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Confiança no futuro!
Este é o Boletim Municipal que espelha o trabalho reali-
zado durante o ano 2021 e, ao mesmo tempo, é o primei-
ro Boletim do terceiro mandato autárquico a que presido 
os destinos do Município de Mira. Chegados a este pon-
to, faço um balanço francamente positivo do exercício 
que iniciámos em 2013 na Câmara Municipal e ao qual 
me dediquei de corpo e alma. Não podemos deixar de 
assinalar com satisfação e orgulho as metas que 
conseguimos alcançar até aqui. 

Quando somos eleitos para um mandato autárquico as-
sumimos um compromisso com as populações, no senti-
do de dar as melhores respostas e de criar boas soluções 
para o nosso território. Neste mandato não vamos fugir à 
regra. Podem, hoje como no passado, contar com a mes-
ma ambição, seriedade, trabalho, rigor e responsabilida-
de. Juntamente com a minha equipa seremos, hoje como 
no passado, exigentes com nós próprios.

Neste momento há muitas obras em curso e é garanti-
do que, dentro de poucos meses, estarão concluídas e 
que os Mirenses vão finalmente ganhar equipamentos e 
espaços públicos novos, essenciais ao bem-estar do seu 
dia-a-dia. O concelho está em velocidade cruzeiro, num 
ritmo que só pode conduzir a um melhor amanhã.

No entanto, já estamos focados em novos projetos es-
truturantes para o nosso território, com a visão e capa-
cidade estratégica para aproveitar ao máximo os fundos 
comunitários do Portugal 2020, do Portugal 2030 e do 
Plano de Recuperação e Resiliência, enquanto instru-
mentos imprescindíveis para alavancar os investimentos 
estratégicos que o Município necessita.

Neste novo mandato, que agora se inicia, queremos 
construir um Concelho que aposte nos seus valores iden-
titários e distintivos, criando condições para potenciar a 
capacidade inovadora e empregadora do tecido empre- Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Editorial

sarial, um Concelho comprometido com a valorização do 
seu potencial endógeno, e com a garantia de equidade 
nas condições de acesso ao emprego, saúde, educação, 
cultura e ação social, em que ninguém fique para trás e 
um Concelho que integre de forma harmoniosa as três 
grandes dimensões do futuro - a social, a económica e a 
ambiental. 

Não descurando as contas do município e a sua estabi-
lidade, o nosso foco será executar políticas e iniciativas 
que contribuam para fixar e captar os jovens no nosso 
Concelho, que promovam o emprego, que facultem con-
dições favoráveis ao investimento para as empresas, que 
garantam a disponibilidade de equipamentos desporti-
vos e culturais condignos, que contribuam para diminuir 
a sazonalidade do nosso Turismo e que tenham particu-
lar atenção à área Social e da Saúde.

Nos dias que correm, vivemos uma experiência geracional 
sem paralelo. Para além de todas as dificuldades, a pan-
demia da Covid-19 tem, sobretudo, evidenciado a grande 
fragilidade da vida humana. Gostaria, pois, de deixar uma 
palavra de estima e de consideração àqueles que perde-
ram os seus familiares e amigos neste contexto difícil, em 
que a dor da perda não pode sequer ser amenizada com 
um simples abraço. É também em momentos como este 
que se vê a força do nosso povo que, não podendo estar 
junto, manteve-se sempre unido em torno de um objeti-
vo comum: diminuir o número de novos casos de infeção 
que atingiram índices muito elevados.

A todos os envolvidos no combate à pandemia, quero 
deixar uma palavra de reconhecimento pessoal e em 
nome do Executivo que lidero, pela forma como se en-
tregaram, sem reservas, a uma luta desigual, mas que, 
batalha a batalha, temos vindo a superar.

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

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



Mira aprova orçamento de 18,4 milhões de euros para 2022
O Orçamento e 
Grandes Opções do 
Plano para 2022 do 
Município de Mira 
foram aprovadas 
pela Assembleia 
Municipal. 

O documento subme-
tido a aprovação, no 
valor de 18,4 milhões 
de euros, que já havia 
sido aprovado na reu-

nião de câmara de 22 de dezembro, pela maioria PSD, 
obteve os votos favoráveis dos deputados Municipais 
do PSD e a abstenção do Partido Socialista e do Chega.

Este documento de gestão do primeiro ano do pre-
sente mandato autárquico, assume os princípios base 
nos quais assentou a gestão dos últimos oito anos, de 
transparência, rigor e cumprimento dos compromis-
sos assumidos com os Cidadãos no programa eleitoral 
sufragado no último ato eleitoral.

Vamos continuar em 2022 a aumentar a realização 
de investimento, com um vasto conjunto de proje-
tos, obras e eventos em todas as áreas da gestão 
municipal e por todo o Município, cumprindo os ob-
jetivos assumidos e concretizando várias obras em 
curso de vital importância em várias vertentes na 
nossa ação de intervenção, tais como: o Centro de 
Recolha Oficial de Animais, a Bancada e Balneários 
do Estádio Municipal, a Requalificação e Ampliação 
do Polo 1 da Zona Industrial de Mira, a Ampliação da 
Zona Industrial do Montalvo, o Parque de Estaciona-
mento do Lago do Mar, o Atrium Mira, o Mercado da 
Praia de Mira, a contínua requalificação da Rede Viá-
ria, a pista Euro Velo em parceria com a CIM Região 
de Coimbra, entre muitas outras intervenções que, 
embora aqui não referenciadas, constituem uma 
mais-valia para o nosso concelho.

O ano de 2022 assume a ambição do desenvolvimento 
e do crescimento no quadro do aproveitamento dos 
Fundos Comunitários do Portugal 2020, do Programa 

de Recuperação e Resiliência (PRR), do REACT-EU e do 
Portugal 2030, exemplo disso é a expectativa de apro-
vação das obras de intervenção na Escola Secundária 
de Mira e no Centro de Saúde de Mira, na envolvente 
da Barrinha, projetos estes já candidatados. Mas não 
podemos esquecer a regeneração urbana, a reflores-
tação das áreas consumidas pelos fogos de 2017 num 
dos maiores investimentos aprovados na floresta da 
região centro. Pretendemos realizar uma forte inter-
venção nos nossos recursos hídricos, sem nunca es-
quecer a luta que travamos para a rápida construção 
da ETAR nas cochadas, incluindo a execução imediata 
de medidas mitigadores que permitam atenuar os pro-
blemas de descargas que todos conhecemos e que o 
Município tem defendido, de forma exaustiva, junto de 
várias entidades.

Nota também muito importante para o Combate à Pan-
demia do Coronavírus / Covid-19 que vai continuar a me-
recer e a exigir uma intervenção ativa da Câmara Munici-
pal de Mira, na ação direta de apoio na área da prevenção 
e saúde e no apoio à atividade social e económica.

Na Cooperação Institucional vamos continuar a traba-
lhar empenhadamente no processo de Descentraliza-
ção, pressionando o Governo e a Administração Cen-
tral a fazer a sua parte, com prioridade para as que 
respeitam à Saúde, à Educação e Ação Social. Vamos 
dar continuidade ao trabalho de equipa com o nosso 
tecido Associativo, as Juntas de Freguesia, as Empresas 
e demais instituições.

Note-se que o orçamento continua a acomodar di-
versas medidas de promoção da economia local e de 
apoio social, bem como políticas amigas do cidadão e 
do contribuinte, traduzidas na taxa mínima do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) e na adoção do IMI fami-
liar com redução de taxas para os agregados com 1, 2 
e 3 descendentes.

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento 2022 da 
Câmara Municipal de Mira são um instrumento mui-
to importante para continuarmos a fazer de Mira um 
Concelho com Confiança no Futuro, em que o nosso 
foco é o bem-estar de todos os Mirenses.
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Numa época especial, que é o Natal, e à semelhança 
do ano passado, a Câmara Municipal de Mira visitou as 
IPSS´s do concelho para entregar um presente a todos 
os utentes.
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Natal em Mira

A magia do Natal chegou à vila de Mira quando, no dia 
3 de dezembro, foi inaugurada a iluminação da quadra 
natalícia que invadiu o centro da vila de Mira e o edifí-
cio da Câmara Municipal. 

O Presidente da Câmara agradeceu o apoio dos cola-
boradores da Câmara Municipal que, uma vez mais, se 
empenharam afincadamente na decoração e ilumina-
ção de Natal, e apesar da época que vivemos, a magia 
esteve presente, em cada um de nós, para nos encher 
de coragem e esperança.

Neste mês de celebração, junto à árvore de natal, fo-
ram criados pontos decorativos para que todos os que 
visitassem o local, pudessem levar consigo uma recor-

dação. Para os mais novos, esteve também no mesmo 
local, um carrossel infantil, que funcionou gratuita-
mente até ao dia 9 de janeiro. 

Neste natal o Município assinalou o natal nos esta-
belecimentos de ensino e nas IPSS’s do concelho. 
Destacamos ainda o Natal no Centro de Interpreta-
ção da Casa e Cultura Gandaresa, no Seixo, com a 
realização de uma Exposição com 75 presépios feitos 
pela comunidade. Nota ainda para mais uma edição 
“Natal é no Comércio Local” uma iniciativa da Asso-
ciação Empresarial de Mira que contou com o apoio 
do Município e que visou a promoção do comércio 
Local e incentivo à realização das compras nos esta-
belecimentos aderentes.

