
boletim municipal

MEALHADA
n85  jul>set‘22
Distribuição Gratuita

Julho a setembro 

“VERÃO EM FESTA” 
ANIMOU LUSO COM MÚSICA, 
TEATRO, DANÇA, CINEMA 
E MUITO MAIS…
» Págs. 10 a 13

TRANSFERÊNCIA  
DE COMPETÊNCIAS
FREGUESIAS RECEBEM 
270 MIL EUROS

» Pág. 3

ESTRATÉGIA 
DE HABITAÇÃO
PLANO LOCAL PARA 
FIXAR E ATRAIR PESSOAS

» Pág.5 

SUCESSO 
NO “231 FEST”
FESTIVAL PARA 
A JUVENTUDE NA MEALHADA

» Pág. 14 e 15

PROGRAMAÇÃO
CINETEATRO 
JORGE PALMA, GILMÁRIO 
VEMBA E UHF NO MESSIAS

» Pág. 22 e 23

Consulte toda a informação municipal em cm-mealhada.pt



/editorial
O trimestre julho, agosto e setembro é, marcadamente, de verão e, por isso, 
damos, nesta época, atenção especial ao lazer de turistas, mas também de 
residentes. A qualidade de vida de quem cá vive é uma prioridade para o 
Executivo - e procuramos assegurá-la nos diversos domínios de atuação, 
do social ao económico, do cívico ao cultural, tendo como exemplo a 
transferência de competências para as freguesias -, mas 
o turismo é, cada vez mais, um fator a ter em conta na 
gestão de territórios devido aos impactos positivos que 
gera. 

E esses foram sentidos no município, em especial, 
no Luso. Vivemos um verão cheio de iniciativas 
arrojadas – desde um festival de música 
clássica ao Meajazz, ao teatro, ao cinema, 
à dança – e vimos o Luso cheio de gente. 
Residentes participaram, visitantes divertiram-
se e, com certeza, para o ano voltarão!

Presidente da Câmara Municipal
António Jorge Franco
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/destaque

CÂMARA APROVA 
CERCA DE 270 
MIL EUROS PARA 
TRANSFERÊNCIA 
DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS FREGUESIAS
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou cerca de 
270 mil euros para a transferência de competências 
para as seis juntas de freguesia, o que traduz um 
aumento de 18% face aos últimos anos. O acordo com 
as juntas centra-se, sobretudo, na gestão e limpeza 
do espaço público, nomeadamente as zonas verdes e 
de lazer. 

“Esta proposta resulta do entendimento com os 
presidentes de junta após diversas reuniões com os 
mesmos. Por um lado, entendemos reforçar as verbas 
para a sua atuação, com um aumento de 18%; por 
outro, acrescentámos alguns locais que, dada a 
proximidade das juntas, julgamos que terão uma 
gestão mais eficaz desta forma”, referiu António Jorge 
Franco, presidente da Câmara da Mealhada. 

“O nosso objetivo é termos um concelho atrativo e 
limpo em termos de espaço público, que orgulhe quem 
cá vive e que seja capaz de atrair pessoas. E as juntas 
de freguesia têm um importante papel a desempenhar 
na concretização deste desiderato”, sublinhou António 
Jorge Franco. 

Este acordo com as juntas é feito ao abrigo do Decreto-
Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza as 
transferências de competências dos órgãos municipais 
para os órgãos das freguesias e estabelece o reforço 
de várias competências das freguesias em domínios 
integrados na esfera jurídica dos municípios. 
Esta proposta foi aprovada pela Assembleia Municipal.
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União de Freguesias da Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes
61 mil euros

Limpeza e manutenção de espaços e jardins públicos
de Antes, Ventosa, Arinhos, Quinta dos Coutos e Quinta 
do Vale - S. Romão, entre outros.

 

Junta de Freguesia do Luso
60 mil euros 

Jardins, arruamentos e espaços ajardinados como o 
Jardim do Lago do Luso, áreas adjacentes a IPSS, entre 
outros.

 

Junta de Freguesia da Pampilhosa
42 mil euros

Jardim Público da Pampilhosa, Parque de 
Estacionamento do Mercado e Pré-escola da 
Lagarteira, entre outros.

 

Junta de Freguesia de Casal Comba 
38.800 euros 

Espaços exteriores de escolas, do Centro Social, Jardim 
do Parque Infantil e Jardim do Parque Via Romana, 
entre outros.

 

Junta de Freguesia da Vacariça 
34.463 euros

Manutenção do Parque dos Moinhos do Lograssol, 
Jardim Público, Jardim da Capela, entre outros.



SALGUEIRAL
E MONTE NOVO SÃO 
AS DUAS PRIMEIRAS 
“ALDEIAS SEGURAS”
DO MUNICÍPIO 
O Município da Mealhada aderiu ao programa do 
Governo “Aldeia Segura - Pessoas Seguras” com 
a implementação de medidas de autoproteção 
nas aldeias de Salgueiral e Monte Novo, ambas 
na freguesia do Luso. O objetivo é alargar o 
programa a todas as aldeias.

As duas primeiras “Aldeias Seguras” do concelho 
são Salgueiral e Monte Novo, ambas rodeadas de 

uma considerável mancha verde, muito próximas da encosta do Bussaco. Para operacionalizar a implementação 
do programa Aldeia Segura – Pessoas Seguras, a autarquia forneceu à Associação Recreativa e Cultural do 
Salgueiral dois pneus, dois lances de mangueira e uma agulheta para operacionalizar uma cisterna de quatro 
mil litros de água, adquirida pelas populações do Salgueiral e de Monte Novo. Este será um recurso vital de 
proteção às populações em situação de emergência. Foram ainda entregues coletes e um megafone aos Oficiais 
de Segurança locais (pessoas identificadas como as responsáveis pelos avisos à população, pelas evacuações e 
ações de sensibilização sobre incêndios).

Para a implementação do programa, o serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal da Mealhada, em 
colaboração com Junta de Freguesia do Luso e Os oficiais de Segurança Locais, estão no terreno a fazer o 
levantamento das características da população e do edificado de cada uma das aldeias. 

O programa “Aldeia Segura” é um “Programa de Proteção de Aglomerados Populacionais e de Proteção Florestal”, 
que visa estabelecer “medidas estruturais para proteção de pessoas e bens, e dos edificados na interface urbano-
florestal, com a implementação e gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de infraestruturas estratégicas, 
identificando pontos críticos e locais de refúgio”. Por seu turno, o programa “Pessoas Seguras” tem como objetivo 
promover “ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e 
realização de simulacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais”.

“Começámos nestas duas aldeias que têm um enorme potencial de risco, dada a mancha verde em que se 
inserem, mas o objetivo é alargar a todas as aldeias do Município. A prevenção e o combate aos incêndios são 
prioritários e devemos usar todos os meios disponíveis”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara da 
Mealhada. 

MEALHADA E PENACOVA PARTILHAM TRATORES 
E ALFAIAS PARA PROTEÇÃO DO PERÍMETRO 
FLORESTAL DO BUSSACO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, um protocolo com a Câmara 
Municipal de Penacova que permite a utilização conjunta de maquinaria, do Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas (ICNF), para salvaguarda do perímetro florestal do Bussaco. 

A parceria entre os dois municípios – com a participação do ICNF - traduz-se na utilização de um trator, 
e respetivas alfaias, que vai aumentar, significativamente, a capacidade de intervenção das equipas 
de sapadores florestais. O objetivo é “contribuir para a redução da perigosidade de incêndio rural no 
perímetro Florestal do Bussaco”, cujos limites tocam nos Municípios da Mealhada, de Penacova e de 
Mortágua, refere o protocolo. 

“Tratou-se aqui de encontrarmos uma solução para um problema comum. Estes meios mecanizados são 
primordiais em determinados tipos de operações dos sapadores florestais e só com a boa vontade da 
Câmara de Penacova e com a colaboração do ICNF conseguimos chegar esta proposta de partilha de 
maquinaria”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 
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ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 
APROVADA PARA CONSTRUÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO ACESSÍVEL  
A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, por unanimidade, em reunião de Executivo Municipal, a 
Estratégia Local de Habitação, que prevê a intervenção em diversos bairros de habitação social, a construção 
de focos habitacionais e o apoio, a particulares, para a recuperação de casas degradadas destinadas ao 
arrendamento a custos controlados. Este documento aponta para um investimento de 68 milhões de euros. 

“Os objetivos passam por tornar o mercado de 
habitação acessível, atrair e fixar pessoas e criar 
habitação condigna a todos os agregados familiares”, 
explicou António Jorge Franco, presidente da Câmara 
da Mealhada, na apresentação do documento. 

