, esta qualificação contribui para a 
produção e para o escoamento de produtos locais 
e poderá ser também um estímulo ao aparecimento 
de novos produtos e iniciativas promotoras de 
desenvolvimento sustentável”, explica Filomena 
Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, 
com o pelouro dos Mercados e Feiras. 

A feira, que se realiza aos dias 5 e 19 de cada mês, foi 
transferida de Santa Luzia, junto ao IC2, para o campo 
de futebol de Barcouço há cerca de dois anos, devido 
à necessidade de criar condições de funcionamento 
em contexto da pandemia de Covid-19. A nova 
localização mereceu a concordância da grande 
maioria de vendedores e clientes, o que motivou a 

Câmara Municipal da Mealhada a avançar para a 
adaptação do antigo campo de futebol a recinto de 
feira. Assim que o empreiteiro entre em obra, a feira 
será interrompida durante os dois meses de prazo de 
execução. 

“Solicitámos estas melhorias assim que verificámos 
que a mudança tinha sido bem aceite e, desta forma, 
conseguimos aproveitar um espaço que não estava a 
ser usado há uns 20 anos”, refere João Cidra Duarte, 
presidente da Junta de Freguesia de Barcouço. 

“Esta intervenção enquadra-se na nossa estratégia de 
valorização e de requalificação do Espaço Público. 
Até porque a dignificação física deste espaço é também 
a dignificação social dos operadores económicos 
que aqui comercializam desde géneros alimentares, a 
pecuária, a agricultura e aos têxteis”, sublinha António 
Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada. 

EXPANSÃO DO METRO 
DE SUPERFÍCIE INCLUI 
LIGAÇÃO À MEALHADA
O plano de expansão do Sistema de Mobilidade do Mondego - metro de 
superfície – inclui um troço até à Mealhada. Para já, está em discussão o 
traçado que irá ligar a cidade de Coimbra à Bairrada, nomeadamente, à 
Mealhada, a Cantanhede e, possivelmente, a Anadia.      

O “Estudo para a expansão do 
Sistema de Mobilidade do Mondego”, 
que está a ser realizado pela CIM-
RC, inclui a ligação de Coimbra 
à Mealhada, estando em cima 
da mesa a discussão do traçado. 
“Pretendemos um traçado que 
seja rápido, que sirva os interesses 
das populações e que satisfaça 
necessidades até agora não satisfeitas”, 
sublinhou, em reunião de Executivo 
Municipal, António Jorge Franco.

O presidente da Câmara Municipal 
da Mealhada considera essencial a 
cobertura das zonas industriais, bem 
como o prolongamento ao concelho 
vizinho de Anadia. “Nesta vertente 
da utilização das pessoas nas 
deslocações de trabalho registamos 
grande mobilidade entre concelhos 
vizinhos. Por isso, propusemos 
também o prolongamento a Anadia. 
Acreditamos que uma ligação à 
zona industrial de Anadia será 
de extrema utilidade para as 
populações de ambos os concelhos”, 
sublinha o autarca. 

O Sistema de Mobilidade do 
Mondego (SMM) surgiu com o 
objetivo de retomar uma ligação 
interrompida em 1984 na zona 
da Portagem (Coimbra), através 
de um modo de transporte de 
características compatíveis com 
a circulação em meio urbano e 
suburbano. Na cidade de Coimbra, 
a obra já está a decorrer, com 
as empreitadas de adaptação à 
solução Metrobus nos troços Alto de 
São João - Portagem e Serpins - 
Alto de São João. 

VERIFICAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO 
 
A Câmara da Mealhada adjudicou, por 50.849, 98€ (mais IVA), a 
empreitada que visa completar o cadastro de tampas de saneamento 
do Município. Em alguns locais do concelho não foi possível completar 
o levantamento, em campo, da rede de saneamento, por estarem muitas 
tampas inacessíveis.  
 
Com esta empreitada pretende-se disponibilizar o acesso às caixas da 
rede de saneamento, inclusive para facilitar as ações de manutenção.