Município de Mira assinala o Natal nas IPSS’s do concelho



Município e CPCJ assinalam Natal nos estabelecimentos de 
ensino do concelho

Prenda de Natal chega às crianças das escolas do Muni-
cípio, sob a forma de um jogo lúdico pedagógico, sobre a 
identidade e história de Mira e características do território.

Mesmo não podendo ser realizadas as habituais festas 
de natal, as crianças vivem e transmitem a magia natalí-
cia de forma autêntica e são os verdadeiros agentes do 
espírito Natalício. Aguardam pelas férias, pelo carinho 
familiar e ... claro, pelas prendas!

Pensando especialmente nestas crianças, o Município 
de Mira, em parceria com a CPCJ - Comissão de Proteção 
a Crianças e Jovens de Mira, criou e ofereceu, a todas 
as crianças que frequentam as escolas concelhias (até 
ao 2º Ciclo inclusive), um jogo único e com uma marca 
identitária do território, cultura e história de Mira. 

“À Descoberta de Mira” consiste num jogo didático, 
coletivo, para ser jogado em família, entre amigos ou 

em contexto escolar, tendo como objetivo principal 
o (re)conhecimento do património cultural e identi-
tário do nosso concelho e da nossa região e ainda 
sensibilizar para os direitos das crianças. Desde o 
património ambiental à gastronomia, passando pela 
Arte Xávega, os Caretos da Lagoa, as Igrejas e cape-
las, os Palheiros e a Casa Gandaresa... Nos escalões 
mais jovens, poderá ser realizado um Jogo da Memó-
ria, para o 1.º Ciclo um Quiz de perguntas e outras 
tarefas, tais como mímica ou desenho. Para o 2.º Ci-
clo, o jogo é idêntico, mas com perguntas e tarefas 
com maior grau de dificuldade. As crianças e os seu 
direitos estão também contemplados.

A referenciar, ainda, que esta proposta chegará às mãos 
de cada criança e de cada família sem a utilização de 
plásticos ou outro material prejudicial ao ambiente, fun-
cionando como um exemplo e incentivo á redução de 
resíduos supérfluos.

06 Boletim Municipal de Mira janeiro 2022

Destaque



Boletim Municipal de Mira janeiro 2022 07

Destaque

Zona Industrial do Montalvo acolhe novo investimento de 
cerca de 10 milhões de euros e 250 novos postos de trabalho

A zona industrial de Montalvo vai acolher um investi-
mento de cerca de 10 milhões de euros de um grupo 
empresarial Francês Pellenc, que criará 250 postos de 
trabalho diretos.

A nova unidade industrial, que ficará instalada num 
terreno com 122 mil metros quadrados, consiste na 
instalação da 1ª unidade de produção e montagem de 
maquinaria agrícola tecnologicamente avançada e es-
pecializada na península Ibérica.

A PELLENC é reconhecida como referência em termos 
de soluções mecânicas em três sectores: vitivinicultura, 
o cultivo de azeitonas e frutas, espaços verdes e urba-
nos. As suas tecnologias de ponta reduzem o impacto 
ambiental e asseguram o conforto e a segurança dos 
utilizadores.

Segundo o diretor da empresa Pellenc, Romain Serra-
tore, a escolha de Mira para a construção desta unida-
de fabril deve-se, nomeadamente, ao facto de ser um 
“local a meio termo entre a indústria que se está a criar 
e o artesanato que ainda assim se mantém”.

“Para iniciar a atividade o mais rapidamente possível, 
vamos iniciar com máquinas que já têm sido produ-
zidas viradas para a vinicultura e vamos começar a 
produzir tudo o que esteja relacionado com árvores, 
nomeadamente, com oliveiras e com amendoeiras e, 
ainda, com outro tipo de máquinas ainda a desenvol-

ver”, explicou Romain Serratore na conferência de im-
prensa de apresentação do projeto, que se realizou no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Mira, no dia 18 
de novembro.

A empresa prevê início da sua atividade em Mira para 
o final do verão de 2022, e estima ter um volume de 
negócio de 25 milhões de euros e criar 250 postos de 
trabalho diretos, dois anos depois da sua abertura.
A empresa francesa Pellenc, fundada em 1973, prevê 
com esta nova fábrica vender máquinas não só para 
o mercado nacional, mas também para o mercado in-
ternacional.

“Aquilo que pretendemos construir em Portugal é o 
seu centro de excelência para as máquinas agrícolas”, 
sublinhou o diretor da empresa, referindo que a nova 
fabrica irá contar com mão de obra especializada, téc-
nicos superiores e engenheiros.

O projeto foi aprovado pelo município de Mira, que 
considera que a construção desta fábrica na Zona In-
dustrial do Montalvo será uma “alavanca para aquela 
zona do concelho”, tendo em conta que se trata de 
uma zona com “problemas de desertificação”. 

“Trata-se de um projeto que vem realçar e reforçar 
o posicionamento estratégico de Mira, em termos 
de localização geográfica e proximidade de impor-
tantes vias de comunicação, capazes de captar este 
tipo de investimentos, determinantes para o desen-
volvimento económico e social da região”, reforçou 
Raul Almeida.

Em termos de infraestruturação da própria zona indus-
trial, as obras, que são financiadas em 85% por fundos 
comunitários e que conta com um investimento de 1,8 
milhões de euros, irão avançar no 1º trimestre do ano.
Entretanto, já iniciaram os trabalhos de construção e 
de regularização do terreno, para depois iniciar a cons-
trução da fábrica.



Época balnear de 2021 sem sobressaltos

Num Verão onde a pandemia covid-19 continuou a 
“pairar no ar” e a colocar restrições, o concelho de Mira 
viveu mais uma época balnear sem grandes contra-
tempos a assinalar. Mais uma vez, tanto a Praia de Mira 
como a Praia do Poço da Cruz estiveram à altura para 
receber bem os veraneantes. No entanto, importa re-
ferir que no final da época balnear, houve limitações 
no acesso á praia do Poço da Cruz devido ao avanço 
significativo do mar. 

Sem quaisquer incidentes de maior a registar, agrade-
cemos a todos os parceiros que estiveram no terreno, 
em especial à Adamastor - Associação de Nadadores 
Salvadores de Mira, pelo excelente trabalho desenvol-
vido ao longo de mais uma época balnear na vigilância 
das nossas Praias. De realçar que, em 2021, a Praia de 
Mira recebeu a Bandeira Azul pelo 35.º ano consecuti-
vo, demonstrando a qualidade da sua água e do seu 
areal e que faz desta praia um local escolhido para as 
férias de milhares de portugueses, mas também es-
trangeiros. Quanto ao Poço da Cruz já são 15 anos a 
envergar o símbolo de qualidade da ABAE.

Nesta época Balnear, o município renovou o equipa-
mento “Tiraló”, o qual possibilitou que, durante a épo-
ca balnear, os cidadãos com mobilidade condicionada 
tivessem acesso pleno e nas melhores condições, à 
praia e ao mar contribuindo, desta forma, para a me-
lhoria da sua qualidade de vida.

Por outro lado, numa parceria entre a Câmara Muni-
cipal, a Cercimira e o MoverMira 4G - CLDS 4G, foram 
colocados três peixes nas praias do concelho, que ser-
viram de depósito de garrafas de plástico, para poste-
rior reciclagem feita pela Cercimira.

Esta ação fez parte de um conjunto de medidas de 
consciencialização para as questões ambientais e para 
alertar a população para o problema da poluição dos 
oceanos e das praias.
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Município de Mira distinguido com o Certificado 
Internacional “Bandeira Azul desde sempre” 
A Associação Bandeira Azul da Europa realizou 
no passado dia 19 de novembro, a cerimónia de 
Comemoração dos 35 Anos do Programa Bandei-
ra Azul, na qual Mira foi distinguida pela Funda-
ção Europeia para a Educação Ambiental, com os 
certificados internacionais “Bandeira Azul desde 
sempre” da Praia de Mira e o dos 15 anos da Praia 
do Poço da Cruz.

Esta distinção assenta no facto de a Praia de Mira, re-
cordista mundial, ostentar este galardão há 35 anos e 
a praia do Poço da Cruz há 15 anos.

Raul Almeida, Presidente da Câmara Municipal, assu-
me esta distinção “como sendo um desígnio, em que o 
trabalho desenvolvido só é possível com o agregar das 
forças vivas do concelho. Colaboradores da autarquia, 
Junta de Freguesia da Praia de Mira, Agrupamento de 
Escolas, Centro de Saúde, Associações e população re-
vestem-se do espírito da Bandeira Azul.”

O Município de Mira foi ainda premiado, nesta cerimó-
nia, com uma Menção honrosa nas Atividades de Edu-
cação Ambiental, o que para o autarca mirense “é o 
reconhecimento pelo excelente desempenho dos nos-

sos colaboradores na realização destas atividades de 
sensibilização ambiental”.

De realçar que, ao longo dos últimos 35 anos, a Ban-
deira Azul contribuiu para o desenvolvimento susten-
tável em praias costeiras, fluviais e lacustres, portos de 
recreio e marinas, através de um conjunto de critérios 
relacionados com a educação ambiental, a qualidade 
da água balnear, a gestão da zona balnear, serviços e 
segurança.

O Programa Bandeira Azul é um programa de educa-
ção para o desenvolvimento sustentável, promovido 
em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Euro-
pa, secção portuguesa da Fundação para a Educação 
Ambiental, reconhecida pela UNESCO e pelo PNUMA 
como líder mundial nas áreas de Educação Ambiental 
e Educação para o Desenvolvimento Sustentável, com 
77 membros e que, através dos cinco programas, faz a 
diferença todos os dias.