A Estratégia Local de Habitação, definida para o 
horizonte temporal 2022 – 2026, identifica as ações 
prioritárias a desenvolver no Município da Mealhada: 
a reabilitação de tecidos urbanos degradados ou em 
degradação, promovendo a melhoria das condições 
habitacionais; a mobilização dos proprietários de 
fogos vagos e devolutos para negociar reabilitação 
e prática de arrendamento acessível; a reabilitação 
dos fogos passíveis de recuperação das famílias em 
carência habitacional que são proprietárias e dos 
senhorios que estejam disponíveis para reabilitar 
as habitações; a aquisição de fogos para habitação 
social e/ou habitação de emergência para realojar ou 
responder a situações de emergência e famílias em 
risco; a qualificação de áreas urbanas especialmente 
vulneráveis e a promoção e disponibilização de fogos 
para arrendamento a custos controlados.

“Os objetivos passam por tornar o 
mercado de habitação acessível, 
atrair e fixar pessoas e criar 
habitação condigna a todos”. 
António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal

“Isto significa que iremos atuar quer a nível da 
construção de raiz, quer a nível da recuperação, seja 
de bairros sociais, seja de áreas privadas degradadas. 
Mas, para concretizarmos este documento, será 
necessário o envolvimento de instituições e de 
particulares, que devem recorrer a vários incentivos, 
desde candidaturas instrumentos de apoio a benefícios 
fiscais. É um projeto ambicioso, mas que, concretizado, 
terá impactos positivos ao nível da nossa comunidade 

como um todo”, sublinhou o autarca. 

Na fase de diagnóstico foram já identificadas algumas 
das áreas a intervencionar, de forma a eliminar os 
principais problemas detetados: a precariedade, a 
insalubridade e insegurança, a sobrelotação e a 
inadequação. O Bairro Social do Canedo, na freguesia 
da Pampilhosa, o Bairro Ferroviário, na Pampilhosa 
e o Bairro Melo Pimenta, no Luso, (sendo que, nestes 
dois últimos, será necessário o entendimento com 
a Infraestruturas de Portugal e a Fábrica da Igreja 
do Luso que são os proprietários dos mesmos, 
respetivamente). 

António Jorge Franco anunciou também a 
intenção de avançar com construção de raiz num 
terreno municipal situado na Póvoa da Mealhada, 
“possibilitando assim, por exemplo a casais jovens, o 
acesso à habitação a preços acessíveis”. 

Estão ainda identificadas áreas de recuperação 
habitacional, municipal e privadas, na Pedrulha, na 
Silvã, na Vimieira, na Pampilhosa, Luso e na Mealhada. 

Com a aprovação deste instrumento ELH-MEALHADA, 
o Município fica habilitado a concorrer aos 
financiamentos existentes no âmbito da Nova 
Geração de Políticas de Habitação, designadamente 
ao PRR e ao programa 1.º Direito, que integra o 
primeiro objetivo da NGPH do Governo para “dar 
resposta às famílias que vivem em situação de grave 
carência habitacional”, prevendo a concessão de 
apoio público para “proporcionar o acesso a uma 
habitação adequada a pessoas que vivem em 
situações habitacionais indignas e que não dispõem 
de capacidade financeira para encontrar uma solução 
habitacional no mercado”.

O documento aprovado pelo Executivo Municipal 
foi também aprovada pela Assembleia Municipal da 
Mealhada. 
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MARCA “AS 4 
MARAVILHAS 
DA MEALHADA” 
COM NOVO PERÍODO 
DE CANDIDATURAS 
  
A marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas 
da Mesa da Mealhada” abriu, em setembro, um 
novo período de candidaturas. Restaurantes, hotéis, 
cafetarias, assadores e padarias puderam renovar 
ou candidatar-se pela primeira vez às insígnias do 
projeto que promove a qualidade e excelência dos 
principais ícones da Mesa da Mealhada.  O prazo de 
candidaturas decorreu até 5 de outubro.

Este novo período de candidaturas destinou-
se a renovar a marca e alargar o universo de 
estabelecimentos que a possam ostentar durante 
o período 2022/ 2024. Puderam concorrer todos 
os estabelecimentos do concelho da Mealhada 
possuidores de licença de utilização e/ou exploração 

ligados à produção, confeção e/ou venda dos quatro 
produtos “estrela” da gastronomia mealhadense: água, 
pão, vinho e leitão. Os candidatos podiam apresentar 
candidatura a uma, duas, três ou às quatro Maravilhas 
na categoria de produtor e/ou vendedor. Aqueles 
que forem selecionados poderão, assim, ostentar 
as insígnias da marca nos seus estabelecimentos, 

transmitindo ao consumidor a garantia de qualidade e 
genuinidade dos seus produtos.

“Pretendemos, deste modo, preservar e valorizar o 
nosso património gastronómico, perpetuar o saber 
fazer deste território e transmitir ao consumidor uma 
garantia de qualidade. Garantir ao cliente que, quando 
escolhe um local que ostenta a insígnia da marca, 
esse agente económico assume o compromisso de 
cumprir os preceitos que garantem um produto de 
qualidade e de excelência”, explicou Filomena Pinheiro, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada. 

“Defendemos que esta 
é a via para reforçar 
o posicionamento da 
Mealhada enquanto 
destino gastronómico 
e contribuir para o 
alcance dos objetivos 
da estratégia regional 
no que respeita à 
valorização da oferta 
turística e promoção dos 
produtos singulares”, sublinhou 
a autarca. 

O processo de avaliação de 
candidatura incluiu visitas aos 
locais por parte do júri, composto 
por um painel que inclui entidades 
como a Escola de Hotelaria e Turismo 
de Coimbra (que preside), o Centro de 
Formação Profissional para o Sector Alimentar, a 
Associação de Municípios Portugueses do Vinho, a 
Associação dos Escanções de Portugal, a Comissão 
Vitivinícola da Bairrada, AHRESP – Associação de 
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Turismo 
do Centro de Portugal e  Ana Paula Pais, a título de 
convidada.

/turismo

Defendemos que esta é a via 
para reforçar o posicionamento 
da Mealhada enquanto destino 
gastronómico...
Filomena Pinheiro, vice-presidente 
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Teatro, Música e Cerimónias Militares
MEALHADA 

CELEBROU 212 ANOS 
DA BATALHA 
DO BUSSACO

  
O Município da Mealhada e o Exército Português assinalaram os 212 anos da Batalha do Bussaco com teatro, 
com o concerto pela Orquestra Ligeira do Exército e com as cerimónias militares e protocolares, no dia 27 de 
setembro, na Mata do Bussaco.   

As comemorações dos 212 anos da Batalha do Bussaco tiveram início com a apresentação de uma peça de teatro 
que transportou o público ao ambiente das Invasões Francesas, em 1810.  “Bussaco - Da Invasão à Constituição 
– Apresentação dos Três Atos” é uma megaprodução que colocou em cena os três atos de uma peça que foi 
apresentada separadamente nos municípios de Mortágua, Penacova e Mealhada, desenvolvida no âmbito do 
Programa Cultural em Rede Marcos Históricos – Invasões Francesas com a participação das associações culturais 
deste território.  As três peças – “Renascer”, “Guerra dos dois Irmãos” e “Há Mesa” – juntam-se numa noite memorável 
e evocativa das lutas anglo-lusas contra as tropas napoleónicas. Outro momento alto das comemorações foi o 
concerto da Orquestra Ligeira do Exército, no dia 25 de setembro, na Alameda do Casino do Luso. 

No dia 27 de setembro, data do aniversário da Batalha, o palco foi do Exército Português. No Obelisco, as 
cerimónias protocolares iniciaram com o hastear das bandeiras dos países envolvidos no conflito - Portugal, Reino 
Unido e França -, seguindo-se o cortejo histórico-militar e religioso do Museu Militar ao Terreiro do Monumento. 
No mesmo local, realizou-se a demonstração da força militar, a missa campal e a cerimónia de homenagem aos 
mortos. Realizou-se ainda a feira anual do Bussaco, espetáculos de música e dança, bem como atividades de 
promoção da Rota de Napoleão e dos locais mais emblemáticos da efeméride.

“As Comemorações da Batalha do Bussaco fazem parte da memória coletiva das comunidades dos municípios 
de Mealhada, Mortágua e Penacova. É um espaço de encontro das pessoas e um momento alto para celebrar 
um importante acontecimento da história de Portugal. Pela importância e posicionamento do Turismo Militar na 
oferta turística nacional, os Itinerários Napoleónicos têm vido a assumir um papel de destaque na diversificação 
da oferta, na valorização do património material e imaterial associado às Invasões Francesas deste território e na 
atratividade turística”, explica Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada. 

A Batalha de Bussaco foi travada durante a Terceira Invasão Francesa, no decorrer da Guerra Peninsular, na 
Serra do Bussaco, a 27 de setembro de 1810. De um lado, em atitude defensiva, encontravam-se as forças anglo-
lusas sob o comando do Tenente-general Arthur Wellesley, Duque de Wellington. Do outro lado, em atitude 
ofensiva, as forças francesas lideradas pelo Marechal André Massena, que foram obrigadas a recuar. Esta batalha 
foi fulcral para a derrota final dos franceses nas Linhas de Torres.
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PROGRAMA SELEÇÃO, 
GASTRONOMIA 
E VINHOS DA REGIÃO 
DE COIMBRA DISTINGUIU 
DEZ RESTAURANTES 
DO CONCELHO
  
Dez restaurantes do concelho 
foram distinguidos, numa 
cerimónia de entrega de placas 
e diplomas do Programa Seleção, 
Gastronomia e Vinhos (SGV) da 
Região de Coimbra, coorganizada 
pelo Município da Mealhada, que 
decorreu no Cineteatro Messias.

