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/editorial
Conseguimos, neste trimestre, lançar a obra do novo edifício municipal. Esta 
obra, para algumas pessoas, poderá parecer escusada, mas, de facto não e. O 
atual edifício apresenta inúmeros problemas que causam constrangimentos nos 
serviços e, consequente, na resposta prestada aos munícipes. É, pois,  um esforço 
financeiro que todos fazemos para que consigamos dar um salto qualitativo em 
todos os sentidos e acompanhar a evolução que foi sendo 
feita em municípios vizinhos.

Realizámos, em junho, a Feira de Artesanato e de 
Gastronomia no jardim Municipal da Mealhada. 
O certame trouxe cultura, animação, a nossa 
gastronomia e as nossas coletividades ao centro 
da cidade dando-lhe uma vida como há muito 
não se via.

Muito teria para sublinhar – da Educação ao 
Desporto, Juventude ou Turismo – mas, dado o 
parco espaço disponível, permitam-me apenas 
referir aqui dois instrumentos fundamentais 
que instituímos para melhoria dos serviços ao 
munícipe: a criação do provedor do munícipe e 
a abertura de um canal online que permite aos 
munícipes acederem  - à distância - a requerimento, formulários e outros 
documentos.

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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/destaque

O novo edifício da Câmara Municipal da Mealhada 
deverá estar pronto dentro dois anos. O auto de 
consignação da obra, que ascende a 5,7 milhões 
de euros, foi assinado no dia 6 de maio, após a 
apresentação pública do projeto. No centro da cidade, 
vai nascer um edifício de quatro pisos com capacidade 
para albergar a generalidade dos serviços camarários, 
atualmente dispersos em diversos locais. 

“É o primeiro dia de trabalho físico desta obra 
absolutamente necessária para o concelho da 
Mealhada. Espero que, daqui a dois anos, todos 
tenhamos a oportunidade de testemunhar a 
inauguração de um edifício que dignifique a autarquia 
e quem representa a nossa população”, sublinhou 
António Jorge Franco, presidente da Câmara da 
Mealhada, na cerimónia de assinatura auto de 
consignação da obra. 
O novo edifício irá ocupar uma área de cerca de 4 mil 
metros quadrados de construção, divididos em quatro 
pisos, do rés-do-chão ao terceiro andar.  Ao nível 
do rés do chão, sobressai uma uma praça coberta 
- e átrio - que acolherá o público e que permitirá, 
inclusive, a realização de alguns eventos. Também no 
rés-do-chão ficará situada a generalidade dos postos 
de atendimento ao público, facilitando o acesso dos 
munícipes aos diversos serviços. 

Pelos restantes pisos distribuem-se os serviços, numa 
lógica de “open space”, salvaguardando a necessidade 
de gabinetes de trabalho. No último piso, situam-se os 
gabinetes do Executivo, bem como o salão nobre. 
Segundo Elói Pereira, do gabinete de arquitetura 
Arquigrupo, responsável pelo projeto, o novo edifício foi 
idealizado numa “arquitetura transparente de forma a 
criar uma relação de proximidade com a população, 
potenciando as questões de eficiência energética”. 

NOVO EDIFÍCIO
DA CÂMARA 
DA MEALHADA 
COM CONCLUSÃO 
PREVISTA PARA 2024
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Edifício Municipal 
Mealhada

5,7 milhões de euros
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PARTIDOS POLÍTICOS REFORÇAM VALORES 
DE ABRIL EM PERÍODO DE GUERRA NA EUROPA
O Município da Mealhada assinalou os 48 anos do 25 de abril de 1974 com a sessão solene da Assembleia 
Municipal, na qual as diversas forças partidárias reforçaram os valores da paz, da liberdade e da democracia, 
conquistados pela Revolução dos Cravos, numa altura que a Europa e o mundo está a braços com uma guerra.

A cerimónia foi engrandecida 
com a atuação dos músicos do 
projeto cultural “Fado ao Centro”, 
que cantaram Abril e lembraram 
a liberdade com música vinda de 
Coimbra.

Precederam a sessão as 
cerimónias protocolares de hastear 
da bandeira nacional, a guarda 
de honra pelos bombeiros da 
Mealhada e da Pampilhosa, hino 
nacional, tocado pela Filarmónica 
Lyra Barcoucense 10 de Agosto, 
largada de pombos e deposição 
da coroa de flores no monumento 
aos mortos em combate no 
concelho, situado no Jardim 
Municipal. À meia noite, já tinha 
ocorrido uma salva de morteiros.

As comemorações do 25 de 

Abril começaram logo nos dias 
anteriores com um concerto 
de jazz, ontem, no Cineteatro 
Messias, do quarteto instrumental 
“Solaris”, que incluiu no seu 
repertório composições de autores 
portugueses como Zeca Afonso e 
Sérgio Godinho. E a 22 de abril, a 
Biblioteca Municipal da Mealhada 
recebeu a iniciativa “Janela para o 
Sonho: o outro lado do 25 de abril”, 
com exibição de documentários 
e filmes e com a apresentação de 
testemunhos sobre o que se passou 
em Portugal durante este período.

/Comemorações 25 de Abril
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João Louceiro, do PCP, 
falou da posição do partido 
relativamente e esta guerra e 
sobre as consequências para as 
suas populações, condenando 
todas as “ameaças evidentes 
à democracia que chegam a 
Portugal” através dos mais diversos 
meios. “Condenamos esta 
lamentável e assustadora 
guerra que ameaça todos 
os povos europeus e toda a 
humanidade, mas também 
as outras guerras que 
castigaram e castigam povos 
por todo o mundo, originando 
desalojados e refugiados”, 
afirmou. 

Em representação da Coligação 
Juntos Pelo Concelho da Mealhada, 
Pedro Semedo alertou para as 
“tentativas de manipulação da 
história”, com a propaganda a 
sobrepor-se ao conhecimento 
histórico, defendendo a verdade com 
uma das bases da democracia.
“Temos de ser críticos naquilo 
que ouvimos e lemos”, avisou, 
apelando para o desenvolvimento 
de um tipo de conhecimento 
baseado em fontes, crítico, “porque 
andam por aí muitos mitos, muitas 
meias mentiras, muitas meias 
verdades e completas ficções sobre 
os assuntos”.

Saudando também os militares que 
combateram no regime autocrático 
do Estado Novo, Pedro Ricardo 
Ferreira, do PS, falou sobre o dia 
que “permitiu que Portugal se 
libertasse das amarras da ditadura 
e se consolidasse como uma 
democracia e uma república”.
“Não nos devemos 
esquecer que a liberdade 
e a democracia são bens 
demasiado preciosos e cada 
um de nós tem o dever de os 
semear, cuidar e proteger”, 
frisou, chamando depois a 
atenção para a missão dos eleitos 
locais: “Sejamos aquilo que os 
munícipes esperam de nós: ações, 
proximidade e soluções”.

André Melo, do Movimento 
Independente Mais e Melhor, 
invocou a necessidade de “chamar 
todos para a participação na vida 
pública” e “atender ainda mais as 
populações, as instituições e as 
empresas para que lhes possamos 
entregar os meios necessários ao 
desenvolvimento económico, social 
e cultural”. 
“Sem prosperidade, sem 
educação e cultura, sem 
igualdade de tratamento e 
oportunidades não cumprimos 
Abril e não damos a todos a 
verdadeira liberdade”, concluiu.

Lembrando que estar agora 
no exercício de funções como 
presidente da Câmara da 
Mealhada, foi “fruto de um «25 de 
Abril»”, António Jorge Franco referiu 
que estas comemorações servem 
para “jamais nos esquecermos 
do valor da paz, do respeito e da 
liberdade”, numa altura em que 
enfrentamos um “período difícil de 
manutenção da liberdade”, com 
a “invasão e devastação de um 
povo europeu” a decorrer. “Este 
dia deve servir também para 
prestar um tributo aos mais 
de 8 mil jovens que morreram 
cedo demais numa guerra que 
só fazia sentido no modelo 
antidemocrático e colonialista 
do regime fascista”.

Carlos Cabral, presidente da 
Assembleia Municipal da 
Mealhada, lembrou os que 
foram para a guerra e voltaram 
diferentes, que são os que melhor 
compreendem os tempos a que 
assistimos hoje. “Só sabe o valor 
da paz quem passou por uma 
guerra”, sublinhou.
Lançou ainda um apelo à união 
de esforços com o objetivo 
de “descobrir, em conjunto, a 
orientação necessária que leve 
o concelho da Mealhada ao 
desenvolvimento e por caminhos 
que ainda não foram atingidos”.