A Bandeira Azul celebra, em 2022, 35 anos e é o momento 
de refletir sobre o futuro das nossas Praias e, sobretudo, 
de ser uma parte ativa na estratégia adotada por um Por-
tugal resiliente no que respeita as Alterações Climáticas.



Pandemia COVID-19
Neste final de ano, a evolução da situação epidemioló-
gica em Portugal e, sobretudo, nos restantes Estados 
Membros da União Europeia, evidenciou uma trajetó-
ria ascendente no que concerne ao número de novos 
casos diários da doença COVID -19, tendo-se verifica-
do, de igual modo, um crescimento acentuado da taxa 
de incidência e do índice de transmissibilidade do vírus 
SARS -CoV -2.

Neste sentido e face ao avanço da pandemia Covid-19 
em Portugal, o Município de Mira, aplicou uma série de 
medidas em diferentes áreas de intervenção e decidiu 
encerrar a Piscina Municipal, o Pavilhão Municipal, os 
museus e o Posto de Turismo de 27 de dezembro 2021 
a 10 de janeiro 2022.

O Cemitério Municipal manteve-se aberto, sendo que 
na realização de cerimónias fúnebres foi permitida a 
presença de familiares diretos, estando condicionados 
às medidas organizacionais que garantam a inexistên-
cia de aglomerados de pessoas e ao controlo do dis-
tanciamento social, no respeito pela lotação definida 
no plano de contingência.

No dia 3 de dezembro, realizou-se uma reunião com a 
Comissão Municipal de Proteção Civil onde foi feito o 
Ponto de situação da pandemia Covid-19 no concelho 
de Mira. Nesta reunião, o Presidente da Câmara mos-
trou total disponibilidade para colaborar com todas as 
entidades de saúde (testes, apoio logístico à vacinação, 
transportes, etc) de forma a reverter a situação atual 
no concelho.

A Linha de Apoio Municipal, continua a funcionar para 
ajudar os munícipes a colmatar reais necessidades. 
Um grupo de trabalho que faz o acompanhamento do 
projeto e que procura atuar diretamente na recolha de 
bens alimentares e de higiene em supermercados, no 
levantamento de medicação, na prestação de apoio 
psicológico, no esclarecimento de dúvidas, na trans-
missão de uma palavra de conforto, na realização de 
visitas para garantir que a população se encontra bem, 
entre outras linhas de ação prioritárias. Caso tenha 
alguma necessidade específica, contacte a Linha de 
Apoio Municipal através do número 231 247 027. Esta 

é uma linha pensada para si e para todos os que ficam 
sem retaguarda socioeconómica nesta fase.

Lembramos ainda que, no decorrer do ano 2021, funcio-
nou no Pavilhão Municipal, em colaboração e sob a égide 
da Direção-Geral de Saúde e da ARS Centro, o Centro de 
Vacinação de Mira. Antes da época balnear, numa medi-
da que pretendeu reduzir o risco de propagação do vírus 
no concelho de Mira e apoiar e estimular o comércio lo-
cal, bem como alavancar o turismo, estabelecendo medi-
das que oferecessem segurança aos trabalhadores, clien-
tes e turistas, para que pudessem continuar a escolher 
Mira como destino, o Município de Mira, em articulação 
com a ARS Centro, disponibilizou a todos os comercian-
tes com atendimento aberto ao público, testes gratuitos 
à Covid-19 em sistema de Drive Thru. Tendo em conta a 
evolução da pandemia nos diferentes períodos, o Municí-
pio decidiu cancelar diferentes eventos como o Carnaval, 
as marchas populares, as Festas de São Tomé e mais re-
centemente, a Festa de Réveillon RFM, na Praia de Mira.

Mais do que nunca, reforça-se o apelo ao cumprimen-
to das orientações da DGS. Higienize devidamente as 
mãos, mantenha o distanciamento social de seguran-
ça, não partilhe objetos e utilize máscara. 

A qualquer momento e em qualquer lugar podem ini-
ciar-se novos focos de contágio, sendo, por isso, im-
portante que todos sejamos agentes de saúde pública 
e cumpramos todas as normas e medidas preventivas. 

O combate a esta pandemia depende do contribu-
to de todos nós.

Proteja-se a si e aos seus!
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Aprovada a candidatura a fundos comunitários para a 
reflorestação em área superior a mil hectares que ardeu
em 2017 

A Câmara Municipal de Mira viu aprovada a candidatu-
ra a fundos comunitários para a reflorestação de uma 
área de 1.600 hectares que tinha sido destruída nos 
incêndios de outubro de 2017. 

O investimento no valor de 2,6 milhões de euros é 
“apoiado pelo Programa de Desenvolvimento Regio-
nal 2020. Com o financiamento aprovado, a Câmara 
Municipal vai abrir concurso público para a execução 
de todos os trabalhos”, refere a autarquia em comuni-
cado enviado à agência Lusa. Segundo o município, a 
área para executar neste projeto estava anteriormente 
“ocupada por povoamentos de pinheiro-bravo”, tendo 
sido “destruído todo o arvoredo” pelo incêndio flores-
tal de 15 de outubro de 2017.

Atualmente nessa área verifica-se “regeneração natu-
ral de matos e acácia-de-espiga e também de alguns 
exemplares de samouco e camarinha”.

O projeto inclui a “recuperação do perímetro florestal 
das dunas e pinhais de Mira”, bem como “a preparação 
do terreno para acomodar a plantação, com operações 
de corte e redução da estilha, e deposição no solo da 
vegetação arbustiva constituída por matos e acácia-de-

-espigas dentro da área de intervenção”, refere aque-
le município do distrito de Coimbra. Posteriormente, 
a autarquia prevê proceder à plantação de “pinheiro-
-bravo na maioria da área, e de pinheiro-manso, nas 
áreas identificadas da rede primária”.

“Para além da urgência na recuperação do importante 
papel de fixação das areias, proteção dos ventos e tam-
pão às brisas e nevoeiros marítimos, as intervenções 
propostas assentam na necessidade real, inequívoca e 
oportuna da realização do investimento, com razoabi-
lidade de custos, na ótica de análise de custo-benefício 
e da diminuição dos impactos no sistema florestal”, lê-
-se na nota. A reflorestação tem em conta os objetivos 
previamente estabelecidos, a resposta do ecossistema 
ao fogo, bem como as orientações regionais de orde-
namento florestal constantes no Programa Regional 
de Ordenamento Florestal (PROF).

Para o presidente do município de Mira, Raul Almei-
da, este é “um dos maiores projetos de reflorestação 
em termos nacionais e uma necessidade absoluta para 
Mira”. “É urgente garantir o repovoamento florestal 
das áreas ardidas e a proteção da erosão dos solos”.



Concluída requalificação do Parque de Estacionamento do 
Poço da Cruz
A requalificação do Parque de Estacionamento do Poço da 
Cruz foi concluída e inaugurada no dia 2 de julho, estando 
o mesmo aberto a todos os utilizadores desde essa data.

Esta intervenção visou a requalificação do parque ao ní-
vel do piso e das estruturas de apoio, permitindo, deste 
modo, uma melhor utilização a todos os visitantes e fre-
quentadores das praias. Foi ainda instalado e criado um 
ponto de bikesharing (para recolha de bicicletas), numa 

interligação com a pista ciclo pedonal existente.

Estas intervenções resultaram da candidatura da Câ-
mara Municipal de Mira ao Plano de Ação de Mobili-
dade Urbana Sustentável, incluído no Programa Ope-
racional Regional do Centro e que alocou ao projeto 
mais de 1 milhão de euros, comparticipados em 85% 
por fundos comunitários.
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Ecocentro Municipal de Mira
Estão a desenvolver-se os últimos pontos burocráticos 
para colocar o Centro Circular de Resíduos de Mira (Eco-
centro Municipal de Mira) em funcionamento. 

O espaço será́ equipado com silos de grandes dimensões, 
destinados a receber, separadamente, diversos tipos de 
resíduos para posterior encaminhamento para retomado-
res licenciados, com vista à sua posterior valorização e/ou 
reciclagem. Neste local poderão ser depositados entulhos, 
monos, verdes, entre outros.

Este serviço será gratuito e terá como principal objetivo o 
encaminhamento dos diversos materiais para locais apro-
priados, evitando, assim, a deposição ilegal de resíduos 
que se tem vindo a verificar em alguns locais do concelho.

A curto prazo, esperamos colocar em funcionamento o 
Centro Circular Municipal para depois, começar a prepa-
rar a 2ª fase do mesmo, que prevê a criação de pontos de 
depósitos em cada freguesia.
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Mira submete candidatura ao Centro2020 para beneficiação 
do Centro de Saúde

A Câmara Municipal de Mira submeteu ao Programa 
Operacional Regional do Centro (Centro 2020) uma 
candidatura de cerca de um milhão e setecentos mil 
euros para a requalificação do Centro de Saúde de 
Mira (Unidade de Cuidados de Saúde Primários de 
Mira – UCSP Mira).

Esta intenção já era de conhecimento público, dado que 
Raul Almeida tinha realizado várias iniciativas no sentido 
de mapear o investimento junto do Pacto para o Desen-
volvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermu-
nicipal da Região de Coimbra e já tinha assumido que, se 
esta obra tivesse financiamento comunitário, o Município 
de Mira assumiria a componente nacional, ou seja, 15% 
do investimento total da obra, embora se trate de um 
equipamento pertencente à Administração Central.