As placas e os diplomas do 
Programa SGV da Região 
de Coimbra, promovido pela 
AHRESP, foram entregues aos 
38 restaurantes pela secretária 
de Estado do Turismo, Rita 
Marques, por Jorge Loureiro, 
vice-presidente da AHRESP, por 
Raul Almeida, vice-presidente da 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM – RC) e 
pelos representantes das câmaras 
municipais.

Para Filomena Pinheiro, vice-
presidente da Câmara da 
Mealhada, “é uma honra e um 
orgulho ver restaurantes que são 
bastiões da oferta diferenciadora 
do concelho, com créditos firmados 
no mercado que, com vontade e 
humildade, colheram este desafio, 
desde o mais antigo e histórico 
restaurante da Mealhada ao mais 
reconhecido e premiado nacional 
e internacionalmente”. Filomena 
Pinheiro aproveitou a ocasião 

para pedir o apoio, o empenho e 
o reconhecimento da secretária 
de Estado do Turismo para a 
Mata Nacional do Bussaco, para 
a vila termal do Luso e para as 4 
Maravilhas da Mesa da Mealhada 
– Água, Pão, Vinho e Leitão.

A secretária de Estado do Turismo 
deixou uma mensagem para os 
empresários: “É importante que sejam 
exigentes com o território e com 
as vossas equipas, sobretudo no 
recrutamento que vão fazendo nas 
vossas empresas. Temos de ter pessoas 
altamente especializadas a trabalhar 
nos nossos restaurantes e nos hotéis. 
Formem-nos e invistam neles”.

Mereceram ainda a distinção 
restaurantes de outros 13 municípios 
da CIM – RC: Arganil, Cantanhede, 
Coimbra, Condeixa-a-Nova, 
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, 
Oliveira do Hospital, Pampilhosa da 
Serra, Penacova, Penela e Tábua. 
Estes restaurantes juntam-se, assim, 
aos 79 que já fazem parte do Guia 
de Restaurantes SGV da Região de 
Coimbra desde 2018.

O programa SGV da Região 
de Coimbra tem como objetivo 
a qualificação da oferta 
gastronómica e a promoção da 
gastronomia portuguesa e regional 

como elemento diferenciador 
da oferta turística. Pretende-se, 
igualmente, incentivar o consumo 
dos produtos regionais, tradicionais 
e qualificados bem como promover 
os vinhos de denominação de 
origem controlada, entre outros 
objetivos.

A finalidade da marca SGV é criar 
uma rede que garanta a satisfação 
dos seus clientes, contribuindo 
para a qualificação da oferta 
gastronómica da região de Coimbra, 
promovendo e valorizando a 
gastronomia portuguesa.

RESTAURANTES
DISTINGUIDOS
  A Burguezia do Leitão

  Couceiro’s dos Leitões
  Grande Hotel de Luso

  O Cesteiro
  Pedra de Sal

  Pedro dos Leitões
  Pic Nic dos Leitões

  Rei dos Leitões
  Taberna Belo

  Típico da Bairrada 
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MEALHADA CELEBROU 
DIA DE SANTIAGO 
COM SENSIBILIZAÇÃO 
PARA A IMPORTÂNCIA 
DO “CAMINHO”
  
A Câmara Municipal da Mealhada celebrou 
o Dia de Santiago de Compostela (25 de 
julho) com um programa de atividades que se 
centrou na sensibilização para a preservação 
do percurso e para a importância turística dos 
Caminhos de Santiago no território concelhio. 

O programa centrou-se nos dias 23, 24 e 25 
de julho. No dia 23, o peregrino pôde visitar 
gratuitamente o Convento de Santa Cruz do Bussaco, na Mata Nacional do Bussaco. Já no dia 24 de julho, 
realizou-se uma caminhada entre os pontos limites do Caminho Santiago no concelho de Mealhada (Adões - 
Sernadelo) com o objetivo de sensibilizar o caminhante para a preservação dos locais de passagem. 

No dia 25 de julho, realizou-se uma conversa com o peregrino e a comunidade focada na importância turística do 
Caminho de Santiago no concelho de Mealhada. Paralelamente, o programa incluiu a abertura de alguns locais 
religiosos do concelho para que o peregrino possa conhecer este património religioso no Caminho de Santiago.
“O Caminho de Santiago representa um contributo para a divulgação e afirmação do nosso território numa 
ótica de complementaridade da oferta turística diversificada do concelho, que é atravessado pelo principal 
itinerário do Caminho Português de Santiago, o Caminho Central. Nesta travessia o peregrino, vai tendo contacto 
com as nossas gentes, com a nossa cultura, com a nossa gastronomia, com as nossas atividades. Por isso, é 
importantíssimo preservar e qualificar os caminhos e sensibilizar a população para a sua importância”, sublinhou 
Filomena Pinheiro, vice-presidente da Autarquia. 

O território da Mealhada faz parte dos Caminho Central Português de Santiago estende-se ao longo de 13 
quilómetros, entre Adões, na freguesia de Barcouço, e Sernadelo, no extremo norte do Município. O percurso 
passa bem no centro da cidade da Mealhada e praticamente não há dia em que não se vejam peregrinos na sua 
caminhada. 

A Câmara da Mealhada criou, o ano passado, uma nova 
imagem dos Caminhos de Santiago do Município, que é 
imposta nos passaportes dos milhares de peregrinos que 
atravessam o território, no edifício do Paços do Concelho, na 
Biblioteca Municipal ou no Posto de Turismo da Mealhada. 

Esta imagem cruza as linhas da logomarca do Município, 
criada em 2019, com as cores e simbologia dos Caminhos de 
Santiago e tem assinalados o km 345 de Santiago e do KM100 
de Fátima.

/turismo
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O Luso recebeu, durante mais de dois meses, um programa de animação que incluiu música, teatro, magia, 
balão de ar quente, uma noite branca, feiras e mercados, atividades de exercício físico e outras direcionadas 
para as crianças. O objetivo foi garantir uma oferta complementar ao termalista e proporcionar momentos de 
lazer à população local.

Começou, em julho, com samba, o programa “Verão em festa” e prolongou-se até final de setembro com múltiplas 
atividades para todos os públicos e idades. A música, foi desde o samba ao canto lírico, com o Bussaco Classical 
Fest, no final de julho, do fado à música popular ou ao jazz, com mais uma edição do Meajazz, no início de 
setembro. Mas o programa incluiu muito mais: aulas de fitness, insufláveis, feira de trocas e até uma noite branca.

“O Luso é uma estância termal, uma âncora no turismo do nosso concelho e este programa pretende valorizar 
ainda mais o que temos para oferecer a quem nos visita. Temos natureza, temos termas, temos a hospitalidade 
das nossas gentes e temos também este programa de animação eclético e com momentos muito diferentes que 
certamente ficarão da memória daqueles que nos visitarem”, sublinhou Filomena Pinheiro, vice-presidente da 
Câmara da Mealhada, na conferência de imprensa de apresentação do programa.

Um dos pontos altos do programa foi a Feira do Mel e do Pão, um evento 
que além de conferir uma animação diferente à zona central da vila, 
visa promover produtos endógenos como o pão e o mel da região, de 
características ímpares e tão importante para a economia de dezenas de 
famílias.

A par da animação, que se centrou no período de fim de semana e 
decorreu em diversos espaços do Luso, houve atividades de caráter mais 
permanente, como os insufláveis para as crianças, rastreios de saúde e 
atividades de exercício físico e relaxamento, tirando partido dos excelentes 
espaços naturais. Ao Lago do Luso, regressaram, durante todo o mês de 
agosto, as famosas gaivotas a pedais, que no passado faziam a delícia de 
miúdos e graúdos.

“É um verão que pretendemos que seja mesmo de festa, quer para 
visitantes quer para munícipes que aqui encontram momentos de lazer. 
Fica feito o convite: este verão, venham ao Luso!”, sugeria António Jorge 
Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

/cultura
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FESTIVAL DE CANTO LÍRICO 
“BUSSACO CLASSICAL FEST” 
CONTOU COM NOMES 
MAIORES DO “FESTIVAL 
DE MASCAGNI” 

O Bussaco Classical Fest – Festival de Canto Lírico, 
que se realizou dias 29 e 30 de julho, junto ao Lago 
do Luso, contou com algumas das mais conceituadas 
vozes do Canto Lírico, fruto de uma parceria da 
Orquestra Clássica do Centro com a Fundação Teatro 
Goldoni, de Livorno (Itália). O programa apresentado 
no Luso foi uma espécie de ante-estreia do Festival 
de Mascagni, que se realizou, em agosto, naquela 
cidade. 

