
 

 

CÂMARA DA MEALHADA ATRIBUI 12 MIL EUROS A ASSOCIAÇÕES 
CULTURAIS E DESPORTIVAS 
 

A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, na última reunião do Executivo Municipal, a 

atribuição de um apoio de sete mil euros ao Rancho Folclórico S. João de Casal Comba, 

para conclusão de obras na sua nova sede. Na mesma reunião, aprovou ainda uma verba 

de dois mil euros à Associação Trilhos Luso-Bussaco e outra de três mil euros à 

Associação de Andebol de Aveiro, ambas para fazer face a despesas de organização de 

eventos. 

Com o apoio financeiro aprovado pelo Executivo de Rui Marqueiro, o Rancho Folclórico S. João 

de Casal Comba vai finalmente poder concluir as obras na sua nova sede, na Casa Côto. Já a 

Associação Trilhos Luso-Bussaco irá usar o subsídio da Câmara para fazer face às despesas com 

a organização do 3.º Trail Trilhos Luso-Bussaco, que terá lugar no dia 9 de maio, uma prova que 

conta para a Taça de Portugal de Trail e que integra corridas de 17 e 30 quilómetros e uma 

caminhada de 10 quilómetros. 

Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, justificou o apoio à Associação 

Trilhos Luso-Bussaco lembrando que “é um importante evento desportivo, perfeitamente 

consolidado no calendário nacional da modalidade, que promove o alojamento e a restauração 

locais e apresenta a região aos visitantes que participarão na corrida. Por outro lado, na medida 

em que a prova não se realizou em 2020, é um incentivo à retoma da prática desportiva, 

cumprindo-se naturalmente as orientações da Direção-Geral da Saúde”. 

Quanto à verba atribuída pelo Executivo de Rui Marqueiro à Associação de Andebol de Aveiro, 

ela irá servir para o pagamento de despesas decorrentes da organização do jogo Portugal / 

Alemanha, de andebol feminino, que se inseriu no “play off” de apuramento para o campeonato 

do mundo, cujo jogo da primeira mão do “play off” decorreu no Pavilhão Municipal do Luso, no dia 

17 de abril. Mais um evento que, segundo o autarca Rui Marqueiro, “promove, de forma 

significativa, o concelho da Mealhada e a economia local, estando inserido na estratégia municipal 

de desporto”. 

Na mesma reunião de Câmara, foi aprovada uma verba de 1.293,53 euros para apoiar mais duas 

empresas do concelho, beneficiárias dos programas Apoiar+ e Apoiar Restauração. Até agora, o 

montante de apoios da Câmara da Mealhada situa-se nos 63.146,14 euros, em resultado da 

aprovação de 45 candidaturas oriundas de vários setores: restauração e similares, indústria 

alimentar, comércio, alojamento, agências de viagens, transportes e armazenagem, cabeleireiros 



 

 

e institutos de estética e atividades cinematográficas, desportivas, de diversão, recreativas, 

teatrais e artísticas. 

Mealhada, 23 de abril de 2021 


