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Quando se aproxima o final do ano, não podemos 
deixar de nos dirigir a todos os munícipes sem pres-
tar, em jeito de balanço, as devidas contas da ativi-
dade autárquica, sendo, também essa, uma das fun-
ções do Boletim Municipal: um elo de ligação entre 
o Município e os munícipes. 

O incêndio de outubro de 2017 condicionou, de for-
ma determinante, a gestão autárquica deste ano 
que agora termina. O Concelho de Mira foi colocado 
perante um grande desafio. Em primeira instância, 
foi nossa preocupação prestar apoio e assistência às 
pessoas, aos pequenos proprietários, às empresas e 
a todos aqueles que foram afetados.

De seguida, voltamos a nossa preocupação para as 
infraestruturas públicas que foram fortemente afe-
tadas pelos incêndios. No entanto, só depois de vol-
vido mais de um ano da ocorrência desta tragédia. 
foram divulgados os apoios financeiros à recupera-
ção dessas infraestruturas.

Neste sentido, a Câmara iniciou os procedimentos 
necessários para aquisição de equipamentos e em-
preitadas, dos quais se destacam: a  aquisição de 
máquina de limpeza do areal da praia, a aquisição 
de uma nova varredora, a construção de novos pa-
lheiros da Mostra Gastronómica e S. Tomé, a nova 
ponte ciclo pedonal do Casal de São Tomé, a repara-
ção da pista ciclo pedonal, a limpeza e a estabiliza-
ção das zonas ardidas, entre outros.

No que respeita aos danos sofridos na Zona Indus-
trial do Polo I, elaboramos um projeto e candidatá-
mo-nos aos apoios comunitários, para requalificação 
integral daquele importantíssimo polo industrial.

A acrescer aos danos provocados por aquela cala-
midade, cuja recuperação ainda está longe de se Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Editorial
Caros Mirenses,

mostrar concluída, fomos assolados por uma nova 
vaga de prejuízos resultantes da passagem da tem-
pestade “Leslie” pelo nosso território. Tal catástrofe 
natural determinou o avolumar dos prejuízos nas 
nossas infraestruturas públicas.

Apesar de todos estes contratempos e na senda das 
orientações definidas no Plano Estratégico aprova-
do para o Município em 2016, pretendemos, no ano 
de 2019, colocar em execução muitos dos projetos 
consignados nesse documento estratégico.

Neste sentido, tem sido apanágio deste executivo o 
aproveitamento máximo dos fundos comunitários, 
submetemos diversas candidaturas a fundos co-
munitários. Salienta-se neste âmbito, a abertura do 
concurso público para a Recuperação do Mercado 
de Mira, ficando a faltar o lançamento da operação 
de Reabilitação dos Antigos Armazéns Municipais.

Neste contexto, foi elaborado e será colocado à dis-
cussão um documento estratégico para o turismo do 
Município, em concretização da estratégia delineada 
no PAEM 2016 e do qual se destacam uma sequência 
de iniciativas e investimentos para o sector. Na con-
cretização de tal plano, no ano de 2019, destacam-se 
operações como: a requalificação acessível do Museu 
Etnográfico da Praia de Mira, a Requalificação dos vi-
veiros piscícolas da Praia de Mira, a requalificação do 
Mercado da Praia de Mira, a execução do traçado da 
ciclovia Euro-Velo 1, entre outras, devidamente interli-
gadas e impulsionadoras do sector do turismo.

O nosso trabalho tem como principal objetivo o bem-
-estar das nossas populações. A ajuda de todos, nos 
pequenos e nos grandes problemas, é essencial para 
potenciar o desenvolvimento do nosso Concelho. 

O ano que agora inicia é, por tudo o que foi ex-
posto, um ano de desafios que, com o contributo 
de todos, nos fará orgulhosos do nosso progresso 
e história coletiva.

É, pois, com um otimismo moderado, mas com 
grande sentido de união e responsabilidade que de-
sejo a todos os munícipes um Próspero Ano Novo!



Orçamento de Mira em 2019 cresce
para 13,8 milhões

O Municipio de Mira aprovou, por maioria, o Orçamen-
to e Grandes Opções do Plano para 2019, no valor de 
13,8 milhões de euros, verba superior em 1,1 milhões 
ao último exercício.
É um orçamento de crescimento, não só pelo aumento 
do conjunto de projetos de investimentos já aprovados 
no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 
2020, mas também devido à necessidade de repor in-
fraestruturas destruídas pelos incêndios e pela tem-
pestade Leslie.
O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exer-
cício económico de 2019 recebeu os votos favoráveis 
dos vereadores do Partido Social Democrata e a abs-
tenção do vereador do Partido Socialista.
A aposta estratégica do executivo municipal continua 
a passar por aproveitar todas oportunidades disponi-
bilizadas pelo atual quadro comunitário de apoio para 
efetuar um conjunto de investimentos indispensáveis 
para melhorar as condições de vida e trabalho dos ci-

dadãos de Mira.
No orçamento de 2019 regista-se um aumento em 
23% das verbas alocadas ao Plano Plurianual de In-
vestimentos do Município. Mira tem nesta altura um 
“portfólio de projetos de investimento” aprovados, em 
execução ou submetidos a aprovação no âmbito do 
Portugal 2020, que supera os 7,5 milhões de euros.
No plano de investimentos para 2019 destaca-se a am-
pliação da Zona Industrial - Polo I e a Ciclovia Rota da 
Costa Atlântica (Eurovelo 1).
Destaque ainda para a anunciada reconversão do Mu-
seu Etnográfico e Posto de Turismo, a Reabilitação e 
Reconversão de uma Estrutura Abandonada (antigo 
mercado de Mira) para criação de um novo centro fó-
rum económico e cultural, a requalificação dos viveiros 
piscícolas na Praia de Mira e os “necessários investi-
mentos de reposição” de todas as infraestruturas e 
equipamentos públicos afetados pelos incêndios de 
outubro de 2017.
Mira vai continuar a não aplicar qualquer derrama so-
bre o lucro das empresas do concelho, uma estratégia 
de apoio aos empresários e de incentivar a captação 
de novos investimentos para o concelho.
O município vai ainda manter as taxas de IMI “no limiar 
mínimo admissível por lei”, valor a que acrescerá uma 
bonificação que a autarquia atribui às famílias com 
maior número de dependentes a cargo e que pode 
atingir os 70 euros.
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Operação Designação da Operação
Estado 