DISCURSOS
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Centenas de pessoas encerraram a Feira de Artesanato e Gastronomia – Mealhada 2022 a cantar com Cuca 
Roseta numa noite quente em que cantora e público fizeram uma grande festa. Terminaram nove dias de um 
certame que deu nova vida ao centro da Mealhada. 

No último dia da principal festa do Município, subiram 
ao palco Francisco Saldanha, um talentoso músico 
do concelho, e a fadista Cuca Roseta que fez uma 
verdadeira festa com o público ao som de músicas bem 
conhecidas como “Amor Ladrão” ou “Fado da Vida”. 

“Creio que atingimos o objetivo a 
que nos propusemos de dinamizar 
o centro da cidade, trazer vida ao 
espaço magnífico que é o nosso 
Jardim Municipal, valorizando o 
artesanato, a gastronomia e a nossa 
cultura”, 
sublinha António Jorge Franco. 

Gil Ferreira, vereador da Cultura, destacou a 
diversidade cultural conseguida, com o palco 
dedicado às coletividades e com o palco principal 
a acolher artistas do concelho e artes culturais 
desde a música ao cinema e teatro. “Conseguimos 
uma programação com artistas do Município que 
mostraram estar à altura a todos os níveis. Trouxemos 
às pessoas diversas tipologias de espetáculo não nos 
ficando apenas pela música. Conseguimos, assim, que 
os artistas se valorizassem e valorizarmo-nos enquanto 
comunidade”. 
Também Hugo Silva, vereador com o pelouro da 
Feira de Artesanato e Gastronomia, ressalvou terem 
sido atingidos os objetivos do evento. “A Feira teve um 
encaixe pleno no que idealizámos e nos propusemos 
fazer. Trouxemos vida ao centro da Mealhada, com 

fluidez nos diversos espaços, com mostra dos serviços, 
desde a área 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada à 
área da Juventude”, sublinha. 

A Feira de Artesanato e Gastronomia decorreu de 4 a 
12 de junho, no Jardim Municipal da Mealhada. 

O palco das coletividades foi brilhantemente animado 
pelas coletividades do Município.

- G.R.E.S Batuque (escola de samba)
- Rancho Folclórico da Pampilhosa do Botão
- Filarmónica Pampilhosense
- GEDEPA
- Dance With Heart
- Grupo Coral Magister
- Associação de Aposentados da Bairrada
- Oficina de Música da EB2/3 da Mealhada
- Tuna – Universidade Sénior CADES
- Rancho Folclórico e Etnográfico 
  São João de Casal Comba
- E.S. Sócios da Mangueira
- Gedepos
- Filarmónica Lyra Barcoucense
- Rancho Folclórico da Vimieira
- Oficina de Música EB2/3 Mealhada
- Associação Filarmónica do Luso
- Rancho Folclórico Ventosa do Bairro
- G.R.E.S. Amigos da Tijuca
- G. R. E. S. Real Imperatriz
- Dança Hóquei Clube da Mealhada
- GEDEPA – Grupo Etnográfico de Defesa 
  do  Património da Pampilhosa
- Teatro & Expressão – Universidade Sénior CADES

/Feira de Artesanato e Gastronomia

Feira de Artesanato e Gastronomia
Mealhada 2022

CENTENAS DE PESSOAS 
CANTARAM 

COM CUCA ROSETA 
NO ENCERRAMENTO 

DA FEIRA
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CineconcertoAndy Scotch

Miguel Silva

PAMA Teatro Satírico

Electrik Band Francisco Saldanha Cuca Roseta

Sede Bandida

Oficina de Música EB2 MealhadaEdna Costa

Spice Jam

Pedro BatalhaTILT António Calvário
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Dia do Município

CÂMARA DA MEALHADA 
ANUNCIA PROVEDOR DO MUNÍCIPE  

MEALHADA VAI TER PROVEDOR DO MUNÍCIPE 
A Câmara da Mealhada assinalou o Dia do Município com o anúncio da criação da figura do Provedor 
do Munícipe, e a assinatura de um protocolo de cooperação com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, que permitirá ao Município receber reclusos de profissões técnicas específicas - jardineiros, 
carpinteiros, eletricistas – que rareiam no mercado de trabalho. 

“O provedor do munícipe é um 
conceito que defendemos há muito 
e que julgamos crucial para o 
exercício de um poder autárquico 
de proximidade e defesa das 
populações”. 
António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal

António Jorge Franco sublinhou que este será um 
processo independente que será conduzido por Júlio 
Penetra, personalidade que foi convidada para liderar 
a equipa de trabalho que terá como missão apresentar 
o nome do futuro provedor. “Não sou eu, presidente, não 
somos nós, Executivo, que vamos escolher o Provedor 
do Munícipe da Mealhada. O senhor Júlio Penetra irá 
constituir uma equipa de trabalho e será esta equipa 
a propor, de forma independente, o nome de tão 
elevada e importante figura à Câmara Municipal e à 
Assembleia Municipal da Mealhada”, referiu o autarca. 

Júlio Penetra assumiu a missão de “coordenar este 
projeto de democracia participativa”, referindo que 
“este será, em primeiro lugar, um compromisso com 
os munícipes”. Contamos que ajude os munícipes e 
contribua para melhorar as práticas nos serviços”, 
referiu. 

Outro ponto alto das cerimónias foi a assinatura 
do protocolo de Cooperação entre o Município da 
Mealhada e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais. Através deste, alguns reclusos irão trabalhar 
no concelho da Mealhada em áreas técnicas em que 
o Município tem dificuldade em contratar profissionais, 
nomeadamente jardineiros, eletricistas, canalizadores.
Nesta cerimónia do Dia do Município, António Jorge 
Franco não quis deixar de fora os funcionários 
autárquicos. “Quero agradecer aos funcionários que 
fazem parte de uma equipa de trabalho dedicada 
e proativa. Temos uma equipa de colaboradores 
responsáveis, disponíveis e encontram em mim um amigo 
que estará ao lado do trabalhador”, sublinhou o autarca. 



/turismo
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Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022

MATA NACIONAL 
DO BUSSACO E LEITÃO 
DA BAIRRADA 
VENCEM PRÉMIO 
CINCO ESTRELAS REGIÕES

A Mata Nacional do Bussaco e o Leitão da Bairrada 
são dois dos vencedores da 5ª edição do Prémio Cinco 
Estrelas Regiões, uma distinção conferida pela votação 
de 425 mil consumidores portugueses que avaliaram 
912 marcas.    

“É com enorme regozijo que recebemos esta distinção 
em dois dos principais ícones do nosso território. A 
Mata Nacional do Bussaco é a nossa maior riqueza e 
é positivo que sejam os visitantes, os turistas a dizê-lo. 
Tal como o leitão, o rei da nossa marca 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada, que congrega também o pão, 
a água e o vinho, que é comum a toda a Bairrada, 
mas que não deixa de ser para nós interessante que o 
consumidor associe ao território da Mealhada”, refere 
António Jorge Franco. 

O presidente da Câmara da Mealhada sublinha ainda 
que esta distinção da população “é um prémio para todos 
os que trabalham diariamente nestes setores, do turismo 
à restauração, na Mata do Bussaco, nos restaurantes, e 
deve ser também um incentivo a continuarmos, todos, a 
receber da melhor forma quem nos visita. Estamos todos 
de parabéns”, sublinha o autarca. 

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de 
avaliação que identifica, segundo a população 
portuguesa, o melhor que existe em cada uma das 20 
regiões (18 distritos + 2 regiões autónomas) ao nível de 
recursos naturais, gastronomia, arte e cultura, património 
e outros ícones regionais de referência nacional; bem 
como premeia empresas e marcas portuguesas que se 
diferenciam a nível regional. 

Através de uma votação nacional os portugueses 
identificaram, para cada região, o que consideram Cinco 
Estrelas a vários níveis. Esta votação foi gerida pela 
Multidados.com, uma das empresas de estudos de mercado 
parceiras dos Prémios Cinco Estrelas, tendo contado no total 
com a participação de 425 mil consumidores portugueses 
e tendo sido avaliadas 912 marcas.

O LEITÃO DA BAIRRADA
Categoria Cozinha tradicional Portuguesa

O genuíno e incomparável leitão da Bairrada é 
uma tradição secular da culinária local e afirmou o 
Município de Mealhada como a grande sala de jantar 
da Europa. O segredo da sua fama reside no saber e 
na arte dos assadores da região, no sabor inigualável, 
no leve aroma de pimenta e vides queimadas, na cor 
de seara madura, na pele estaladiça e crocante que 
proporciona um manjar “único dos deuses”.

