CÂMARA DÁ CINCO MIL EUROS PARA PRÉMIOS
DE INCENTIVO À COMPRA NO COMÉRCIO DA MEALHADA
- Executivo de Rui Marqueiro atribui subsídios de 26.500€ a associações
A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de Executivo Municipal, um reforço
da verba destinada à Tômbola de Natal. Em vez de três mil euros, o Executivo, por
proposta do autarca Rui Marqueiro, aprovou cinco mil euros para que a Associação
Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA) multiplique o número de prémios.
O reforço da verba permitirá aumentar o número de prémios, ou seja, os vouchers em compras
a oferecer aos consumidores. Dia 19 de janeiro serão sorteados cinco prémios no valor global
de 1300€ (500€, 350€, 200€, 150€ e 100€) e 44 prémios no valor global de 2200€ (50€/cada).
A Tômbola de Natal é extensiva a todos comerciantes do concelho da Mealhada que
pretendam aderir e não só aos associados da ACIBA. Entre 1 de dezembro e 6 de janeiro de
2021, por cada 15€ de compras será entregue ao cliente, pelo estabelecimento comercial
aderente, uma senha de participação, que o habilitará ao sorteio, num máximo de seis senhas
por compra.
Já nos meses de verão, a Autarquia apoiou uma iniciativa semelhante, disponibilizando um
valor de 20 mil euros para prémios em compras. Rui Marqueiro justificou este reforço da verba
por considerar esta uma boa iniciativa, quer para comerciantes, quer para consumidores. “O
objetivo é gerar maior volume de compras de forma a que, nesta fase de dificuldades, os
comerciantes locais possam alavancar as suas vendas e a população poderá também, quiçá,
ter um presente extra”, referiu o autarca.
A tômbola para depósito das senhas ficará localizada na Câmara Municipal da Mealhada.

20 mil euros para Casa do Povo da Vacariça
Na mesma reunião de Câmara, o Executivo Municipal aprovou a atribuição de uma verba de
20 mil euros para a Casa do Povo da Vacariça, destinados a apoiar as obras na fachada da
sede e a requalificação do jardim. Aprovou ainda um subsídio de 3500 euros à delegação da
Mealhada da Cruz Vermelha Portuguesa, um subsídio de 2500 euros ao Grupo Desportivo da

Mealhada, destinado a assinalar os 75 anos do grupo, e um subsídio extraordinário de 500
euros ao Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas nº 910, de Casal Comba.
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