Candidatura
Valor Total da 
Candidatura

Custo Total 
Aprovado

Elegível 
Aprovado

Designação 
Entidade 

Beneficiária

CENTRO-07-2316-
FEDER-000183

Reabilitação e Reconversão de 
Estrutura Abandonada

Aprovada 799.877,08 € 754.601,02 € Município de Mira

POSEUR-03-2012-
FC-000128

Elaboração do Cadastro das 
Infraestruturas Existentes nos Sistemas 
em Baixa de AA e SAR

Em Execução 296.430,00 € 167.280,00 € Município de Mira

POSEUR-03-2012-
FC-000627

FECHO DE SISTEMA DE SAR EM CASAL 
E ERMIDA

Em Execução 299.584,22 € 298.946,16 € Município de Mira

CENTRO-07-2316-
FEDER-000014

Regeneração da Vala da Corga Em Execução 499.737,00 € 492.809,91 € Município de Mira

Fundo Ambiental - 
Protocolo APA

Fundo Ambiental Em Execução 110.000,00 € 110.000,00 € Município de Mira

P2020-Wifi Free Wi-Fi Tourism Em Execução 53.478,20 € 53.478,20 € Município de Mira

P2020-Museu Reformulação Museu Praia de Mira Em Execução 278.900,74 € 199.584,51 € Município de Mira

PDR2020-814-043981
Estabilização de emergência do grande 
inc ... a da Serpe - Quiaios - Município 
de Mira

Em Execução 198.684,40 € 198.684,40 € Município de Mira

P2020
Reabilitação e Modernização do 
Mercado da Praia de Mira

Submetida 440.922,88 € Município de Mira

MAR2020 Requalificação dos Viveiros Pisciculas Submetida 354.454,11 € Município de Mira

MAR2020
Dinamização da Paria de Mira - Uma 
aldeia de Mar

Submetida 64.653,72 € Município de Mira

CENTRO-02-0853-
FEDER-000124

Ampliação das infraestruturas da ZI 
do Polo I

Submetida 2.004.390,00 € -   € -   € Município de Mira

Nº FSUE - 99 – 2018 - 01

FSUE – Apoio na sequência dos 
incêndios que afetaram o Norte e o 
Centro de Portugal Continental em 
15.10.2017

Submeter 1.047.531,00 € Município de Mira

CENTRO-03-2017-52

Eficiência Energética nas 
Infraestruturas Públicas da 
Administração Local – Piscina Municipal 
de Mira

Submeter 499.000,00 € Município de Mira

SUBTOTAL 4.410.951,71 € 2.536.691,64 € 2.275.384,20 €

Linha de Apoio à 
Valorização Turistica - 
Turismo de Portugal

Euro-Velo 1 - Rota do Atlântico Aprovada 1.436.676,00 € 1.200.000,00 €

CIM-RC- 
Comunidade 
Intermunicipal da 
Região de Coimbra

CENTRO-08-0550-
FEDER-000011

Região de Coimbra 2.X Em Execução 4.521.637,30 € 4.119.494,11 €

CIM-RC - 
Comunidade 
Intermunicipal da 
Região de Coimbra

POSEUR-02-1810-
FC-000434

Instalação de Redes de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios em Terrenos 
Não Privados da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra

Em Execução 598.067,31 € 579.573,46 €

CIM-RC - 
Comunidade 
Intermunicipal da 
Região de Coimbra

DLBC-99-2015-02-012 Região de Coimbra
Aceite pelas 
Entidades / 
Contratada

-   € -   €

AD ELO - 
Associação de 
Desenvolvimento 
Local da Bairrada e 
Mondego

SUBTOTAL -   € 6.556.380,61 € 5.899.067,57 €

Atualmente, o aproveitamento de todas as potenciali-
dades do novo quadro comunitário Portugal 2020 con-
tinua a ser uma estratégia deste executivo. O Municí-
pio de Mira tem já em carteira um conjunto de projetos 
de investimento que já estão a ser executados, outros 
que já aprovados em fase de “arranque da obra” e ou-

tros a aguardar decisão de apreciação por parte das 
Entidades de Gestão que, no seu conjunto, ascendem 
a um montante de aproximadamente € 3.300.000,00 
(três milhões e trezentos mil euros) e irão por certo 
marcar a execução dos próximos orçamentos do Mu-
nicípio de Mira.
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Um auditório com 270 lugares vai nascer
em Mira

A Câmara de Mira lançou um concurso público destina-
do à reconversão das instalações devolutas do merca-
do municipal, que passa pela construção de um audi-
tório com 270 lugares.
Trata-se de uma obra que resolve um problema antigo 
e que permite dotar o concelho com um auditório para 
conferências e espetáculos, equipamento até agora 
inexistente.
A decisão de avançar com a reconversão foi tomada 
em reunião do executivo municipal e tem por objetivo 
recuperar o edifício abandonado de forma a estabele-
cer condições necessárias para se dar uma nova vida 
ao espaço.
A nova dinâmica pretendida passa pelo funcionamen-
to em horário alargado e com uma grande diversida-
de de serviços, que atraia os mais variados públicos. 
Os principais objetivos desta recuperação passam 
por transformar o espaço num ponto de encontro e 
de convívio privilegiado para os utentes, gerando uma 
nova centralidade.
A Câmara tem a intenção de “criar um espaço com no-

vas valências, no qual o mercado se deve apresentar 
como um espaço mutável, ou seja, disponível para di-
versas atividades”.
A intervenção será feita com comparticipação de fun-
do comunitários (85%) e trará alterações profundas no 
espaço.
“O edifício existente é constituído por três volumes, 
dotando o espaço de um grande pátio interior. Prevê-
se um espaço multiusos, constituído por três edifícios, 
dois deles já existentes e outro novo que acolhe um 
auditório com 270 lugares, composto por uma banca-
da retrátil, como complemento das atividades realiza-
das no complexo, sendo esta bancada retrátil, numa 
das paredes da sala, tem a polivalência de ter mais do 
que uma função adequando-se aos vários aconteci-
mentos (e.g. conferências e/ou eventos)”, refere o pro-
jeto aprovado na Câmara.
O início da obra está prevista para os primeiros meses 
de 2019, depois de cumpridos todos os procedimentos 
legais, designadamente o visto do Tribunal de Contas.