Foi junto ao Lago do Luso que a Orquestra Clássica 
do Centro atuou, dias 29 e 30 de julho, com algumas 
das maiores vozes internacionais de canto lírico, como 
a soprano Rebecca Pieri ou o tenor Xuenen Liu, sob a 
direção do conceituadíssimo maestro Sergio Alapont. 
“Quem assistiu ao concerto não só ouviu música como 
conseguiu imaginar histórias a partir deste cenário 
lindíssimo que é o Lago do Luso”, sublinhou Emília 
Martins, presidente da direção da Orquestra Clássica 
do Centro.

O festival foi de acesso gratuito. “É um espetáculo para 
todos, uma proposta cultural que vem preencher um 
vazio nesta área. É um festival que procura promover 
a música, mas também valorizar o Município, o Luso, 
a região e o Bussaco enquanto entidade simbólica e 
turística”, explicou Gil Ferreira, vereador da Cultura da 
Câmara Municipal da Mealhada.  

O programa incluiu compositores de todos os tempos, 
com predominância de autores ligados a Itália e a 
Portugal. Mas houve também a peça “Uma noite de 
Luar na Ucrânia”, do autor ucraniano – M. Lysenko 
(1842 -1812) que procurou, através da música, prestar 
homenagem ao povo ucraniano. 
Este festival foi a primeira edição de um evento 
diferenciador que procurará afirmar-se no panorama 
nacional e nos roteiros do turismo cultural. “O nosso 
objetivo é potenciar todas as nossas forças e riquezas. 
Ao casarmos a música clássica com o Luso estamos 
a atrair novos públicos, novos visitantes e a potenciar 
a economia local. Acreditamos que este evento, 
além de ser uma proposta cultural diferente para a 
nossa população, terá a capacidade de atrair novos 
visitantes ao Luso e ao nosso território”, afirmou António 
Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada. 

O Bussaco Classical Fest, organizado pela Câmara 
Municipal da Mealhada em parceria com a Orquestra 
Clássica do Centro, foi apoiado pelo programa Cultura 
em Rede, bem como pela DG-Artes. 
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FESTIVAL 
MEAJAZZ
reuniu músicos consagrados 
e diferentes sonoridades

Coisas do Jazz Suzie and the Boys

A 5.ª edição do Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada realizou-se, este ano, no Luso, nos dias 2 e 3 de 
setembro, apostando em concertos em grupo e a solo, com sonoridades desde o jazz puro a um jazz mais 
irreverente. As entradas foram livres.

Foi num ambiente intimista, no Lago do Luso, que decorreu a 5.ª edição do Meajazz, com dois grupos no dia 2 de 
setembro e outros dois no dia 3. 

O primeiro dia, sexta-feira, começou com um projeto luso-alemão. Unido pela linguagem internacional de jazz, o 
quarteto “Coisas do Jazz”, composto por um músico alemão e três músicos do círculo de jazz de Lisboa, partilhou 
com o público a sua cumplicidade em palco. O grupo interpreta músicas de Cole Porter, George Gershwin, Walter 
Gross e Jimmy McHugh, a que adiciona sonoridades da música brasileira influenciada por jazz de Rosa Passos 
e Edu Lobo, com traços do swing norte-americano e dos ritmos latinos. Fazem também parte do seu repertório 
originais que o pianista alemão Michael Kotzian escreveu para o quarteto.  

Seguiram-se, no mesmo dia, os “Suzie and the Boys”, banda que junta a música a uma performance “cabarética”, 
mas ao mesmo tempo com alguma contemporaneidade. Em palco, os músicos personificam a diva – 
protagonizada pela cantora “mealhadense de coração” e front lady deste projeto Miss Suzie - e os boémios dos 
clubes/caves underground dos anos 50/60, a Nouvelle Vague, o Film Noir. No fundo, um cabaret com um glamour 
cinematográfico, que é a imagem de marca da banda.
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No sábado, dia 3 de setembro, subiram ao palco os Inquiet’Ensemble para desassossegar as emblemáticas 
obras de José Mário Branco e Adriano Correia de Oliveira. De uma forma inquieta, num espetáculo repleto de 
virtuosismo e muita energia, os músicos cruzaram as pontes entre as margens da canção e da improvisação, 
numa simbiose perfeita entre o jazz e a música portuguesa.

A última atuação da noite foi a solo. Jéssica Pina, a trompetista portuguesa que foi convidada por Madonna para 
integrar a digressão Madame X, mostrou o seu novo trabalho, “Vento Novo”, composto por quatro faixas, onde a 
artista arrisca na composição e nos textos cantados por si.

“Esta edição procurou afirmar o Meajazz no circuito dos festivais de jazz nacionais, tornando o nosso município 
uma referência também neste domínio. O programa foi concebido a partir de três ideias chave: chegar a todos os 
que apreciam boa música, independentemente do género musical, e que, mesmo raramente ouvindo jazz, possam 
fruir deste espetáculo; ir ao encontro dos entusiastas do jazz que, com este festival, passam a ter mais uma oferta 
de elevada qualidade; e trazer ao Luso toda a animação e alegria próprias desta forma artística”, explicou o 
vereador da Cultura da Câmara da Mealhada, Gil Ferreira.

Para Gil Ferreira, “este é mais um festival que aposta na oferta cultural qualificada e diferenciadora – em linha 
com outras iniciativas do município”. “Valorizamos, assim, a qualidade de vida dos residentes e de quem nos visita 
e acrescentamos valor, cultural, mas também turístico e económico, ao nosso concelho”, afirmou.

Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada, realçou a importância do Meajazz para “desafiar, 
motivar e envolver as comunidades, disponibilizando-lhes um tipo de música arrojada e de improviso”, sendo, por 
isso, “um investimento na melhoria da oferta cultural e na valorização do território”.

Inquiet’Ensemble

Jéssica Pina
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“231 FEST” COM LON3R JOHNY, PUTZGRILLA 
E ANDY SCOTCH EM FESTIVAL DA JUVENTUDE
  
A Mealhada dedicou um festival à juventude nos dias 22 e 23 de julho, na Quinta do Murtal, que contou com 
nomes como LON3R JOHNY, PUTZGRILLA e Andy Scotch, embaixador da Juventude 231. Nestes dois dias, o 231 
Fest teve diversas atividades e entradas gratuitas.

O palco deste novo festival foi a Quinta do Murtal, um espaço verde único, bem no centro da Mealhada. Durante 
dois dias, o espírito “Juventude 231” invadiu este festival que, além de música, contou com inúmeras atividades, da 
masterclasse de Hip Hop por Bárbara Duarte, também ela embaixadora do projeto 231, ao “Show off your talent”; 
da prova de orientação adaptada a diversos espaços de animação, como touro mecânico, karts e prova de 
obstáculos Não faltou ainda a restauração com uma área de street food e um concurso tiktok, dinamizado pelo 
Instagram da Zona 231.
No dia 22, sexta-feira, o cabeça de cartaz foi PUTZGRILLA, atuando também os DJs PH, Rheitor, Braulio e João 
Maçãs. 

No dia 23, sábado, o destaque foi para LON3R JOHNY e Andy Scotch, com atuações dos DJs Quântico, Rupture, 
Moniz, DJS White Beatz e Alfa Project DJS. 

O 231 Fest nasce da iniciativa dos jovens do Município. Depois de mais de um mês de conversas com a juventude 
de todo o concelho, com a equipa da Juventude da Autarquia a ir aos cafés de vilas de aldeias para auscultar 
os interesses e propostas de atividades ou ações a desenvolver para a Juventude, o projeto denominado Zona 
231 ganhou força e passa do plano das ideias para a prática. Andy Scotch e Bárbara Duarte, músico e bailarina, 
respetivamente, dão a cara como embaixadores e o festival foi a primeira grande iniciativa proposta pelos jovens 
e delineada com a sua colaboração. 

/juventude
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“A força da juventude está na forma 
como se envolveu neste novo 
desafio. Já estão a fazer acontecer 
e a fazê-lo muito bem. Ganham 
experiência, diversão e a vontade 
de fazer a diferença aqui. Ainda só 
estamos a começar e já estamos 
a ser bombardeados com novas 
propostas.

Os jovens do concelho sabem bem 
o que querem, basta-nos dar-lhes 
autonomia e a magia acontece”, 
afirmou Hugo Silva, vereador com o 
pelouro da Juventude. 

“Julgo que estamos a conseguir 
uma atividade cultural eclética 
e transversal. Temos atividades 
para famílias, para as nossas 
associações, como foi o caso da 
Feira de Artesanato e Gastronomia, 
temos agora este festival que é 
muito direcionado para a juventude 
e teremos outras propostas para 
novos públicos, como o Meajazz, 
em setembro, ou o festival de canto 
lírico que realizaremos no final 
de julho”, explicou António Jorge 
Franco, presidente da Câmara 
Municipal da Mealhada. 