MATA NACIONAL DO BUSSACO
Categoria Reservas / Paisagens / Barragens

Refúgio de monges, reis e poetas, a Mata Nacional do 
Bussaco, candidata a Património da UNESCO, encanta 
pela variedade de espécies botânicas presentes, que 
proporciona a reflexão, a contemplação e o sonho. 
Denominada em muitos escritos como “luxuriante, 
deslumbrante, frondosa e idílica Mata do Bussaco”, 
convida os visitantes à descoberta do património 
natural e cultural, através de uma inebriante viajem no 
tempo. 

MIGUEL GAMEIRO E DANÇAS DE SALÃO 
ANIMARAM TERMAS DE LUSO 

As Termas de Luso receberam, no dia 27 de maio, a Tour Saudável 
Rede Termas Centro com Miguel Gameiro, uma iniciativa em que o 
cantor combina a música com a sua vertente de chef, num showcooking 
/ showcase. No dia seguinte, 28 de maio, esteve em destaque a dança, 
com um espetáculo e workshop de danças de salão. Estas atividades de 
animação termal decorrem no âmbito do programa PROVERE. 
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IV Congresso Internacional
Floresta e Potencial para a Saúde

LUSO E BUSSACO 
RECEBERAM 
ESPECIALISTAS 
DAS TERAPIAS 
DA FLORESTA 
EM CONGRESSO 
INTERNACIONAL

O Grande Hotel de Luso e a Mata do Bussaco foram o 
palco IV Congresso Internacional – Floresta e Potencial 
para a Saúde, que se realizou em abril, com mais de 40 
oradores que irão partilhar conhecimentos sobre diversas 
abordagens relativas às florestas e à natureza na saúde e 
no bem-estar.   

“Para mim, falar de floresta é, sobretudo, falar de um 
dos maiores ícones do concelho: a Mata do Bussaco. 
A riqueza, a biodiversidade e a singularidade deste 
património natural exigem de nós um olhar atento 
para as necessidades, mas sobretudo para as 
oportunidades deste recurso que já é produto turístico”, 
afirmou António Jorge Franco, presidente da Câmara 
da Mealhada, na sessão de abertura do congresso. 
Associar o turismo de natureza e de ativo, a saúde e o 
bem-estar ao posicionamento estratégico do Bussaco 
é um desafio que queremos abraçar”, complementou o 
autarca. 

De resto, a tónica dos oradores convidados para a 
sessão de abertura foi neste sentido. Paulo Fernandes, 
da Destinature, entidade organizadora do congresso, 
referiu que é essencial “definir como as áreas 
classificadas e protegidas se vão posicionar perante as 
tendências atuais do turismo e olhar para elas de uma 
forma muito mais integrada na relação com outros 
setores”. 

Gerhrard Tucek, fundador do International Society 
of Forest Therapy, referiu ser importante colocar 
cientistas de diferentes nacionalidades a partilhar de 

experiências no sentido de encontrar terminologia 
comum para toda a esta área de práticas de Terapia 
de Floresta e de Banhos de Floresta, que de resto fazem 
parte do programa do congresso e serão realizados 
na Mata do Bussaco. 

Pedro Machado, do Turismo Centro Portugal, sublinhou 
que a floresta é transversal aos desafios que o setor 
do Turismo do nosso país enfrenta - de crescimento, de 
confiança e de reposicionamento - , sublinhando que a 
procura por espaços verdes, por floresta, por parques 
tem vindo a aumentar. 

Jorge Brandão, do Centro 2020, e Isabel Ferreira, 
secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, 
sublinharam a necessidade de aproveitamento de 
fundos comunitários para programas de produtos de 
valorização de produtos endógenos e inovadores, 
capazes de promover o desenvolvimento de uma 
economia sustentável. 

Neste encontro foram partilhados exemplos de turismo 
de floresta e de saúde e bem-estar de Itália, da Áustria, 
da Lituânia, da Alemanha ou até do Butão e discutidos 
modelos de negócio em torno desta temática.

REGIÃO PREPARA “ATLANTIC GEOPARK” 
APOIADA EM VISITA TÉCNICA AOS AÇORES
 
O Município da Mealhada integrou, com a AD ELO, uma visita técnica 
aos Açores, no âmbito do projeto 3G - Geoturismo, Geoeducação, 
Geoconservação, que visa a preparação do projeto “Atlantic Geopark” 
- “Geoparque do Atlântico”, que une a AD ELO e os municípios de 
Mealhada, Cantanhede, Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e 
Penacova. A visita, que decorreu entre 15 e 18 de maio, às ilhas do Faial 
e da Flores, integrou ainda os Grupos de Ação Local dos Açores, de 
Trás os Montes e Alto Douro e da Serra da Estrela.
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Turismo Militar

PROGRAMA CULTURAL PARA PROMOVER 
TURISMO MILITAR “INVASÕES FRANCESAS”
A Câmara da Mealhada desenvolveu um programa cultural que visa promover o turismo militar com ba se no legado 
histórico das Invasões Francesas. A Batalha do Bussaco está no epicentro das diversas iniciativas que decorrem até 29 
de maio, de exposições à exibição de filmes de palestras ou a caminhadas na rota das tropas Napoleónicas.  

Foram diversas as iniciativas deste programa 
cultura, durante os meses de abril e maio. No dia 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Museu 
Militar do Bussaco abriu portas para a visita e para a 
exibição do filme e e-book “Terra Queimada – Invasão 
e Resistência”, uma produção de Paulo Fajardo e da 
Caixa de Palco, baseada em episódios de storytelling 
que foram apresentados ao longo de vários meses no 
Município da Mealhada. 

Neste dia, também a Fundação Mata do Bussaco 
apresentou uma proposta diferente: a de visitar o 
Convento de Santa cruz, mas numa visita guiada com 
uma contextualização e perspetiva diferentes para o 
visitante. 

“O município associou-se às comemorações do 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o 
objetivo de sensibilizar a comunidade e visitantes 
para a importância da preservação, valorização e 
salvaguarda do património, desafiando os diferentes 
públicos a olhar e usufruir da diversidade patrimonial 
de um modo mais abrangente, mais comprometido e 
envolvido”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente 
da Câmara Municipal da Mealhada. 

O programa, que se estendeu até ao Dia do Município 
(26 de maio), visou criar um espaço cultural em 
torno deste legado histórico, abrangendo desde as 
crianças aos adultos, com atividades nas bibliotecas, 
exposições, e até uma caminhada, no dia 22 de maio, 
que uniu os três concelhos: Mealhada, Mortágua e 
Penacova.

Turismo Militar

MEALHADA DISTINGUIDA 
PELO TURISMO MILITAR PORTUGUÊS
O Município da Mealhada foi distinguido, no Encontro Anual de Turismo Militar da Associação de Turismo 
Militar, realizado em Porto de Mós pelas atividades desenvolvidas nesta área em 2021.  Também o Grande Hotel 
de Luso esteve em destaque ao ser apresentado como novo associado honorário da Associação de Turismo Militar.  
A nova edição da revista “Viagem na História” sublinha as potencialidades do hotel e da região, dando relevo às 
marcas deixadas pelas Invasões Napoleónicas na Mata Nacional do Bussaco.   

Durante o encontro, a Mealhada foi um dos municípios 
portugueses a receber a distinção “Turismo 
Militar Português 2021”, pelo trabalho realizado 
individualmente e/ou em parceria com a ATMPT, que 
contribuiu para a salvaguarda, proteção e divulgação 
do património histórico-militar nacional.

A Mealhada, tal como outros locais, é um dos territórios 
que procura potenciar o turismo militar, tendo 

desenvolvido um vasto programa cultural.  

“Queremos potenciar todos os nichos que pudermos 
e o turismo militar, além de marcar o nosso território, 
tem ramificações à cultura, à história, à natureza, o 
que, por si só, pode atrair um novo tipo de visitante 
ao nosso concelho”, sublinha Hugo Silva, vereador da 
Câmara Municipal da Mealhada.
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11º ENCONTRO COM A EDUCAÇÃO FOI DEDICADO 
À “INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA EDUCAÇÃO”
A Câmara Municipal da Mealhada realizou, no dia 25 de maio, no Grande Hotel do Luso, o 11.º Encontro com 
a Educação, dedicado ao tema “Inteligência Emocional na Educação”. Este fórum, realizado anualmente pelo 
Município da Mealhada, assumiu, este ano, o formato de workshop, garantindo uma maior proximidade entre os 
participantes.    