/cineteatro messias

17ja
ne

ir
o>

m
ar

ço
 2

02
2

NUNO MARKL, JOSÉ PEDRO VASCONCELOS 
E TIAGO CASTRO
Neste semestre há espaço também para outros 
formatos, como o stand-up comedy e o talk show.
A 16 de fevereiro, o Cineteatro Messias foi palco de 
gravações do talk-show da RTP1 “Depois vai-se a ver 
e nada”, com José Pedro Vasconcelos, que está de 
regresso para uma terceira temporada em versão 
itinerante. Foram produzidos dois programas na 
Mealhada, possibilitando ao público local “entrar nos 
bastidores” da produção televisiva (entrada gratuita). 

Num registo cómico e descontraído, Tiago Castro, 
ator e humorista que ficou conhecido como “Crómio” 
nos “Morangos com Açúcar”, a série que marcou uma 
geração, apresentou o stand-up motivacional “Daqui 
de Baixo – Encontra na falha o caminho para o 
sucesso”, no qual provou que é possível encontrar, nas 
falhas, uma oportunidade para alcançarmos os nossos 
objetivos. 

A 29 de maio é a vez de entrar em cena o inenarrável 
comediante e animador de rádio Nuno Markl, com o 
novo espetáculo de stand-up comedy “Como ser um 

saco de pancada deprimente e vencer na vida”. São 
duas horas de storytelling que prometem divertir (e 
fazer pensar) o público.

PALCO ABERTO ÀS PRODUÇÕES LOCAIS
A programação deste semestre será, também, 
enriquecida com artistas do Município. O primeiro 
espetáculo ocorreu no dia 27 março, Dia Mundial do 
Teatro, com a peça “Um Dia (in)Comum”, que envolveu 
as companhias de teatro do concelho Aguarela de 
Memórias, Caixa de Palco, Grupo Cénico de Santa 
Cristina e Oficina de Teatro do Cértima. Depois, em 
maio, haverá mais dois espetáculos: “Lateral”, de 
André Lopes, mágico natural do concelho, dia 21, e “O 
Inspetor Geral”, dia 28, peça da companhia de teatro 
pampilhosense Aguarela de Memórias.

“Iremos dar oportunidade às associações locais, 
ligadas à área cultural, de forma a terem palco e 
mostrarem as suas atividades. O Cineteatro Messias 
deve ser um espaço onde também as associações e 
os artistas locais possam mostrar o que fazem”, revelou 
o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 
António Jorge Franco. 

PROGRAMAÇÃO CINETEATRO MESSIAS 
O primeiro semestre de 2022 promete trazer à Mealhada espetáculos de excelência para todos os gostos e para 
todas as idades. Pelo Cineteatro Messias, na Mealhada, irão passar 25 espetáculos, desde peças de teatro e 
concertos a stand-up comedy, poesia e magia.  

Mafalda Arnauth e Rodrigo Guedes de Carvalho são 
as algumas das novidades da nova programação do 
Cineteatro Messias. 

Em maio, dia 7, sobe ao palco a fadista Mafalda 
Arnauth que, com a sua voz doce e poética, brindará 
o público com aprazíveis sonoridades e graciosas 
interpretações. Uma semana depois, dia 14 de maio, 
o jornalista e escritor Rodrigo Guedes de Carvalho 
apresenta o seu mais recente projeto “Ruge”, um 
espetáculo de poesia e música, que fala sobre amor, 
paixão e revolta.

Foi precisamente com música que arrancou a 
programação do primeiro semestre, com o guitarrista 
João Fuss, num concerto a solo em que interpretou 
obras do seu último álbum “Best of Chopin for Classical Guitar” 
e obras do seu álbum a solo “Sossego”, lançado em 2019.

A 19 de março subiu ao palco do Cineteatro Messias 
Invisible Rain, a melhor banda portuguesa de tributo 
a Genesis e Peter Gabriel, com um espetáculo com os 
temas mais carismáticos da banda e do artista.