Destaque



Novo contrato de resíduos urbanos permite 
melhorar serviços e reduzir significamente
os custos 

Assembleia Municipal descentralizada na 
freguesia do Seixo

A Câmara Municipal de Mira recebeu luz verde do Tri-
bunal de Contas para celebrar com a empresa SUMA 
um contrato de três anos para a recolha de resíduos 
urbanos, no valor total de 765 mil euros.
O novo contrato de recolha de resíduos urbanos em 
toda a área deste concelho resulta de um concurso pú-
blico internacional lançado pelo executivo municipal e 
surge após ter chegado ao fim o contrato de recolha 
que vigorava há 20 anos com a empresa ERSUC.
Com este novo contrato, Mira consegue não só aumen-
tar o leque de serviços disponibilizados aos munícipes, 
mas também reduz significativamente a fatura a pagar.
A realidade do novo contrato traduz-se numa poupan-
ça para o município que se estima em 25% a menos 
por cada tonelada de resíduos urbanos recolhidos.

Este contrato insere-se numa estratégia mais abran-
gente, que visa a racionalização das despesas efe-
tuadas pelo município, onde se pretende alargar e 
melhorar significativamente os serviços prestados à 
população através da renegociação dos contratos exis-
tentes.
Para além dos normais serviços diários de recolha de 
resíduos sólidos urbanos, a SUMA vai reforçar os ser-
viços na Praia de Mira no período entre 15 de julho e 
15 de setembro - a chamada “época alta” do turismo 
no concelho.
A Praia passará a beneficiar de uma recolha bi-diária 
e de uma lavagem semanal de todos os contentores, 
situação que o anterior contrato não contemplava.

Promover Assembleias Municipais descentralizadas foi 
um compromisso que o atual Executivo Municipal e As-
sembleia Municipal assumiram e colocaram em prática 
desde 2016, de forma a permitir a presença de mais 
público e mais participação da população. Assim, reali-
zou-se mais uma Assembleia Municipal descentraliza-
da no dia 27 de setembro de 2018, no Salão Paroquial 
do Seixo. Ali debateram-se os vários pontos da Assem-
bleia Municipal ordinária de setembro último. Houve 
novamente muita assistência, mas mais importante, 
houve muita participação por parte da população, le-
vantando questões aos deputados e ao Executivo Mu-
nicipal e dando sugestões para o futuro. No futuro, 
esta é uma prática para continuar a realizar-se.
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Levando à letra o mote da Turismo Centro de Portugal 
para 2018 (“Um dia é bom, dois é ótimo e três nunca é 
demais”), o Municipio de Mira projetou três dias de fes-
ta, que incluíram um desfile de moda, uma caminhada 
“Glow Run”, espetáculos de música e DJ’s.

A Passagem de Ano é uma aposta que faz mexer a eco-
nomia local e que leva a todo o país o nome de Mira. 
Quisemos aproveitar o fim de semana alargado para 
atrair mais visitantes, trazendo uma nova dinâmica 
para todo o fim de semana e reforçando a componen-
te nacional do evento.
O Réveillon RFM da Praia de Mira é um acontecimento 
musical cada vez mais relevante para a região Centro 
de Portugal, atraindo dezenas de milhares de visitan-
tes. A autarquia, tendo como parceiros privilegiados a 
estação de rádio RFM e o Turismo Centro de Portugal 
encarou este evento como um momento único de pro-
jeção do concelho.  
Os planos da autarquia vão ao encontro dos desejos 
da Entidade Regional de Turismo do Centro em au-
mentar a duração média de permanência dos turistas 
na região. “A passagem de ano é um instrumento po-
deroso para combater a sazonalidade e para promo-
ver a estadia na região. Trata-se de um evento nacional 
de que nos orgulhamos”, considerou Pedro Machado, 
Presidente do Turismo Centro Portugal.

‘Réveillon’ RFM da Praia de Mira durou três dias
C4 Pedro, estrela maior da nova geração musical angolana, foi a grande atração 
do Réveillon RFM Praia de Mira.

Destaque
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Município de Mira limpa e requalifica áreas 
afetadas pelos incêndios de outubro de 2017

Ambiente e Proteção Civil 
Recordar, reconhecer, recomeçar … Mira com 
um novo verde!

Na sequência do incêndio de 15 de outubro de 2017, o 
Município de Mira formalizou uma candidatura junto 
do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), 
com vista à realização de uma série de intervenções 
que incidirão sobre a área afetada pelo fogo. Destina-
se a mesma à limpeza das faixas da rede viária e das 
linhas de água, à reposição dos comedouros e à substi-
tuição da sinalização rodoviária danificada.
Neste contexto, o investimento aprovado ascende a 
cerca de 220 mil euros, financiado em 85% por fundos 
comunitários. Estes trabalhos implicam a intervenção 
em terrenos confrontantes com as vias rodoviárias 
identificadas no mapa submetido na operação.
A contratação dos serviços objeto da candidatura foi já 
adjudicada a empresa habilitada para o efeito, a qual 
já deu início aos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, 
a empresa irá atuar nos terrenos devidamente mapea-
dos, que se dividem entre públicos e privados, pelo 
que se pede e espera a colaboração dos proprietários 
privados onde a mesma se venha a desenvolver.

O dia 15 de outubro de 2017 será um dia que os mi-
renses dificilmente irão esquecer! Importa por isso, 
recordar e enaltecer todos aqueles que naquele dia se 
esforçaram por minimizar a tragédia: o povo e os bom-
beiros voluntários de Mira.
Em resposta à tragédia e honrando a memória dos 
nossos antepassados que nos legaram a floresta, que 
representa hoje a nossa maior riqueza ambiental, en-
tendeu a Câmara Municipal assinalar esta data com 
uma atividade de reflorestação, no dia 13 de outubro 
de 2018, na zona de floresta ardida entre as captações 
de água da Lagoa e da Praia de Mira.
A reflorestação contou com mais de 300 voluntários e 
envolveu as Juntas de Freguesia, Associações, funcio-
nários municipais, sapadores florestais e particulares 
numa plantação de cerca de 1500 árvores, entre pi-
nheiros mansos, pinheiros bravos e sobreiros.

Destaque
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Tempestade Leslie assolou a região de Mira

Uma vez mais fomos fustigados pelos elementos da 
natureza. Um ano depois dos incêndios voltámos a 
mostrar união face à Tempestade Leslie que assolou a 
zona de Mira no fim de semana de 13 e 14 de outubro.
Após cinco dias de árduo trabalho, foi possível o re-
gresso à normalidade, tornando as principais vias de 
circulação transitáveis e a água, as comunicações e a 
energia elétrica repostas.
Feita a inventariação dos prejuízos causados em bens 
públicos e privados, designadamente, equipamentos e 
infraestruturas públicas, equipamentos associativos, 
recreativos, desportivos, habitações, unidades econó-
micas e IPSS’s, pelos serviços municipais, os mesmos 
foram reportados à Comissão de Coordenação e De-

senvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que já vali-
dou o mapeamento realizado e anunciou as formas de 
apoio à reparação destes danos.
Por fim, o Executivo Municipal agradece a todos aque-
les que de qualquer modo contribuíram para ultrapas-
sarmos rapidamente mais esta situação: aos Bombei-
ros Voluntários de Mira, à GNR, às Juntas de Freguesia, 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil, aos Sapadores 
Florestais e funcionários municipais pelo auxilio pres-
tado às populações desde as primeiras horas, à EDP 
Distribuição a quem reconhecemos um esforço notá-
vel para repor rapidamente o abastecimento de ener-
gia elétrica.