Pretendemos dar enfâse e 
importância à relação pedagógica 
professor-aluno, auxiliares – alunos, 
pais-filhos, analisando também o 
papel da inteligência emocional na 
gestão de interações e na escolha 
das diferentes estratégias de 
resolução do conflito
Gil Ferreira, vereador da Educação

“Inteligência emocional na Educação” foi o tema 
global deste encontro que contou com a participação 
e professores e académicos com as mais diversas 
abordagens que visaram suscitar a troca de ideias 
e centrar a discussão na importância das emoções. 
Abordou temas como a parentalidade consciente, 
a ligação do cérebro ao coração ou a edução 
emocional nas necessidades educativas especiais. 
Entre os oradores, esteve Sónia Moreira, vencedora 
do Global Teacher Prize Portugal 2020 e que, em 2021, 
ficou no Top 50 Global Teacher Prize Mundial. 

Sandra Matos, fundadora da Escola Babyoga Portugal, 
reconhecida nacionalmente como uma referência 
na área do yoga infantil, focou a sua intervenção na 
criação de sistemas de resposta saudáveis: práticas 
neurofisiológicas.
 

Do painel de dinamizadores dos workshops fizeram 
ainda parte David Damil, Elisa Lemos, Ana Teresa 
Almeida e Paulo Condessa. 

A escolha do tema e o formato de workshop temático 
visaram desenvolver um conjunto de aptidões que 
desempenham um papel importante no futuro de 
qualquer pessoa: o desenvolvimento da inteligência 
emocional, que pode ajudar alunos a obterem 
melhores resultados escolares assim como professores 
a terem uma melhor prática docente, criando, assim, 
um contexto escolar e social mais saudável e rico em 
aprendizagens.

“Atualmente toda a comunidade escolar necessita 
de uma capacidade acrescida de relacionamento 
interpessoal e de uma gestão eficaz das próprias 
emoções e das dos outros. Neste sentido, o 
desenvolvimento da inteligência emocional e da 
capacidade de regulação da comunidade escolar 
representa, cada vez mais, um fator determinante na 
melhoria das relações interpessoais e profissionais. É 
neste contexto que o Município da Mealhada organiza 
este Encontro. Pretendemos dar enfâse e importância 
à relação pedagógica professor-aluno, auxiliares – 
alunos, pais-filhos, analisando também o papel da 
inteligência emocional na gestão de interações e na 
escolha das diferentes estratégias de resolução do 
conflito” explica Gil Ferreira, vereador da Educação da 
Câmara Municipal da Mealhada. 
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CÂMARA PROMOVE 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR NAS ESCOLAS

O Programa de Educação Alimentar da Câmara 
Municipal da Mealhada decorreu durante o terceiro 
período escolar junto dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do 
Agrupamento de Escolas da Mealhada.  Explicar que 
uma maçã é mais saudável do que uma bolacha, que 
beber água é preferível a beber sumos foram alguns 
dos conceitos transmitidos através de jogos, trabalhos 
manuais e sessões explicativas orientadas pela 
nutricionista do Município.    

Informar, sensibilizar e incentivar os mais novos a 
fazerem escolhas mais informadas e conscientes, 
bem como promover a saúde individual e a 
sustentabilidade do planeta, foram os principais 
objetivos deste programa que está a ser desenvolvido 
nas escolas do Município da Mealhada. Rita Fernandes, 
nutricionista da Câmara da Mealhada, sublinhou que 
o objetivo é “capacitar os alunos para o que devem 
comer e o que devem evitar”. 

É através de jogos e de sessões de educação 
alimentar que vai passando mensagem dos hábitos 
mais saudáveis em termos de alimentação. A 
intervenção abrange os 1º, 2º e 3º ciclos, uma vez que 
é nestas idades que são determinados os hábitos e 
comportamentos alimentares de futuro, procurando-
se, desta forma, prevenir possíveis doenças do 
comportamento alimentar, assim como evitar perigos 
associados à má alimentação em termos de autoestima 
e de amor próprio. 

O programa é adaptado às idades das crianças e 
aborda desde os lanches saudáveis à importância dos 
hortícolas, desde a análise de rótulos aos benefícios da 
dieta mediterrânica. 

Além das atividades com as crianças, há ainda 
iniciativas que dirigidas a encarregados de educação 
de forma a envolver toda a comunidade escolar, 
uma vez que o comportamento alimentar da criança 
depende diretamente de quem a rodeia. 

“Este programa é mais uma ferramenta com a qual 
pretendemos influir positivamente a vida das nossas 
crianças a juntar a uma série de outras iniciativas 
que desenvolvemos ao longo do ano, umas mais 
lúdicas, outras mais pedagógicas. O que pretendemos 
que as crianças do nosso concelho cresçam felizes e 
saudáveis, com as nossas estruturas a merecerem a 
confiança dos pais”, sublinha Gil Ferreira, vereador da 
Educação.

��A��A � A

RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS VALORIZÁVEIS
Município
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PROGRAMA DECONTROLO DE ESPÉCIES 
INVASORAS EM ESPAÇO PÚBLICOS
O Centro de Interpretação Ambiental e o Setor de Espaços Verdes da Câmara Municipal da Mealhada deram 
início a um plano exaustivo de controlo das espécies invasoras nos diversos espaços públicos do município no 
âmbito da “Semana sobre Espécies Invasoras”, que se realizou de 21 a 29 de maio.     

Se no parque da Cidade as acácias ameaçam 
progredir e precisam de intervenção, no Jardim da 
Pampilhosa o mesmo acontece, mas com a erva 
das pampas.  Nos diversos espaços públicos do 
Município existem variadas plantas invasoras, pelo 
que é necessário que os técnicos da autarquia tenham 
formação de controlo destas e as consigam identificar 
plenamente. Se em alguns locais, estas plantas estão à 
vista, noutros, seja em cursos de água ou áreas florestais, 
poderão estar mais escondidas, pelo que a semana foi, 
em grande parte, dedicada ao mapeamento destas. Os 
técnicos a deslocarem-se ao terreno com o objetivo de 
fazer um levantamento exaustivo da existência destas 
espécies exóticas para, posteriormente, se implementar o 
plano de controlo das mesmas. 

Estamos a dar os primeiros passos 
– com a formação e o mapeamento 
– para conseguirmos um controlo 
adequado e efetivo destas espécies. 

A primeira parte deste trabalho foi realizada com a 
ação de formação de curta duração “Plantas invasoras 
na Mealhada e métodos de controlo”, que contou com 
a orientação da investigadora em plantas invasoras, 
Hélia Marchante, da Escola Superior Agrária de 
Coimbra. Nesta ação, foram abordados os impactes 
das espécies invasoras, a identificação de plantas 
invasoras, os princípios básicos de gestão de invasoras 
e os métodos de controlo (parte prática).

“Estamos a dar os primeiros passos – com a formação 
e o mapeamento – para conseguirmos um controlo 
adequado e efetivo destas espécies. Só com uma 
intervenção correta por parte dos nossos técnicos será 
possível assegurar este controlo que é absolutamente 
necessário uma vez que, como se sabe, a propagação 
de plantas invasoras coloca em causa a renovação 
das espécies autóctones”, sublinha António Jorge 
Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

A Semana Sobre Espécies Invasoras 2022 é uma 
iniciativa promovida pela Rede Portuguesa de Estudo 
e Gestão de Espécies Invasoras - Rede InvECO, pela 
plataforma INVASORAS.PT e pelos projetos LIFE STOP 
Cortaderia e LIFE INVASAQUA, à qual o Município da 
Mealhada se associa. 
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Palavra de Autor - ciclo de conversas

PEDRO CHAGAS FREITAS 
APRESENTOU O SEU 
MAIS RECENTE LIVRO 
NA BIBLIOTECA

O escritor Pedro Chagas Freitas foi o convidado da 
rubrica “Palavra de Autor - Ciclo de conversas com 
escritores”, promovida pela Biblioteca Municipal da 
Mealhada, dia 30 de abril. Neste encontro, o autor fez o 
lançamento do seu novo livro, “A Raridade das Coisas 
Banais”.

A nova rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de conversas 
com escritores” não poderia ter tido melhor início. Pedro 
Chagas Freitas não só esteve presente num encontro 
com leitores como aproveitou a ocasião para fazer 
o lançamento da sua mais recente obra “A Raridade 
das Coisas Banais”, um livro já apontado como o mais 
marcante da sua carreira. 