Neste sentido, e após um trabalho muito intenso entre 
a ARS do Centro e o Município de Mira, desenvolveu-
-se o projeto que pretende intervir no Centro de Saúde 
de Mira, de modo a proporcionar um desempenho do 
edifício compatível com as exigências e condicionalis-
mos da atualidade e com vista à melhoria do compor-
tamento energético da edificação, assim como outras 
exigências funcionais de utilização que irão, conse-
quentemente, promover uma melhoria na qualidade 
da prestação de serviços de saúde no local.

Neste momento o concurso público para concretiza-
ção da empreitada já decorreu, estando o Município 
a aguardar aprovação deste investimento por parte 
da CCDRC.

Para Raul Almeida, “ao investir na beneficiação deste 
Centro de Saúde, com o objetivo de melhorar as atuais 
infraestruturas que se encontram degradadas e ina-
dequadas à prestação de cuidados de saúde, está a 
contribuir-se para o desenvolvimento local e regional 
e para a redução das desigualdades, nomeadamente 
através de melhorias no acesso aos cuidados de saú-
de”. “Este é um investimento estritamente necessário 
na área da saúde, que para nós, é um dos eixos priori-
tários da nossa área de atuação”, frisou o autarca.

Destaque

Protocolo Câmara Municipal – Junta de Freguesia de Mira 
para nova sede
As antigas instalações das Finanças em Mira, transferidas 
da administração central para a Câmara Municipal, vão 
passar para a Junta de Freguesia de Mira, no âmbito de 
um protocolo formalizado entre as duas autarquias.

O imóvel, onde funcionaram as Finanças em Mira, passou 
para a posse da Câmara em fevereiro deste ano, por um 
período de 50 anos, na sequência de um acordo entre o 
Governo e este município do distrito de Coimbra.

Consequentemente, o Município e Junta de Freguesia de 
Mira acordaram a cedência por igual período à Junta de 
Freguesia para que possa instalar a nova sede, permitindo 
dotar esta autarquia de um espaço com melhores condi-

ções de utilização para todos. Está previsto um investimen-
to de 140 mil euros, com um apoio financeiro já aprovado 
pela Câmara Municipal de 25.000€.



Saneamento do Seixo e Cabeças Verdes mais perto de ser 
uma realidade
As obras de Saneamento de Seixo e Cabeças Verdes, cujo 
promotor é a ABMG, decorrem a bom ritmo, estando já 
grande parte da empreitada executada.

Esta intervenção vai abranger 864 habitantes e ganha um 
maior relevo na estratégia de sustentabilidade e valoriza-
ção ambiental do serviço de Saneamento de Águas Resi-
duais que se encontra em funcionamento no território, 
cuja implementação irá representar uma melhoria subs-
tancial ao nível do tratamento das águas residuais.

A rede constituída por 12,29km de coletores e 2 Estações 
Elevatórias, recolhe os efluentes domésticos ou com ca-
racterísticas similares, nas povoações de Seixo e Cabeças 
Verdes e encaminha-os para o sistema em alta, da respon-
sabilidade da AdCL – Águas do Centro Litoral, S.A. Cada um 
dos subsistemas tem como ponto de recolha uma Estação 
Elevatória do sistema em alta, que confluirá num ponto, 
fechando o sistema, para encaminhamento dos efluentes 
para destino final adequado.

Com um investimento total de 1.315.594,78 Euros, a ope-
ração “Lote 1 - ZI, Seixo e Cabeças Verdes” que vai permitir 
o alargamento da taxa de cobertura do sistema de sanea-
mento de águas residuais no Concelho de Mira, terá uma 
contribuição do Fundo de Coesão de 543.596,31 Euros.
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Documentário “Nas Dunas…” recebe prémio nacional

A Associação Portuguesa de Museologia, em sessão 
realizada em 29 de outubro, no Museu da Marinha em 
Lisboa, distinguiu o documentário “Palheiros de Mira” 
na categoria de Melhor Filme.

Um prémio de âmbito nacional que muito orgulha o 
Município de Mira e que reflete o excelente trabalho 

realizado na recolha de conteúdos e produção deste 
documentário.

Recorde-se que este documentário é parte integran-
te do recente projeto de Requalificação do Palheiros 
de Mira | Museu e Posto de Turismo da Praia de Mira, 
que mereceu financiamento do Turismo de Portugal. 
Este filme é um conjunto de testemunhos em primeira 
pessoa das gentes da Praia de Mira numa história que 
percorre a Arborização das Dunas, Palheiros de Mira a 
Arte Xávega e a Faina Maior.

Para Raul Almeida, Presidente da edilidade Mirense, “é 
uma honra esta distinção que vem comprovar o tra-
balho meritório desenvolvido neste espaço cultural da 
Praia de Mira, em especial neste filme, que retrata a 
história da comunidade piscatória da Praia de Mira”, 
acrescentando ainda: “é um incentivo para continuar-
mos a apostar na cultura mirense e no nosso patrimó-
nio histórico e cultural”.
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Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica irá valorizar o 
património de Mira

Destaque

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM - RC) formalizou o acordo que estabelece os ter-
mos de cooperação recíproca para a execução e manu-
tenção do projeto Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica, 
que prevê a execução de uma via ciclável que ligará os 
Concelhos de Mira, Cantanhede e Figueira da Foz.

A assinatura deste protocolo com o ICNF, irá permitir 
a intervenção na estrada florestal que liga a Praia de 
Mira à Praia da Tocha, no Perímetro Florestal das Du-
nas e Pinhais de Mira, num percurso que se estende ao 
longo da Costa Atlântica, entre o limite norte do con-
celho de Mira e o limite sul do concelho da Figueira da 
Foz, passando por vários pontos de interesse turístico, 
ambiental e recreativo dos três territórios.

Entretanto, em outubro iniciaram as obras desta em-
preitada, junto ao Clube Náutico da Praia de Mira, sen-
do possível verificar o novo percurso em direção à ro-
tunda de acesso à empresa Acuinova.

Esta obra, que visa a ligação ciclável intermunicipal 
entre os três concelhos do litoral ao longo de 83 
quilómetros, apresenta um traçado que aprovei-
tará as estradas florestais e vias cicláveis já exis-
tentes, com troços em piso compactado e em piso 
pavimentado. A sua execução é decisiva para o de-
senvolvimento da Rota Eurovelo 1 em Portugal. A 

Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica integra a Rede 
Europeia de Rotas Cicláveis, constituída atualmente 
por 15 rotas cicláveis de longa distância, que cru-
zam todo continente europeu.

Com este projeto, a CIM Região de Coimbra pretende 
potenciar as características naturais únicas deste terri-
tório através da perfeita simbiose com a Costa Atlân-
tica e constituir-se-á como um projeto absolutamente 
estruturante para a valorização turística, assim como 
para a mobilidade sustentável da população. Desta 
forma, pela sua excecional localização, permitirá criar 
condições não só para as pessoas que optem por se 
deslocar através da utilização da bicicleta, como meio 
de transporte sustentável, mas também para que esta 
infraestrutura seja responsável pelo incentivo da pro-
moção da intermodalidade da Região.

Este projeto é cofinanciado pelo Programa Valorizar, 
promovido pelo Turismo de Portugal. A parte do inves-
timento não cofinanciada será candidata ao Programa 
Operacional Regional do Centro 2020, uma vez que 
esta via ciclável visa também oferecer soluções de mo-
bilidade urbana sustentável nas deslocações da popu-
lação, que contribuam para a descarbonização da mo-
bilidade, o que permitirá contribuir igualmente para 
os objetivos do Plano de Ação de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PAMUS) da CIM Região de Coimbra.



Município assinala o Dia Olímpico com atividades
para os seniores
O Dia Olímpico é celebrado oficialmente desde o dia 23 de 
junho de 1948, após o nascimento dos Jogos Olímpicos da 
Era Moderna e o findar da II Guerra Mundial.

A efeméride é celebrada por todo o mundo, contando com 
a participação de 150 Comités Olímpicos Nacionais, enal-
tecendo a importância de uma prática regular de exercício 
físico na persecução de uma melhor qualidade de vida.

Neste sentido, no dia 23 de junho, o Município de Mira, em 
colaboração com o MoverMira 4G - CLDS 4G, juntou-se à 
iniciativa e assinalou a data com um conjunto de ativida-
des alusivas aos Jogos Olímpicos Adaptados, dirigido à po-
pulação sénior do nosso concelho, que, desde sempre, faz 
parte integrante das nossas tradições e de uma filosofia 
de boas práticas desportivas.

Foi dada a oportunidade aos seniores, de experimentarem 

modalidades como o Atletismo, Golfe, Ginástica, Voleibol, 
Badminton e Beisebol adaptados.

Foi um início de dia com muito boa disposição e sorrisos 
e algumas brincadeiras, sempre em prol do desporto e de 
uma vida ativa e saudável.
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Cerimónia de Abertura do Ano Letivo 2021/22 da 
Universidade Sénior de Mira
Aconteceu no dia 12 de novembro, na Casa do Povo, a 
Cerimónia de Abertura do Ano Letivo 2021/22 da Uni-
versidade Sénior de Mira (USM).

Num acontecimento breve e simples, foi apresentado 
o Corpo Docente, divulgou-se a composição das tur-
mas, o horário e algumas informações fundamentais 
para o bom funcionamento das aulas. 