Ambiente e Proteção Civil



Differdange ajuda a reflorestar Mira 

De 1 a 4 de novembro, Mira recebeu uma comitiva da 
cidade de Differdange, Luxemburgo, que colaborou na 
angariação de fundos para ajudar na reflorestação do 
concelho de Mira.
Depois dos trágicos incêndios de outubro de 2017, 
que fustigaram o concelho de Mira, a comunidade de 
Differdange realizou diversas iniciativas e conseguiu 
juntar cerca de 12.500 euros que serão aplicados na 
reflorestação das áreas mais fustigadas do concelho.
Nesta cooperação ficou acordado um intercâmbio en-
tre jovens dos dois concelhos, de forma a sensibilizar 
os jovens para a importância da reflorestação e do 
Meio Ambiente. Este intercâmbio realizou-se entre os 
dias 1 e 4 de novembro, em Mira, com a vinda de seis 
jovens estudantes e dois educadores de Differdange, 

ao qual se juntou no dia 2 de novembro, o Presidente, 
Roberto Traversini e o vereador Paulo Aguiar, da Co-
muna de Differdange.
A plantação decorreu no mesmo local onde se realizou 
a atividade de reflorestação, que o Municipio de Mira 
promoveu no passado dia 13 de outubro, com as asso-
ciações e empresas do concelho.
Na Assinatura do Protocolo de cooperação para a re-
florestação das áreas ardidas, entre as entidades de 
Differdange e Mira, foi realçada a nossa sincera grati-
dão à comunidade de Differdange por este nobre ges-
to de solidariedade. Estas ações estreitam ainda mais 
os laços que nos unem a começar pelos mais jovens.”

Com a chegada do tempo frio foi dado o início à poda 
das árvores que ornamentam os espaços públicos do 
concelho de Mira. Esta ação iniciou-se em espaços na 
Vila de Mira e na Praia de Mira e vão ser percorridos to-
dos os lugares do concelho até ao início da Primavera.
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Poda das árvores em espaços públicos 



Municipio de Mira apoiou Nova ambulância dos 
bombeiros em 25 mil euros

Aberto o concurso para a reposição de 
infraestruturas ardidas nos Percursos 
Pedestres de Mira

Face à necessidade da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mira (AHBVM) em adquirir 
uma ambulância para restruturar a sua frota e prestar 
um melhor serviço no socorro imediato e transporte 

de doentes do concelho, o Municipio de Mira, no seu 
continuo apoio e colaboração com esta prestigiada as-
sociação, atribuiu um apoio no valor de 25 mil euros 
para aquisição de uma nova ambulância da AHBVM.

Após os prejuízos causados pelo incêndio de 15 ou-
tubro de 2017 e com o objetivo de repor o normal 
funcionamento dos Percursos Pedestres e respetiva 
homologação para a prática do pedestrianismo de na-
tureza, uma grande extensão desses percursos serão 
requalificados através do fornecimento e instalação de 
nova sinalética informativa, mesas interpretativas da 
paisagem, sinalética direcional, balizas e remarcações.
Alerta-se que por questões de segurança, partes de 
traçados destes percursos estão condicionadas à uti-
lização (PR1; PR2 e PR5) até à conclusão dessa obra de 
reabilitação e até ao abate e remoção das árvores ardi-
das na envolvente. As zonas condicionadas são: PR1 - 
Rota dos Museus, condicionado no perímetro florestal 
(floresta) entre a Praia e a Lagoa; PR2 – Rota dos Moi-
nhos, condicionado na floresta entre a Lagoa e o Casal 
de S. Tomé; PR5 - Rota das Dunas, condicionado entre 
o Poço da Cruz e o Cais do Areão. A alternativa para as 
zonas condicionadas é o uso da pista-ciclo-pedonal nas 
proximidades.

Ambiente e Proteção Civil
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Intervenções de regularização Fluvial das áreas 
afetadas pelos incêndios de outubro 2017

Clube Português de Shouth River angariou 
fundos para os Bombeiros de Mira

O incêndio de 15 outubro de 2017 atingiu uma área 
de 67.76 Km2 do concelho de Mira, o que corresponde 
a aproximadamente 55% do território. Tal catástrofe 
teve um forte impacto e consequências nefastas nos 
recursos hídricos e na área florestal do concelho. 
Neste sentido, foi elaborado pelo Município em cola-
boração com a ARH-Centro, um pacote de medidas 
de proteção dos recursos hídricos e de regularização 
fluvial das linhas de água afectadas. As intervenções 
ascendem ao montante de € 110.000,00 e vão no sen-
tido de se normalizar a rede hidrográfica do concelho 
versando sobre os pontos considerados mais urgen-
tes. Assim, são as seguintes as intervenções a realizar:
• Medidas para garantir o escoamento nas linhas de água
• Medidas para minimizar a erosão e o arrastamento 
dos solos
• Medidas para minimizar o efeito de cheias e inundações
• Medidas para assegurar o uso balnear
• Corte e remoção de material vegetal arbóreo e ar-
bustivo ardido
• Reposição/reabilitação da galeria ripícola (planta-
ção e/ou sementeira de espécies autóctones
• Remoção de sedimentos e outro material nos leitos

• Recuperação da secção de vazão das passagens hi-
dráulicas e pontões
• Consolidação e recuperação de taludes e margens
• Reabilitação de açudes existentes, com objetivos 
de correção torrencial
• Construção de pequenas obras de correção torrencial 
• Construção e/ou recuperação de bacias de reten-
ção – escavação e diques
• Limpeza da zona de banhos e da área envolvente
• Reabilitação das condições biofísicas de suporte.

