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/editorial
Iniciámos, com a união de todas as forças políticas, o processo de 
desagregação da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e 
Antes e esperamos que este venha a ter a melhor conclusão com o Município 
da Mealhada a ser composto por oito freguesias: Mealhada, Antes, Barcouço, 
Casal Comba, Luso, Pampilhosa, Vacariça e Ventosa do 
Bairro. 

Este foi um trimestre de intensa atividade nos diversos 
setores da autarquia, como poderá verificar nestas 
páginas: na cultura, da biblioteca ao cineteatro, que 
apresentou a nova programação para o primeiro 
semestre de 2023; no turismo, com o relançamento 
da marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada; 
nas obras, em várias frentes, do novo edifício 
municipal à construção do reservatório e 
adutora do Carqueijo ou à recuperação do 
Challet Suiço.

Destaco ainda a preparação do orçamento 
para 2023, que nos permitirá ir mais longe na 
requalificação do espaço público das freguesias 
e iniciar a dinâmica de desenvolvimento integrado 
e sustentável que almejamos para o nosso concelho.

Presidente da Câmara Municipal
António Jorge Franco

António Jorge Franco Filomena Pinheiro Gil Ferreira Hugo Silva Rui Marqueiro José CalhoaSónia Leite
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MEALHADA 
APROVA DESAGREGAÇÃO DE FREGUESIAS 

A Assembleia Municipal da Mealhada aprovou, por unanimidade, em sessão realizada a 15 de dezembro, a 
desagregação das freguesias que integram a União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. 
Uma “sessão histórica”, com unanimidade e aclamação de todas as bancadas, sublinhou Carlos Cabral, 
presidente da Assembleia Municipal da Mealhada.

“Espero que daqui a três anos já existam eleições para as freguesias 
de Antes e de Ventosa do Bairro”, afirmou o presidente da Assembleia 
Municipal. 

“Este é um processo histórico porque, há 12 anos, todos os órgãos 
municipais votaram contra a decisão do Governo de agregação. 
Decorrido todo este tempo, verifica-se que não houve qualquer 
benefício para a população, perdeu-se a gestão de proximidade que 
existia e há que repor a justiça e o desejo das populações”, sublinha 
Carlos Cabral. 

O processo foi iniciado na Assembleia da União de Freguesias de 
Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro, onde a proposta de desagregação 
mereceu também a unanimidade, tal como na reunião de Executivo 
Municipal, que emitiu o parecer favorável necessário ao processo. 

No Município da Mealhada, a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro extinguiu 
duas freguesias – Antes e Ventosa do Bairro – agregando-as à Mealhada. 

“Este é um processo 
histórico porque, 
há 12 anos, todos os 
órgãos municipais 
votaram contra a 
decisão do Governo 
de agregação.”
Carlos Cabral, presidente 
da Assembleia Municipal
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EXECUTIVO MANTÉM 
TAXAS DE IMI 
REDUZIDAS E ISENTA 
PEQUENAS EMPRESAS 
DO PAGAMENTO 
DE DERRAMA
A Câmara da Mealhada aprovou, por unanimidade, 
as taxas relativas a impostos para o ano de 2023, 
mantendo os valores deste último ano. O IMI terá a 
taxa mínima fixada na lei, 0,3%, a que acresce um 
benefício que depende do número de dependentes, e 
a participação de IRS foi fixada nos 0,2%, traduzindo 
um benefício de 3% para os contribuintes. Quanto à 
derrama, ficam isentas do pagamento as empresas 
cujo volume de negócios não tenha ultrapassado os 
150 mil euros.

“Tivemos um ano muito difícil e acredito que 2023 
será também um ano complicado para famílias, 
empresas e até para o Município. Mas queremos 
transmitir confiança e algum apoio aos nossos 
munícipes, abdicando para isso de alguma receita 

em prol do rendimento de famílias e empresas”, 
afirmou António Jorge Franco, presidente da Câmara 
da Mealhada. 

O Executivo Municipal decidiu manter as taxas 
de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) nos 0,3%, 
aplicando ainda uma redução extra no caso de 
imóvel destinado a habitação própria e permanente,
em função do número de dependentes: 20 euros 
para famílias com um dependente a cargo; 40 euros 
famílias com dois dependentes e 70 euros com 
agregados com 3 ou mais dependentes a cargo. 
No que se refere à participação variável até 5% no 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS), eu pode ir até aos 5%, o Executivo aprovou 
a fixação daquela participação em 2%, o que 
corresponderá a uma redução de 60% da receita que 
seria arrecadada pela Câmara Municipal, resultando 
num benefício de 3% para os munícipes. 

No que se refere à fiscalidade empresarial, foi 
aprovada a taxa de 0,0% sobre o lucro tributável de 
empresas cujo volume de negócios no ano anterior 
que não ultrapasse 150 mil euros. Para as empresas 
com volume de negócios superior aos 150 mil euros, 
foi fixada uma taxa de derrama de 0,75%, sobre o 
lucro tributável. 

TARIFÁRIO DE ÁGUA 
SOFRE ATUALIZAÇÃO 
DE 5% EM 2023 
O Executivo Municipal aprovou, por maioria, em 
reunião da Câmara da Mealhada, uma atualização 
de 5% para as tarifas fixas e variáveis dos serviços de 
água, saneamento e resíduos, para o ano de 2023. 

A atualização das tarifas torna-se, praticamente, 
obrigatória pelas normas da ERSAR que impõem 
uma cobertura de gastos de 90 %. “Com a taxa fixada 
nos 5%, ainda assim, teremos cerca de 300 mil euros 
de défice que não são imputados ao consumidor e 
são suportados pelo Município. São 300 mil euros 
alocados ao fornecimento de água, mas temos pela 
frente um ano difícil para as famílias e não queremos 
dificultar-lhes, ainda mais, a gestão do seu orçamento”, 
explica António Jorge Franco, presidente da Câmara 
da Mealhada. 

Se no escalão de consumo até 10 metros cúbicos a 
fatura passará de 22,71 € para 24,09 €, numa família 
de quatro pessoas, com um consumo a rondar os 
15 metros cúbicos de água, o valor global da fatura 
passa de 31,30 €, em 2021, para 33,24 €, no próximo 
ano, valores que já englobam água, saneamento, 
resíduos, taxa de recursos hídricos, taxa de gestão e 
resíduos e IVA. 

ORÇAMENTO DE MAIS DE 24 MILHÕES 
É O MAIOR DE SEMPRE E CONCRETIZA OBRAS 
A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, em reunião do Executivo Municipal, o Orçamento Municipal 
para 2023, no valor de 24,254 milhões de euros, o mais alto de sempre e que traduz a concretização de várias 
obras avultadas, nomeadamente a construção do novo edifício dos Paços do Concelho, bem como o reforço de 
verba para as juntas de freguesia e a aposta na requalificação do espaço público. 

“O Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2023 evidenciam a visão e a ambição do programa 
sufragado, com o qual pretendemos afirmar e projetar o concelho, enquadrado na estratégia de 
desenvolvimento integrado e sustentado defendida para a região, bem como posicioná-lo como um território 
amigo para residir, para visitar, para trabalhar e para investir”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada, António Jorge Franco. 

Com um valor de 24.254.530,00 euros, o autarca destaca a intervenção no Espaço Público, com a qualificação 
dos centros urbanos das freguesias, incluindo Antes e Ventosa do Bairro, e de algumas aldeias, e o reforço 
de verba para as juntas de freguesia que, entre delegação de competências e projetos de promoção e 
salvaguarda das populações, receberão quase meio milhão de euros (459.254,00€). “Se queremos atrair pessoas 
temos que dar resposta a vários níveis, desde a celeridade de reposta nas obras particulares à limpeza, 
funcionalidade e embelezamento do nosso território”, sublinhou o autarca. 

Assim, o Orçamento prevê uma verba global de cerca de três milhões de 
euros para construções diversas, desde pavimentações a arruamentos, 
requalificações e ampliações de zonas industriais. 

No que se refere a obras em curso, estão salvaguardados cerca de seis milhões (6.213.476,00€), destacando-se 
a construção do novo edifício municipal, cuja verba ascende a 3 milhões, em 2023, a recuperação do “Chalet 
Suisso”, dotada de quase dois milhões de euros (1.905.505,00€), bem como a obra de transformação das Antigas 
Garagens do Palace do Bussaco em centro de acolhimento ao turista, contemplada com cerca de um milhão de 
euros. Verba assinalável, que ultrapassa os 5 milhões de euros, é destinada à instalação de serviços. 
Cerca de um milhão de euros serão afetos a Instalações desportivas, nomeadamente ao término das obras na 
Piscina Municipal da Mealhada e do Campo de Futebol Municipal do Luso.

Mais de um milhão e meio de euros será investido nas redes de captação e distribuição e água, nomeadamente 
no sistema de controlo de perdas e na Ligação de sistemas em alta e baixa. 

Em suma, as propostas constantes do Orçamento de 2023 consubstanciam-se em dez compromissos vitais para 
a construção de um concelho mais atrativo e dinâmico: requalificar e valorizar o espaço público, retomar o 
projeto Luso - Destino de Saúde, Beleza e Bem-Estar, posicionar a Pampilhosa no âmbito da especialização 
estratégica da região, identificar o potencial de afirmação de cada freguesia, melhorar a mobilidade, com 
mais e melhor estacionamento periférico, e construção de zonas pedonais/ciclovias concelhias, atrair novos 
residentes para o concelho, com mais habitação, construída sob critérios de sustentabilidade e de promoção 
da vivência comunitária, a preços controlados, promover a instalação de novas empresas e iniciativas 
empreendedoras, geradoras de riqueza e de emprego qualificado, incentivar e potenciar a intervenção e 
participação dos jovens na construção de um concelho coeso e sustentável, apostar na Cultura e no Desporto 
como fatores de coesão social e requalificar o Rio Cértima e seus afluentes e promover dinâmicas sustentáveis 
de valorização das suas margens. 
O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2023 foram aprovados na Assembleia Municipal da 
Mealhada. 