O arranque das aulas tiveram início no dia 15 de no-
vembro e o Executivo Municipal deseja a todo o corpo 
docente e alunos, um ótimo ano letivo.
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Dia Mundial da Criança assinalado com diversas
ações e em segurança

Executivo concretiza Protocolo com a UPAS

Celebrado a 1 de junho, o Dia Internacional da Criança sur-
giu da necessidade de sensibilizar a comunidade no seu 
geral para os direitos da criança e garantir o seu pleno de-
senvolvimento.

Neste sentido, o Município de Mira, o Agrupamento de Es-
colas de Mira, a CPCJ Mira e as várias instituições do con-
celho que trabalham com a infância decidiram oferecer e 
proporcionar a todas as crianças que frequentam os es-
tabelecimentos escolares, alguns momentos de alegria e 
diversão, assinalando, deste modo, a efeméride.

Após as imensas restrições impostas nas habituais roti-
nas das crianças e das suas famílias devido à pandemia, 
procurou-se encontrar uma forma simples, mas direta 
de, em cada estabelecimento escolar, se realizar (sempre 
salvaguardando as orientações da DGS) alguma atividade 
lúdica, trazendo alegria aos mais pequenos.

A antecipar o Dia da Criança, a semana de 24 a 28 de maio 
foi recheada de atividades relacionadas com o projeto 
“Mira + Circular” financiado pelo Fundo Ambiental, que in-
cluiu a construção de casas ninho e comedouros para aves 
e ainda várias oficinas de sensibilização para a reutilização 
de óleos alimentares. Para além destas atividades, todas 
as crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo tiveram a animada 
visita da Tangerina, uma ilusionista muito especial que 
provocou muitos sorrisos entre as crianças.

Já a 1 de junho, um pequeno espetáculo musical (As Cara-
colas), repartido por duas sessões, animou os alunos dos 
5.º e 6.º anos, que substituíram as suas aulas diárias para 

que, no seu espaço diário, voltassem a ter algum contacto 
direto com a música.

 

No dia 9 de junho foi assinada a escritura de doação à 
UPAS da Praia de Mira de mais um lote de terreno, com 
vista à construção de um novo edifício com várias valên-
cias sociais, designadamente creche e lar de terceira idade.
Em abril, Raul Almeida já tinha assinalado a bênção da 
nova carrinha desta Associação, cuja a aquisição também 
contou com o apoio financeiro do Município.



Mira entregou 26 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior 

Mira ganhou uma Unidade de Saúde Móvel

A Câmara Municipal de Mira entregou em março, ao Cen-
tro de Saúde de Mira, a nova Unidade de Saúde Móvel.

O veículo - movido a energia elétrica - foi adquirido no 
âmbito do projeto “Região de Coimbra + PROXIMIDA-
DE”, que une a Comunidade Intermunicipal (CIM) da 
Região de Coimbra, os seus municípios, a Administra-

ção Regional de Saúde (ARS) Centro e os Agrupamen-
tos de Centros de Saúde.

O objetivo é permitir aos profissionais do Centro de 
Saúde de Mira, de forma itinerante, uma intervenção 
mais precoce no âmbito das atividades de prestação 
de cuidados de saúde às respetivas populações das vá-
rias freguesias do concelho.

Para Raul Almeida “o objetivo desta Unidade de Saúde 
Móvel é ser uma mais-valia, facilitando a vida àqueles 
que não podem tão facilmente deslocar-se ao centro 
de saúde, por exemplo, mas também dar resposta, 
nomeadamente, aos novos desafios que têm vindo a 
surgir no âmbito da pandemia da Covid-19, melhoran-
do ainda o trabalho assistencial de proximidade dos 
cuidados de saúde domiciliários, em complemento às 
restantes respostas sociais já existentes no concelho”. 

Foram atribuídas pelo Município de Mira 26 Bolsas de Estu-
do ao Ensino Superior, referentes ao ano letivo 2020/2021.
Inicialmente seriam 10 os alunos contemplados por estas 
bolsas, no entanto, foi decidido, em Reunião de Câmara, 
aprovar a atribuição excecional de mais 16 bolsas (aos 
restantes alunos com candidaturas válidas), no âmbito da 
Pandemia da Covid-19.

Considerando a situação de calamidade que o país atraves-
sa na sequência da pandemia da Covid-19, muitas famílias 
foram surpreendidas por uma perda de rendimentos e/
ou viram ainda mais fragilizados os seus vínculos laborais, 
o que propiciou uma grande instabilidade financeira num 
grande número de agregados familiares. O Município de 
Mira está atento a estas situações e, por isso, considerou-
-se a título excecional o alargamento do número de alunos 

a receberem este apoio, que se traduz na entrega de 150 
euros durante 10 meses, a cada bolseiro.

Para o presidente do Município “a educação é um dos 
pilares fundamentais da sociedade e, como tal, tem sido 
encarada como um investimento fundamental pelo nosso 
Município, através da criação de condições de igualdade 
entre os jovens mirenses em todos os níveis de ensino e 
da criação e fortalecimento de um sentimento de pertença 
ao nosso concelho. Por isso considero a atribuição destas 
bolsas muito importante e um grande apoio para estas fa-
mílias em tempos mais difíceis”.

Neste momento, está a decorrer o procedimento para 
a entrega das Bolsas de Estudo referente ao ano letivo 
2021/2022.
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“Espero por ti no Politeama” 
A Câmara Municipal de Mira e o MoverMira 4G - CLDS 
4G promoveram uma iniciativa para a comunidade 
com mais de 50 anos pudesse ir assistir ao teatro de 
revista “Espero por ti no Politema”.
Esta iniciativa que decorreu no dia 26 de novembro, preten-
deu proporcionar a todos os munícipes que se inscreveram, 
a oportunidade de passar um momento de lazer e convívio.
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Ambiente e Proteção Civil

Município de Mira recebeu Bandeira Verde ECO XXI pelo 
segundo ano consecutivo 

Foi, pelo segundo ano consecutivo, atribuída a Bandei-
ra Verde ao Município de Mira pelo programa ECOXXI 
da ABAE. Este programa é já uma referência internacio-
nal no domínio das políticas e ações de educação para 
o desenvolvimento sustentável.

Na cerimónia de entrega do galardão ECOXXI 2021, 
que decorreu no passado dia 22 de setembro, em San-
to Tirso, foram conhecidos os municípios portugueses 
que atingiram os melhores índices de sustentabilidade 
local. Candidataram-se 58 municípios (19% do total), 
uma das maiores participações ao longo das 15 edi-
ções deste programa.

O Município de Mira obteve uma avaliação ECOXXI de 
73,2% (mais 4,4% que no ano anterior), conseguindo 
um índice ECOXXI considerado de “muito bom”. Obteve 
um honroso 16º lugar, entre os 54 municípios portu-
gueses que este ano ultrapassaram a classificação de 
50% e conseguiram a Bandeira Verde.

Mira obteve “excelente” (superior a 80%) nos indicadores 
ECOXXI: “Educação para o Desenvolvimento Sustentável”; 
“Ordenamento do Território, Espaços Públicos e Planea-
mento e Requalificação Urbana” e ultrapassando os 90% 
nos indicadores: “Transparência, Digitalização e Conectivi-
dade”; “Gestão e Conservação das Florestas”; “Alterações 
Climáticas” e “Medidas de Sustentabilidade em Contexto 
de Pandemia”. Mira foi ainda distinta, junto com outros 
10 municípios, que obtiveram a maior taxa de participa-
ção e resultados nos seus “Eco Funcionários”. As áreas 
onde o município necessita de promover e desenvolver 
mais e melhores ações de sustentabilidade são: “Saúde 
e Bem-Estar”; “Conservação da Natureza – Biodiversida-
de e Geodiversidade”; “Qualidade do Ambiente Sonoro”; 
“Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal” e 
“Mobilidade Sustentável”.

Mais do que um troféu, é o manifesto de quem não 
desiste do futuro e que coloca a sustentabilidade no 
centro das suas estratégias de desenvolvimento.
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Bandeira Eco-Escolas nas escolas de Mira
A Escola Básica de Mira, a EB1 da Lentisqueira, a EB1 
de Portomar e os Jardins de Infância de Mira foram as 
escolas do concelho de Mira que hastearam as Ban-
deiras Eco-Escolas, relativas ao trabalho desenvolvido 
durante o ano letivo de 2019/2020. Já em relação ao 
ano letivo 2020-2021 foi a Escola Básica de Mira e os 
Jardins de Infância de Mira que se candidataram e que 
integraram a lista de projetos vencedores deste presti-
giado programa de Educação Ambiental.

O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foun-
dation for Environmental Education”, desenvolvido em 
Portugal desde 1996 pela ABAE (Associação Bandeira 
Azul da Europa) e que pretende encorajar ações e re-
conhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas 
escolas, no âmbito da Educação Ambiental para a Sus-
tentabilidade.

“O Município de Mira agradece todo o trabalho reali-
zado e estará sempre disponível para colaborar nas 
atividades alusivas à proteção e valorização ambiental. 
Parabéns a todos os envolvidos! Vamos continuar a 
estabelecer parcerias para que os trabalhos de defesa 
e proteção ambiental sejam um início de um planeta 

mais verde”, frisou Madalena Santos, Vereadora com 
o Pelouro da Educação, na cerimónia de hasteamento.

 

Mira às escuras pela “Hora do Planeta”

No dia 27 de março assinalou-se mais uma edição da 
Hora do Planeta e Mira não ficou de fora desta iniciati-
va ambiental.