   

No passado dia 17 de novembro, o Clube Português 
de Shouth River, de New Jersey realizou um jantar 
de angariação de fundos para os Bombeiros Volun-
tários de Mira, onde estiveram presentes o Presi-
dente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, o 
presidente da direção da AHBVM, Fernando Almeida 
e o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Mira, Nuno Pimenta.
Na sua intervenção, Raul Almeida agradeceu à comu-
nidade emigrante que contribuiu e deu o seu apoio 
aos nossos Bombeiros Voluntários de Mira, reforçan-
do ainda com um agradecimento especial ao Clube 
Português de Shouth River- New Jersey e a todos os 
voluntários que tornaram possível a realização deste 
jantar de angariação de fundos. Agradecem ainda aos 
artistas mirenses ali presentes:  Florbela Santos (Flor), 

João José Clemente, Pedro Botas e Nuno Calhau, aos 
quais coube a animação deste evento.
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O espetáculo Fado Mirado, marcou o arranque da ani-
mação da época balnear, na Praia de Mira a 26 de ju-
lho. Inserido no ciclo de espetáculos designado “À Volta 
do Fado”, da candidatura Coimbra Região de Cultura, 
este evento intimista transportou-nos às ambiências 
do Fado e da Canção de Coimbra, de cariz romântico 
e urbano, alicerçado na vida estudantil da cidade de 

Coimbra.
O espetáculo contou com três atuações sucessivas e 
encadeadas ao longo da noite, levando o espetador a 
deambular pela vila da Praia de Mira, desde o entarde-
cer até à meia-noite, em vários momentos com dife-
rentes enquadramentos.
Tudo isto acontece no âmbito da candidatura Coimbra 
Região de Cultura, um projeto de programação cultural 
e patrimonial em rede, da CIM Região de Coimbra, que 
vai implementar mais de 150 iniciativas nos 19 municí-
pios que a integram. Teatro, música e dança, são algu-
mas das artes que se cruzam numa rede de iniciativas 
pluridisciplinares que integra espaços patrimoniais, 
museológicos, centros históricos e recintos culturais, 
promovendo a valorização turística dos bens patrimo-
niais da Região.

Fado Mirado marcou o arranque da Onda de 
Verão 2018 na Praia de Mira

A Praia de Mira recebeu a 21ª Mostra 
Gastronómica da Região da Gândara
A 21ª edição da Mostra Gastronómica da Região da 
Gândara, decorreu no largo da barrinha da Praia de 
Mira, de 13 a 16 de setembro, juntando os sabores dos 
produtos locais aos antigos saberes das cozinhas sim-
ples dos agricultores e pescadores da região da Gân-
dara.
Ofereceu ainda a possibilidade de se descobrir as “es-
pecialidades da casa” dos participantes na Mostra, de-
gustando particularidades de confeção e, por vezes, 
produtos que ao longo do ano são o convite para voltar 

a Mira, evidenciando a qualidade e autentitcidade dos 
oito estabelecimentos de restauração intervenientes.
Paralelamente, um setor de artesanato e um progra-
ma de animação variado garantiram que uma visita 
por terras de Mira durante estes dias, se tornasse uma 
experiência inesquecível. Este ano, o programa apre-
sentou duas novidades, um espetáculo multidisciplinar 
do Teatro do Mar, “InSomnio”, e a 1ª Edição da Perícia 
Automóvel da Região da Gândara. 

Cultura e Eventos
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Uma cama gigante foi palco para teatro na XXI 
Mostra Gastronómica da Região Gândara

Integrado na animação da 21ª Mostra Gastronómica da 
Região da Gândara e no âmbito do programa “Coimbra 
Região de Cultura”, realizou-se na primeira noite o es-
petáculo “InSomnio” apresentado pelo Teatro do Mar. 
Um espetáculo multidisciplinar sobre o sono e o sonho 
que mistura teatro físico, acrobacia aérea, vídeo e mú-

sica original, com uma estrutura cénica alusiva a uma 
cama gigante, dotada de mecanismos e diferentes pla-
nos de ação, que atraiu à Praia de Mira um bom pú-
blico curioso em testemunhar um momento diferente 
nesta edição da Mostra.

Foi com a sala cheia que o Salão Paroquial do Seixo de 
Mira recebeu o espetáculo “Mãos de Sal”, que a com-
panhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, no âmbito 
do programa “Coimbra Região de Cultura” apresentou 
no dia 21 de outubro.
Dando continuidade ao projeto de resgatar elementos 
da nossa identidade cultural, esta criação desenvolve 

uma dramaturgia inspirada e assente na nossa histó-
ria, lendas e tradições. Este é o ponto de partida para o 
projeto, recuperar para a cena uma identidade esque-
cida, reinventá-la e trazer a memória de um passado 
ainda recente, das gentes que viviam e vivem do e para 
o mar.
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Candidatura da Comunidade Intermunicipal 
consagrou a região de Coimbra como Região 
Europeia da Gastronomia para o ano 2021

A Mesa da Bairrada ao Mondego é uma das
“7 maravilhas à mesa”

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) recebeu no dia 8 de outubro, em Bruxelas, 
o título de Região Europeia da Gastronomia 2021, 
atribuído pelo Instituto Internacional de Gastrono-
mia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT).
Na cerimónia participou a secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e Conservação da Natu-
reza, que salientou as características distintivas do 

território. 
Para Mira é uma honra pertencer a esta Região, 
honra que se reforça agora com a distinção pela 
União Europeia materializada na atribuição deste 
galardão. É, também, um enorme orgulho ter o Chef 
mirense Luís Lavrador como embaixador da Região 
Europeia da Gastronomia 2021.

A mesa “Da Bairrada ao Mondego” foi uma das vence-
doras do concurso da RTP 7 Maravilhas à Mesa, cuja 
final se realizou a 16 de setembro, em Albufeira.
A mesa que “abraça” o território composto pelos muni-
cípios de Cantanhede, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, 
Montemor-o-Velho e Penacova foi uma iniciativa da AD 
ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairra-
da e Mondego e tinha como objetivo mostrar que “uni-
dos somos mais fortes”.
Com o apoio técnico do chef Luís Lavrador e apadri-
nhada pelo cantor André Sardet, a Mesa da Bairrada ao 
Mondego contou com a parceria dos seis municípios 
que compõem a candidatura, da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Coimbra, da Adega Cooperativa de Canta-
nhede, da Fundação Mata do Bussaco e do Alexandre 

de Almeida Hóteis – Hotel Palace do Bussaco.