“Com esta diversidade procurarmos 
ter propostas para os nossos 
munícipes e atrair visitantes, turistas. 
E optámos por desenvolver as 
atividades de animação cultural em 
diversos locais do nosso Município 
de forma a que esta abrangência 
fosse não só etária como 
geográfica”, sublinhou o autarca. 
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ALTERAÇÃO 
E AUMENTO 
DO NÚMERO 
DE BOLSAS 
DE ESTUDO 
E DE MÉRITO 
  
As alterações aprovadas na última 
reunião da Câmara da Mealhada 
aos regulamentos das bolsas de 

estudo (mérito/ensino secundário e 
superior) passam a permitir que este 
apoio seja acumulado com outros, 
aumentam o número de bolsas 
do ensino superior para o dobro 
e torna-as extensivas a alunos do 
ensino privado e a maiores de 25 
anos, desde que esteja em causa a 
sua primeira matrícula. 

Uma medida transversal às três 
bolsas é o apoio da Câmara 
da Mealhada ser cumulativo 
com apoios prestados por outras 
entidades ou organismos.

Nas bolsas de mérito e de estudo do 
ensino secundário, a necessidade 
de residência no concelho foi 
reduzida de três para um ano 
e, no caso das bolsas de estudo 
do ensino superior, a atribuição 
contemplará os alunos do ensino 
privado (e não apenas os do ensino 
público, como anteriormente) e os 
que tenham mais de 25 anos, desde 
que seja a primeira matrícula. Outra 
alteração significativa, neste nível 
de ensino, é que serão concedidas 
20 bolsas em vez de 10. 

CÂMARA ANUNCIOU 
INVESTIMENTOS 
E APOIOS PARA NOVO 
ANO ESCOLAR
  
Na receção à comunidade educativa, cerimónia 
que teve como objetivo dar as boas-vindas aos 
profissionais da educação no início de cada ano 
letivo, o presidente da Câmara da Mealhada, 
António Jorge Franco, realçou a necessidade de 
ter “uma equipa forte na autarquia e nas escolas” 
para fazer face às responsabilidades decorrentes da 
transferência de competências para os municípios na 
área da educação.

O autarca listou alguns dos domínios onde a ação 
do município tem incidido, de uma forma particular, 
no último ano letivo e na preparação do ano que se 
inicia, começando por revelar quais as Atividades 
de Enriquecimento Curricular que os alunos terão 
ao dispor, com opções tão diversificadas como a 
expressão musical, as atividades lúdico-expressivas, 
a programação e robótica, o xadrez, o inglês e a 
atividade física-desportiva. No âmbito das Atividades 
de Animação e Apoio à Família (pré-escolar), cujo 
funcionamento está previsto decorrer de 1 de setembro 
de 2022 a 18 de agosto de 2023, comunicou um reforço 
do apoio financeiro de mais de 26,9% ao Centro Social 
da Junta de Freguesia de Casal Comba e de mais de 
30,89% à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 
de Antes. Quanto às refeições escolares, António Jorge 
Franco fez saber que todos os estabelecimentos de 
ensino dispõem de refeitório ou espaço adaptado. 
“Nenhuma escola fica de fora nesta matéria. 
Conseguimos dar resposta a uma situação há tanto 
tempo reclamada pelos pais”, regozijou-se.

No campo da ação social escolar, o executivo 
municipal tomou a decisão de alargar os auxílios 
económicos ao 1.º CEB e os subsídios às escolas do 1.º 
CEB e jardins de infância. “No 1.º escalão, aumentámos 
o apoio de 16 para 40 euros e no 2.º escalão de 8 para 
30 euros”, informou. O executivo decidiu ainda aumentar 
a quantidade e abrangência das bolsas de estudo e de 
mérito e proporcionar transporte gratuito para todos 
os alunos dos diferentes níveis de ensino, esta última 

medida em vigor desde o ano letivo passado.

“um parceiro empenhado e 
comprometido com a educação”. 
António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal

Ao nível da preparação do ano letivo que se avizinha, 
o presidente da Câmara anunciou que está terminada 
a obra da Escola Secundária, que foram adquiridos 
mobiliário escolar, material didático e equipamento 
informático e apetrechados os balneários. Na EB2 
da Mealhada, acrescentou que estão em fase de 
preparação obras de conservação e requalificação 
dos edifícios e do espaço exterior, na EB1 de Antes 
transmitiu a informação de que será colocada uma 
cobertura polivalente e na EB1 de Barcouço construído 
um refeitório.

Dando a conhecer alguns dos programas a decorrer, 
abarcados pela ação do município, António Jorge 
Franco concluiu dizendo esperar que a comunidade 
educativa veja na Câmara da Mealhada um aliado 
para os seus projetos e encare o município como 
“um parceiro empenhado e comprometido com a 
educação”, uma mensagem que foi reforçada pelo 
vereador da Educação, Gil Ferreira, presente também 
na cerimónia, tal como os diretores do Agrupamento 
de Escolas da Mealhada e da Escola Profissional 
Vasconcellos, Fernando Trindade e Carlos Sousa, 
respetivamente.

/educação_ambiente
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JOVENS VOLUNTÁRIOS 
LIMPARAM, CRIARAM 
E PRESERVARAM ESPAÇOS 
VERDES DO MUNICÍPIO
O programa “Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas na 
Mealhada” levou 12 jovens, entre 
os 14 e 30 anos, a envolverem-se 
em diversas iniciativas ambientais, 
desde a limpeza de lagos e 
sargetas à criação de caixas-
abrigo ou compostores, em agosto, 
sob a coordenação do Centro de 
Interpretação Ambiental. 

As tarefas desenvolvidas 
pelos 12 jovens durante os 15 
dias do programa centraram-
se nas questões ambientais, 
com intervenção em diversos 
espaços públicos do concelho, 
nomeadamente no Parque da 
Cidade. Procederam à recolha e 
separação de resíduos, recolha 
de beatas, efetuaram trabalhos de 
rega no Parque da Cidade e na 
Quinta do Murtal e vários trabalhos 
de manutenção no Parque da 
Cidade, incluindo a limpeza do 
lago ali existente. 

Os jovens voluntários participaram 
também em ações de controlo 
de acácia e erva-das-pampas 
e, apelando à sua criatividade, 
pintaram paragens de autocarro, 
um forno, um mural e sarjetas 
com o mote “O mar começa aqui”. 
Construíram um hotel para insetos, 

caixas-abrigo para passeriformes, 
um compostor, a árvore “ecológica” 
e sala da floresta no Parque 
da Cidade. Criaram também 
armadilhas para captura de 
vespa-asiática e distribuíram-nas 
pelos espaços verdes do concelho. 
Também colaboraram na remoção 
de árvores secas, nas sessões de 
sensibilização à população e na 
atividade “O ciclismo vai à escola”, 
aquando da Volta a Portugal em 
Bicicleta.

O programa, que se desenrolou 
no Centro de Interpretação 
Ambiental da Mealhada, contou 
com  a colaboração de diversas 
entidades, como a Associação 
Plantar uma Árvore, a Fundação 
Mata do Bussaco, a Associação 
de Apicultores do Litoral Centro, 
a Living Place, os Bombeiros 
Voluntários da Mealhada, a União 
de Freguesias da Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes, o 
Gabinete de Proteção Civil e o Setor 
de Espaços Verdes e Florestas do 
Município. 

O programa “Voluntariado Jovem 
para a Natureza e Florestas”, do 
Instituto Português do Desporto e 
da Juventude, tem como objetivo 
promover práticas no âmbito da 

proteção da natureza, florestas e 
respetivos ecossistemas, através da 
sensibilização e da preservação 
contra os incêndios florestais e 
outras catástrofes com impacto 
ambiental, da monitorização e da 
recuperação de territórios afetados. 

VOLUNTariado jovem

para a natureza e florestas
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MEALHADA ADERIU À SEMANA DA MOBILIDADE 
COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES
A Câmara Municipal da Mealhada aderiu à 21.ª edição da Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e à 23.ª 
do Dia Europeu Sem Carros, cujo tema central foi “Combina e Move-te!”, que decorreu de 16 a 22 de setembro 
de 2022, com múltiplas iniciativas dirigidas à população. O objetivo foi sensibilizar para os benefícios da 
atividade física e de um espaço público livre de automóveis. 

O Dia Europeu Sem Carros, que se assinalou a 22 de setembro, foi um dos pontos altos da semana. O centro da 
cidade da Mealhada esteve fechado ao trânsito e, em vez de circulação automóvel, houve iniciativas como uma 
gincana de bicicleta, aulas de step, pilates, treino localizado, avaliações nutricionais ou masterclass Funk 231. 

O Parque da Cidade da Mealhada foi outro dos palcos desta Semana da Mobilidade: atividades para seniores, 
no âmbito do programa “+ Movimento pela Sua saúde”, uma Caminhada pela Paz, gincanas de bicicleta e Peddy 
Paper da Mobilidade, foram algumas das iniciativas desenvolvidas.

O programa foi extensivo a todas as freguesias do Município. Foram organizadas, conjuntamente com o Comando 
Territorial da GNR, Ações de Sensibilização alusivas aos cuidados a adotar quando se caminha na via pública, 
seguindo-se as caminhadas de 4/5 quilómetros. Aos participantes foi entregue um passaporte, carimbado em 
cada uma das caminhadas. Aqueles que apresentaran o passaporte totalmente carimbado, tiveram como prémio 
um bilhete duplo de cinema, no Cineteatro Messias. 