Em abril, há ainda dois espetáculos de música: no 
dia 2, um concerto com o pianista português Gerardo 
Rodrigues e, na véspera do 25 de abril, ouvir-se-ão as 
sonoridades de jazz trazidas pelo Quarteto Instrumental 
Solaris, que combina o seu repertório com autores 
portugueses como Zeca Afonso ou Sérgio Godinho. 

O grupo Cordis, composto por Paulo Figueiredo (piano) 
e Bruno Costa (guitarra portuguesa), irá apresentar o 
seu novo trabalho, “Reflexo”, a 20 de maio.

Para celebrar o Dia do Município contamos, a 25 
de maio, com a grandeza da Orquestra Clássica 
do Centro, que interpretará alguns dos maiores 
compositores de todos os tempos, sob a batuta do 
maestro Sergio Alapont e com a participação da 
soprano Regina Freire.

TEATRO: DA COMÉDIA AO MUSICAL INFANTIL
No que se refere ao teatro, Carlos Cunha encabeçou 
o elenco que trouxe “Ai a minha filha” ao Cineteatro 
Messias, dia 5 de fevereiro. Ainda neste mês, no dia 25, 
Ruy de Carvalho, o mais emblemático e mais idoso 
ator português no ativo, com 94 anos e 78 de carreira, 
subiu ao palco do Cineteatro Messias com a peça de 
teatro “A Ratoeira”, numa das mais incríveis histórias de 
Agatha Christie – “The Mousetrap” - que está registada 
no Guiness Book of Records como a peça em cena há 
mais tempo.

No dia 5 de março, Marina Mota apresentou a comédia 
“E tudo o morto levou”, uma peça em que a atriz dá 
vida a várias personagens, algumas das quais míticas, 
como o irreverente Bisnaga ou os Usbatnavó, num 
espetáculo que pôs o público a rir do princípio ao fim.

O público infantil e juvenil vai poder contar
com vários musicais e peças de teatro. “Hansel e 
Gretel e o Velho Carvalho” subiu ao palco no dia 
27 de fevereiro e “O Lago da Aventura” no dia 26 de 
março. “O Capuchinho Vermelho” terá lugar no dia 9 
de abril, “Tanixudedos” a 30 de abril, “O cavaleiro em 
terras de Oriana” a 15 de maio e “Os piratas também se 
apaixonam”, no dia 4 de junho.

A Ratoeira

Tiago CastroHansel e Gretel

Ai a minha filha

E tudo o morto levou

João Fuss

Invisible Rain O Lago da Aventura Um dia (in)Comum



/educação

19ja
ne

ir
o>

m
ar

ço
 2

02
2

MEALHADA ASSOCIOU-SE
AO PROJETO HERÓIS DA FRUTA 
A Câmara Municipal da Mealhada associou-se, em março, à Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil 
(APCOI) no projeto Heróis da Fruta que lançou, neste mês de combate à obesidade, uma APP que desafia as 
famílias a fazerem uma caça ao tesouro pelo país, através de um jogo gratuito de realidade aumentada para 
telemóveis.   

O jogo Heróis da Fruta é uma “caça ao tesouro” 
dos tempos modernos, ao estilo Pokémon Go, 
que incentiva as famílias portuguesas a sair 
do sofá e a caminhar ao ar livre, de telemóvel 

na mão, à procura dos 500 baús à solta 
pelas ruas do país, espalhados em mupis 
e cartazes presentes em mais de 100 

municípios portugueses parceiros deste 
projeto.

Cada baú contém uma saqueta de cartas 
escondida, que é revelada quando lhe é 

apontada a câmara do smartphone. Há centenas 
de cartas para colecionar e segredos para 
descobrir sobre alimentação saudável, mas 
também há missões para completar ou até 

pontos que valem prémios.