Assim, durante uma hora, alguns dos espaços mais 

emblemáticos do concelho estiveram “às escuras”, de 
forma a assinalar o momento vivido mundialmente e 
este ano dedicado à Água e às Alterações Climáticas.

Os Paços do Concelho, a Casa do Visconde, o Tribunal 
de Mira, o Mira Center, o Museu dos Palheiros de Mira, 
a Estátua do Infante D. Pedro, o Museu do Território da 
Gândara, o Complexo Desportivo de Mira e a Bibliote-
ca Municipal de Mira foram os locais escolhidos para 
desligarem as suas luzes durante esta Hora do Planeta.

No âmbito da ação, o Município de Mira comprome-
teu-se, ainda, durante este ano de 2021, a desenvolver 
mais a eficácia energética em edifícios e iluminação pú-
blica, nomeadamente substituindo as lâmpadas con-
vencionais por lâmpadas LED e ativando a iluminação 
pública meia hora após o por do sol e apagando-a pelo 
menos uma hora antes do seu nascimento.
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Dia da Árvore assinalado 
com plantação simbólica

Deixa Apenas a Pegada

O dia 22 de março, foi a data escolhida pelo Município de Mira 
para assinalar o Dia da Árvore (21 de março). Em plena pan-
demia, e de forma a não promover ajuntamentos, a efemé-
ride ficou marcada pela plantação simbólica de um pinheiro 
manso, no Jardim do Visconde, em Mira, pelas mãos do Presi-
dente da Câmara, Raul Almeida, e também pela plantação de 
algumas árvores no parque de Campismo da Praia de Mira, 
naquilo que se pretende que seja o início do repovoamento 
de árvores neste parque do Município.

Para Raul Almeida, “aquilo que se fez é apenas um ato simbó-
lico, mas a valorização da nossa floresta é muito importante 
para nós. Nesse sentido, continuamos a aguardar a aprova-
ção de um projeto, no âmbito do aviso do PDR 2020, com 
vista à reflorestação do concelho, principalmente das áreas 
mais fustigadas pelo grande incêndio de outubro de 2017”.

Decorreu a 28 de junho a XVI Edição da iniciativa “Deixa 
Apenas a Pegada”, promovida pela Câmara Municipal 
de Mira, e que contou com a colaboração dos funcio-
nários do Município, do MoverMira 4G - CLDS 4G e dos 
seus seniores.

Devido às circunstâncias vividas atualmente não foi 
possível à comunidade escolar, associativa e restantes 
parceiros fazerem parte da atividade.

Durante a ação que integra o Programa Bandeira Azul, 
foram recolhidos e quantificados os resíduos existen-
tes no areal das praias do concelho. Com a iniciativa 
procuramos alertar para o grave problema da poluição 
dos oceanos e das praias e incentivar as boas práticas 

ambientais, contribuindo assim, para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade e do ambiente, atra-
vés da responsabilização de cada cidadão.

Mira Comemorou Ecology Day
O Município de Mira comemorou o Ecology Day no dia 
18 de setembro, com a realização de um Percurso Pe-
destre Interpretado que visou dar a conhecer o Bios-
pot da Lagoa de Mira e toda a diversidade biológica 
existente na envolvente da Lagoa Mira.

O Ecology Day visa aproximar a ecologia e os ecólogos 
da sociedade, rumo à construção de um desenvolvi-
mento humano mais sustentável.



BUPi – Balcão Único do Prédio já se encontra em 
funcionamento

Projeto Global Eco - Inno Eco passou por Mira

A Câmara Municipal de Mira já iniciou a implementação 
do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, atra-
vés da instalação de um balcão de atendimento, onde 
os cidadãos têm a possibilidade de identificar gratuita-
mente, através da Representação Gráfica Georreferen-
ciada (RGG), as parcelas de terrenos rústicos e mistos 
de que são proprietários.

O BUPi surge da necessidade de aumentar o conheci-
mento sobre quem são os proprietários dos prédios 
rústicos ou mistos, bem como quais são os limites efe-
tivos das suas propriedades, no território português.
O BUPi – Balcão Único do Prédio, balcão físico e virtual, 
está em funcionamento no Balcão de Atendimento da 
Câmara Municipal de Mira.

Para sua comodidade e melhor gestão do tempo, faça 
o agendamento através do 231 480 550.

 

O Município de Mira recebeu, no passado dia 9 de no-
vembro, a visita técnica do Projeto Global Eco - Inno 
Eco para conhecer práticas relacionadas com a econo-
mia circular.

Esta iniciativa faz parte de um projeto de cooperação 
transnacional que tem como objetivo contribuir para 
que os diferentes territórios rurais possam partilhar 
boas práticas, produtos e serviços relacionados com a 
valorização do modelo de economia circular e de terri-
tórios rurais sustentáveis.

Este projeto, que se iniciou em 2018, contribui para a 
troca de experiências entre territórios sobre a temática 
da valorização dos recursos endógenos e valorização 
ambiental, e tem dado contributos para a consolidação 
de territórios economicamente sustentáveis procuran-
do incentivar as novas gerações e as empresas a usar 
uma abordagem de economia circular no seu ciclo de 
produção e comercialização.

Em Mira foram visitadas as empresas Tecplásnova e 
Leal & Soares.
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Mira reforça combate a Jacintos 

Mira desafia comunidade escolar para o Ano Pessoal da 
Ecoconsciência 

O Município de Mira realizou um investimento de 25 
mil euros, no âmbito do projeto “Prevenção, Controlo e 
Erradicação das Espécies Exóticas e Invasoras” da CIM 
Região de Coimbra, que permitiu adquirir uma máqui-
na que ajudará no combate à praga dos jacintos de 
água e de outras espécies invasoras no município.

O presente projeto, aprovado no âmbito de uma candi-
datura ao POSEUR, tem um investimento total de cerca 
de 573 mil euros e integra como parceiros a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), Empresa De Desenvol-
vimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA) e o Cen-
tro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra 
(CEF-UC).

A referida máquina já esteve a trabalhar no concelho 
de Mira, fazendo uma primeira limpeza de jacintos na 
barrinha da Praia de Mira e, mais tarde, em setembro, 
foi feita a limpeza do lago da barragem do Casal de São 
Tomé.

O Município recebeu ainda uma nova embarcação fi-
nanciada em 85% pelo Fundo Ambiental, que se vem 
juntar a este combate contra os jacintos de água.

O Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, 
assinalou em janeiro, o arranque do Ano Pessoal da Eco-
consciência, um projeto que pretende alertar e sensibilizar 
a população para uma maior consciência ambiental.

Uma das primeiras iniciativas do Ano Pessoal da Ecocons-
ciência foi a entrega de calendários, em parceria com a 
SUMA, a todas as crianças das escolas, jardins-de-infância 
e IPSS do concelho.

Através deste calendário, o município de Mira pretendeu 
reforçar a mensagem de que “O lixo não é culpado, culpa-
do é quem o abandona”, sensibilizando todas as crianças 
e jovens de Mira a levarem a ideia para casa, alertando os 
pais e outros familiares sobre a importância de distinguir 
os diferentes tipos de resíduos urbanos, assim como a me-
lhor forma de os tratar, desde a separação dos mesmos 
até ao seu depósito e reutilização.

Também no âmbito da promoção da sustentabilidade e 
da proteção ambiental, o Município de Mira arrancou com 
o projeto “Mira + Circular”, resultado de uma candidatura 
ao Fundo Ambiental. Este projeto visa desenvolver uma 
sociedade mais consciente para a produção e consumo 

sustentável, assumindo, no território Mirense, “um com-
promisso com a proteção dos valores ambientais e a racio-
nalização e reutilização dos recursos através de ações de 
sensibilização, formação e informação, primordialmente 
dirigidas à comunidade escolar, às IPSS do concelho e aos 
estabelecimentos comerciais e de restauração”.

O “Mira + circular” contemplará várias iniciativas, entre as 
quais workshops e oficinas de sensibilização, que incluem, 
entre outras atividades, a transformação de óleo alimen-
tar (que passará a ter pontos de recolha nos estabeleci-
mentos de ensino do concelho) em sabão líquido.

Ambiente e Proteção Civil
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O Mar começa aqui!

The Butt Hike - A Caminhada das Beatas

No âmbito do projeto da Associação Bandeira Azul da 
Europa e do Programa Eco-Escolas, no mês de junho, 
realizou-se, na EB2 de Mira e nos Jardins de Infância 
do Concelho, a atividade subordinada ao tema: “O Mar 
Começa Aqui!”, “O Mar Começa em Ti!”.

A atividade consistiu na pintura de sarjetas, dentro do 
perímetro escolar e também fora deste, com vista à 
sensibilização de todos para a poluição dos mares e 
dos oceanos.

As sarjetas são importantes dispositivos de entrada de 
fluxos de água, dado que garantem o acesso das águas 
pluviais às redes de drenagem. Contudo, são frequen-

temente objeto de deposição de resíduos, quer de-
correntes do arrastamento das águas da chuva, quer 
decorrentes da atividade humana, como óleos alimen-
tares, garrafas, beatas, entre outros.

Assim, a atividade teve como objetivos:
• Compreender a necessidade de preservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade em geral e da quali-
dade da água doce e salgada em particular;
• Educar para uma cidadania ativa incitando os jovens 
a passar a mensagem de que “Tudo o que cai no chão 
vai parar ao mar”;
• Estimular a criatividade dos alunos, através do desen-
volvimento de competências em áreas como a expres-
são plástica;
• Implementar estratégias de cooperação escolas-au-
tarquias para a promoção da sustentabilidade.