IMPOSTOS
2023

* 3% A FAVOR DOS CONTRIBUINTES

5% - taxa máxima por lei

IRS IMI DERRAMA

2%* 0,3%* 0%*

Município

* ACRÉSCIMO DE REDUÇÃO
20€ - 1 dependente
40€ - 2 dependentes

70€ - 3 ou mais dependentes
0,3% - taxa mínima por lei

* TAXA DE 0% 
Volume de negócios <=150mil€

TAXA DE 0,75% 
Volume de negócios >150mil€
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/turismo

GALA 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA 
DISTINGUIU 29 NOVOS ADERENTES À MARCA
 
São 29 os novos aderentes à marca 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada nas diversas categorias dos ícones 
da marca – água, pão, vinho e leitão. A entrega das insígnias decorreu, a 30 de novembro, na Adega Rama, 
na Gala 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, que homenageou ainda, de forma póstuma, dois “históricos 
empresários”.

A atribuição das insígnias da marca “As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão” foi 
o culminar de um rigoroso processo de seleção a que se submeteram restaurantes e cafetarias, produtores de 
vinho, padarias, assadores de leitão e o engarrafador da água mineral de Luso. 

“É um enorme orgulho perceber que estamos – Município e agentes económicos – unidos neste projeto de 
salvaguarda e de preservação da genuinidade da nossa gastronomia. A marca nasceu há 15 anos, consolidou-
se e cresceu, com a confiança e dedicação de restaurantes, padarias, assadores de leitão, produtores de vinhos 
e da Sociedade de Água de Luso que souberam respeitar o legado que receberam dos antepassados, inová-lo 
e valorizá-lo”, realçou Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, agradecendo “a 
todos os que trabalham, desde o início, dia após dia, para a valorização do projeto”. 

A marca “Água | Pão | Vinho | Leitão. As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada” foi criada pela Câmara 
Municipal, em 2007, com o intuito de valorizar e promover os quatro ícones gastronómicos de referência do 
concelho. A marca pretende garantir ao consumidor a autenticidade, tradição e qualidade destes quatro 
produtos, distanciando-os de outros que não são mais do que meras reproduções. Ao deparar-se com estas 
insígnias, o consumidor tem a garantia que encontrará à sua mesa uma boa água, um bom vinho, o pão mais 
genuíno e o melhor leitão do país.

“O projeto começou alicerçado no leitão, ícone maior da nossa gastronomia, mas soube valorizar outros 
recursos e produtos, como a água, o pão e o vinho que, em conjunto, nos permitem posicionar a Mealhada 
como o mais importante destino gastronómico do país. Tudo isto é fruto dos recursos naturais que temos, da 
água ao terroir, que nos dá vinhos únicos, mas também da excelência perseguida, diariamente, pelos nossos 
empresários e profissionais, desde a confeção do pão da Mealhada à excelência do leitão, amplamente 
reconhecido no país e fora de portas”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada. 

LISTA DE NOVOS MEMBROS DA MARCA 
“AS 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA. ÁGUA | PÃO | VINHO | LEITÃO”

ÁGUA
Água de Luso

PÃO
Escola Profissional Vasconcellos Lebre
Padaria e Pastelaria Regional a Madrugadora
Padaria Manaia 
Padaria Nossa Senhora das Candeias

VINHO
António Assunção Coelho Selas
Jorge Manuel Ferreira Rama 
J. Rama
Manuel Ferreira da Silva “Vinhais do Sabarrô”
Adega Casa de Sarmento 
Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias, 
SA – Caves MESSIAS
António José Carvalho “Da Mina”
Alberto Da Cruz Branco - “Pedra Lascada” 

LEITÃO
Leitão 100% Bairrada

ÁGUA | VINHO
TÁS CA LARICA

ÁGUA | PÃO | VINHO
Taberna Belo

ÁGUA | VINHO | LEITÃO
Restaurante Grande Hotel de Luso

ÁGUA | PÃO | VINHO | LEITÃO
Churrasqueira Rocha 
Restaurante Licínio
Restaurante “O Castiço”
Restaurante Típico da Bairrada 
Sociedade Hoteleira Pedro dos Leitões
Meta dos Leitões
Burguezia do Leitão
Paulo Rama Eventos
Restaurante Couceiro dos Leitões
Nelson FT Simões dos Leitões
Restaurante Manuel Júlio
InterMealhada

HOMENAGEM 
A EMPRESÁRIOS LOCAIS
Esta 9ª edição da Gala 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada, além da entrega das insígnias da marca, 
contou com outro momento alto: a homenagem, 
póstuma, a dois empresários locais: Messias Baptista, 
fundador das Caves Messias, e Álvaro Pedro, 
fundador do restaurante Pedro dos Leitões. 

A ambos foi atribuído o Prémio Grande Mérito 
Empresarial pelo relevante impulso na dinâmica 
empresarial no Concelho da Mealhada. 

Álvaro Pedro 
(1903 – 1987) 
Abriu o primeiro estabelecimento em 1941, onde 
vendia sandes de leitão a quem passava na EN1. Em 
1949 inaugura o restaurante Pedro dos Leitões. 

Messias Ferreira Baptista 
(1891 – 1974) 
Inicia atividade como comerciante – unipessoal 
Messias Baptista – em 1926. Cresceu, nomeadamente a 
nível de exportações, e, em 1953, constituiu a empresa 
Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Messias, 
mantendo-se na administração até 1973. 
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RALLY LEGENDS 
TROUXE CARROS
E PILOTOS LENDÁRIOS
AO BUSSACO
O Rally Legends, prova mítica que se realizou 
na Serra do Bussaco entre 4 e 6 de novembro, 
foi, nesta edição, alargada aos municípios de 
Mortágua e Penacova, não se centrando apenas 
no Luso e Mealhada. A prova contou com a 
participação de automóveis e pilotos dos lendários 
anos 80, inclusive com 30 equipas internacionais.

O Bussaco é o grande ícone em torno do qual o 
Rally Legends acontece e, nesta edição, foram 
reeditadas algumas das classificativas mais 
icónicas do rali de Portugal, como o Troço dos 
Cinco Caminhos, na zona de Penacova.

Para os presidentes das autarquias da Mealhada, 
de Mortágua e de Penacova este evento configura 
uma vontade comum de promover a região como 
um destino turístico, tendo como âncora o Bussaco.

Pedro Machado, da Turismo Centro Portugal, presente 
na apresentação desta sexta edição do Raly Legends, 
saudou o projeto conjunto e justificou o apoio da 

Turismo Centro Portugal considerando que o Legends 
é o tipo de evento que contribuiu para o reforço 
do posicionamento que a Região Centro pretende 
alcançar. 

DIA MUNDIAL DO ENOTURISMO

A Câmara Municipal da Mealhada integrou as comemorações do Dia 
Mundial do Enoturismo, que se assinalou a 13 de novembro, convidando 
os turistas a degustar o espumante e o vinho da região nos Postos de 
Turismo da Mealhada e do Luso - Bussaco.

“Criámos aqui uma experiência que é uma oportunidade de chamar 
a atenção do turista para este produto endógeno do nosso território 
e para a marca que procuramos afirmar, até porque, ao promover o 
vinho, estamos necessariamente a promover toda a nossa gastronomia”, 
sublinhou Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da 
Mealhada.

RECONHECIMENTO 
AOS MELHORES ALUNOS 
A Câmara Municipal da Mealhada realizou uma cerimónia de 
reconhecimento aos melhores alunos do Agrupamento de Escolas da 
Mealhada no 9.º, 10.º e 11.º anos de escolaridade, no ano letivo 2021/22.

A cerimónia de reconhecimento aos melhores alunos do Agrupamento 
Escolar da Mealhada procurou exaltar o percurso escolar de cada 
um dos alunos. “É um reconhecimento, um tributo, que distingue o 
vosso empenhamento, exigência, investimento, organização e método. 
É a forma de nós, representantes do município e da comunidade, vos 
transmitirmos publicamente que estamos orgulhosos do vosso valor”, 
sublinhou Gil Ferreira, vereador da Educação.

Foram distinguidas as alunas Ana Correia, Ana Branco e Mafalda Melo, 
que o ano passado frequentaram o 9.º ano de escolaridade, Mafalda 
Silva e Maria Pereira, que frequentou o 10.º ano, e Maria Semedo e Maria 
Ramos, que frequentou o 11.º ano no ano letivo 2021/22. 

“Este reconhecimento é importante, mas o melhor prémio é continuarem 
o vosso percurso de sucesso, desenvolverem as vossas capacidades, 
desenvolveram o nosso país e o mundo, e continuar a dar alegria às vossas 
famílias”, salientou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

A cerimónia contou com a atuação de Gabriela Almeida, da Oficina de 
Música da EB2 da Mealhada, orientada pela professora Maria Antónia Mota.

Foram também entregues as três bolsas de mérito às melhores alunas que 
apresentaram candidatura relativa ao ano 2021/2022. Receberam a bolsa 
de mil euros as alunas Mafalda Melo, Mafalda Silva e Ana Flor Marques.