Cultura e Eventos
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Pedro Tochas com 
“Nariz Preto” nos 
Carapelhos

Inauguração da Árvore 
de Natal do Município 
assinalou o início do 
Natal em MiraNo passado domingo, dia 2 de dezembro, o salão dos 

Carapelhos esteve repleto de gente para assistir ao es-
petáculo de Pedro Tochas, integrado na programação 
da “Coimbra Região de Cultura”, promovida pela Co-
munidade Intermunicipal Região de Coimbra. 
“Nariz Preto” foi um espetáculo onde o humorista 
criou uma aventura épica com a ajuda do público. 
Mímica, circo e teatro físico, em ambiente de cine-
ma mudo, foram os elementos que fizeram parte de 
uma história cheia de mistério e emoção, povoada 
por heróis e monstros. Os espectadores presentes 
envolveram-se no espetáculo, tornando-se a plateia 
num grande palco. Sem duvida uma oferta diferen-
te que muito surpreendeu quem visitou a freguesia 
dos Carapelhos neste dia.

Foi inaugurada a Árvore de Natal do Município e a ilu-
minação natalícia no centro da vila de Mira a 30 de no-
vembro. Foi deste modo que “oficialmente” começou o 
Natal em Mira.
Com uma boa moldura humana, a animação do 
momento esteve a cargo de 2 jovens mirenses, Rita 
Fresco e Séfora Rua, onde, o momento mais espera-
do pelo mais novos foi a chegada do Pai Natal, este 
ano de barca no lago do jardim do Visconde. Para 
além da abertura do Carrossel foi também apresen-
tado o novo projeto deste natal – “Em Mira… o Natal 
é no Comercio Local!”
O Presidente da Câmara agradeceu ainda a todos 
aqueles que tornaram este momento possível e aos co-
laboradores da Câmara Municipal que, mais uma vez, 
elaboraram e colocaram toda a iluminação de Natal.
Com a chegada do mês de dezembro, inicia Agenda de 
Natal no concelho, com variados momentos associati-
vos e municipais que se prolongarão até ao dia 13 de 
janeiro. Em paralelo e para os mais novos, estará no 
centro da vila um carrossel grátis, a funcionar todos os 
dias, entre as 14:00 e as 19:00 horas, até ao dia 6 de 
janeiro de 2019.



Homenagem póstuma ao 
Sr. Manuel Anilde de Oliveira

A atribuição do nome do Sr. Anilde à Casa Municipal da Música foi o ponto alto da comemoração do 148º 
aniversário da Filarmónica Ressurreição de Mira.
Desde 28 de outubro, a Filarmónica passa a ter como casa uma infraestrutura com o nome de quem por ela 
se bateu, que a honrou e a enobreceu com trabalho árduo e nobreza de caráter.
Muito obrigado.

Cultura e Eventos
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Homenagem ao Dr. Manuel Miranda
Decorreu na biblioteca Municipal de Mira, uma ho-
menagem ao professor e investigador mirense, Dr. 
Manuel Miranda. O momento contou com a prola-
ção, por parte do homenageado, de uma palestra, 
seguindo-se uma merecida homenagem, que termi-

nou no almoço. O Município de Mira ficará eterna-
mente grato e enriquecido pelo enorme contributo 
dado à investigação da história do Concelho pelo Dr. 
Manuel Miranda, que dedicou boa parte da sua vida 
profissional a esta temática.



Integrado na animação da 21ª Mostra Gastronómica da Re-
gião da Gândara, decorreu a 1ª Edição da Perícia Automóvel 
da Região da Gândara. Esta prova surgiu na sequência do 
sucesso alcançado pela organização do International Mini 
Meeting 2018 (IMM2018) que decorreu na Praia de Mira, du-
rante o mês de maio deste ano e que permitiu evidenciar as 
condições demonstradas pelo concelho de Mira para acolher 
eventos do mundo do desporto automóvel. Assim, numa 
parceria estabelecida entre o Município de Mira, a Associação 
Empresarial de Mira e o Slalom Clube de Portugal, surgiu esta 
prova, a contar para o troféu nacional de Slalom, que reuniu 
na Praia de Mira pilotos e viaturas, presenteando os visitan-
tes com um espetáculo automobilístico de elevada qualida-
de, muita técnica e animação. 
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Biblioteca de Maia Alcoforado doada ao 
Município de Mira
Numa cerimónia singela, foi feita a doação simbólica 
da biblioteca particular de Maia Alcoforado à Câma-
ra Municipal de Mira. 
A doação foi realizada pelos netos do conhecido re-
publicano, D. Carmina Paula Tavares dos Santos e 
Sr. Ulisses Paulo Tavares dos Santos, ao presidente 
do município, Dr. Raul Almeida, conforme vontade 
expressa dos falecidos pais, herdeiros do conhecido 
republicano. No momento, o Dr. Raul Almeida agra-
deceu a doação, enalteceu os valores dos herdeiros 
fazendo valer a vontade dos pais falecidos e reco-
nheceu o valor de Maia Alcoforado como homem, 
político e intelectual tão estreitamente ligado a Mira.
Maia Alcoforado foi casado com D. Carmina Moreira 
da Silva, professora primária de Mira até ao final dos 
anos 60, tendo o casal adotado como filha D. Ana 
Maria Pereira Tavares dos Santos que, anos mais 
tarde, casaria com o Sr. Ulisses dos Santos Reigota, 
herdeiros que manifestaram vontade em doar a bi-
blioteca ao município.
Os herdeiros de Maia Alcoforado, conhecedores e 
apreciadores do talento e da obra do familiar, des-

de sempre valorizaram a sua biblioteca particular, 
compostas de obras emblemáticas da sua ideologia 
na geração em que viveu.
A biblioteca em questão ficará, depois de totalmen-
te tratada e recuperada, disponível ao público na 
Biblioteca Municipal de Mira, enriquecendo, deste 
modo, a cultura gandaresa.

Muito obrigado.

   



29 Países representados nos Campeonatos 
Internacionais de Columbofilia – Mira 2018

O Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, 
em Portomar, Mira, foi a “casa” dos Campeonatos 
Internacionais de Columbofilia - Mira2018. A prova, 
organizada pela Federação Portuguesa de Columbo-
filia (FPC), com a colaboração do Município de Mira, 
colocou em competição pombos-correio provenien-
tes de 29 países diferentes, no passado dia 1 de se-
tembro.
Os Campeonatos Internacionais de Mira incluíram 5 
provas em simultâneo, o Grand Prix Portugal – pro-
va que conta para o Mundial Ranking da Federação 
Columbófila Internacional (FCI), o Campeonato da 
Europa, o Campeonato da Europa de Jovens – dedi-
cado a columbófilos com menos de 25 anos de ida-

de, e a Liga Nacional de Campeões, prova em que 
só participam os campeões gerais dos clubes por-
tugueses. 
Participaram na prova final cerca de 700 pombos, 
que percorreram aproximadamente 375kms até ao 
Columbódromo de Mira, depois de uma solta única 
em Maqueda (Espanha). 
Para o Município é um orgulho receber mais uma 
vez os campeonatos Internacionais de Columbofilia 
em Mira. Mira foi novamente o centro do Mundo na 
modalidade da Columbofilia, mais uma forma de 
promover o concelho e Portugal a nível Turístico e 
Desportivo.