“Pedro Chagas Freitas é um escritor incrível. (...) Este 
livro é uma wake up call para todas as crianças 
enjauladas em corpos de adultos dormentes. Para 
todos os adultos que precisam de resgatar o seu brilho. 
A sua fonte. Os seus sonhos”, refere Valete, músico e 
letrista, acerca da obra. António Simões, jornalista, 
descreve a obra como “uma sublime lição de vida. (...) 

Neste livro, Pedro Chagas Freitas faz a escrever o que 
Messi faz a jogar. (...) Aliás, melhor: fá-lo melhor do que 
uma finta de Messi ao destino – porque o faz, também, 
como Maradona: com a mão de Deus que tem nos 
dedos de onde lhe sai o coração, escrevendo como só 
ele escreve”.

Pedro Chagas Freitas é um dos mais famosos escritores 
portugueses, e conta com quase quarenta livros 
publicados, tendo vendido mais de um milhão de 
cópias em todo o mundo. Em 2006, foi vencedor do 
Prémio Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional de 
Cultura, tornando-se hoje num dos autores mais lidos 
em Portugal, México, Itália, Albânia e no Brasil. 

apresentação de livro

JORNALISTA RODRIGO
GUEDES DE CARVALHO 
EM DOSE DUPLA 
NA MEALHADA

O jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho 
esteve na Mealhada, no dia 14 de maio, num registo 
diferente daquele em que, habitualmente, o vemos. 
Trouxe ao Cineteatro Messias o espetáculo “Ruge”, 
onde empresta a sua inconfundível voz à poesia, 
combinando-a com música. Antes, durante a tarde, 
o jornalista foi o convidado da rubrica “Palavra de 
Autor – Ciclo de conversas com escritores”, da Biblioteca 
Municipal da Mealhada, onde apresentou o seu mais 
recente romance “Cuidado com o Cão”. 

Rodrigo Guedes de Carvalho subiu ao palco do 
Cineteatro Messias, com Daniela Onís e Ruben Alves, 
para um espetáculo completamente diferente.  Ruge é 
um encontro de poesia e música no cruzamento entre 
a palavra escrita, cantada e falada. É um espetáculo 

sobre o amor, a paixão e revolta, que conta com uma 
narrativa de poemas e canções sobre todos nós, que 
promete surpreender e deixar memórias de uma noite 
absolutamente singular. 

Na rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de conversas com 
escritores”, que decorreu na Biblioteca Municipal da 
Mealhada, Rodrigo Guedes de Carvalho encontrou-
se com os seus leitores, acompanhado por Ana Bela 
Cabral, mestre em Comunicação e Expressão. O 
jornalista apresentou o seu mais recente romance, 
“Cuidado com o Cão”, um livro “carregado dos mais 
fortes e inconfessáveis sentimentos”, com uma “narrativa 
comovente sobre o amor e redenção”, que surge no 
ano em que o autor celebra 30 anos de vida literária. 

Rodrigo Guedes de Carvalho é um consagrado 
jornalista e romancista. O seu trabalho como jornalista 
é amplamente reconhecido, tendo sido distinguido no 
Festival Internacional de FIGRA.  Na área da literatura, 
é considerado “uma das vozes mais importantes da 
nova literatura portuguesa”, contando já com oito obras 
publicadas.
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Mafalda Arnauth

Ruge

André Lopes

O Capuchinho Vermelho

Primeiro trimestre

DIVERSIDADE
MARCOU 
CINETEATRO
MESSIAS
O trimestre abril / maio/ junho foi 
de intensa atividade no Cineteatro 
Messias. Houve música clássica e 
espetáculos infantis; houve comédia 
e stand-up, magia e jazz, fado e 
poesia, cinema e documentário. 

Esta casa da cultura mostrou 
diversidade, acolheu espetáculos 
nacionais e deu palco também 
as coletividades locais que aqui 
puderam apresentar o seu trabalho 
ser valorizados e, em simultâneo 
valorizar, a comunidade em que 
se insere.

O Cineteatro Messias é a âncora 
da política cultural, mas esta 
é muito mais diversificada e 
abrangente. Com programas como 
o “Foliar Entre Montes e Mar” e 
o “Praças com vida”, a cultura 
foi às vilas e aldeias, colocou-se 
junto das populações, levou vida, 
alegria e animação a todo o 
Município.
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Nuno Markl

CORDIS

Gerardo Rodrigues

SolarisO Inspetor Geral
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“+ MOVIMENTO SÉNIOR” 
LEVA ATIVIDADE FÍSICA 
À POPULAÇÃO 
MAIS IDOSA
 
 Já começou o “+ Movimento Sénior”, um programa que 
pretende promover o envelhecimento ativo da população 
sénior do concelho, contribuindo para aumentar a sua 
qualidade de vida. Durante três dias por semana, os técnicos 
da Divisão de Desporto deslocar-se-ão às freguesias para 
orientarem as aulas direcionadas a esta população.    

O projeto iniciou a 6 de 
abril, com uma mega-aula 
de ginástica inserida no 
programa da Semana da 
Saúde e Atividade Física, 
que decorre até 9 de abril e 
incluiu diversas atividades, 
desde rastreios ao Festival 
da Atividade Física.

Este novo projeto sénior 
tem como destinatários 
os residentes do concelho 
da Mealhada com idade 
igual ou superior a 65 anos. 
Os técnicos da autarquia 
deslocar-se-ão às segundas, 
quintas e sextas-feiras de 
manhã às freguesias do 
Município para desafiarem a 
população a participar em 
atividades como ginástica 
geriátrica, caminhadas, 
dança, jogos tradicionais ou 
Boccia. 

Os objetivos desta iniciativa, 
que integra o programa 
mais alargado “Mealhada 
+ Movimento”,  passam por 
proporcionar à população 
sénior do concelho da 
Mealhada uma atividade 

física regular e devidamente 
orientada tendo em vista a 
melhoria da sua qualidade 
de vida e elevação da sua 
autoestima, sensibilizando-
os para a adoção de 
estilos de vida diários 
mais saudáveis, bem como 
diminuir os fatores de 
risco relacionados com o 
processo de envelhecimento, 
combatendo a inatividade e 
o comportamento sedentário. 

Procura ainda aumentar 
os níveis de independência 
e autonomia através de 
melhores índices de aptidão 
cardiovascular e aptidão 
física, nomeadamente ao 
nível da força e resistência 
muscular e atenuando a 
perda de flexibilidade, 
coordenação e equilíbrio. 

Um outro fator intrínseco ao 
programa é a diminuição 
do isolamento através da 
organização de atividades 
de ocupação de tempos 
livres, aumentando a 
interação social.

ESTÁGIOS NO 
CONCELHO

O Municipio da 
Mealhada acolheu, neste 
trimestre, várias equipas 
que fizeram estágios em 
várias instalações locais.

OBJETIVOS
  Atividade física regular e orientada 
  Melhoria da qualidade de vida 
  Melhoria da autoestima
  Sensibilização para estilo 
    de vida mais saudável

  Diminuir os fatores de risco 
  Diminuição do isolamento

  Combater o sedentarismo
  Aumentar os níveis de independência

  Aumentar autonomia 
  Aumentar resistência muscular 

  Aumentar a interação social
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“COMUNICA-TE JOVEM!” 
ANDOU PELAS FREGUESIAS 
A CONHECER INTERESSES 
E MOTIVAÇÕES DOS JOVENS
A Câmara da Mealhada promoveu, entre abril e maio, em todas as freguesias do concelho, a atividade 
“Comunica-te Jovem”, para conhecer os interesses e as motivações atuais dos jovens, de forma a envolvê-los num 
processo de implementação de novas práticas que a autarquia pretende levar a cabo.

A ideia subjacente à criação do 
“Comunica-te Jovem!” é desafiar os 
jovens a explorar temas relevantes 
e criar espaço para que a 
inteligência coletiva possa emergir, 
através de uma metodologia em 
grupo, denominada “World Café”, 
que se desenrola num ambiente 
informal e criativo de coffee break 
e conversação.

As ações pelas freguesias 
aconteceram em locais 
descontraídos: no Theatro Caffé, 
na Mealhada, no Café Restaurante 
O Lampião, em Antes, no Rosa 
Biscoito, no Luso, no Café Estrela da 
Noite, em Ventosa do Bairro, no M_
Bar, na Vacariça, na Via Romana 

II Café, em Casal Comba, no Café 
Nogueiras, em Barcouço e no Café 
Expresso, na Pampilhosa. 