Todos os jogadores que ficarem entre os 100 primeiros 
lugares no ranking nacional de pontuação ganham 
bilhetes para o cinema. Existem também outros 
prémios exclusivos para as crianças participantes no 
projeto escolar como vouchers para parques temáticos, 
zoológicos ou aquários. Mas para o jogador que ficar 

em primeiro lugar na app está reservado o prémio 
mais desejado por todos: a visita dos personagens 
Heróis da Fruta à sua escola.

Para facilitar a vida a miúdos e graúdos, há um mapa 
com a localização dos diferentes baús que podem 
ser encontrados em: https://www.heroisdafruta.com/p/
mapa-do-tesouro.html

Na Mealhada, os cartazes estão afixados em mupis 
e cartazes afixados nas escolas EB1 de Barcouço e 
Casal Comba (escolas aderentes ao projeto), Centro 
de Interpretação Ambiental, Posto de Turismo da 
Mealhada, Biblioteca Municipal da Mealhada, Pedrulha, 
Barcouço, e Mealhada - junto ao Centro de Saúde.

A aplicação, desenvolvida em Portugal pelos estúdios 
ONTOP, com financiamento da Novo Nordisk e com o 
apoio internacional da Associação Europeia para o 
Estudo da Obesidade (EASO) e da Coligação Europeia 
de Pacientes com Obesidade (ECPO), surge para dar 
continuidade ao propósito da APCOI de contribuir 
para a prevenção da obesidade infantil.

BIOSELVAGEM CONVIDOU 
A DESCOBRIR NATUREZA SELVAGEM 

A Casa Municipal da Juventude e da Criatividade, em Ventosa do 
Bairro, foi palco do BioSelvagem, um evento integrado no programa 
180º Mealhada, que une o Município da Mealhada e a Living Place – 
Animação Turística. O objetivo foi redescobrir a Natureza Selvagem 
através de oficinas, exposições e diversas atividades.  

Redescobrir a Natureza Selvagem 
no âmbito do Dia Internacional 
da Vida Selvagem foi o mote para 
dinamizar diversas atividades 
de sensibilização ambiental 
através de exposições, oficinas e 
espaço criança. Destaque para 
a devolução de uma Águia-
de-asas-redondas à natureza, 
para a oficina de construção 
de armadilhas para as Vespas-
asiáticas, para a produção de 
tintas com pigmentos naturais, para 
a construção de hotel para insetos, 
para o espaço para a saúde e 
desporto com dança ao vivo e 
para o espaço gastronomia. 

Estiveram também expostos no recinto 

alguns trabalhos representativos dos 
animais selvagens da fauna autóctone 
portuguesa construídos por escolas do 
Pré-Escolar, 1º Ciclo do Ensino Básico e 
Instituições de Terceira Idade.

Os visitantes, além da Mealhada, 
vieram de Coimbra, Porto, Lisboa, 
Luso, Figueira da Foz, Pampilhosa, 
Aveiro, Águeda ou Albergaria-a-
Velha.

A iniciativa foi realizada em 
coorganização com o Centro 
de Interpretação Ambiental da 
Mealhada, contando com o apoio 
da Fundação Mata do Bussaco 
e da EPVL – Escola Profissional 
Vasconcellos Lebre da Mealhada. 

ESPAÇO INOVAÇÃO REALIZA 
WORKSHOP CYBERCRIME 
UM JOGO PERIGOSO PARA ADOLESCENTES 

O Espaço Inovação Mealhada realizou, no passado dia 25 de março, 
o workshop “Cybercrime: um jogo perigoso para adolescentes”, onde 
foram abordadas temáticas como o bullying, grooming, bem como as 
ferramentas de que os pais dispõem para defender os adolescentes destes 
perigos. 