No dia 18 de setembro, na União de Freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro, realizou-se o “Encontro 
das Duas Rodas”, um passeio de 17 quilómetros. 

A Semana Europeia da Mobilidade realiza-se anualmente, de 16 a 22 de setembro, proporcionando aos cidadãos 
europeus uma semana inteira de atividades dedicadas à mobilidade sustentável, com o objetivo de se facilitar um 
debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular 
no que toca à utilização do automóvel particular.

A adesão à Semana da Mobilidade é uma das iniciativas enquadradas na subscrição, por parte do Município da 
Mealhada, do Pacto de Autarcas para a Energia e Clima 2030.
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PAVILHÃO MUNICIPAL DO LUSO 
E CENTRO DE ESTÁGIOS DISTINGUIDOS
O Município da Mealhada alcançou o terceiro lugar na distinção de Complexos Desportivos, com o Centro de 
Estágios do Luso e o Pavilhão Municipal do Luso. Este prémio foi atribuído por parte dos Município Amigos do 
Desporto, na categoria de municípios entre 10 e 50 mil habitantes. 

“É uma enorme honra o reconhecimento destas infraestruturas desportivas municipais que, todavia, não seria 
possível sem o enorme esforço e empenho de todos os colaboradores da autarquia”, afirmou António Jorge Franco, 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

Neste “Reconhecimento de Complexos Desportivos”, a organização do programa Municípios Amigos do Desporto 
submeteu à votação de todos os municípios participantes as diversas candidaturas, tendo sido estes a eleger os 
melhores. Mealhada alcançou um terceiro lugar, a seguir a candidaturas como as dos Complexos Desportivos de 
Rio Maior e Vila Real de Santo António.

“Esta distinção tem um valor acrescido por resultar dos votos de outros municípios e por estarmos em competição 
com complexos de enorme qualidade como são os que alcançaram os primeiros lugares. É, com certeza, um 
incentivo para prosseguirmos nesta estratégia de aposta no desporto, seja como elemento diferenciador da 
qualidade de vida dos munícipes, seja como elemento potenciados de turismo”, sublinhou António Jorge Franco. 
O Centro de Estágios do Luso tem acolhido diversas equipas da primeira divisão de futebol portuguesa, da 
Europa, da Ásia e da América do Sul. Já o Pavilhão Municipal do Luso tem sido palco de diversas competições 
nacionais e internacionais de modalidades como futsal, hóquei, patinagem artística, Boccia e basquetebol. 

CÂMARA CEDE 
CAMPOS DE TÉNIS AO 
LUSO TÉNIS CLUBE
A Câmara Municipal da Mealhada 
assinou um protocolo para a 
cedência, gratuita, dos Campos de 
Ténis Jorge Humberto”, no Luso, ao 
Luso Ténis Clube.

Os objetivos desta cedência de 
instalações desportivas passam 
pela rentabilização da utilização 
dos Campos de Ténis Jorge 
Humberto. “Reconhecemos que o 
Luso Ténis Clube é uma entidade 
credenciada, que pode desenvolver 
muito a modalidade, captar novos 
praticantes e, desta forma, ser uma 
mais valia na oferta desportiva e 

de formação à nossa comunidade”, 
sublinhou António Jorge Franco, 
presidente da Câmara da 
Mealhada.

Os Campos de Ténis Jorge 
Humberto são constituídos por dois 
courts de ténis, dois “bate bolas”, 
balneários e zona administrativa/ 
bar. O protocolo implica que 
a gestão dos espaços fique a 
cargo do Luso Ténis Clube, 
devendo o clube manter a sua 
operacionalidade, assumir as 
despesas correntes e “assegurar a 
atividade num grau de ocupação 
que aproveite as suas capacidades 
e potencialidades, colocando-as 
preferencialmente ao serviço das 
comunidades locais”.
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A partida da 5.ª etapa da 83.ª Volta a Portugal na Mealhada aconteceu num ambiente de festa desportiva e 
com um sabor muito especial para o ciclista mealhadense Herculano Oliveira, de 76 anos, natural de Casal 
Comba, que foi publicamente homenageado no palco que lhe é mais caro: o da Volta a Portugal.  

Herculano Oliveira, conhecido como “Andorinha das Penhas”, alcunha que adquiriu pelas ocasiões em que batia 
Joaquim Agostinho a subir às Penhas da Saúde, na Serra da Estrela, ficou emocionado com a homenagem do 
Município. “Muito obrigada, não sei o que mais dizer”, desabafou o ciclista, no palco da Volta, no seu ambiente 
natural, partilhado pelos ciclistas que, por estes dias, percorrem o país na prova rainha do ciclismo. 

Herculano Oliveira fez uma carreira notável, alcançando, nas décadas de 60 e 70, um 4.º lugar na Volta a 
Portugal, um 22.º lugar na Volta a Espanha e um 45.º na Volta a França. A par disso, ganhou muitas outras provas, 
tendo sido diversas vezes 2.º classificado no Campeonato Nacional de Rampa. Representou diversas equipas 
internacionais e, ainda hoje, cruza as estradas do concelho na sua bicicleta, chegando a percorrer 60 quilómetros 
por dia. 

“Esta é uma homenagem merecida e que abrange diversas dimensões: a do mérito desportivo, mas também a de 
reconhecimento por ter levado o nosso concelho, a Mata do Bussaco, a Mealhada, além-fronteiras”, sublinhou o 
presidente da Câmara da Mealhada. 

António Jorge Franco destacou também a importância de incluir a Mealhada na Volta a Portugal após 44 anos 
de ausência. “É um evento que tem impactos positivos a diversos níveis, do social ao económico e ao turístico. 
Acreditamos que a inclusão da Mealhada na Volta traz frutos imediatos, mas também a longo prazo”, realçou o 
autarca. 

A 5.ª etapa da 83.ªVolta a Portugal partiu da Mealhada rumo a Miranda do Corvo. 

MEALHADA 
RECEBEU VOLTA 

A PORTUGAL 
e homenageou Herculano Oliveira
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JORGE PALMA, UHF, 
RICARDO CARRIÇO 
E GILMÁRIO VEMBA 
SÃO OS DESTAQUES 
DA PROGRAMAÇÃO 
DO CINETEATRO 
MESSIAS
A programação para o último quadrimestre de 2022, 
no Cineteatro Messias, inclui artistas de renome 
nacional, desde a música de Jorge Palma ou dos UHF, 
ao teatro, com o consagrado ator Ricardo Carriço 
ou as grandes atrizes do teatro de revista, Florbela 
Queirós e Natalina José. No stand-up comedy, o 
destaque vai para os humoristas Gilmário Vemba e 
Diogo Batáguas.

A programação deste último quadrimestre iniciou-
se a 18 de setembro com uma peça de teatro que 
envolveu retratar o impacto da Batalha do Bussaco 
numa família da Burguesia do início do século XIX. 
“Há mesa”, que envolve as companhias de teatro do 
concelho Aguarela de Memórias, Grupo Cénico de 
Santa Cristina e Oficina de Teatro do Cértima, será o 
último de três atos (o primeiro realizado em Mortágua e 
o segundo em Penacova), no âmbito de um projeto que 
demonstra a interculturalidade, a história, as tradições 
e os costumes dos três concelhos, partindo do tema 
agregador “Invasões Francesas”.
No dia 25 de setembro, houve um espetáculo para 
a família. “O Maior Show Infantil” é uma grande 
produção que junta as maiores personagens infantis 
da televisão num ambiente muito diferente do habitual, 
com cenários surpreendentes e muitos efeitos especiais.
 
Outubro chega com grandes nomes da música e do teatro
A música será presença assídua no mês de outubro, 
não fosse logo o dia 1 o Dia Mundial da Música, que 
será celebrado com fado de João Farinha. No seu 
trabalho “Ao Vivo”, o músico conimbricense recriará 
e renovará alguns dos grandes clássicos do fado de 
Coimbra. Uma nova celebração também terá lugar 
no dia 16. Andy Scotch, artista mealhadense pioneiro 
do rap bairradino, festejará os 20 anos de carreira 
com um concerto no Cineteatro Messias, que contará 
com um leque de convidados especiais e momentos 
de dança e de teatro. Em termos musicais, o mês fecha 
com chave de ouro, a 29, com o grande compositor e 
intérprete Jorge Palma, autor de canções como “Frágil”, 
“Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” ou “Encosta-te a mim”, que 
se tornaram hinos intemporais. Vicente Palma e Gabriel 
Gomes (ex-Madredeus e Sétima Legião) são os dois 
músicos que o irão acompanhar em formato acústico.