“Trata-se de uma iniciativa 
que pretende elevar o atual 
compromisso da autarquia com 
os jovens do nosso concelho, 
potenciando a criação de mais 
e melhores políticas amigas 
da Juventude. O objetivo desta 
dinâmica é ouvir a sua voz e 
levá-los a participarem ativamente 
no presente e no futuro da nossa 
comunidade, que é a deles”, explica 
Hugo Silva, vereador da Câmara 
da Mealhada.

Conhecer os interesses e as 

motivações atuais dos jovens, de 
modo a envolvê-los em processos 
de implementação de novas 
práticas, é uma das competências 
do Município da Mealhada, na 
área da Juventude. Partindo 
dessa premissa, a autarquia 
criou o “Comunica-te Jovem!” e 
vai implementá-lo nas freguesias, 
utilizando a metodologia “World 
Café”. Neste ambiente de diálogo 
em grupos, os participantes 
dividem-se em diversas mesas 
e conversam em torno de uma 
pergunta central, podendo também 
circular entre grupos e conversas. 
No final do processo, faz-se 
uma colheita das perceções e 
conclusões dos participantes.

ANDY SCOTCH E BÁRBARA DUARTE 
SÃO EMBAIXADORES 
DA JUVENTUDE ZONA 231

O cantor de rap Andy Scotch e a bailarina Bárbara Duarte são 
os embaixadores da Juventude Zona 231, da Mealhada. Ambos 
abraçaram o novo projeto de dinamização das políticas municipais 
de Juventude que está a ser construído com as sugestões dos próprios 
jovens.
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/obras

ANTIGO LAVADOURO DO LUSO VAI SER 
ESPAÇO MUSEOLÓGICO AUTOMÓVEL
Antigo Lavadouro da Vila do Luso vai ser objeto de 
uma obra de reabilitação que terá um custo estimado 
de 140 mil euros + IVA. O edifício, entregue à Câmara 
Municipal da Mealhada pela Junta de Freguesia de 
Luso, por um período de 10 anos renováveis, já tem 
projeto executado, estando em curso a apresentação 
de candidatura para execução da obra.

Com uma área de 242.87m2, o Antigo Lavadouro 
da Vila do Luso, situado junto ao lago de Luso e ao 
Pavilhão Gimnodesportivo, outrora lugar de encontro, 
onde as pessoas trabalhavam na limpeza das suas 
roupas e utensílios, vai ser reabilitado com a atribuição 
de um uso turístico e de promoção, ao mesmo tempo 
que os habitantes vão poder continuar a usá-lo.

O objetivo da intervenção será atribuir-lhe uma função 
não só de espaço museológico, relacionado com o 
automóvel na vila de Luso, mas também um lugar para 
acolher várias exposições itinerantes. Paralelamente, 
e aproveitando toda a estrutura construída, o espaço 
de lavadouro, ainda em funcionamento, vai ser 
reabilitado, passando a ter mais condições e maior 
segurança.

O edifício será organizado em duas entradas 
independentes: uma entrada para o atual espaço 
de lavadouro, criando-se, para tal, uma rampa de 
acesso direto ao espaço, onde se localizam os tanques, 
e uma entrada para o espaço museológico e de 
exposição, que comunicará internamente com um 
local administrativo, o espólio e o pátio central exterior. 
A intervenção recairá, para além da composição 
espacial interior, numa recuperação integral de toda 
a envolvência, desde a cobertura até ao pavimento, 
passando pelas paredes existentes.

“Intervir neste local e manter toda a sua traça 

original será a pretensão principal desta intervenção, 
garantindo, assim, uma linguagem arquitetónica 
também de referência para um ponto turístico que 
pode e deverá ser visitado por todos, ocupando cada 
canto do seu edificado e dando a todos a alegria da 
história do automóvel na vila”, explica António Jorge 
Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Atualmente o Antigo Lavadouro mantém toda a sua 
essência inicial, mas com uma ocupação débil e 
escassa. É, hoje, um espaço devoluto, com ausência de 
movimento. 

Entre muitas outras referências, nos anos 80, momento 
em que a Serra do Bussaco foi palco do reconhecido 
Rally TAP Portugal (atual Rally de Portugal), o 
automóvel começou a ficar enraizado neste local.  
Com o passar dos anos, a história do automóvel, 
que se foi mantendo, foi enaltecida e ainda mais 
valorizada. Inúmeras provas foram criadas, até aos 
dias hoje, e muitas pessoas foram recordando a história 
do automóvel como uma presença assídua na vila 
de Luso e no Bussaco. O Luso é já uma referência 
automobilística nacional e internacional, pelas 
reedições de antigas provas lendárias que hoje fazem 
parte do calendário desportivo, nomeadamente o Rally 
Legends.
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CÂMARA DA MEALHADA QUER REABILITAR 
EDIFÍCIO PARA ALOJAMENTO TEMPORÁRIO
 
A Câmara da Mealhada pretende reabilitar um edifício municipal, denominado “Casa dos Coutos”, ao abrigo de 
uma candidatura efetuada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM – RC) à Bolsa Nacional 
de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT). Em reunião do executivo, foi aprovada a minuta do protocolo de 
colaboração, condição exigível à submissão das candidaturas dos municípios.    

No âmbito de uma candidatura da CIM – RC ao 
aviso Nº 2/CO2-I02/2021 – BNAUT, efetuada no dia 
30 de novembro de 2021, que mereceu aprovação 
favorável do Instituto de Segurança Social, o executivo 
anunciou, em reunião de Câmara, que tem intenção 
de aproveitar este apoio para reabilitar a “Casa dos 
Coutos”, propriedade do município, situado junto aos 
Paços do Concelho, para a constituição de um centro 
de acolhimento de emergência com capacidade para 
14 pessoas.

O protocolo de colaboração no âmbito das 
candidaturas à BNAUT, cuja minuta foi aprovada na 
reunião e que explicita o âmbito da cooperação e a 
responsabilidade conjunta entre as partes, estipula 
que a CIM – RC será a entidade responsável pela 
coordenação e articulação com as entidades públicas 
envolventes neste apoio, com o Instituto da Habitação 
e da Reabilitação Urbana (IHRU) e com o Instituto da 
Segurança Social. Caber-lhe-á analisar, validar e 
entregar as candidaturas junto do IHRU e assegurar 
também a sua monitorização, tendo, desta forma, 
um papel importante no acesso à contratualização 
de financiamentos à promoção de soluções de 

alojamento de emergência ou de transição. Entre 
outras obrigações, os beneficiários deste apoio não 
reembolsável do Plano de Recuperação e Resiliência 
serão responsáveis pela elaboração dos projetos de 
execução dos imóveis a intervir, adequando-os às 
tipologias de alojamento definidas.

A BNAUT visa dar uma resposta estruturada e 
transversal para as pessoas que carecem de 
soluções de alojamento de emergência (devido 
a acontecimentos excecionais ou imprevisíveis 
ou a situações de risco iminente) ou de transição 
(situações que, pela sua natureza, necessitam de 
respostas de alojamento de acompanhamento antes 
de poderem ser encaminhadas para uma solução 
habitacional definitiva), tendo em vista a sua inclusão 
social, proteção e autonomização, o combate às 
desigualdades e a garantia de uma adequada 
proteção social face a situações de risco e emergência. 
As soluções de alojamento suscetíveis de apoio pela 
BNAUT poderão abranger a construção, aquisição e 
reabilitação de imóveis.
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A Câmara Municipal de Mealhada disponibilizou serviços online para submissão de requerimentos, com o 
objetivo de agilizar e facilitar as interações com todos, desde munícipes a projetistas. Com esta ferramenta, a 
autarquia possibilita o alargamento de horários e a interligação com a atual aplicação do urbanismo, de forma 
a garantir maior celeridade, transparência e eficiência no tratamento processual. Entre as novidades está a 
possibilidade de serem consultados os requerimentos de processos de urbanismo (elementos entregues, estado, 
alvarás emitidos).   

Os serviços online permitem acesso à plataforma e às 
informações gerais disponibilizadas, designadamente 
requerimentos online, bem como à consulta de 
informação sobre os seus processos. 

Esta é uma medida que visa reduzir a necessidade dos 
cidadãos entrarem em contacto presencial, telefónico, 
email ou outro com os serviços municipais, para 
saberem do estado dos seus processos. 

A partir do dia 23 deste mês de junho, foram 
disponibilizados os formulários eletrónicos de 
urbanismo online (26 requerimentos) e formulários 
eletrónicos de secretaria online que proporcionarão, 
remotamente e de forma autónoma, fazer a submissão 
dos respetivos requerimentos. 

O serviço foi publicamente apresentado no dia 22 de 
junho, via Zoom e Youtube da Câmara da Mealhada. 