O workshop foi dividido em 
duas partes: uma primeira, com 
a participação de um técnico 
especialista da Polícia Judiciária, 
que abordou temas como “os 
perigos por detrás das plataformas 
digitais”, “os perigos em colocar 
informação pessoal online”, 
“Cyberbulliyng”, “Cyberstalking” 
e “Grooming”. Houve ainda uma 
parte dedicada a dar a conhecer 
as ferramentas disponíveis no 
mercado para monitorizar a 
atividade online dos adolescentes 
nas várias plataformas digitais, 
nomeadamente redes sociais, chats, 
plataformas de jogos, etc. 
A segunda parte foi focada nos 
aspetos comportamentais dos 
adolescentes. A psicóloga do 

Município, Sandra Tatá, falou sobre 
os sinais e sintomas apresentados 
pelas vítimas de bullying e sobre 
a questão de quando o bully é 
o nosso filho. Abordou ainda os 
locais e tipos de ajuda disponíveis 
para lidar com estas situações.  

Com esta ação, pretendeu-se 
alertar os pais para os perigos 
do uso das plataformas digitais, 
numa época em que a internet se 
tornou numa poderosa ferramenta 
de inclusão digital, mas em que 
existem muitos pais que, por falta 
de tempo ou por não estarem 
capacitados das ferramentas 
e conhecimentos necessários, 
não conseguem supervisionar a 
atividade online dos seus filhos. 

REGRAS
 Estar atento a 
comportamentos de 
isolamento por parte dos 
adolescentes

 Apoiar os adolescentes 
numa situação de bulling

 Não partilhar conteúdos 
com pessoas estranhas na 
Internet

 Não falar em chat’s com 
pessoas que não conhecemos 
fisicamente

 Nunca fornecer dados 
completos de HomeBanking

 Não ter equipamentos 
eletrónicos nos quartos dos 
adolescentes

 Falar com os adolescentes 
sobre os perigos reais na 
Internet

COVID-19
Certificado Digital

COVID-19 
SIGA AS RECOMENDAÇÕES

LAVAR MÃOSETIQUETA
RESPIRATÓRIA

USE MÁSCARA
DISTANCIAMENTO

SOCIAL
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/proteção civil

DIA DA PROTEÇÃO CIVIL ASSINALADO COM 
GARANTIA DE NOVO FARDAMENTO PARA 
EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE
O presidente da Câmara da Mealhada assinalou o Dia Internacional da Proteção Civil, que se comemorou a 1 de 
março, com a visita às duas corporações de bombeiros do concelho – Mealhada e Pampilhosa -, ouvindo as suas 
necessidades e adiantando que a Autarquia irá financiar o novo fardamento das quatro Equipas de Intervenção 
Permanente (EIP) existentes.

A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, 
em reunião de Executivo Municipal, a atribuição de 
um apoio de 26 mil euros às duas corporações de 
bombeiros do concelho, destinados à aquisição de 
equipamentos de proteção individual.

A visita às duas corporações do concelho – Bombeiros 
Voluntários da Mealhada e Bombeiros Voluntários da 
Pampilhosa – foi “para reconhecimento do serviço 
prestado às populações, pelo empenho de tantos 
homens e mulheres que escolheram uma profissão 
difícil de entrega e de proteção da comunidade”, 
sublinhou o presidente da Câmara da Mealhada.

“É importante que as corporações 
saibam que têm no Município um 
parceiro e a disponibilidade 
de apoio sempre que tal for possível”

Ambas as corporações contam com duas EIPS, 
equipas de bombeiros profissionais focados na 
intervenção inicial de socorro, criadas em 2009 
e em 2021.

Estas equipas resultam da celebração de protocolos 
entre as associações de bombeiros, a Câmara 
Municipal da Mealhada e a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Aos bombeiros 
cabe a gestão e recrutamento dos profissionais, 
enquanto a Autarquia e a ANEPC partilham o 
custo dos salários destes profissionais. “São equipas 
essenciais que garantem que este trabalho inicial 
de socorro não é feito por voluntários, estando as 
populações cobertas em termos de socorro num 
horário alargado”, explicou Nuno Canilho, presidente 
da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Mealhada.