/educação

4 MARAVILHAS
NA 40º FESTIVAL 
NACIONAL 
DE GASTRONOMIA 
DE SANTARÉM

A marca “Água | Pão | Vinho 
| Leitão. As 4 Maravilhas da 
Mesa da Mealhada” marcou 
presença no 40º Festival Nacional 
de Gastronomia de Santarém, 
que decorre até domingo. A 
participação do Município neste 
tipo de certames vai intensificar-
se com o objetivo de dar a 
conhecer a Mealhada como 
destino enogastronómico.

Esteve também presente no “Raia 
Business, Cultura e Negócios”, 
uma iniciativa da Câmara de 
Comércio da Região das Beiras 
em parceria com a associação 
de desenvolvimento regional, 
Territórios do Côa e Câmara de 
Comércio de Cáceres, que se 
realizou, de 3 a 5 de dezembro, 
no Alambique d’Ouro Hotel 
Resorts & Spa - Fundão.

“Pretendemos reposicionar a 
marca 4 Maravilhadas da Mesa 
da Mealhada, relançando-a, 
divulgando os nossos produtores 
e produtos próprios. O nosso 
objetivo é afirmar a Mealhada 
como destino enogastronómico 
e, para isso, vamos intensificar a 
presença em diversos certames 
e eventos, sublinha Filomena 
Pinheiro, vice-presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada,
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CÂMARA ASSEGURA REFEIÇÕES 
NAS ESCOLAS DE BARCOUÇO, 
ANTES E CASAL COMBA

A Câmara Municipal da Mealhada conseguiu, neste ano letivo de 2022/ 23, criar condições para assegurar 
o fornecimento de refeições no interior das escolas que não dispõem de cozinha e refeitório. Os alunos das 
escolas básicas de Barcouço, de Antes e de Casal Comba já não têm que se deslocar, para fora do recinto 
escolar, para almoçar.

É uma mudança que afeta algumas dezenas de alunos das três escolas. O Executivo de António Jorge Franco 
conseguiu criar condições para que as crianças passem a almoçar no recinto escolar, sem ter que se deslocar 
a outras entidades, como acontecia anteriormente. Esta alteração obrigou à reorganização do serviço de 
distribuição de refeições e, no caso de Antes e de Casal Comba, foi possível reorganizar os espaços escolares 
de forma criar um “refeitório”. Já em Barcouço, a solução passou mesmo pela instalação de um módulo refeitório 
no recinto escolar. 

“Desta forma, conseguimos que estas crianças, estes agregados familiares, tenham as mesmas condições, 
inclusive financeiras, que existem nas outras escolas do concelho, por exemplo nos centros escolares. Esta foi 
uma preocupação com que formos confrontados e tivemos que estudar as diversas hipóteses até chegarmos 
até à operacionalização desta solução”, explicou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, no 
decorrer de uma visita ao novo refeitório da EB1 de Barcouço. 

A EB1 de Casal Comba é frequentada por 33 alunos, a EB1 de Barcouço por 27 alunos e a EB1 de Antes por 12 
crianças. 

INVESTIMENTO DE 1,3 MILHÃO NA EDUCAÇÃO
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, um subsídio de 10.082 euros ao 
Agrupamento de Escolas da Mealhada para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) e para os jardins de infância. 
Com este apoio, o investimento global no setor da Educação ronda 1,3 milhão de euros, no ano letivo de 
2022/23.

O investimento previsto para o setor da Educação no concelho da Mealhada, no corrente ano letivo, estima-se 
em 1.297.467,11 euros. A maior fatia, que totaliza 605.154,95€, é relativa às refeições escolares, do pré-escolar ao 
12.º ano, com 1741 alunos inscritos. Segue-se o investimento nos transportes escolares, que ascende a 302.500,00€, 
abrangendo 589 alunos. A componente de Atividades de Animação e Apoio à Família, com 218 crianças 
inscritas, ascende a 260.369,13€, enquanto o custo com as Atividades de Enriquecimento Curricular, que são 
extensivas aos jardins de infância, está estimado em 82.001,63€ 

A estes valores somam-se ainda o investimento em leite escolar, de 23.979,55€, e em fruta escolar, de 13.379,85€. 
O apoio agora aprovado pelo Executivo Municipal, de 10.082€, destina-se à aquisição de material escolar e de 
apoio à atividade pedagógica no 1º CEB, bem como à promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades 
lúdicas e pedagógicas nos Jardins de Infância. O valor foi alcançado a partir de uma fórmula que atribui 
82,5€ por turma, acrescidos de 9€ por aluno, no 1.º CEB, e atribui 55€ por turma, acrescidos de 6€ por aluno, nos 
jardins de infância. 

“Com estes apoios e investimentos, a Autarquia continua a sua ação numa das áreas mais importantes da 
atividade política, que aqui se traduz na valorização da escola e das aprendizagens. Esta é, sem dúvida, uma 
das mais importantes ferramentas para o desenvolvimento da nossa comunidade e, por inerência, do nosso 
País”, sublinha Gil Ferreira, vereador da Educação da Câmara Municipal da Mealhada. 

PROGRAMA EDUBIKE 
FAZ “RODAR” BICICLETAS 
NAS ESCOLAS
As crianças das escolas e dos jardins de infância públicos 
do concelho da Mealhada já dispõem das bicicletas do 
Programa Edubike, que visa a promoção do uso da bicicleta 
em segurança.

O Edubike tem duas vertentes do Programa Operacional 
Pedalar: uma direcionada ao pré-escolar (PréPOP) e outra 
ao 1.º CEB (POP). O PréPOP é uma ferramenta “faz-de-conta”, 
onde se propõe que crianças com idade pré-escolar 
encarnem várias personagens e assumam diferentes 
papéis e funções: o polícia sinaleiro, o dono da estação 
de carregamento de energia elétrica das bicicletas, o 

encarregado do ecoponto e do centro de reciclagem, etc. 

O POP consiste num jogo de aprendizagem que estimula as crianças do 1.º CEB a perceberem melhor este 
conceito de mobilidade suave e ciclável e de cidadania, com ênfase na experimentação e na promoção da 
aprendizagem por via da interação. As crianças são ensinadas a respeitar todos os utilizadores da via pública, 
sejam condutores, peões ou utilizadores de qualquer meio de transporte, promovendo a segurança rodoviária. 

Para o desenvolvimento das várias iniciativas do programa, o Município de Mealhada disponibiliza diversos 
materiais  aos estabelecimentos de ensino: 10 balance bikes (bicicletas sem pedal); 20 capacetes; 8 bicicletas 
roda 20’’; 2 bicicletas adaptadas a crianças com Necessidades Educativas Especiais (Pré-escolar e 1º CEB); um 
conjunto de caixas previamente desenhadas para recriação da cidade no âmbito do PréPOP; transferes para 
pintura de chão de uma cidade de mobilidade e jogos populares para o POP; jogos amovíveis e preparados 
para recreio com quatro obstáculos em madeira (ponte d’equilíbrio, dá cá 5, árvore e sobe e desce).

Esta atividade integra um projeto mais amplo, designado de “Mealhada +: educação, bicicleta e 
sustentabilidade”, financiado pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Aviso nº779/2020. O projeto havia dado os 
primeiros passos em 2021, mas foi interrompido devido à situação de pandemia. 

MEALHADA TEM 
14 ECO-ESCOLAS 
São 14 as escolas ou jardins de infância do concelho 
da Mealhada que receberam, este ano, a bandeira 
verde Eco-Escolas, atribuída pela Associação 
Bandeira Azul Europa, numa cerimónia que 
decorreu em Valongo. 

As escolas ou jardins que mereceram a atribuição da 
bandeira verde Eco-Escolas são: EB2 da Mealhada, 
Jardim de Infância da Pampilhosa, Jardim de Infância do Canedo, Centro Escolar do Luso, EB1 de Antes, EB 
de Barcouço, Centro Escolar da Mealhada, Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa, Centro Educativo 
da Pampilhosa, Jardim de Infância da Quinta do Valongo, Escola Profissional Vasconcellos Lebre, Jardim de 
Infância de Antes, Jardim de Infância de Casal Comba e Jardim de Infância do Carqueijo. 

O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em 
Portugal desde 1996 pela ABAE. Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido 
pela escola, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. O programa é coordenado a nível 
internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos, 
metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e 
caraterísticas do meio envolvente.

O Município da Mealhada participa no programa desde 2008 (com um interregno entre 2010 e 2012). Neste 
projeto, presta apoio às escolas através do Centro de Interpretação Ambiental. 
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MEALHADA RUMO À AGENDA 2030 
E AOS OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada (CIA) recebeu um 
encontro da Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODSlocal), com os municípios da CIM - Região de Coimbra 
e da Região de Aveiro, que visou promover sinergias com agentes locais 
para o cumprimento do desígnio da Agenda 2030 e dos seus 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

Estes “Laboratórios Dinâmicos ODSlocal”, intitulados “Rumo a 2030 - 
Agentes locais em ação”, procuram encontrar potenciais sinergias entre 
a autarquia e os agentes locais empenhados em projetos locais de 
mudança e promover dinâmicas de partilha com a perspetiva sobre o 
contributo que constituem para a sustentabilidade local.

Na Mealhada, existem já dois projetos ODSlocal ancorados, o Centro 
de interpretação Ambiental e a Eco Quinta Villa Maria, da Living Place, 
enquadrados nos objetivos de Educação de Qualidade, Vida sobre a 
terra e Combate às mudanças climáticas. 