Desporto
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Executivo Municipal valorizou feitos dos atletas 
Luis Sousa e António Reis
O Executivo Municipal reconheceu publicamente os 
feitos dos atletas Mirenses Luís Sousa e António Reis, 
numa cerimónia simples, mas singela, que se reali¬zou 
no dia 2 de novembro, no Salão Nobre da Câma¬ra 
Municipal.
Luís Sousa foi Medalha de Bronze em LK -54kg, no 
Campeonato Europeu Sénior de Kickboxing da WAKO, 
em Bratislava, no passado dia 22 de outubro e António 
Reis, foi Campeão Mundial pela Seleção Portuguesa 
de Seniores na categoria de Pesca Desportiva de Mar - 
Surfcasting e medalha de bronze individual, no País de 
Gales, no passado dia 26 de outubro

   



A atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 
Superior, deliberada pelo executivo Municipal, permi-
tirá apoiar até 10 bolsas por ano letivo a alunos miren-
ses. Os requisitos para acesso a este apoio constam do 
regulamento já publicado, tendo decorrido no mês de 
outubro o período de candidaturas. 

Para mais informações deverão ser contactados os 
Serviços de Ação Social do Município para o email 
accao.social@cm-mira.pt.
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Município de Mira atribui Bolsas de Estudo a 
alunos do Ensino Superior
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Mira recebeu Campeonato Ibérico Feminino de 
Orientação Pedestre

Depois de em 2015 Mira e Vagos terem acolhido o Por-
tugal ‘O’ Meeting, voltou a receber em 2018 uma prova 
internacional de orientação, desta feita tratou-se do 
Campeonato Ibérico Feminino de Orientação Pedestre, 
que decorreu nos dias 29 e 30 de setembro.
Para o executivo municipal, poder receber estas 
provas que privilegiam o contacto com a natureza, 
representa um grande passo na recuperação do 
concelho que, em outubro de 2017, viu o seu ter-
ritório dizimado pelos incêndios florestais que por 

aqui lavraram. É assim evidente a aposta no turis-
mo desportivo e de natureza. Neste contexto, em 
colaboração com a associação Ori-Estarreja, está a 
ser elaborada a nova cartografia das zonas flores-
tais que reúnem já as condições para a prática des-
ta modalidade. Depois do sucesso do Portugal ‘O’ 
Meeting 2015, o CIFO 2018 produziu impactos muito 
relevantes na economia e na sociedade local e de-
certo contribuirá para a criação de novos fatores de 
atratividade no nosso concelho.



Ano letivo 2018/2019 da Universidade Sénior de 
Mira arranca com 157 inscritos

No passado dia 10 de outubro, o Salão Paroquial dos 
Carapelhos contou com a presença do cantor “Zé 
Rascunho” e com cerca de 200 seniores, para uma 
animada tarde de comemoração do Dia Mundial do 
Idoso e para a abertura do ano letivo 2018/2019 da 
Universidade Sénior de Mira.
Este ano o número de inscrições da Universidade Sé-
nior de Mira voltou a surpreender, contabilizando-
se um total de 157 inscritos. Durante a cerimónia foi 
ainda apresentado o corpo docente para este novo 
ano letivo, os horários e a constituição das turmas.
Este é apenas o terceiro ano da Universidade Sénior 
de Mira e este elevado número de inscrições revela 

o retumbante sucesso deste projeto. 
Este projeto visa criar uma resposta socio-educati-
va promotora da melhoria da qualidade de vida da 
população sénior do concelho, bem como valorizar 
competências adquiridas ao longo da vida, através 
da promoção e dinamização de atividades de cará-
ter social, cultural, educacional e de desenvolvimen-
to social e pessoal.
Este é um projeto de três entidades parceiras: Mu-
nicípio de Mira, Agrupamento de Escolas de Mira e 
o CLDS M3G Mira Social, e tem como missão a pro-
moção do envelhecimento ativo, através do convívio 
e do lazer.

Educação
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Obras de requalificação do exterior e parque 
infantil no Jardim de Infância de Mira



A candidatura para requalificação e am-
pliação da Zona Industrial do Polo 1, já tem 
luz verde da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC). Na sequência do aviso-convite 
publicado, que havia sido anunciado pelo 
Ministro do Planeamento e Infraestrutu-
ras aquando da sua visita a Mira, por oca-
sião dos incêndios de outubro de 2017, foi 
submetida esta operação que ascende a 
um investimento total que superior a um 
milhão de euros.
A candidatura apresentada, que contará 
com financiamento à taxa de 85%, prevê 
requalificação integral de todas as infraes-
truturas daquele importantíssimo polo in-
dustrial, bem como a definição das zonas 
de expansão da mesma.
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O Município de Mira foi novamente reconhecido 
como “Município Parceiro Eco-Escolas”

Os estabelecimentos escolares do Município de 
Mira envolvidos no Programa Eco-Escolas foram dis-
tinguidos com a Bandeira Verde atribuída pela Asso-
ciação Bandeira Azul da Europa. As insígnias foram 
entregues no decurso da Gala das Bandeiras Verdes 
Eco-escolas que decorreu em Pombal, no passado 

dia 4 de outubro, com a presença da secretária de 
Estado do Ordenamento do Território e da Conser-
vação da Natureza, Célia Ramos, e de representan-
tes das diversas comunidades educativas que parti-
ciparam no programa.
A Câmara Municipal de Mira, enquanto entidade 
parceira no desenvolvimento da iniciativa, recebeu 
o Certificado de Município Parceiro, que foi entre-
gue à Vereadora da Educação, Madalena Santos.
Na edição correspondente ao ano letivo 2017/2018, 
do Concelho de Mira foram distinguidas a Escola Se-
cundária c/3º Ciclo Drª. Maria Cândida – Agrupamen-
to de Escolas de Mira.
Relativamente ao ano letivo em curso, o Município 
de Mira e as Eco-Escolas já iniciaram a sua atividade 
tendo algumas das Eco-Escolas intervenientes ma-
nifestado interesse em se manterem na edição de 
2018/2019.