A atividade contou com a participação de Educadores, 
Professores e alunos e o resultado final foi muito po-
sitivo e agradável, quer pelo empenho expresso pelos 
alunos, quer pelo impacto positivo na comunidade. 
Conseguiu-se alertar e sensibilizar a população em 
geral e a comunidade escolar em particular para as 
consequências, quer nos ecossistemas terrestres, quer 
nos ecossistemas marinhos, da incorreta deposição 
dos resíduos.

No âmbito da jornada do “The Trash Traveller”, o Mo-
verMira 4G - CLDS 4G em parceria com o Município de 
Mira, uniu esforços e partiu, no dia 20 de agosto, na 
caça à beata com Andreas Noé The Trash Traveler, de 
forma a combater este pesadelo que ameaça em gra-
ve escala a saúde do nosso território. Está mais que 
provado que as beatas são um flagelo que tem de ser 
combatido com urgência, pois embora possam ser ati-
radas para o chão, invariavelmente encontram o seu 
caminho até ao mar e às praias.

Esta iniciativa contou com o apoio de um grupo de 
crianças (ATL UPAS) e foi muito bem animado com can-
torias e a construção da figura de um “polvo” que ficou 
exposto junto ao Palheiro de Mira, Museu e Posto de 
Turismo da Praia de Mira.

Esta caminhada teve início em Viana do Castelo e jun-
tou mais de 10 000 beatas.

Um agradecimento especial ao MoverMira 4G - CLDS 
4G pela organização e ao ATL da Upas Praia de Mira 
que colaboraram nesta atividade.
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Borrelho: o novo pássaro gigante de Bordalo II que pode ver 
na Praia de Mira

A Praia de Mira tem agora ainda mais encanto… Pás-
saro Borrelho (Big trash Animals), uma obra da autoria 
do artista Bordalo II, que está patente na fachada do 
edifício da extensão de saúde da Praia de Mira.

O pássaro Borrelho (série Big trash animals), ave que 
tem como seu habitat a orla marítima alimentando-se 

de molúsculos, é a mais recente criação do conhecido 
artista BORDALO II, mural criado em exclusivo para o 
Município de Mira.

O mural está patente na fachada do edifício da exten-
são de saúde da praia de Mira, e pode, já, ser visitado. 
Totalmente construído com lixo, este mural visa essen-
cialmente sensibilizar para as questões ambientais.

Esta instalação foi criada no âmbito da programação 
cultural em rede, Rede Intermunicipal “O Mar que nos 
Une” levada a cabo pelos municípios de Cantanhede 
Figueira da Foz e Mira, e financiada a 100% pelo pro-
grama Portugal 2020.

A programação “O Mar que nos Une” conta com sete 
ações centrais, um total de 208 eventos culturais e 
conta com a participação de cerca de 120 associações/
artistas locais.

Mira já tem Conselho Municipal de Juventude
Foi a 22 de março que decorreu o primeiro Conselho 
Municipal de Juventude do Município de Mira.

Reunido no Mira Center, este Conselho, de acordo com 
o seu regulamento, surgiu com o intuito de proporcio-
nar aos jovens de Mira um espaço de debate aberto, 
de construção de propostas de políticas públicas de 
juventude, de partilha de oportunidades, de diversas 
opiniões e, também, de incentivo ao seu direito à par-
ticipação e cidadania.

Esta primeira edição do Conselho serviu essencialmen-
te para a tomada de posse dos elementos constituin-
tes do mesmo.  Desde essa altura, já se realizaram 3 
reuniões, das quais foram elaboradas propostas como: 
Regulamento Interno do Conselho Municipal de Juven-
tude, Elaboração e representação do Município na 
constituição da Carta A3 do Encontro Nacional de CMJ 
2021 e diversas propostas de atividades juvenis a im-
plementar no Concelho.

No passado dia 22 de novembro, já no decorrer des-
te mandato que agora se iniciou, realizou-se o último 
Conselho Municipal de Juventude do ano, no qual foi 
aprovada por unanimidade a proposta de regimento e 
ficou-se de levar à próxima reunião uma proposta de 
regulamento do orçamento participativo jovem.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul 
Almeida, “esta é uma iniciativa que pretende dar ain-
da mais voz aos jovens, promovendo uma participação 
mais ativa e proactiva e que, por isso, conta com o nos-
so total apoio”.
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Mira assina Protocolo do Programa Formação + Próxima 
com o Turismo de Portugal

IV Academia Europa realizou-se na Praia de Mira
Mira foi o concelho escolhido para se realizar a IV Aca-
demia Europa, que decorreu entre os dias 5 e 7 de no-
vembro, no Palheiros de Mira, Museu e Posto de Turis-
mo da Praia de Mira.

Foram três dias de debates e troca de ideias sobre os 
novos desafios da atualidade europeia, com 40 jovens 
de todo o país e mais de uma dezena de oradores de 
excelência!

Esta é uma iniciativa do Europe Direct Região de Coim-
bra e de Leiria, do Núcleo Associativo para os Estudos 
Europeus em Coimbra (NAPPEC) e da Federação Nacio-
nal de Estudos Europeus (FNEE).

No âmbito do Programa Reativar o Turismo – Construir 
o Futuro, que o Turismo de Portugal apresentou, no 
passado dia 25 de novembro, no Museu Amadeo de 
Souza-Cardoso, em Amarante, o Município de Mira foi 
convidado a integrar a edição piloto do Programa For-
mação +Próxima. 

Este é um programa desenvolvido pelas Escolas do 
Turismo de Portugal em parceria com as autarquias 
do país enquanto agentes mais próximos das reali-
dades locais. Pretende descentralizar a formação em 
turismo e adaptá-la às necessidades específicas de 
cada território. 

O Programa Formação + Próxima visa capacitar, massiva-
mente, os colaboradores do setor do turismo - formação 
de empresários e gestores, assim como de quadros in-
termédios e operacionais - de uma forma mais próxima 
e de acordo com as metodologias utilizadas ao longo do 
último ano: formação digital e presencial, com conteúdos 
adaptados às necessidades de futuro do setor, ao longo 
de todo o território nacional e adaptada à diversidade das 
empresas de turismo. Pretende igualmente contribuir 
para um maior conhecimento das autarquias e dos seus 
agentes, através de processos de upskilling e reskilling que 
contribuam para acrescentar valor ao tecido empresarial 
local e aos respetivos territórios. O programa propõe-se, 
ainda, ser um instrumento de captação de talento, quali-
ficando pessoas de outros setores e/ou desempregados, 
que queiram ingressar no setor do turismo. 

O Município de Mira esteve representado pelo verea-
dor Bruno Alcaide que vê neste programa “uma ferra-
menta estruturante para capacitar a nossa oferta turís-
tica com valor acrescentado e diversificada”.

Na assinatura do protocolo estiveram presentes o Presi-
dente do Turismo de Portugal, Luís Garcia Pestana Araú-
jo e a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.



Boletim Municipal de Mira janeiro 2022 27

Orçamento Participativo

O Projeto SKATEPARK foi o grande vencedor da edição 
do Orçamento Participativo realizada em 2021.

Esta proposta tem como objetivo “construir um equi-
pamento para usufruto de todas as pessoas, sendo um 
espaço para a prática de desporto, mas também uma 
zona que pode ter utilização pública para outros fins”.

Numa edição que contou com mais de 1000 votantes, o 
projeto submetido por Miguel Caiado contou com 454 vo-
tos, seguido do projeto Circuito da Gândara, da Associa-
ção Domus Nostra, e do Parque Desportivo e de Lazer de 
Carromeu, proposto pela Associação de Melhoramentos 
e Cultura de Carromeu. Recorde-se que foram a votos 6 
projetos de várias tipologias e intervenções.

Turismo, Cultura, Desporto, Associativismo
e Juventude

Série RTP - A Viagem a Portugal, passa pela Praia de Mira
Sobre o centenário de José Saramago, que ocorrerá 
durante o ano de 2022, decorreram no dia 16 de no-
vembro, filmagens da série que a Zerkalo e a RTP1 es-
tão a realizar, inspirada na obra “Viagem a Portugal”, 
de 1981 onde Saramago viajou de Norte a Sul do país. 

Esta série, celebra também os 40 anos do livro, que é 
o guião da viagem e será apresentada pelo famoso hu-
morista brasileiro, Fábio Porchat da Porta dos Fundos.

JOSÉ SARAMAGO, VIAGENS EM PORTUGAL, 1981
“ O viajante não vê palheiros, sente-se definitivamente 
logrado, mas vai perguntar a um velhíssimo homem 
que se entretém a olhar o mar: faz favor, onde são os 
palheiros?
O velho sorri, deve estar a juntar mais este viajante a 
quantos outros vieram aqui fazer a mesma pergunta, e 
responde com bons modos:
“Isso já não há. Agora são tudo casas. Só para além, 
dois ou três.” Agradeceu o viajante e seguiu na direção 
apontada. Lá estavam os sobreviventes, grandes bar-
racas de tábuas escurecidas pelo vento e pela maresia, 
algumas já desmanteladas, pondo à vista a técnica da 
construção, o forro interior, os barrotes de sustenta-

ção. Algumas vê-se que são ainda habitadas, outras 
leva-lhes o vento as telhas.
Não tardam muitos anos para que disto só reste a me-
mória fotográfica.”
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Município de Mira representado na Cimeira Atlântica de 
Associativismo e Juventude
A Câmara Municipal de Mira esteve representada pelo 
Vereador da Juventude, Tiago Cruz, na cimeira de Ju-
ventude organizada pela Federação Nacional de Asso-
ciações Juvenis, que se realizou nos dias 26, 27 e 28 de 
novembro, no Funchal. A cimeira contou, igualmente, 
com a presença do Presidente da FNAJ, Tiago Manuel 
Rego, a Presidente do ECYC, Joana Subaru, o Secretário 
Regional da Ciência e Tecnologia da Região Autónoma 
da Madeira, Jorge Carvalho, o Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o Diretor 
da AN Erasmus+ JA, Luís Alves, o Vogal do Conselho Di-
retivo do IPDJ, Carlos Manuel Pereira, o Presidente da 
Movijovem, Miguel Perestrello.