Mais informações em: https://odslocal.pt/ 

/ambiente

EMPREITADA DE LIMPEZA DE LINHAS 
DE ÁGUA E DE CAMINHOS FLORESTAIS 
A Câmara da Mealhada levou a cabo uma empreitada de limpeza 
de linhas de água e de caminhos florestais na sequência do grande 
incêndio florestal que assolou o concelho da Mealhada em 2016. Foi 
intervencionada uma área de mais de 10 hectares nas freguesias da 
Mealhada, do Luso e da Vacariça. 

A primeira fase da empreitada “Estabilização de emergência do 
Grande Incêndio Florestal no Concelho da Mealhada (Luso, Vacariça e 
Mealhada)” focou-se, sobretudo, na limpeza das linhas de água, sendo a 
segunda fase dedicada aos caminhos. 

A empreitada foi adjudicada no início de outubro e tinha como prazo de execução 90 dias.
O valor da empreitada é de 94.890 euros, sendo comparticipada pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural no âmbito de uma candidatura ao PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural. 
“É muito importante esta intervenção na medida em que um dos nossos objetivos é precisamente requalificar 
linhas de água e caminhos florestais de forma a que estes sejam úteis e apetecíveis, quer para fins agrícolas e 
florestais, quer para fins de lazer”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

CIDADE EDUCADORA 
REAFIRMA VALOR 
DA EDUCAÇÃO 
NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
A Câmara da Mealhada é uma das 90 cidades 
portuguesas que integra a rede de Cidades 
Educadoras, comprometendo-se com os objetivos de 
maximização da educação e formação cívica nas 
suas políticas públicas. 

O Dia Internacional das Cidades Educadoras, que se 
comemorou a 30 de novembro, sob o mote “Cidade 
de Paz e das Oportunidades”, foi assinalado, na 
Mealhada, com a participação de vários setores da 
sociedade, da educação à cultura e ao setor social, 
numa abrangência da comunidade paralela à que é 
plasmada nos princípios da Cidade Educadora. 

“Educar é mais do que ensinar. Na Cidade há muitas 
formas de formar e de educar e esse é o nosso papel 
enquanto comunidade. Formar e educar em tudo: nas 
artes, na cultura, no desporto, na educação ambiental, na 
literacia para os media, na sustentabilidade económica, 
na educação inclusiva, no direito à educação”, referiu Gil 
Ferreira, vereador da Educação e Cultura. 

A cerimónia, que contou com a interpretação do hino 
das Cidades Educadoras, pela Oficina da Música 
da EB2 da Mealhada, com a Tuna da Universidade 
Sénior CADES, com a presença da APPACDM – Centro 
Santo Amaro de Casal Comba e com o hastear 
de bandeiras e largada de pombas, foi o culminar 
de uma semana com diversas atividades, desde 
sementeiras a plantações e oficinas de reutilização de 
materiais para os murais propostos pela Associação 

Internacional das Cidades Educadoras.

“As Cidades Educadoras realçam as políticas de 
educação, mas quero salientar a vertente da educação 
que devemos uns aos outros, nos locais de trabalho, 
nas aldeias, nas cidades, em casa. Temos todos que 
partilhar e vivenciar a paz, a inclusão, o amor e o 
carinho, porque acredito que a educação começa 
nas relações pessoais”, afirmou António Jorge Franco, 
presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Recorde-se que o Município da Mealhada integrou a 
Associação Internacional das Cidades Educadoras 
em 2017.  Com a celebração do Dia Internacional, este 
ano sob o mote “A Cidade Educadora, cidade da paz 
e das oportunidades”, o Município procura mobilizar 
agentes sociais para a junção de esforços na 
promoção da paz, da convivência, da solidariedade 
e da inclusão. 

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 
CONTA 35 MIL PARTICIPANTES EM SETE ANOS
O Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada (CIA) assinalou, no início de outubro, o sétimo aniversário 
com intensa de atividade dirigida a públicos tão diferenciados como o pré-escolar, primeiro ciclo, secundário 
ou terceira idade. Em sete anos, já passaram pelas múltiplas atividades cerca de 35 mil pessoas. 

Se nos últimos dois anos a ligação do CIA à comunidade foi mais à distância, devido à pandemia, através do 
novo site (ciamealhada.cm-mealhada.pt), este ano a atividade presencial voltou em força, com os grupos de 
crianças, jovens e idosos do concelho e também de instituições da região.  Desde janeiro de 2021 que passaram 
pelo CIA cerca de 9 mil pessoas, recuperando a tendência crescente que se verificava até 2019, ano em que se 
registaram 6969 participantes.

Criado em outubro de 2015 
pelo Município da Mealhada, o 
CIA tem como missão informar, 
educar e alertar para os 
desafios da preservação da 
natureza e do nosso planeta, 
através da dinamização 
de diversas iniciativas 
direcionadas aos diferente 
públicos: oficinas, jogos 

interativos, sessões de informação e de sensibilização, 
exposições e acolhe ainda projetos específicos como 
o programa Eco-Escolas, da Associação Bandeira 
Azul da Europa, e o Projeto Rios, da ASPEA – 
Associação Portuguesa de Educação Ambiental. 

“Trata-se de um espaço importantíssimo de 
intervenção na comunidade. Numa época em 
que é premente chamarmos todos à questão 
ambiental, o CIA assume esse papel, logo com 
as crianças e jovens, mas vai mais além e 
envolve também a comunidade sénior. E é de 
facto uma mais valia para a comunidade, como 
se pode verificar, por exemplo, com a oficina 
de armadilhas de vespas asiáticas que, sendo 
construídas pelos jovens, são depois entregues 
à população”, 
sublinha Gil Ferreira, vereador da Educação. 
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/cultura

Teatro com Ruy de Carvalho, Virgílio 
Castelo e Teresa Guilherme 
Um dos grandes destaques na área do teatro é Ruy 
de Carvalho, que sobe ao palco a 18 de março, 
num espetáculo em que vai abrir o seu coração e 
contar histórias inéditas da sua longa e inspiradora 
carreira. No mesmo registo a solo, Teresa Guilherme 
apresentará, no dia 29 de abril, a comédia “Agora é 
que são elas“.Ainda em abril, no dia 15, o Cineteatro 
Messias acolhe “Ficheiros Secretos”, de Luís Osório, 
num espetáculo concebido a partir do livro com o 
mesmo nome. Em maio, a 13, o ator, autor e encenador 
Virgílio Castelo, ao lado da jornalista e escritora 
Maria Elisa Domingues, dará vida à peça de teatro 
“Love Letters”, que retrata uma história de amor. 

Música com Márcia, Teresa 
Salgueiro, Noble e Dan Livingstone
Na música, logo no dia 4 de fevereiro, chega um 
espetáculo de homenagem a uma das bandas mais 
emblemáticas de sempre – os Dire Straits – onde 
serão recriadas as músicas que a voz e guitarra de 
Mark Knopfler tornaram inesquecíveis. Segue-se, 
no dia 25, Noble, um dos artistas mais proeminentes 
em território nacional, como comprovam os êxitos 
alcançados com “Honey”, que atingiu o primeiro lugar 
da tabela dos temas mais tocados nas rádios, ou 

“Beautiful”. Depois, é a vez do artista internacional Dan 
Livingstone, um guitarrista de topo vindo do Canadá, 
que irá transportar o público por uma viagem no 
tempo, passando pelo ragtime, swing, blues e folk mais 
tradicional. Na primeira parte do seu concerto, atuará 
PAMA, músico residente na Mealhada.
No primeiro dia de abril, Teresa Salgueiro, ex-
vocalista dos Madredeus, pisará o palco do 
Cineteatro Messias para um concerto que refletirá 
a influência de compositores e intérpretes que 
marcaram o nascimento da democracia em Portugal. 
No dia 20 de maio, Márcia, cantora já considerada 
um dos maiores talentos do país, brindará o público 
com um concerto baseado no seu disco novo “Picos e 
Vales”.

Musicais infantis e espetáculo 
de stand-up comedy
A programação do primeiro semestre de 2023 
também promete diversão para todas as idades. No 
dia 11 de fevereiro, há stand-up comedy, com Luís 
Franco-Bastos. 
Um mês depois, a animação estará garantida 
para os mais novos com o musical infantil “Os Três 
Porquinhos”. A 28 de maio, na semana em que se 
comemora o Dia Mundial da Criança, haverá novo 
espetáculo infantil com “Pinóquio – Uma aventura 
musical”.

Entre setembro e dezembro deste ano, o Cineteatro Messias acolheu vários espetáculos, 
muitos dos quais com lotação esgotada. Foi incrível a adesão do público! 

Imensamente gratos pela preferência! Esperamos continuar a merecê-la em 2023!

Entre janeiro e junho do próximo ano, o Cineteatro Messias vai continuar a celebrar a cultura em toda a sua 
diversidade. Pelo seu palco vão passar grandes nomes da música, do teatro, da comédia e da dança como 
João Baião, Luís Franco-Bastos, Noble, Ruy de Carvalho, Luís Osório, Teresa Guilherme, Virgílio Castelo, Teresa 
Salgueiro, Márcia e Dan Livingstone. 

“A aposta na Cultura, aqui no Cineteatro e, em geral, no Município, é um dos eixos estruturantes do nosso 
programa. É um bom investimento e uma mais-valia para o concelho. E é com enorme satisfação que ouvimos 
referir a Mealhada, fora do município, como um importante dinamizador cultural, seja com artistas de âmbito 
nacional – e até internacional como é o caso da digressão de Dan Livingston - seja com a abertura às nossas 
coletividades”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, na conferência de imprensa 
de apresentação da programação para o primeiro semestre, realizada, a 29 de dezembro, no Cineteatro Messias.