MEALHADA

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS VALORIZÁVEIS

MEALHADA

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS VALORIZÁVEIS
Município

Município
Mealhada

VOCÊ RECICLA
NÓS RECOLHEMOS!

INFORMAÇÕES
231 200 980 | AMBIENTE@CM-MEALHADA.PT
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ADERENTES
1. Restaurante Pic-Nic dos Leitões (Mealhada)
2. Mercearia Casca de Nós (Mealhada)
3. Mercearia Casca de Nós (Luso)
4. Pastelaria Flor de Luso (Luso)
5. Aqui é Fresco – Pérola da Pampilhosa Supermercado 
Minimercado Melo (Pampilhosa)
6. Restaurante Locomotiva BA361 (Pampilhosa)
7. SUPER Arco-Íris (Pampilhosa)
8. Mini Mercado e Taberna São Geraldo (Lameira de 
São Geraldo – Freguesia da Vacariça).

Too Good To Go
Atualmente, um terço dos alimentos são desperdiçados 
o que leva a consequências ambientais, sociais 
e financeiras. Como solução, a Too Good To Go, 
desenvolveu uma aplicação que permite às empresas 
de restauração conter o desperdício, através das Magic 
Box. Embaladas com alimentos em sobra do dia, as 
Magic Box são disponibilizadas na aplicação pelos 
próprios restaurantes, por um preço simbólico. 

O utilizador tem na sua posse a aplicação, que 
através dela procura os estabelecimentos aderentes, 
seguidamente paga a Magic Box diretamente na app e 
no final, recolhe mediante a apresentação do recibo.
A Too Good To Go está em funcionamento em 17 países 
diferentes, tendo já salvo 119 milhões de refeições, 1.2 
milhões só em Portugal e conta com cerca de 136 mil 
parceiros.

MEALHADA 
ASSOCIA-SE 
AO PROJETO 
“TOO GOOD TO GO”
A Câmara Municipal da Mealhada associou-se ao 
projeto Too Good To Go, no combate ao desperdício 
alimentar. Esta associação possibilita a expansão do 
impacto ambiental positivo na Mealhada, em toda 
a cadeia de produção dos alimentos, e a promoção 
da economia local, da mesma forma que educa 
e sensibiliza os agregados familiares a reduzir o 
desperdício. 

Com esta iniciativa, a Autarquia dá um sinal à 
sociedade, promovendo o interesse da economia 
local através melhoria da eficiência nas operações, 
rentabilização de custos, bem como o aumento de 
visibilidade dos estabelecimentos que adiram à app. 
Pretende ainda educar e sensibilizar agregados 
familiares a reduzir o desperdício alimentar.  E convida 
empresas e população a aderirem também ao projeto.

O Too Good To Go permite a algumas empresas a 
rentabilização do excedente, mas também proporciona 
o aumento da visibilidade, através do ganho de novos 
clientes. É uma solução fácil, concedendo aos negócios 
aderentes a possibilidade de um rendimento extra e 
aos utilizadores, de comprar refeições por um preço 
mais acessível.

MEALHADA INTEGRA 
REDE DE MUNICÍPIOS 
AMIGOS DOS IMIGRANTES 
E DA DIVERSIDADE
O Município da Mealhada é um dos aderentes à Rede de Municípios Amigos dos Imigrantes e da Diversidade 
(RMAD), uma rede constituída pelo Alto Comissariado para as Migrações para a implementação de políticas 
locais estruturantes e sustentáveis nos processos de acolhimento e integração dos imigrantes. 

A RMAD é uma rede pioneira na conceção, 
implementação e avaliação de políticas locais 
estruturantes e sustentáveis, tendo por base planos 
municipais transversais ao processo de acolhimento e 
integração dos imigrantes ao nível local, assentes no 
diagnóstico real das suas necessidades.