Decorrido um ano da desmaterialização dos 
processos das operações urbanísticas e amadurecida 
esta ferramenta, internamente e externamente, é o 
momento certo para dar mais um “passo”. O processo 
de desmaterialização prossegue, paulatinamente, 
com espectativas grandes de, a médio prazo, se 
estender a todos os requerimentos do urbanismo, 
em consequência da implementação do pagamento 
por referência multibanco relativas às taxas 
devidas. A área de urbanismo é aquela em que a 
desmaterialização dos processos já se encontra numa 
fase mais madura, sendo a entrega em formado digital 
um requisito já desde início de 2021. 

O Município da Mealhada aposta, mais uma vez, na 
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao 
munícipe e na continuidade da desmaterialização de 
processos em papel, aliada ainda à questão ambiental.  
Mais informações: servicosonline@cm-mealhada.pt 

CÂMARA 
ABRE CANAL 
DE COMUNICAÇÃO 
ON-LINE
para facilitar acesso
a todos os munícipes
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MUNICÍPIO TERÁ BUPI ITINERANTE
O BUPi itinerante do Município da Mealhada terá sete balcões de atendimento nas freguesias até outubro de 
2023, coexistindo com o BUPi fixo existente na sede do concelho.  

Para além do balcão de atendimento BUPi de carácter 
permanente, criado em maio de 2021 e a funcionar 
atualmente na Quinta do Murtal, na Mealhada, o 
município vai passar a ter balcões itinerantes nas 
freguesias, dedicados à prestação do mesmo tipo de 
serviço - possibilitar aos proprietários identificarem 
e posteriormente registarem, em alguns casos 
gratuitamente, as suas parcelas de terrenos rústicos 
e mistos. Caberá à Pampilhosa receber o primeiro 
BUPi itinerante, no Espaço do Cidadão, e até outubro 
de 2023 serão disponibilizados mais balcões móveis 
em Antes, Barcouço, Casal Comba, Luso, Vacariça e 
Ventosa do Bairro, que funcionarão em dois momentos 
distintos, dependendo o tempo de presença por 
freguesia da densidade populacional. 

Na semana anterior à entrada em funcionamento de 
um balcão itinerante numa freguesia, será realizada 
uma sessão de sensibilização e divulgação, com o 
objetivo de explicar o projeto e de esclarecer eventuais 
dúvidas.

Os BUPi itinerantes, à semelhança 
do balcão na sede de 
município, vão funcionar 
por agendamento, que 
pode ser realizado pelas 
mesmas vias do 
agendamento do 
balcão fixo: 231 200 
980 (extensão 520), 

bupi@cm-mealhada.pt ou presencialmente no BUPi 
itinerante, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30.

Para António Jorge Franco, presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada, “estes balcões vão facilitar 
a vida aos munícipes, sobretudo os que têm mais 
dificuldade em se deslocar à sede do concelho, 
intensificando, assim, o registo cadastral simplificado 
dos prédios rústicos e mistos que está em curso”.

No âmbito de uma candidatura ao projeto CadaSRTu 
RC, da CIM Região de Coimbra, efetuada em parceria 
com os municípios de Arganil, Cantanhede, Condeixa-
a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, 
Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, 
Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua 
e Vila Nova de Poiares, está incluída uma aquisição 
de serviços, de modo a funcionarem balcões BUPi 
itinerantes nas freguesias e a realizarem-se ações de 
sensibilização e divulgação. 
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/saúde pública

AUTARQUIA ASSEGURA ABATE DIÁRIO DE LEITÕES 
PARA GARANTIR EXCELÊNCIA NA RESTAURAÇÃO LOCAL 

O leitão consumido no território da Mealhada, recentemente distinguido com o Prémio 5 Estrelas, consegue 
atingir uma qualidade de excelência devido a cada um dos passos da sua confeção. E começa logo pelo abate 
que, no território do Município, é diário, devido a um protocolo entre a Câmara da Mealhada e a Direção Geral 
de Alimentação e Veterinária (DGAV). 

Na restauração mealhadense um leitão degustado ao 
almoço foi abatido às primeiras horas dessa mesma 
manhã, nos matadouros locais. “Este é um aspeto 
diferenciador do leitão que se consome no resto do 
país e que garante a excelência deste produto tão 
importante para a nossa economia”, sublinhou António 
Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, na 
reunião de Executivo Municipal em que foi aprovado o 
protocolo com a DGAV. 

Na prática, o protocolo estabelece que o Município 
suporta uma parte dos custos inerentes à contratação 
de diversos veterinários que efetuam as inspeções 
sanitárias diárias nos estabelecimentos de abate 
de leitões no concelho da Mealhada. “A DGAV não 
tinha meios para assegurar este modelo de abate 
diário e a Câmara assume estes custos que, a meu 
ver, são um investimento público, de todos nós, para 
que consigamos ter aqui um produto de qualidade 
superior, como foi recentemente reconhecido pelos 
consumidores portugueses”, ressalvou António Jorge 
Franco, referindo-se à distinção do Prémio 5 estrelas.

A preocupação da Autarquia passa também por dar 
resposta aos operadores económicos para que possam 
realizar os abates nas melhores condições, tendo em 
conta que este é um dos setores mais importantes da 
economia local, que suporta centenas de postos de 
trabalho. “É toda uma economia geradora de riqueza 
e criadora de centenas de empregos diretos e indiretos 
no nosso concelho”, sublinha o autarca. 

De sublinhar que o leitão é um dos produtos da marca 
“As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, juntamente 
com a água, o pão e o vinho, marca criada pelo 
Município em 2007 e que procura afirmar, no contexto 
nacional, os quatro elementos gastronómicos. 

“Tendo em conta o período festivo que se aproxima, só 
posso deixar aqui o convite para que, nesta Páscoa, 
venham à Mealhada saborear o nosso excelente leitão, 
acompanhado do pão, da Água de Luso e dos vinhos 
e espumantes bairradinos”, concluiu António Jorge 
Franco. 

PROGRAMA DE APOIO 
A ESTERILIZAÇÃO 
DE ANIMAIS DE COMPANHIA

No âmbito da política de saúde, bem-estar e controlo 
dos animais errantes, a Câmara da Mealhada 
aprovou, em reunião do executivo municipal, 
uma verba de 3 mil euros destinada ao apoio à 
esterilização de animais de companhia.

A Câmara da Mealhada está a promover um 
programa de apoio à esterilização de animais de 
companhia (cães e gatos), no seguimento de uma 
campanha de sensibilização que tem como finalidade 
evitar a sua reprodução descontrolada e diminuir o 
abandono na via pública.

O apoio a um animal por agregado familiar, inserido no 
Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar de Animais de 
Companhia da Mealhada, prevê uma comparticipação 
de 55 euros para cadelas, de 30 euros para cães, de 35 
euros para gatas e de 15 euros para gatos. A dotação para 
execução do programa é de três mil euros.

Podem apresentar candidatura, até dia 31 de julho 
de 2022, todos os munícipes detentores de animais 
de companhia, mediante o preenchimento do 
requerimento disponível aqui, e desde que apresentem 
cópia dos documentos solicitados, entre os quais o 
comprovativo de identificação eletrónica e registo no 
Sistema de Informação de Animais de Companhia 
(SIAC), cópia do boletim sanitário (onde conste 
vacina antirrábica válida e identificação do animal), 
declaração de esterilização do SIAC, emitida pelo 
médico veterinário responsável pela esterilização, e 
recibo relativo à esterilização realizada apenas em 
clínicas veterinárias existentes no concelho.

O requerimento e os documentos deverão ser enviados 
para gabveterinario@cm-mealhada.pt ou entregues em 
mão no Gabinete Veterinário, localizado no Espaço do 
Cidadão da Mealhada.



/proteção civil

25

ANA PAULA RAMOS 
ASSUME COORDENAÇÃO 
DA PROTEÇÃO CIVIL 

Ana Paula Ramos, ex-comandante operacional 
Distrital de Aveiro, assumiu desde abril, as funções 
de coordenadora Municipal de Proteção Civil da 
Mealhada, um cargo recentemente criado na estrutura 
da Câmara Municipal da Mealhada. 

“A escolha de Ana Paula Ramos surgiu de forma muito 
natural, depois de termos ouvido muitas pessoas desta 
área. É de sublinhar a sua experiência e competência 
para o cargo e também o facto de conhecer bem o 
nosso território, uma vez que é nossa conterrânea”, 
sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara 
da Mealhada. 