Este semestre segue a linha programática do último ano: diversidade de espetáculos – do canto à música, da 
dança ao teatro, da comédia ao musical infantil ou à stand-up comedy -, com múltiplos registos capazes de 
agradar a diferentes públicos. “Apraz-nos muito dizer que o Cineteatro Messias adquiriu já uma centralidade 
em termos regionais. Esta é uma casa de cultura, com uma enorme diversidade de propostas, das comerciais às 
mais experimentais, procurada por grandes artistas nacionais e que alberga também as produções das nossas 
coletividades”, salientou Gil Ferreira, vereador da Cultura. 

Orquestra Clássica do Centro e João Baião abrem o ano
O ano abre com um concerto de Ano Novo, no dia 8 de janeiro, com um ensemble da Orquestra Clássica do 
Centro, acompanhado pela belíssima voz da soprano Marina Pacheco. Depois, a 13 e 14 do mesmo mês, João 
Baião sobe ao palco para apresentar três sessões da comédia musical “Monólogos da Vacina”.
Em janeiro, o público conta ainda, no dia 20, com a peça “A Aia”, da companhia de teatro Caixa de Palco, 
adaptada do conto de Eça de Queirós, e, a 28, com um espetáculo de dança de Vanessa Cunha, que terá, na 
primeira parte, a participação das duas escolas de dança do concelho – Academia de Dança do Hóquei Clube 
da Mealhada e Dance With Heart. A Caixa de Palco volta ao Cineteatro Messias, no dia 3 de fevereiro, com a 
peça de teatro “O Príncipe Nabo”, criada a partir da obra de Ilse Losa, e, a 26 de março, integra, juntamente 
com as companhias de teatro do concelho Aguarela de Memórias, Grupo Cénico de Santa Cristina e Oficina de 
Teatro do Cértima, o espetáculo de comemoração do Dia Mundial do Teatro “Uma lenda nunca vem só”.

NOVA PROGRAMAÇÃO DO CINETEATRO MESSIAS 
CONTA COM JOÃO BAIÃO, NOBLE, RUY DE 
CARVALHO, TERESA GUILHERME E MÁRCIA
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BIBLIOTECA DA MEALHADA 
CELEBROU 18.º ANIVERSÁRIO 

A Biblioteca Municipal da Mealhada celebrou o 
18.º aniversário, a 29 de novembro, com uma peça 
de teatro que conta como nasceu o livro, fazendo o 
paralelismo com a evolução da humanidade.

A Biblioteca Municipal da Mealhada abriu portas em 
novembro de 2004, tornando-se numa casa de cultura, 
de livros e de estudo para a população do Município. 
Mais do que o local de recolha de publicações, a 
Biblioteca rege-se por uma estratégia de proximidade 

para com a comunidade, dinamizando iniciativas diversificadas como encontros com escritores, ateliês, feira do 
livro, o clube de leitura ou rubricas como os serões de contos. 

“O nosso objetivo passa por criar mais oferta, com propostas transversais às diversas faixas etárias. É levar 
a Biblioteca à comunidade, afirmá-la como um lugar de vida em torno do livro e da leitura, e como espaço 
dinâmico e participado, de debate e de criação”, sublinhou Gil Ferreira, Vereador da Cultura. Neste dia de 
aniversário, a Biblioteca oferece ao público a peça “Era uma vez... o Livro”, que retrata a evolução do livro em 
paralelo com a da humanidade. 

A Biblioteca Municipal da Mealhada, localizada no núcleo central da cidade, tem diversas áreas, 
nomeadamente secção de leitura geral, secção infantojuvenil, sala polivalente, mediateca e zona de leitura de 
jornais. No seu dia-a-dia, disponibiliza vários serviços e experiências gratuitos, como workshops, exposições, 
colóquios e atividades direcionadas ao público infantil ou sénior, como sejam a hora do conto ou oficinas 
temáticas de promoção do livro e da leitura.

JOSÉ MILHAZES  EM 
“PALAVRA DE AUTOR” 
José Milhazes, jornalista e escritor, com vasto 
conhecimento da União Soviética e da Rússia, 
esteve na rubrica “Palavra de Autor”, da Biblioteca 
Municipal da Mealhada, onde, perante uma plateia 
de mais de meia centena de pessoas, partilhou 
os seus conhecimentos, pensamentos e receios 
relativamente à guerra Rússia – Ucrânia. 

Com 38 anos de realidade, primeiro soviética, depois 
russa, José Milhazes partilhou a sua visão sobre o 
conflito atual, afirmando “não estar ainda a ver a 
fórmula da Paz”, “numa guerra com características de 
guerra civil”, que “vai gerar ódio entre dois povos e 
levará muito tempo a sarar”.

Milhazes referiu ainda que a “Rússia não vai vencer 
esta guerra, mesmo que militarmente fique com 
posições ocupadas, porque os gastos são de tal forma 
que a Rússia vai sofrer um atraso de 30 anos”.
O escritor, que confessou não o ser porque 
não escreve ficção, falou ainda da sua obra, 
nomeadamente do livro “A mais breve história da 
Rússia”, com edição já este ano, apesar do autor 
clarificar que estava a ser escrito há algum tempo. 
José Milhazes é autor de diversas obras como 
“Cunhal, Brejnev e o 25 de abril (2020), “Do Porto 
ao Gulag” (2020), “Os Blumthal” (2019) ou “As Minhas 
Aventuras no País dos Sovietes” (2017).
Esta rubrica, que teve o apoio dos CTT, contou 

com um momento cultural de música e canto, 
protagonizado por Svetlana, ucraniana, com 48 anos, 
refugiada em Portugal. Formada pela Universidade 
Pedagógica Nacional de Glukhov, até fevereiro 
deste ano, era professora de música num orfanato 
que acolhia crianças com deficiência. Desde julho, 
trabalha na Mealhada, no restaurante Pic-Nic.

Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara da 
Mealhada, agradeceu a José Milhazes, a Svetlana 
e ao moderador Bruno Paixão, docente universitário 
e especialista em comunicação política, a 
disponibilidade para partilharem com a comunidade 
mealhadense o seu tempo e as sua experiências e 
vivências. 

José Milhazes foi o terceiro convidado da rubrica 
“Palavra de Autor”, que contou, anteriormente, com as 
participações de Rodrigo Guedes de Carvalho e de 
Pedro Chagas Freitas.

“BUSSACO COM HISTÓRIA” REINTERPRETA 
MATA E DÁ ORIGEM À CRIAÇÃO DE BROCHURA 
 
“Bussaco com história” foi a produção que encerrou a 
“Programação Cultural em Rede – Marcos históricos 
– Invasões Francesas: A encruzilhada do Bussaco”, 
um programa que uniu os municípios de Mealhada, 
Mortágua e Penacova em torno do Bussaco, durante 
mais de um ano. Neste último espetáculo, dezenas de 
pessoas foram levadas a reinterpretar os locais mais 
emblemáticos da Mata e será mesmo criada uma 
brochura – guião para os visitantes do Bussaco. 

“Este espetáculo “Bussaco com história” espelha 
bem o espírito da programação “Marcos Históricos”: 
por um lado, uma vertente de lazer e de cultura 
imediatos, de espetáculo, mas, por outro, preencheu 
o objetivo de criar legado cultural pertença do 
Município, habilitado a voltar a cena, a ser recriado 
e potencializado em diversas dimensões”, sublinhou 
Gil Ferreira, vereador da Cultura da Câmara da 
Mealhada em jeito de balanço.  
“Bussaco com história” é um espetáculo itinerante 
e interpretativo que levou o público a percorrer 
os locais mais emblemáticos da Mata do Bussaco, 
com a teatralização de alguns episódios da história 
do Bussaco. O guião e representação estiveram a 
cargo da Caixa de Palco, em parceria com outras 
associações, e o projeto implica ainda a criação 
de uma brochura-guião para a Mata. “Estas duas 

dimensões são, para nós, importantíssimas: o 
envolvimento das associações locais, que puderam 
assim ter acesso a receita na época difícil de 
pandemia, e a criação de mais valias culturais.  Esta 
brochura é mais um elemento que enriquece a visita 
ao Bussaco”, sublinhou Gil Ferreira. 

Já com o projeto “Terra Queimada – Invasão e 
resistência”, também da Programação Cultural em 
Rede, o Município da Mealhada optou por criar uma 
coletânea de histórias, oito episódios de histórias 
sobre as invasões francesas, que foram representadas 
nos três municípios e que partem de um texto 
dramático original de que a Autarquia é proprietária 
e que poderá ser usado, no futuro, por associações 
ou agentes turísticos. Deu igualmente origem a um 
e-book, disponível em http://ebookterraqueimada.pt/ e 
a um filme, realizado por Paulo Fajardo, entre outras 
iniciativas.

“Julgo termos aqui bases e produtos culturais sólidos 
para que, no futuro, uma associação ou um agente 
turístico possam dinamizar e voltar a trazer a cena. 
Também nesse sentido este foi um projeto de ganhos 
culturais”, concluiu Gil Ferreira. 

APOIO DE 75 MIL EUROS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 

A Câmara Municipal da Mealhada atribuiu um apoio global de 75 mil euros às associações culturais e 
recreativas no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo do Município. 

Foram 31 as associações que apresentaram candidatura ao Programa em áreas de atividade tão distintas como 
o teatro, a música, o teatro, a dança, o folclore, a columbofilia, as escolas de samba ou as filarmónicas. 
“Tivemos 31 candidaturas, mas existem, no concelho, mais de meia centena de associações, o que revela a 
riqueza cultural da nossa comunidade. Cada uma destas associações cumpre um papel fulcral na comunidade 
e vive muito do trabalho e da dedicação dos seus elementos. É, por isso, com regozijo que atribuímos este 
apoio, mediante a regras deste programa”, afirmou Gil Ferreira, vereador da Cultura. 