Esta rede, que integra cerca de uma centena de 
municípios de norte a sul do país e regiões autónomas, 
tem por base recomendações resultantes da Agenda 
Comum para a Integração de Cidadãos Naturais de 
Países Terceiros (NPT) no que respeita à valorização 
das políticas de integração a nível local, melhoria da 
cooperação entre os diferentes níveis de governância 
- nacional, regional e local - e promoção da 
monitorização dos serviços e políticas desenvolvidas 
aos diferentes níveis

O Município da Mealhada dispõe de um Centro 
Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), 
que proporciona respostas locais articuladas de 

esclarecimento, acolhimento e integração das 
comunidades imigrantes.

A sua intervenção passa por prestar informação e 
aconselhamento aos imigrantes sobre legalização, 
acesso à saúde, educação, trabalho, nacionalidade e 
retorno voluntário, e por acompanhamento social.

Rua Dr. José Cerveira Lebre, n.º 31
3050-340 Mealhada
Horário: 9h-12h30 e 13h30-17h
Telf: 231 281 204
E-mail: sasocial@cm-mealhada.pt

CENTRO LOCAL DE APOIO
À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTESMEALHADA

JUNTOS
CONTRA O

DESPERDÍCIO
ALIMENTAR

FAÇA 
PARTE DA
MUDANÇA
SALVE DELICIOSAS 
MAGIC BOXES
ATRAVÉS DA APP 
DA TOO GOOD TO GO

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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BENEFÍCIOS 
DA ESTERILIZAÇÃO

DE ANIMAIS DE COMPANHIA
(CÃES E GATOS)

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

BENEFÍCIOS
Redução de doenças e infeções

Aumento da esperança média de vida
Diminuição de tentativas de fuga
Inibição de gravidezes indesejadas

COLABORE!

INFORMAÇÕES GABINETE VETERINÁRIO / TELF.: 231 200 980

Município

/juventude

CÂMARA ADERE 
À REDE NACIONAL 
DE MUNICÍPIOS AMIGOS 
DA JUVENTUDE
A Câmara Municipal da Mealhada aderiu à Rede 
Nacional de Municípios Amigos da Juventude assumindo, 
assim, o compromisso de criar mais e melhores políticas 
amigas da juventude. O objetivo é desafiar os jovens 
mealhadenses a pensarem e criarem as suas próprias 
políticas, encontrando no Município um parceiro para a 
concretização das mesmas. 

“Há um novo caminho a trilhar nas políticas de 
juventude da Mealhada e esta adesão é apenas um 
sinal desta nova política que pretendemos desenvolver. 
Queremos desafiar os jovens a serem eles o epicentro 
das suas políticas, a serem eles a tomar as rédeas em 
relação àqueles que são os seus interesses”, explicou 
Hugo Silva, vereador da Câmara da Mealhada.  

Além desta adesão à Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude, irá ser reativado o Conselho 
Municipal da Juventude e a própria casa da Juventude 
ganhará nova vida com a multiplicação das suas 
potencialidades. “O Município facultará infraestruturas 
e o apoio necessário para que os jovens participem, 
criem, desenvolvam”, assegurou Hugo Silva. 

A pertença a esta Rede, pioneira na conceção, 
implementação e avaliação de políticas locais de
Juventude estruturantes e sustentáveis, potencia a 
criação de mais e melhores políticas amigas da 

Juventude, por meio da partilha de boas práticas, da 
criação de estratégias e da promoção de sinergias 
associativas e municipais.

Esta plataforma, criada no final do ano de 2020 pela 
Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) e 
que conta já com mais de 143 Municípios portugueses, 
tem como missão consolidar a ligação e cooperação 
entre o movimento associativo juvenil e as autarquias, 
traduzindo-se numa rede de contacto e compromisso 
para a implementação de reais políticas de juventude, 
potenciadora de uma abordagem inovadora na forma 
de encarar as questões da participação jovem.