Obras Municipais
Zona Industrial do Polo 1 
vai ser requalificada



Parque Infantil da Presa recuperado

Novos balneários do Estádio Municipal

Depois de ser totalmente destruído pelo incêndio de 
15 de outubro de 2017, o Parque Infantil da Presa foi 
reconstruído com a cooperação da Infraestruturas 
de Portugal, IP e do Município de Mira, tendo sido 
re-inaugurado a 3 de agosto.
Esta reconstrução vem no seguimento da política 
de sustentabilidade e a visão estratégica da Infraes-
truturas de Portugal, IP para a criação de valor, a 
qual lançou a “Campanha Solidária IP 2017/2018” 
que visa ajudar as comunidades afetadas pelos in-
cêndios ocorridos no verão e em outubro de 2017, 

promovendo a reflorestação e a recuperação de 
equipamentos coletivos para o bem-estar da comu-
nidade, atingida por aquela terrível calamidade. 
O Município de Mira associou-se a esta campanha 
aceitando e comparticipando em 15 mil euros a pro-
posta solidária apresentada pela IP, a qual inclui a 
reconstrução do Parque Infantil de Presa e do Par-
que de Merendas de Carromeu, no âmbito do Pro-
grama IP Solidária, considerando para efeitos de au-
xílio a recuperação de parte dos equipamentos da 
área social ardida no concelho de Mira.

Durante a cerimónia de apresentação das equipas 
de formação do Ala-Arriba para a época 2018/2019, 
foi apresentado o projeto dos novos balneários e 
anunciada a abertura do respetivo concurso públi-
co, tendo sido aprovada em reunião de câmara de 
12 dezembro 2018.
O desejado projeto contempla na primeira fase, quatro 
Balneários Acessíveis para equipas, sendo um exclusi-
vo para as equipas do Ala-Arriba, dois Balneários para 
árbitros, um Balneário para Treinadores, uma Lavan-
daria/Rouparia e Zona Técnica, um Posto Médico, uma 
sala de Arrumos para equipamentos de jogos, uma 
sala polivalente, uma sala de apoio à sala polivalente, 
um escritório e instalações sanitárias, para ambos os 
sexos, acessíveis para o público.
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Museu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia 
de Mira já entrou em obras 

Reconstrução da ponte pedonal no Casal de São Tomé

Já tiveram início as obras de requalificação do Mu-
seu Etnográfico e Posto de Turismo da Praia de Mira 
(MEPT), onde a Câmara vai investir cerca de 200 mil 
euros, com financiamento a 90% por fundos comu-
nitários.
O financiamento por fundos comunitários à taxa de 
90% foi garantido através da linha do turismo aces-
sível do Turismo de Portugal, no âmbito do progra-
ma Portugal 2020.
“Esta operação insere-se na estratégia de aproveita-
mento dos fundos comunitários desenvolvida pelo 
município, que tem procurado obter das linhas de 
financiamento que vão sendo disponibilizadas pelo 
Portugal 2020 tudo o que for possível, em cada mo-
mento, para o seu território”, refere o presidente da 
Câmara, Raul Almeida.
A candidatura teve como principal objetivo a conver-
são do MEPT numa infraestrutura acessível a pes-

soas com diversos tipos de deficiências e limitações. 
Consiste em três tipos de intervenções: uma no inte-
rior do edifício, outra no exterior e uma terceira in-
tervenção no conteúdo do museu à disposição dos 
visitantes.
No interior do Museu, as principais novidades serão 
a construção de casas de banho acessíveis, insta-
lação de elevador de acesso ao piso superior e de 
“equipamentos essenciais à fruição do espaço por 
parte dos utentes com limitações físicas e cogniti-
vas de acesso”. No exterior será “reconfigurada” a 
rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzi-
da, acompanhada por nova escadaria. O pavimento 
e mobiliário exterior, sobretudo na parte norte do 
edifício, beneficiarão de alterações.
 A orientação relativamente ao conteúdo do museu 
é a de o tornar mais acessível para todos.

Após o incêndio de 15 de outubro de 2017 foi apre¬-
sentado na CCDRC um inventário de infraestruturas e 
equipamento municipais danificados pelo referido in¬-
cêndio no concelho de Mira. Desse inventário faz parte 
a ponte ciclo pedonal do Casal S. Tomé que colapsou, 
ficando completamente destruída, tendo sido já aberto 
o procedimento de contratação pública para o início 

das obras da sua reconstrução.
Com a autorização para a abertura do procedimento 
de consulta prévia para execução da empreitada de 
Reconstrução da Ponte do Casal S. Tomé é espera-
do que este troço volte a funcionar normalmente em 
maio de 2019.
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Execução de passeios em Cabeço
Redondo Pequeno

Iluminação do Parque Intergeracional do São 
João, nas Cabeças Verdes. Iluminação amiga do 
ambiente, solar e com tecnologia LED.
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Semana Mundial do Aleitamento Materno na 
Biblioteca Municipal de Mira

Mira integra o grupo pioneiro do projeto dos 
médicos dentistas nos cuidados de saúde 
primários

Em parceria com o Centro de Saúde de Mira, de-
correu na Biblioteca Municipal de Mira a comemo-
ração da Semana Mundial do Aleitamento Materno 
(SMAM), programada entre os dias 28 de setembro 
e 5 de outubro.
Com o lema “Amamentação - a base para a vida” o 
Centro de Saúde de Mira e a Biblioteca Municipal de 
Mira apresentaram dois workshops totalmente gra-
tuitos. No dia 1 de outubro sobre o tema “Amamen-
tação como será?” e no dia 2 de outubro “Amamen-
tamos… e agora?”

A 18 de setembro, decorreu no Centro Cultural de Be-
lém, uma cerimónia em que sessenta e cinco municípios 
e as respetivas Administrações Regionais de Saúde as-
sinaram protocolos de cooperação com vista à imple-
mentação, nos seus municípios, do projeto do Ministé-
rio da Saúde denominado Saúde Oral Para Todos.
Este projeto pretende que o Serviço Nacional de Saúde 
disponibilize pelo menos um consultório de Medicina 
Dentária em cada concelho, de modo a proporcionar 
aos estratos mais desfavorecidos da população, o 
acompanhamento adequado na sua saúde oral.

O Municipio de Mira, representado nesta cerimónia 
pelo seu Vice-Presidente Nelson Maltez, assinou em 
conjunto com a Senhora Presidente da Administração 
Regional de Saúde do Centro, IP, Dra. Rosa Maria dos 
Reis Marques, um protocolo no qual se assume respon-
sável em garantir àquela entidade equipamento técnico 
necessário ao bom funcionamento daquela valência.
Com a assinatura deste protocolo, o Concelho de Mira, 
em conjunto com os concelhos de Soure e Oliveira do 
Hospital, colocou-se entre os primeiros do Distrito de 
Coimbra a aderir a este programa.
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