O Programa de Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo do Município tem como objetivo apoiar as 
associações concelhias e assenta no reconhecimento, por parte do Município, do papel do associativismo 
em termos de dinamização cultural, mas também em termos sociais, na medida em que contribui, de forma 
significativa, para o cimentar de laços entre as pessoas, fortalecendo a comunidade.
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GALA DOS MUNICÍPIOS AMIGOS DO DESPORTO 
E DAS AUTARQUIAS SOLIDÁRIAS NA MEALHADA
 
O Cineteatro Messias foi palco da Gala de Entrega dos Galardões dos Municípios Amigos do Desporto e das 
Autarquias Solidárias, no dia 25 de novembro.

Mais de setenta autarquias estiveram presentes na cerimónia de entrega do galardão que premeia as suas boas 
práticas na área desportiva, como é o caso do Município da Mealhada, distinguido há sete anos consecutivos. 
Relativamente às Autarquias Solidárias compareceram mais de 25 autarquias, galardão que a Mealhada 
também recebeu, pela segunda vez.

O Galardão “Município Amigo do Desporto”, atribuído pela plataforma “Cidade Social”, resulta de um programa 
dirigido às autarquias que pretende aumentar o valor da intervenção dos municípios portugueses nas áreas do 
Desporto. Já o das Autarquias Solidárias pretende reconhecer as boas práticas realizadas pelas autarquias que 
contribuam para o desenvolvimento de sociedades mais solidárias e equitativas.

Os programas procuram ainda constituir uma rede de municípios portugueses, um grupo de partilha de boas 
práticas, de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de 
atividades físicas e no desenvolvimento desportivo e na Ação Social, realizando-se, ao longo do ano, grupos de 
partilha e de contacto entre as diferentes autarquias, ações de formação para capacitação dos técnicos, bem 
como distinções temáticas.

São editadas publicações para partilhar as boas práticas, nomeadamente uma revista bimensal e um livro, este 
ano, no desporto, subordinado ao tema Envelhecimento Ativo e Saudável e, na ação social, subordinado ao 
tema Intervenção Social Autárquica, tendo o município da Mealhada dado o seu contributo com a partilha das 
suas atividades e programas.

Dado serem, atualmente, 167 os Municípios Amigos do Desporto e 50 as Autarquias Solidárias, foi necessário 
realizar diversas sessões, tendo a Mealhada sido selecionada também “como forma de reconhecer o seu 
elevado desempenho, tanto no Desporto como na Ação Social”, explicou o responsável nacional pelos 
programas, Pedro Mortágua Soares, sublinhando que a Mealhada está em destaque nestes dois programas, 
“representando uma das autarquias de referência a nível nacional”.

APOIO DE 130 MIL EUROS 
PARA ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a atribuição de um subsídio de 130 mil 
euros a diversas associações desportivas, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo (PAAD). 

O apoio às associações desportivas é anual e o montante é apurado com base nas normas do PAAD, que 
pontua diversos aspetos, desde o número de atletas ao número de equipas, passando pela valorização do 
corpo técnico e médico. Para o ano 2022, o montante global alocado é de 130 mil euros, mais 15 mil euros do 
que em 2021, sendo distribuído mediante a pontuação obtida por cada uma das associações. 

Concorreram ao apoio 15 associações, que desenvolvem modalidades tão diversificadas como Pesca, Futsal, 
Andebol, Futebol, Hóquei, Ténis ou Karaté, entre outras. A entrega anual dos subsídios traduz o reconhecimento, 
por parte da Câmara Municipal da Mealhada, do papel fundamental que as associações desportivas 
desempenham no âmbito da formação e promoção do desporto.

Os contratos programa foram assinados dia 27 de dezembro, no salão nobre da Autarquia.

CÂMARA APROVA 
NOVO PROTOCOLO COM 
HÓQUEI CLUBE DA MEALHADA
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de 
Executivo Municipal, o novo protocolo de cedência do 
Pavilhão Municipal da Mealhada ao hóquei Clube da 
Mealhada, atualizando o valor monetário para a gestão 
do mesmo para 1.500 euros. 

O protocolo de cedência do Pavilhão Municipal de 
Mealhada ao Hóquei Clube da Mealhada atualmente 
em vigor não responde às efetivas necessidades de 
gestão desta instalação desportiva. Assim, António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, propôs 
a atualização do valor mensal inerente à gestão do mesmo para 1500 euros. “Este valor, de 1000 euros, não 
é atualizado há 20 anos e achamos que é um valor curto para a gestão, limpeza, pessoal, dinamização e 
pequena manutenção daquele espaço”, afirmou. 

O protocolo implica que o Hóquei Clube da Mealhada assegure a atividade própria das instalações e os 
encargos decorrentes do seu normal funcionamento, nomeadamente, pessoal de limpeza e gestão de espaço, 
despesas de pequena gestão corrente, tais como pequenas intervenções de eletricidade, consumíveis de higiene 
dos espaços de utilização comum, despesas com gás, água, saneamento e recolha de RSU. 
Deve ainda manter o pavilhão em funcionamento entre as 9h00 e as 13h00, e as 15h00 e as 23h00, garantir a 
permanência de pessoal necessário à adequada vigilância das instalações e garantir o desenvolvimento de 
três modalidades desportivas para além do Hóquei em Patins. 

/desporto

APOIOS
  Futebol Clube da Pampilhosa   26.860,93€
  Grupo Desportivo da Mealhada   24.174,83€
  Hóquei Clube da Mealhada   21.041,06€
  Centro Recreativo de Antes   10.245,03€
  Clube Desportivo do Luso   9.384,11€
  Sport Clube Carqueijo    9.280,79€ 
  Atlético Clube do Luso    6.543,05€
  Luso Ténis Clube    5.923,18€
  Associação Trilhos Luso Bussaco   4.890,07€
  Ass. Hum. Bombeiros Voluntários da Mealhada (Natação) 4.235,76€
  Núcleo de Karaté da Pampilhosa   2.445,03€
  Casa do Povo da Vacariça   2.324,50€
  Associação P8 Academia de Futsal  1.153,64€
  Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso 774,83€
  Ass. Desp. e Cultural dos Pescadores da Pampilhosa 723,19€
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MEALHADA DISTINGUIDA PELO IPDJ 
POR BOAS PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO JOVEM
O Município da Mealhada foi distinguido com o Prémio 
Regional de Boas Práticas de Voluntariado Jovem, do 
Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) numa 
cerimónia que decorreu, em dezembro, em Estarreja. Já no 
final de novembro o Município havia sido distinguido como 
“Melhor Entidade Pública Promotora de Voluntariado Jovem”, 
pelo IPDJ. 

Este prémio do IPDJ tem como objetivo “reconhecer a 
organização e/ou promoção de atividades de voluntariado 
jovem e potenciar modelos de organização”. “Este é o 
reconhecimento do trabalho realizado em 2022 e um enorme 
incentivo aos jovens e aos serviços municipais, principalmente 
ao CIA e à Zona 231 Mealhada. A participação ativa dos 
jovens é essencial para o crescimento da nossa comunidade 
e é isso que sentimos, diariamente, com os desafios que nos 
colocam. 2023 está a desenhar-se de forma muito positiva e é 
muito motivador trabalhar assim”, realçou Hugo Silva, vereador 
com o pelouro da Juventude. 

Tal como a distinção recebida em novembro, este prémio refere-se 
ao programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas na 
Mealhada”, que foi ancorado no Centro de Interpretação Ambiental, 
envolvendo outros setores da autarquia, como os da Juventude, da 
Educação e do Ambiente. Durante 15 dias, 12 jovens envolveram-se em 
múltiplas iniciativas, desde a limpeza de lagos e sargetas à criação 
de caixas-abrigo ou compostores, recolha e separação de resíduos, 
recolha de beatas, bem como participação em ações de controlo de 
acácia e erva-das-pampas e em ações de sensibilização e educação 
ambiental junto de crianças.  

Com este prémio, o IPDJ procura reconhecer a organização e/
ou promoção de atividades de voluntariado, ao abrigo dos Programas 

Agora Nós e Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, com práticas com 
impacto junto da comunidade e determinantes para a aquisição pelos jovens voluntários, através da 

aplicação de metodologias de educação não formal e informal, de competências pessoais e sociais e de hábitos de 
participação cívica. 

/juventude

MEALHADA
VAI TER
“AUTOCARRO 
ZONA 231” 
A Câmara da Mealhada vai criar o Autocarro Zona 
231, um espaço dedicado à juventude do concelho 
que, instalado no Parque da Cidade, funcionará como 
uma extensão das atividades e políticas de juventude, 
no âmbito do recém-criado Gabinete de Inovação e 
Juventude. A criação da imagem gráfica do autocarro 
foi um desafio lançado à comunidade, através de um 
concurso cujo vencedor foi José Fernandes.

O Autocarro Zona 231 será criado a partir da 
reutilização e adaptação de um autocarro municipal 
em fim de vida, um pouco à semelhança da 
BiblioMealhada, que se transformou numa biblioteca 
sob rodas a percorrer aldeias e vilas do Município.
O veículo será adaptado de forma a ser um 
espaço dinâmico, moderno, útil e potenciador de 
experimentação diversificada para os jovens do 
concelho, que ficará estacionado no Parque da 
Cidade da Mealhada. Na parte da frente, no lugar 
do condutor, existirá um pc gamming e um local 
destinado a exposição e experimentação de robótica 
e programação, com uma mesa central e bancos 

móveis ao seu redor. Na parte de trás, terá um 
miniauditório multiusos, insonorizado, com projeção 
de filmes e playstation. A bagageira do autocarro 
servirá para guardar algum material para atividades, 
como por exemplo, jogos de tabuleiro e material que 
será colocado na parte exterior do autocarro para 
uma zona de convívio com mesas e cadeiras para 
esplanada, puffs, chapéus de sol e paletes. 