Ana Paula Ramos é residente na Pampilhosa, onde 
exerceu as funções de comandante dos bombeiros 
voluntários até 2017. Passou depois para o Comando 
Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, onde 
detinha, até agora, as funções de Comandante 
Operacional Distrital. 
A criação deste cargo visa criar um Serviço Municipal 

de Proteção Civil (SMPC) com atuação em quatro 
áreas funcionais: a Prevenção e avaliação de riscos e 
vulnerabilidades; o Planeamento e apoio às operações; 
a Logística e comunicações e a Sensibilização e 
informação pública.

AVISO
Reinício do Procedimento da 4.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDM de Mealhada

 António Jorge Fernandes Franco, Presidente da Câmara Municipal de Mealhada, torna público, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, em reunião pública, de 13 de junho de 2022, reiniciar o 
procedimento relativo à elaboração da 4.ª Alteração da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Mealhada, que deverá estar concluído no prazo de um ano, e aprovar todos os atos e documentos 

efetuados no âmbito do anterior procedimento.

Para a participação pública, nos termos do previsto no n.º 2, do artigo 88.º do mesmo diploma, é 
estabelecido um período de 15 dias úteis, contados a partir da publicação no Diário da República, 
podendo os interessados consultar a referida deliberação e os documentos que a integram na página 

eletrónica da Câmara Municipal da Mealhada em www.cm-mealhada.pt.

Os interessados podem apresentar eventuais sugestões ou pedidos de esclarecimento sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento, por escrito mediante requerimento 
sob modelo disponibilizado no sítio da Internet do Município dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada via postal para a morada – Largo do Município, 3054-001 Mealhada, ou por via 
eletrónica para gabpresidencia@cm-mealhada.pt., ou através do portal http://participacaopublica.cm-
mealhada.pt/, ou presencial no serviço de atendimento da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento 
Territorial, sita na Urbanização do Choupal, Lote 12C, r/c, (dias úteis, horário: das 9:00h às 12:30h e das 

13:30h às 16:00h).

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, 27 de junho de 2022

O Presidente da Câmara Municipal,
(António Jorge Fernandes Franco)
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EDITAL N.º 05/2022
 
Mealhada, torna público, para os efeitos previstos no n.º 5, do artigo 17.º do Regimento desta Assembleia Municipal 
que José Alves Rosa, eleito na lista do Movimento Independente Mais e Melhor para a Assembleia Municipal da 
Mealhada, nas últimas eleições autárquicas, realizadas no dia 26 de setembro de 2021, renunciou ao respetivo 
mandato. 

Mealhada, 29 de abril de 2022

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Carlos Alberto da Costa Cabral)

DELIBERAÇÕES

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

FOLDERS

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
Editais e Deliberações

EDITAL N.º 04/2022
 
Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembleia Municipal da Mealhada, torna públicas as deliberações 
que foram tomadas na Sessão Ordinária realizada em 28 de abril de 2022. 
Votação da Ata n.º 4 – Aprovada por unanimidade; 
Membros CPCJ designados - Mandatos - Aprovada por unanimidade, a designação de 4 cidadãos eleitores para 
a CPCJ: Susana Catarina Simões de Almeida, Pedro Miguel Soares Gomes Semedo, João José Pereira Marques e 
Elisabete Lopes Ramalho; 
Proposta ao Executivo n.º 31/2022 – Inventário e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021 - Aprovado 
por maioria, com vinte e quatro votos a favor e uma abstenção;
Declaração de Interesse público Municipal – Antobetão – Betão Pronto, S.A. - Aprovado por maioria, com vinte 
e quatro votos a favor e um voto contra; 

Para constar e possa produzir efeitos jurídicos legais, nos termos do art.º 56.º, n.º 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro, vai o presente edital ser afixado nos lugares públicos do costume em toda a área do Município, durante 
cinco dias dos dez subsequentes à tomada de tais resoluções. 

E para constar se lavrou este e outros de igual teor, a que vai ser dada a devida publicidade. 
E eu,Rui Miguel Esteves Machado, o subscrevi. 

Mealhada, 29 de abril de 2022

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Carlos Alberto da Costa Cabral)
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EDITAL N.º 06/2022
 
Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembleia Municipal da Mealhada, torna públicas as deliberações 
que foram tomadas na Sessão Extraordinária realizada em 18 de maio de 2022. 
Votação da Ata n.º 30 (Mandato 2017-2021) – sessão ordinária de 29 de junho de 2021 – Aprovada por unanimidade, 
pelos Senhores Deputados Municipais que estiveram presentes na Sessão a que a mesma reporta e que têm assento no 
órgão deliberativo no Mandato 2021-2025, a saber: Pedro Miguel Soares Gomes Semedo, Iola Marina Gaspar Batista, 
João Manuel Lima Louceiro, Frederico Miguel do Céu Marques dos Santos, Maria de Lurdes de Jesus Cardoso Bastos, 
João Manuel Cidra de Oliveira Duarte, Nuno Filipe dos Santos Veiga e Pedro Ricardo Fernandes Ferreira; 
Votação da Ata n.º 31 (Mandato 2017-2021) – sessão extraordinária de 20 de setembro de 2021 – Aprovada por 
unanimidade, pelos Senhores Deputados Municipais que estiveram presentes na Sessão a que a mesma reporta e 
que têm assento no órgão deliberativo no Mandato 2021-2025, a saber: Pedro Miguel Soares Gomes Semedo, Susana 
Catarina Simões de Almeida, Iola Marina Gaspar Batista, João Manuel Lima Louceiro, Maria de Lurdes de Jesus 
Cardoso Bastos, Claudemiro Manuel Jesus Semedo e Pedro Ricardo Fernandes Ferreira;
Votação da Ata n.º 32 (Mandato 2017-2021) – sessão ordinária de 30 de setembro de 2021 – Aprovada por 
unanimidade, pelos Senhores Deputados Municipais que estiveram na Sessão a que a mesma reporta e que têm 
assento no órgão deliberativo no Mandato 2021-2025, a saber: Pedro Miguel Soares Gomes Semedo, Susana Catarina 
Simões de Almeida, João Manuel Lima Louceiro, Iola Marina Gaspar Batista, Maria de Lurdes de Jesus Cardoso 
Bastos, João Manuel Cidra de Oliveira Duarte, Claudemiro Manuel Jesus Semedo e Pedro Ricardo Fernandes Ferreira; 

Para constar e possa produzir efeitos jurídicos legais, nos termos do art.º 56.º, n.º 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro, vai o presente edital ser afixado nos lugares públicos do costume em toda a área do Município, durante 
cinco dias dos dez subsequentes à tomada de tais resoluções. 

E para constar se lavrou este e outros de igual teor, a que vai ser dada a devida publicidade. 
E eu, Rui Miguel Esteves Machado, o subscrevi. 

Mealhada, 20 de maio de 2022

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Carlos Alberto da Costa Cabral)

EDITAL N.º 09/2022
 
Votação da Ata n.º 5 – Aprovada por unanimidade; 
Votação da Ata n.º 6 – Aprovada por unanimidade; 
Proposta ao Executivo n.º 42/2022 – 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022 - Aprovada por maioria, com dezoito 
votos a favor e nove abstenções; 
Proposta ao Executivo n.º 45/2022 – VII Edição Feira de Artesanato e Gastronomia em Barcouço – Pedido de 
Apoio- Aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor e seis abstenções;
Proposta ao Executivo n.º 46/2022 – Acordo de Cedência ao Domínio Público (Alargamento da Rua do Lameiro 
– Póvoa da Mealhada) - Aprovada por unanimidade;
Projeto de Regulamento de Funcionamento do Serviço Municipal de Proteção Civil – Informação n.º 5910/2022 
- Aprovado por unanimidade;
Designação de membro para composição da Comissão Municipal de Proteção Civil de Mealhada (substituição 
de elemento) - Aprovada por maioria com dezasseis votos a favor, dez votos contra e uma abstenção, a eleição 
do Presidente da Junta de Freguesia de Pampilhosa - Mário José de Sousa Gaspar. 

Para constar e possa produzir efeitos jurídicos legais, nos termos do art.º 56.º, n.º 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro, vai o presente edital ser afixado nos lugares públicos do costume em toda a área do Município, durante 
cinco dias dos dez subsequentes à tomada de tais resoluções. 

E para constar se lavrou este e outros de igual teor, a que vai ser dada a devida publicidade. 
E eu, Rui Miguel Esteves Machado, o subscrevi. 

Mealhada, 29 de junho de 2022

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Carlos Alberto da Costa Cabral)



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
Municípi

oMealhad
a

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

Vamos cuidar do ambiente!

Boletim on-line