A FNAJ inclui mais de mil associações juvenis da sua 
rede nacional, envolvendo cerca de meio milhão de 
jovens.
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AVISO
Retificação do Aviso n.º 6267/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de 05 de abril – 

Prorrogação do Prazo de Elaboração da Quarta Alteração da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal
 

António Jorge Fernandes Franco, Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, torna público, nos termos 
do disposto no n.º 6 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, designado Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em 
reunião pública, de 21 de março de 2022, retificar o ponto 1 do Aviso n.º 6267/2021, aprovado na reunião 
pública ordinária de 01 de março de 2021, eliminando “sendo que sobre este prazo sempre prevalecerá 
o prazo legal que se estima vir a ser prorrogado até 31 de dezembro de 2022 (Projeto do DL que altera 

o RJIGT - REG. DL 792/XXII/2020)”. 

Assim, onde se lê “…nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, designado Regime Jurídico dos Instrumentos der Gestão Territorial (RJIGT), que a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião pública, de 01 de março de 2021, prorrogar o prazo 
de Elaboração da 4.ª Alteração da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Mealhada, por um período 
máximo igual ao previamente estabelecido – 634 dias, no Aviso n.º 15036/2018 publicado no Diário da 
República, 2,ª série, n.º 201, de 18 de outubro, ou seja, até 6 de julho de 2022, sendo que sobre este prazo 
sempre prevalecerá o prazo legal que se estima vir a ser prorrogado até 31 de dezembro de 2022 
(Projeto do DL que altera o RJIGT - REG. DL 792/XXII/2020).”, deve ler-se “…nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, designado Regime Jurídico dos Instrumentos der 
Gestão Territorial (RJIGT), que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião pública, de 
01 de março de 2021, prorrogar o prazo de Elaboração da 4.ª Alteração da 1.ª Revisão do Plano Diretor 
Municipal de Mealhada, por um período máximo igual ao previamente estabelecido – 634 dias, no Aviso 
n.º 15036/2018 publicado no Diário da República, 2,ª série, n.º 201, de 18 de outubro, ou seja, até 6 de julho 

de 2022.”.

E, para que conste, mandei publicar este aviso no Diário da República, na comunicação social, na 
plataforma colaborativa de gestão territorial, no sítio da internet da Câmara Municipal de Mealhada e 

nos locais de estilo.

Mealhada, 29 de março de 2022. 

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

AVISO
Extinção do Procedimento de Elaboração do Plano de Pormenor da Quinta do Murtal

 
António Jorge Fernandes Franco, Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, torna público, nos 
termos do n.º 1, do artigo 95.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
04/2015, de 07 de janeiro, que a Câmara Municipal de Mealhada, em reunião de 27 de dezembro de 2021, 
deliberou extinguir o procedimento de elaboração do Plano de Pormenor da Quinta do Murtal, iniciado 
por deliberação camarária de 09 de dezembro de 2020 e de 06 de abril de 2021 e publicitado através do aviso 

n.º 882/2021, de 13 de janeiro, retificado através da Declaração de Retificação n.º 361/2021, de 11 de maio.

E, para que conste, mandei publicar este aviso no Diário da República, na comunicação social, na 
plataforma colaborativa de gestão territorial, no sítio da internet da Câmara Municipal de Mealhada e 

nos locais de estilo.

Mealhada, 9 de março de 2022. 

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

DELIBERAÇÕES

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

FOLDERS



FATURA 
ELETRÓNIC
DA ÁGUA
Adira já!

COMO ADERIR:
On-line www.cm-mealhada.pt
Telefone 231 200 980
Presencial Espaço do Cidadão do concelho 
E-mail aguas@cm-mealhada.pt 
(com os seguintes dados: nome e número do cliente, NIF e e-mail para receber a fatura)

Fácil  |  Rápida  |  Prática
Receba e consulte a sua fatura, no seu correio eletrónico, 

em qualquer lugar e a qualquer hora do dia, e proteja o meio ambiente!
A fatura eletrónica tem o mesmo valor legal da fatura de papel.

ADERIR JÁ

Município

Mealhada
MunicípioMealhad

a

Depois de ler este Boletim Municipal, coloque-o 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!

Boletim on-line