Identificado o veículo, o início da sua transformação 
passa pela imagem gráfica do mesmo. Para a 
criação desta, foi lançado um concurso de design, 
cujo vencedor foi José Fernandes. Os trabalhos foram 
avaliados por um júri, considerando a originalidade, 
a criatividade e a qualidade da imagem, e pela 
votação do público no instagram Zona 231. 

MEALHADA, LUSO, BUSSACO ENTRAM 
NA ROTA DO NOMADISMO DIGITAL
O Luso, com a mais valia da Mata do Bussaco, tem todas as condições para ser um destino apetecível para 
nómadas digitais de todo o mundo. Quem o afirma é Gonçalo Hall, criador da Digital Nomad Association, que 
esteve no Luso a apresentar o impacto desta nova forma de trabalho remoto nos territórios. 

Gonçalo Hall partiu do exemplo do projeto de nomadismo digital já implementado na Madeira, concretamente 
na Ponta do Sol, para explicar as vantagens e impactos que os nómadas digitais podem trazer às comunidades. 
“Com este projeto, a Ponta do Sol, desconhecida para o mundo, passou a estar referenciada em mais de 200 
publicações mundiais. Com um investimento de 35 mil euros, o Governo Regional conseguiu impactos de 
milhões de euros. É isto que queremos fazer no resto do território”, sublinhou. 

Para o conseguir, Gonçalo Hall conta com trunfos que o país apresenta: a cultura, a gastronomia, a segurança, 
o clima e o sentido de comunidade. “O sentido de comunidade é muito importante. O nómada digital não é 
um turista. É alguém que quer ter a sensação de pertença, de integração na comunidade. E é por isso que a 
criação de uma comunidade e integração com os residentes é muito importante”, destacou.  
“É fulcral a existência de uma estrutura social em que seja fácil para o nómada digital estar e ter acesso a 
eventos. É preciso construir uma infraestrutura pensada e dedicada para os hábitos destas pessoas, que passa 
não só pelos espaços de trabalho, bem como atividades focadas e orientadas para estas comunidades. Os 
nómadas movem-se muito entre comunidades e não tanto entre destinos”, sublinhou.

Hugo Silva, vereador da Câmara Municipal da Mealhada, afirmou o interesse do Município em integrar esta 
rota do nomadismo digital.  “Este é o pontapé de saída para acolher e contribuir para que o nomadismo possa 
ter desenvolvimento sustentado no nosso território e na nossa região. Assumimos que é importante ter uma 
oferta diferenciada que permita que outros públicos possam viver o nosso território e que nos ajudem a torná-lo 
mais visível”. 
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RECUPERAÇÃO DO CHALET SUIÇO 
ASCENDE A DOIS MILHÕES DE EUROS
A Câmara da Mealhada assinou a consignação 
da empreitada “Reabilitação do Chalet Suíço”, na 
Pampilhosa, no valor de 1.798.242,90€ (+ IVA), tendo 
como prazo de execução um ano.  
A obra de reabilitação do Chalet Suíço (Chalet 
Suisso na grafia da época) vai recuperar totalmente 
o emblemático edifício que marca a paisagem da 
Pampilhosa, nomeadamente a zona da Estação de 
Caminhos de Ferro. 

A intervenção inclui trabalhos de restauro, de 
estuques, pinturas e outros revestimentos, de 
carpintaria, de canalizações e condutas, de 
ajardinamentos, de instalações elétricas, de 
infraestruturas de telecomunicações, de sistemas de 
extinção de incêndios, de segurança e de deteção, 
de instalações de elevação, de aquecimento, 
ventilação, ar condicionado e refrigeração, e de 
impermeabilizações e isolamentos.

O ‘Chalet Suisso’  foi edificado em 1886 com o objetivo 
de acolher e permitir descanso aos viajantes de 
maior estatuto social. O imóvel foi mandado construir 

por Paul Bergamin, um cidadão suíço, e era usado 
como hospedaria e residência familiar. A arquitetura 
do imóvel denuncia influências do estilo dominante 
na Suíça do século XIX. Outro elemento distintivo do 
edifício prende-se com a utilização de barro vermelho 
da região nas fachadas, guardas e guarnições. O 
edifício desenvolve-se em quatro pisos. A hospedaria, 
com cozinha, sala de jantar e quartos, localizava-
se no piso imediatamente por cima do rés-do chão/ 
cave.

Entre esses quartos, encontrava-se o “quarto real”, que 
a família real ocupava durante as suas viagens pela 
Beira e paragem para transbordo ou vinda para o 
Bussaco. Esse quarto terá sido usado pela primeira 
vez na noite de 18 para 19 de maio de 1886, quando 
D. Carlos veio à Pampilhosa receber a sua noiva, a 
princesa D. Amélia. 

O edifício foi adquirido pelo Município da Mealhada 
em 2017 com o objetivo de ser colocado ao serviço da 
Cultura. 

CÂMARA RENOVA 
RELVADO 
SINTÉTICO 
NA MEALHADA 

A Câmara da Mealhada assinou 
a consignação da empreitada de 
substituição do relvado sintético do 
Campo de Treinos da Mealhada, 
no valor de 149.581,60€ (+ IVA). 

Já tiveram início as obras de 
substituição do relvado sintético do 
Campo de Treinos da Mealhada, 
contíguo ao Estádio Dr. Américo 
Couto do Grupo, um espaço ao 

serviço do Grupo Desportivo da 
Mealhada (GDM) usado, sobretudo, 
para os escalões de formação do 
clube. 

A obra decorreu durante dois 
meses e implicou a remoção da 
relva sintética, drenagem de águas 
pluviais e instalação de relva 
sintética.

“Trata-se um equipamento muito 
usado por crianças e jovens que 
já não apresentava as melhores 
condições e, por isso, optámos pela 
sua substituição”, explicou António 
Jorge Franco, presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada. 

GOVERNO ASSEGURA 850 MIL EUROS PARA 
NOVO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO 
 
Está assinado o Contrato-Programa da Construção do Novo Edifício dos Paços do Concelho da Mealhada, 
em que o Governo assegura uma comparticipação de cerca de 850 mil euros, cerca de 15% do valor elegível 
da obra, que ronda os 5,5 milhões de euros. Na cerimónia de assinatura do contrato-programa, o presidente 
da Câmara da Mealhada chamou a atenção do Governo para outra intervenção urgente: a reabilitação do 
edifício do Tribunal da Mealhada. 

António Jorge Franco agradeceu “o empenho pessoal” do secretário de Estado da Administração Local e 
do Ordenamento do Território, Carlo Miguel, mas garantiu que voltará a procurar o apoio Governo. “O novo 
edifício ascende a mais de 5 milhões de euros. Por isso, senhor secretário de Estado, não estranhe que lhe 
voltemos a bater à porta na procura de outras formas de financiamento, se não em 2023, nos próximos anos. É 
essa a nossa obrigação para com a população da Mealhada: procurar, insistir, conseguir soluções para o bom 
governo da nossa autarquia”, afirmou António Jorge Franco. 

E na lista de prioridades identificou a recuperação do edifício municipal onde está instalado o Tribunal da 
Mealhada, sem qualquer contrapartida para a Autarquia. “Não posso deixar passar esta oportunidade sem 
referir uma outra obra prioritária. Falo do edifício municipal onde está instalado o Tribunal da Mealhada, 
um edifício histórico, mas que apresenta graves deficiências e necessita de obras urgentes. É mais um projeto 
avultado a que teremos que dar resposta para benefício da população e contamos com o Governo para nos 
apoiar”, afirmou o autarca. 
Ao repto lançado pelo presidente da Câmara da Mealhada, Carlos Miguel, respondeu que a obra “é 
perfeitamente integrada no PT 2030, desde que cumpra todos os pressupostos da sustentabilidade”. “Pode 
começar a bater à porta da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro”, afirmou o 
Governante. 

/obras

CONSTRUÇÃO 
DE RESERVATÓRIO 
E ADUTORA 
DO CARQUEIJO
833.413€
de investimento

EMPREITADA 
PARA REDUÇÃO 
DE PERDAS 
DE ÁGUA
736.500€
de investimento

OBRA 
DE REPARAÇÃO 
DO PAVILHÃO 
DE BARCOUÇO
9.000€ (+IVA)
de investimento
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SIT FLEXI ALARGADO 
A SITUAÇÕES EXCECIONAIS 
E A ESTAÇÕES DE CAMINHO 
DE FERRO

O programa “Sit Flexi – Transporte a pedido”, que 
permite aos munícipes a requisição de táxis a preços 
mais acessíveis, vai passar a assegurar o transporte 
para as estações de caminho de ferro da Mealhada, 
Pampilhosa e Luso. Será também alargado a todo 
o Município em situações excecionais, como sejam 
o transporte para consultas ou de pessoas com 
mobilidade reduzida, sendo analisadas caso a caso. 