No dia 7, chega à Mealhada “Monólogos do Pénis”, 
a grande comédia do ano com Ricardo Carriço e 
Ricardo Castro. Será igualmente no palco do Cineteatro 
Messias, no dia 15, que Florbela Queiroz e Natalina 
José, duas das maiores vedetas do teatro de revista, 
levarão à cena o “Olha que Duas”. Mas em outubro 
ainda haverá mais um grande momento de boa 
disposição. Dia 22 será a vez de Diogo Batáguas. O 
autor do “Relatório DB”, podcast líder das tendências 

no Youtube onde o humorista desconstrói, de forma 
hilariante, os acontecimentos que mais marcaram a 
sociedade, trará ao Cineteatro Messias o seu novo 
espetáculo de stand-up comedy, designado “Processo”.
 
Musicais infantis, stand-up de Gilmário Vemba e 
concerto de UHF
No início de novembro, no dia 5, a programação 
do Cineteatro Messias voltará a ter mais um 
musical infantil. Repleto de personagens divertidas 
e aventureiras, “Madagáscar”, considerado um dos 
espetáculos infantis de maior sucesso de sempre, 
promete muita alegria e diversão.
No mesmo mês, terão lugar duas peças de teatro. A 
primeira é “A Lição”, dia 12, com texto de um dos mais 
clássicos dramaturgos de sempre, Eugène Ionesco, 
mostrará ao público que o mundo não está assim tão 
diferente do que era quando esta peça foi estreada 
em 1951, em Paris. A segunda peça de teatro será a 18 
e estará a cargo da Caixa de Palco. Trata-se de um 
espetáculo com o título “Na Companhia de Saramago”, 
desenhado a partir de um diário da vida e obras de 
José Saramago, passando por “Memorial do Convento”, 
“O ano da morte de Ricardo Reis”, “Ensaio sobre a 
cegueira”, entre outras. Uma proposta artística que 
primará pelo estímulo à leitura e pelo acompanhamento 
literário de um nome incontornável da nossa literatura.

Tal como novembro, também dezembro começará com 
um musical infantil. Dia 1 será a vez de “O Feiticeiro 
de Oz”, uma aventura com todos os ingredientes 
para assegurar muita diversão, com uma mensagem 
pedagógica que enaltece os valores da família, da 
amizade, da solidariedade e da entreajuda.
O stand-up comedy regressará dia 3 com Gilmário 
Vemba, comediante angolano que se tornou 
conhecido após a sua bem-sucedida participação em 
‘TaskMaster’, programa da RTP1, e que podemos agora 
ouvir nas manhãs da Rádio Comercial, ao lado de 
Vasco Palmeirim, Nuno Markl (os apresentadores de 
TaskMaster), Pedro Ribeiro e Vera Fernandes.

Às portas do Natal, o público será brindado com a 
presença dos UHF, uma das bandas de culto da música 
nacional. Com temas como “Cavalos de Corrida”, “Rua 
do Carmo”, “Menina Estás à Janela” ou “Matas-me com 
o Teu Olhar”, passando por “Podia Ser Natal”, “Silent 
Night” ou Hallelujah”, os UHF prometem um concerto 
para toda a família e bastante adequado à época de 
Natal. Este espetáculo tem a particularidade de ter em 
palco, como convidados, a Oficina de Música da EB2 

/cineteatro messias
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da Mealhada e a Escola de Música da Associação 
Jovens Cristãos de Luso.
 
“Esta programação carateriza-se pela sua inequívoca 
qualidade, com artistas da primeiríssima linha da 
música, do canto, do teatro e do stand-up nacionais. 
É igualmente uma programação bastante eclética, 
que responde a uma diversidade de registos e de 
linguagens. Por fim, é uma programação que combina 
artistas que ocupam, de forma incontestável, um lugar 
firmado na história da música e do teatro nacional, 
com artistas do nosso concelho e que igualmente 
merecem a nossa atenção – numa perspetiva que 
considera o nosso município um território onde 
ocorrem espetáculos de elevada qualidade, mas onde, 

igualmente, os artistas locais ocupam um espaço 
importante e são valorizados”, sublinhou Gil Ferreira, 
vereador da Cultura, na conferência de apresentação 
da programação.  

António Jorge Franco vincou que a aposta na 
cultura não se tem cingido apenas ao nível da oferta 
no Cineteatro Messias. “Temos também apostado 
fortemente na cultura fora do Cineteatro Messias e essa 
aposta tem sido reconhecida fora de portas, ou seja, 
fora do concelho”, afirmou o autarca, acrescentando 
que a intenção é dar continuidade a esse trabalho e 
afirmar o município como “um polo cultural da região”, 
não só entre os distritos de Aveiro e Coimbra, mas 
também de Viseu.

Há Mesa

Monólogos do Pénis

Diogo Batáguas

A Lição

Gilmário Vemba

O maior show infantil

Olha que duas!

Jorge Palma

Na companhia de Saramago

UHF

João Farinha

Andy Scotch

Madagáscar

O feiticeiro de Oz

Consulte aqui toda a programação 
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BIBLIOTECA DISPONIBILIZA PLATAFORMA 
DE LEITURA DE JORNAIS E REVISTAS GRATUITA
A Biblioteca Municipal da Mealhada disponibiliza aos seus leitores um serviço digital inovador que permite 
aceder gratuitamente a diversos jornais e revistas, tanto nacionais como internacionais: o PressReader.

Todos os leitores da Rede de Bibliotecas de Mealhada (que inclui a Biblioteca Municipal, a Biblioteca Itinerante, 
as bibliotecas escolares, o Pólo de Leitura do Luso e a Biblioteca da Junta de Freguesia da Pampilhosa) podem 
aceder à plataforma digital PressReader, que lhes confere acesso gratuito, direto e integral a mais de 7 mil 
publicações periódicas, de cerca de 150 países e em mais de 60 línguas. 

Para aceder a este serviço é apenas necessário estar registado como utilizador numa das bibliotecas da Rede de 
Bibliotecas de Mealhada, sendo que, com o “login” e “password” da biblioteca, o leitor pode aceder ao Pressreader, 
descarregando a app para dispositivos móveis ou utilizando o site www.pressreader.com.

“Todos os munícipes poderão, a partir do seu telemóvel ou computador, ler todos os dias muitos dos principais 
jornais do país e do mundo, sem qualquer custo e com a maior das comodidades. Não temos dúvidas de que uma 
comunidade é tão mais desenvolvida quanto mais informada for e, por isso, a importância que atribuímos a este 
serviço” sublinhou Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Mealhada.

“CONTOS COM SOTAQUE” 
TEVE SESSÃO ESPECIAL 
EM UCRANIANO E RUSSO

A Biblioteca da Mealhada retomou a atividade 
“Contos com sotaque”, com uma edição muito 
especial. Os protagonistas foram migrantes de 
nacionalidades ucraniana e russa, que frequentaram 
o Curso Português Língua de Acolhimento, promovido 
pela Escola Profissional Vasconcellos Lebre - Centro 
Qualifica. 

Esta sessão de “contos com sotaque” uniu diversos 
migrantes através da língua portuguesa. Cada um 
contou ou leram uma história, um conto ou um livro 
no português aprendido recentemente, ainda que com 
sotaque dos seus países de origem. 

Os participantes frequentaram, desde maio, o curso 
de Português Língua de Acolhimento que puderam 
demonstrar os seus conhecimentos, funcionando a 
Biblioteca da Mealhada como um pólo de acolhimento 

na comunidade mealhadense, dotando as pessoas 
de competências socioculturais que facilitem a sua 
integração.

Criada no início deste ano, um dos objetivos da 
iniciativa é precisamente contribuir para a integração 
dos migrantes na comunidade concelhia e dar-lhes a 
conhecer um serviço público do qual poderão usufruir 
gratuitamente.

Biblioteca Municipal da Mealhada

15 min

Gosto
Comentar

Partilhar

"Contos com Sotaque", iniciativa promovida pelo Município 

da Mealhada, foi matéria para um direto no canal CNN 

Portugal e para uma peça jornalística que passou no Jornal 

da 8 da TVI. A Biblioteca Municipal acolheu, este sábado, um 

grupo de migrantes ucranianos e russos, que foram a este 

espaço ler histórias e recitar poesia em português.

/biblioteca
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MEALHADA INTEGRA 
“COMPREENDER AUTISMO”

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião 
de Executivo Municipal, a adesão ao projeto 
“Compreender Autismo”, que procura dar a conhecer o 
autismo e ensinar a lidar com esta problemática. 

O Executivo municipal aprovou um protocolo de 
parceria com a associação “Vencer Autismo” que 
pretende dar a conhecer o que é o autismo e suas 
principais características, bem como ensinar técnicas 
e estratégias específicas para que todas as pessoas 
que contactam com pessoas com autismo se sintam 
mais seguras e saibam lidar com os desafios com 
que diariamente são confrontadas, para ajudar no 
seu desenvolvimento, aquisição de competências e 
inclusão. 

O “Compreender Autismo”, que se destina à população 
residente nos 100 Municípios da Região Centro de 
Portugal, incluindo na Mealhada, inclui atividades 
gratuitas como palestras, workshops e mentorias. 