Este alargamento das rotas, com a inclusão de um ponto de destino nas estações de Caminho de Ferro 
da Mealhada, Pampilhosa e Luso possibilita uma resposta integrada em termos de mobilidade, ligando o 
transporte a pedido ao caminho de ferro, facilitando, assim, a mobilidade para destinos exteriores ao concelho. 
O Sit Flexi é um programa da CIM- Região de Coimbra e das autarquias que procura dar resposta à falta 
de transporte coletivo.  No concelho da Mealhada dispõe de oito rotas, servindo 29 localidades, agora 
complementadas com a duas extensões anunciadas. O programa efetua-se segunda a sexta-feira, com horários 
e paragens definidas. 

Permite aos munícipes a requisição de táxis a preços mais acessíveis, bastando ao utilizador fazer a sua 
reserva, através do telefone 800 200 201, na véspera da viagem pretendida. 
O serviço de transporte de passageiros flexível tem como objetivos colmatar limitações do acesso ao transporte 
público convencional, oferendo maior acessibilidade e mobilidade em áreas isoladas e dispersas, permitir 
responder às necessidades especificas das populações mais envelhecidas e com mobilidade condicionada e 
ser um serviço complementar ao sistema de transporte público regular.

CÂMARA DA MEALHADA APOIA BOMBEIROS 
COM PROTOCOLO DE 184.500 EUROS 
A Câmara Municipal da Mealhada estabeleceu um protocolo de financiamento, no valor de 184.500 euros, 
para o triénio 2023/25, com cada uma das corporações de bombeiros do concelho, designadamente com 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e com a Associação Humanitária dos 
Bombeiros da Pampilhosa. 

“O objetivo deste protocolo é que todos saibam com o que podem contar, garantido assim uma melhor 
operacionalidade e eficiência no socorro e na proteção de bens”, referiu António Jorge Franco, presidente da 
Câmara da Mealhada. 

O protocolo define a atribuição máxima de 61.500 euros, a cada corporação, em cada ano de vigência, com 
montantes alocados a diversos tipos de despesas. Uma fatia de 20 mil euros será referente à atividade e apoio 
à Proteção Civil (excecionando-se as despesas respeitantes às Equipas de Intervenção Permanente, que têm 
um protocolo específico). Igual montante será destinado a despesas de investimento em instalações, com a frota 
e outros equipamentos afetos à proteção e socorro. Fardamento, material de proteção individual e despesas 
de manutenção de instalações e da frota terá um valor anual máximo de 15 mil euros. O protocolo estabelece 
ainda o valor de 5 mil euros para comparticipação de despesas de atividades de prevenção a eventos e 
simulacros e de 1.500 euros para ações de controlo da vespa velutina. 

“É inquestionável o valor do serviço que as corporações de bombeiros prestam à comunidade e julgamos que, 
com este protocolo, estamos ao lado dos bombeiros, apoiando a sua atividade e dando resposta, na medida 
das nossas possibilidades, às suas dificuldades”, sublinhou o presidente da Câmara da Mealhada. 
O Município da Mealhada conta com duas corporações: Mealhada e Pampilhosa. Na cerimónia de assinatura, 
esta tarde, esteve presente a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, 
mas não a da Mealhada, por motivos imprevistos. A direção do Bombeiros da Mealhada assinará o protocolo 
em data a definir.

O apoio global da Câmara Municipal da Mealhada às corporações de bombeiros do Município – Mealhada e 
Pampilhosa – aumentou cerca de 20% em 2022 comparativamente ao ano de 2021. No corrente ano, as transferências 
da Câmara Municipal da Mealhada para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Mealhada 
totalizam 61.785,99 euros, enquanto, em 2021, o valor de transferências foi de 51.600 euros.
Já no caso da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa, o valor global de apoio é de 
63.053,87 euros, mais de 10 mil euros face aos 52.082 euros transferidos em 2021. Globalmente, regista-se um aumento 
de apoios de 21.157,86 euros, o que traduz uma subida de cerca de 20%.A estes valores acrescem as transferências 
relativas ao apoio às equipas de intervenção permanente que, já este ano, aumentaram de duas para quatro.

/outros

CÂMARA DA MEALHADA REGULAMENTA 
APOIOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
 
A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo, o Regulamento Municipal de Apoio às Entidades 
Sem Fins Lucrativos, que visa promover a racionalização e planeamento de recursos de forma criteriosa e justa 
com todas as entidades. 

São diversas as situações consideradas no documento aprovado pelo Executivo, designadamente, apoios 
para construção de raiz, aquisição, ampliação, adaptação ou manutenção de edifícios, apoios à aquisição 
de equipamento e mobiliário essenciais, aquisição de viaturas e mesmo apoio ao funcionamento no caso de 
entidades sem acordo de cooperação com a Segurança Social. 

“O nosso objetivo com este regulamento é que as entidades saibam em que medida as podemos apoiar, quais 
os critérios e que estes sejam iguais para todas, estabelecendo aqui equidade entre instituições e clareza na 
relação com o Município”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada. 
Para este regulamento consideram-se entidades sem fins lucrativos todas as instituições que são constituídas, 
sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever 
moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou 
por um corpo autárquico.

O Regulamento Municipal de Apoio às Entidades Sem Fins Lucrativos surge como instrumento de gestão no 
que concerne à relação da entidade pública com as entidades privadas sem fins lucrativos, adotando, assim, 
procedimentos reconhecidos e validados na concretização de um Plano de Desenvolvimento Social de acordo 
com as necessidades reais, visando a articulação entre todos interlocutores sociais, reforçando o planeamento 
e o diálogo entre os parceiros da Rede Social, melhorando, assim, a qualidade e a oferta de respostas junto da 
comunidade.

O Regulamento será submetido a consulta pública e, posteriormente, à aprovação da Assembleia Municipal da 
Mealhada. 

/ação social

ATAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA

Consulte todas as atas das sessões
em: www.cm-mealhada.pt/menu/544/
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ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
Editais e Deliberações

EDITAL N.º 14/2022
 
Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembleia Municipal da Mealhada, torna públicas as deliberações 
que foram tomadas na Sessão Ordinária realizada em 12 de dezembro de 2022.  
Votação da Ata n.º 8 – Aprovada por unanimidade; 
Proposta n.º 90/2022 – Taxa Municipal dos Direitos de Passagem para aplicação no ano de 2023; - Aprovada por 
maioria, com vinte e seis votos a favor e um voto contra;
Proposta n.º 100/2022 – Derrama - Aprovada por unanimidade;
Proposta n.º 101/2022 – Imposto Municipal sobre Imóveis - Aprovada por unanimidade;
Proposta n.º 102/2022 – Participação Variável de IRS - Aprovado por unanimidade;
Proposta n.º 103/2022 – Documentos previsionais para o ano de 2023 - Aprovada por maioria, com dezasseis votos 
a favor e onze abstenções;
Proposta n.º 104/2022 – Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Mealhada para o ano de 2023 - Aprovada 
por maioria, com vinte e seis votos a favor e uma abstenção; 
Proposta n.º 105/2022 – Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal 
para assunção de compromissos plurianuais - Aprovada por maioria, com vinte e seis votos a favor e uma 
abstenção

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, 14 de dezembro de 2022
O Presidente da Assembleia Municipal,

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

EDITAL N.º 15/2022
 
Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembleia Municipal da Mealhada, torna públicas as deliberações 
que foram tomadas na Sessão Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2022.   
Proposta de Desagregação das Freguesias que integram a União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro 
e Antes – por recurso ao procedimento especial, simplificado e transitório previsto no artigo 25º, da Lei n.º 
39/2021, de 24 de junho  Aprovada por unanimidade; 

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, 16 de dezembro de 2022
O Presidente da Assembleia Municipal,

(Carlos Alberto da Costa Cabral)

CÂMARA ASSINA 
ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO
A Câmara Municipal da Mealhada assinou o Acordo 
Coletivo de Entidade Empregadora Pública (ACEP) com o 
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 
Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e 
Afins (STAL). O documento, válido por dois anos, repõe 
algumas regalias aos trabalhadores, nomeadamente a 
possibilidade de gozo de 25 dias úteis de férias. 

A aprovação deste ACEP reafirma o direito à negociação e contratação coletivas, regulando várias 
matérias como a manutenção das sete horas diárias de trabalho e das 35 horas semanais, a organização 
das modalidades de horário de trabalho e ainda diversos aspetos relacionados com segurança e saúde no 
trabalho. Reconhece ainda diversos direitos ao trabalhador, nomeadamente os 25 dias úteis de férias, no caso 
de uma avaliação de desempenho positiva. 

“Conseguimos concluir um processo negocial já algo longo e que se materializa na assinatura deste documento. 
O Município da Mealhada é um empregador com algum peso no nosso concelho e o Executivo que lidero é 
defensor de boas condições de trabalho para os funcionários. Só com colaboradores motivados conseguimos 
prestar um melhor serviço à comunidade”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada. 
“Trata-se de mais um passo no estreitamento e reforço das boas relações institucionais, tendo como objetivo 
prioritário, otimizar e garantir as condições laborais dos trabalhadores do Município”, refere o STAL.
Na assinatura do ACEP estiveram presentes, além do presidente da Câmara Municipal, António Jorge Franco, 
António Augusto Conceição e João Claro, da Direção Regional do STAL de Aveiro.

“A magia de Natal” invadiu todo o concelho da Mealhada com múltiplas 
atividades características da quadra natalícia: roteiro de presépios, 
concertos, teatro, oficinas, cantares, mercadinhos de Natal, oficinas e 
muitas outras atividades que preencheram todo o mês de dezembro.

DELIBERAÇÕES

Consulte todas as deliberações
das sessões da Assembleia Municipal 
em: www.cm-mealhada.pt/menu/284/
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Depois de ler este Boletim Municipal, coloque-o 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!

Boletim on-line