RESULTADOS DO PROJETO “ADN, 
ATIVAR DIREITOS DOS MAIS 
NOV@S” APRESENTADOS NA 
MEALHADA
O projeto “ADN, Ativar Direitos dos Mais Nov@s” foi 
comparticipado pelo Programa Cidadãos Ativ@s (EEA 
Grants), que visa o fortalecimento da sociedade civil, 
a cidadania ativa e a capacitação dos grupos mais 
vulneráveis em Portugal, que é gerido pela Fundação 
Calouste Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto.

O programa procura responder às diferentes diretivas 
internacionais sensibilizando as organizações 
portuguesas a melhorarem os mecanismos de 
promoção dos direitos da criança, em todas as esferas 
da vida em sociedade, com particular destaque para 
os sistemas de proteção que relacionam definição de 
responsabilidades parentais versus crianças expostas à 
violência interparental.

SEMANA DA 
FERTILIDADE E DA 
GRAVIDEZ CENTRADA 
NO BEM-ESTAR DOS 
FUTUROS PAIS
A Câmara Municipal da Mealhada promoveu 
diversas iniciativas no âmbito da Semana da 
Fertilidade e da Gravidez, que decorreu, de 5 a 9 
de setembro. Sessões teóricas e práticas focadas 
na saúde da grávida foram algumas das propostas 
de um programa concebido pela autarquia e por 
diversas instituições de saúde, públicas e privadas. 

De 5 a 9 de setembro foram diversas as iniciativas, 
desde sessões de esclarecimento, presenciais ou via 
Zoom, a aulas práticas que visam dar resposta às 
várias preocupações da grávida. Os temas abordados 
foram desde a gestão do stress ao uso da medicina 

chinesa na infertilidade, da alimentação à atividade 
física na gravidez, da preparação do parto à 
amamentação e introdução alimentar do bebé. 

O programa foi concebido em colaboração com as 
clínicas Clinimed Pampilhosa, Naturalmed e com a 
UCC Bairradina. Os interessados devem inscrever-se 
nas sessões pretendidas, sendo todas gratuitas. 

O Dia da Grávida ou Dia Nacional da Natalidade 
foi assinalado a 9 de setembro (mês 9), numa alusão 
aos 9 meses de gravidez. Neste âmbito, a autarquia 
procurou assinalar a data, criando a Semana da 
Infertilidade e da Gravidez, uma vez que os problemas 
de infertilidade são cada vez mais comuns. 

O objetivo foi dar a conhecer os serviços que existem 
no concelho que podem ajudar futuros pais, tanto na 
pré conceção como na gravidez.

/ação social

25



CÂMARA DA MEALHADA 
APROVA SUBSÍDIO 
DE 28 MIL EUROS À 
ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL 
DA BAIRRADA E ESCOLAS

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a atribuição de um subsídio 
de 28 mil euros à Associação de Carnaval da 
Bairrada e escolas de samba participantes nos corsos 
carnavalescos. 

Os valores solicitados pela Associação de Carnaval da 
Bairrada (ACB) visaram a preparação da edição 2023 
do Carnaval Luso-brasileiro e o Festival de Samba que 
se realizou em setembro. 

Assim, o Executivo deliberou, por unanimidade, a 
atribuição de 12 mil euros à ACB, aos quais se juntam 8 
mil euros para o Festival de Samba. 

Aprovou ainda um subsídio de 2 mil euros a cada uma 
das quatro escolas participantes nos desfiles: Sócios da 
Mangueira, GRES Batuque, Real Imperatriz e Amigos da 
Tijuca. 

Aprovou ainda o pedido de subsídio 200 euros ao 
Agrupamento Escolas Mealhada para o projeto 
“Talentos”, iniciativa que tem como principal objetivo 
revelar jovens com especiais aptidões artísticas nas 
artes, nomeadamente no Canto, Execução Instrumental, 
Ballet, Dança Contemporânea Solo e/ou Casal, Dança 
contemporânea Grupo, Dança do Ventre, Patinagem 
Artística Solo e/ou Casal, Dança Jazz Solo e/ou Grupo. 

CÂMARA DA MEALHADA 
DÁ PARECER FAVORÁVEL 
A ESTATUTO DE UTILIDADE 
PÚBLICA À ACIBA

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, a emissão de parecer favorável 
à atribuição do estatuto de utilidade pública à 
Associação Comercial e Industrial da Bairrada e 
Aguieira (ACIBA). 

O Executivo aprovou, por unanimidade, responder 
favoravelmente à solicitação do Gabinete da 
Presidência do Conselho de Ministros no que respeita à 
atribuição do estatuto de utilidade pública à ACIBA.

“A ACIBA tem vindo a colaborar em diversas 
candidaturas, atividades, eventos e momentos 
determinantes para o sucesso da ação governativa 
autárquica, bem como para o sucesso da ação das 
organizações privadas que a esta recorrem como 
parceiro institucional ou como entidade associativa 
charneira no apoio às dinâmicas empresariais, 
comerciais e organizacionais locais e regionais”, pode 
ler-se na fundamentação. 

“É uma associação com um historial de estabilidade 
institucional e de representatividade comercial e 
industrial local que evidencia créditos institucionais 
locais e regionais e que oferece ao território 
ferramentas dedicadas ao tecido empresarial que nos 
cumpre afirmar como necessários e meritórios de uma 
distinção como aquela que ora se propõe” conclui a 
informação aprovada pela Câmara da Mealhada. 

FEIRA DE BARCOUÇO 
RETOMADA EM AGOSTO

A Feira de Barcouço - antigamente designada de Feira de Santa Luzia 
devido ao local onde se realizava - foi retomada em agosto, após estarem 
garantidas todas as condições de segurança na obra de melhoria do 
recinto - adaptação do campo de futebol a espaço de feira. 

/reuniões de câmara
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CAFETARIA DA ALAMEDA 
DA CIDADE FOI DE NOVO 
A CONCURSO PÚBLICO

A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, por unanimidade, o lançamento 
do “Concurso público para atribuição do direito de 
exploração da Cafetaria da Alameda da Cidade”. 
As propostas deveriam ser entregues até dia 29 de 
setembro. 

A Cafetaria da Alameda da Cidade foi novamente a 
concurso. O direito de exploração será atribuído por 
um período de três anos, podendo ser renovado por 
períodos sucessivos de um ano, até ao limite de cinco 
renovações. A base de licitação é de 350 euros/ mês (+ 
IVA). 

Os interessados deveriam entregar a proposta na 
secretaria da Câmara Municipal da Mealhada, até 
às 16h de dia 29 de setembro. As propostas puderiam 

ainda ser remetidas pelo correio, sob registo e com 
aviso de receção, devendo dar entrada na Câmara 
Municipal até ao referido dia.

A Cafetaria da Alameda é uma infraestrutura 
municipal, localizada junto ao Cineteatro Messias, e 
encerrada há vários anos. 

“Trata-se de um espaço nobre, que faz falta à nossa 
comunidade, e para o qual há interesse de exploração. 
Estou certo de que a sua abertura enriquecerá o nosso 
espaço público”, sublinhou António Jorge Franco, 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada. 

 

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 setembro de 2022. 
Votação da Ata n.º 7 - Aprovada por unanimidade;
Proposta n.º 66/2022 - Estratégia Local de Habitação - Aprovada por maioria, com vinte e seis votos a favor e uma 
abstenção;
Proposta n.º 68/2022 - Transferência de Recursos para as Freguesias - Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril - 
Aprovada por unanimidade;
Proposta n.º 70/2022 - 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022 - Aprovada por maioria, com dezassete votos a favor, 
três votos contra e sete abstenções;
Afetação ao domínio público municipal de uma parcela de terreno sita na Rua das Gaiteiras, no lugar de Antes 
- Aprovado por unanimidade;
Proposta n.º 73/2022 - Estrutura Orgânica Municipal - Alteração do Número Máximo de Unidades Orgânicas 
Flexíveis abril - Aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor e cinco abstenções;

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 setembro de 2022

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

JORGE PALMA
Música

O MAIOR SHOW INFANTIL
Musical Infantil

JOÃO FARINHA 
Ao Vivo
Música

PROCESSO
de Diogo Batáguas
Stand-up Comedy

18 setembro
17h

29 outubro
21h30

 

25 setembro
16h

1 outubro
21h30

22 outubro
21h30

 

MONÓLOGOS DO PÉNIS
Com Ricardo Carriço e Ricardo Castro
Teatro

OLHA QUE DUAS!
Com Florbela Queirós e Natalina José
Teatro/Revista

7 outubro
21h30

15 outubro
21h30

 
ANDY SCOTCH
20 anos de carreira
Música

16 outubro
16h

MADAGÁSCAR
Musical infantil

A LIÇÃO
Teatro

O FEITICEIRO DE OZ
Musical infantil

GILMÁRIO VEMBA
Stand-Up Comedy

5 novembro
16h

12 novembro
21h30

1 dezembro
16h

3 dezembro
21h30

UHF
Podia ser Natal
Música

18 dezembro
17h

NA COMPANHIA
DE SARAMAGO
Teatro

18 novembro
21h30

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

Vamos cuidar do ambiente!

Boletim on-line