Participaram nesta Cimeira jovens dirigentes associati-
vos de todo o país, técnicos municipais e autarcas, ten-
do sido apresentados documentos estratégicos para 
as políticas de juventude, através do “Pacto INOVE Jo-
vem”, que visam complementar as políticas locais da 
juventude às nacionais com um compromisso entre o 
Estado Local e Central.

A FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis 
lançou os 25 objetivos da juventude portuguesa, ba-

seados na consulta a milhares de jovens que se pro-
nunciaram sobre as causas e as prioridades de uma 
geração. Nesta cimeira, desenvolveram-se ainda, 
ideias para 25 políticas de juventude que vão ao en-
contro dos 25 objetivos.

Para Tiago Cruz, este programa permitiu a partilha de 
boas práticas entre os vários municípios presentes, 
acrescentando ainda que a participação do Município 
de Mira nesta cimeira, teve como objetivo o desenvol-
vimento de ideias para futuras colaborações de traba-
lho em rede.

Mira Sabe Bem
Desde dezembro de 2020 que o Município de Mira tem 
vindo a divulgar alguns vídeos gastronómicos num 
projeto intitulado “Mira Sabe Bem”.

A iniciativa pretende relembrar as mais genuínas tradi-
ções gastronómicas do concelho, desde as filhoses de 
Natal, ao folar da Páscoa, passando pelas favas à gan-
daresa. Uma iniciativa de deixar água na boca e que 
pretendemos dar continuidade.
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Mira é município amigo do desporto

O Município de Mira foi distinguido, pelo terceiro ano 
consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”, 
numa cerimónia que se realizou a 30 de dezembro, na 
Figueira da Foz.

Este galardão é atribuído pela plataforma Cidade Social e 
pela POGESD (Associação Portuguesa de Gestão do Des-
porto) e reconhece, a nível nacional, um grupo de boas 
práticas de benchmarking e de formação em relação ao 
modelo de intervenção dos municípios nas práticas de 
atividades físicas, assim como os resultados obtidos.

Avalizado pela Secretaria de Estado da Juventude e do 
Desporto, o prémio tem como objetivos reconhecer, 
distinguir, promover, monitorizar e divulgar as boas 
práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desen-
volvimento de práticas que potenciem a atividade físi-
ca regular e o desenvolvimento desportivo português, 
partindo das práticas implementadas em cada um dos 
concelhos aderentes ao programa.

Neste sentido, o Município de Mira tem vindo a imple-
mentar uma estratégia que, além da aposta na forma-
ção e no apoio às coletividades, privilegia a melhoria 
das suas instalações desportivas, fomenta programas e 
estratégias de sustentabilidade ecológica, incide no ca-
ráter solidário dos seus eventos e pretende potenciar 
a diversificação e promoção da oferta desportiva em 
Mira, também de modo a atrair para o concelho a reali-
zação de eventos desportivos regionais, nacionais e até 
internacionais.

Em 2020 foram várias as competições e eventos que se fi-
caram por realizar devido à pandemia. No entanto, o Des-
porto continuou a ser uma prioridade para o Município 
de Mira, através da aposta municipal em acontecimentos 
como o Campeonato Nacional de Remo Indoor, o Cam-
peonato de Columbofilia, provas nacionais e distritais de 
corta-mato, a Hidromania, a Prova Nacional de Acrobacia 
F3A, a Etapa Nacional de Aeromodelismo, as Olimpíadas 
Sénior, a Masters Pool PT, o Concurso de Pesca-Desporti-
va, o Open Nacional Pesca Desportiva de Mar, o Festival 
da Patinagem, o Raid BTT Lagoas de Mira, o Torneio de 
Boccia, os Jogos Sem Fronteiras, entre outros.

“Para nós é um orgulho receber, mais uma vez, este ga-
lardão porque prova que o nosso trabalho nesta área 
do desporto tem o devido reconhecimento. Em Mira, 
temos excelentes condições para o desporto, em in-
terior ou em contacto com a natureza, e, como tal, te-
mos como objetivo melhorar as nossas infraestruturas 
e continuar a acolher eventos desportivos que atraiam 
mais pessoas ao concelho e que mexam com a nossa 
economia local”, frisou Raul Almeida, Presidente do Mu-
nicípio mirense.

Mira Move.te - Caminhadas por Mira
Entre junho e setembro, decorreram divertidas cami-
nhadas em comunidade pelas mais belas paisagens e 
trilhos do nosso Concelho.

O Município de Mira agradece a todos os munícipes e 
visitantes pela participação e entusiasmo, elevando a 
atividade na promoção da pista ciclo pedonal e dos per-
cursos pedestres do nosso território.
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Associativismo de Mira em tempos de pandemia
No início do ano, o Município de Mira reuniu por video-
conferência, com os vários representantes das associa-
ções do concelho.

Foram muitas as associações que disseram “sim” ao 
convite da Câmara Municipal, partilhando as dificulda-
des vividas em altura de pandemia, mas também algu-
mas perspetivas futuras.

A reunião abordou vários assuntos: os apoios da Câ-
mara Municipal às associações, do ano transato; o 
apoio para o presente ano – que serão focados na pan-
demia e na situação de cada umas das associações; a 
carta educativa; o orçamento participativo de 2021; os 
eventos anuais, entre outros.

Raul Almeida afirmou que “este encontro serviu essen-
cialmente para ouvir aquilo que nos têm para dizer”, dei-
xando uma mensagem de esperança: “Esperemos que 
daqui a uns meses possamos voltar à normalidade e que 
as associações possam desenvolver as suas atividades, 
tão importantes para a vida e dinâmica deste concelho”.

Durante as intervenções dos vários representantes das 
associações foi unânime a opinião de que a pandemia 
prejudicou, e muito, o trabalho que gostariam de ter 
desenvolvido. Não só a nível financeiro, com as que-
bras de receitas recolhidas de eventos, provas despor-
tivas e festas, mas essencialmente ao nível dos afetos 
e dos convívios, “que compõem a massa humana da 
qual se faz o associativismo”. Todos assumem que a 
pandemia está igualmente a prejudicar a formação e 
educação dos jovens nas diversas modalidades.

Desde março do ano passado, muitos foram os eventos 
cancelados à conta da pandemia. Já outros foram sendo 
adiados para 2021, embora, em grande parte dos casos, 
continue a dúvida se poderão ou não vir a realizar-se.

Depois de um ano de 2020 difícil, o início de 2021 voltou 
a trazer um confinamento e mais constrangimentos para 
as associações, com algumas a parar as suas atividades 
por completo e outras a serem obrigadas a adaptar-se ou 
até mesmo a reinventar-se. Pontualmente, no período do 
verão e inícios de outubro, ainda foram realizados alguns 

eventos, mas a pandemia voltou a cancelar outros previs-
tos para o final do ano. Com as limitações impostas pela 
DGS, só as associações desportivas vão realizando a sua 
atividade com a regularidade possível.

No entanto o município não ficou indiferente à situa-
ção e atribuiu o apoio anual referente ao ano 2020 e/
ou época 2020/2021.

Um novo ano começa e, como no ano passado, a es-
perança continua bem viva para as associações de 
Mira que esperam, assim que possível, voltar a juntar 
os seus associados e trabalhar em pleno, em prol das 
suas freguesias e do seu concelho. “Assim que haja 
condições, talvez na Primavera ou no Verão, faremos 
uma festa com todas as associações, para mostrar a 
nossa união, partilhar experiências e conviver”, pro-
messa de Raul Almeida no final da reunião e que conti-
nua nas pretensões do autarca.

 

Medidas de Autoproteção a 
aplicar nas Associações
O Município de Mira, em parceria com o MoverMira 
4G - CLDS 4G, promoveu uma reunião com as Asso-
ciações locais, visando a apresentação do “Programa 
de Informação e Sensibilização da Comunidade”, uma 
atividade constante no plano de ação do projeto Mo-
verMira 4G - CLDS 4G e que conta com a parceria da 
GNR, Centro de Saúde, Bombeiros Voluntários de Mira 
e Proteção Civil. Neste programa pretende-se promo-
ver o desenvolvimento e a dinamização de ações de 
sensibilização nas diferentes freguesias do nosso con-
celho, sobre as suas diversas temáticas.

Nesta reunião foram abordadas as Medidas de Au-
toproteção a aplicar nas Associações como forma de 
prevenir eventuais situações de perigo, assim como, 
a consciencialização de comportamentos e ações pre-
ventivas e de promoção à segurança.
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Surf no Crowd passou por Mira

Município celebra Contrato Programa com Domus Nostra

Projeto Re-Existir passou pelo Centro de Interpretação da 
Casa e Cultura Gandaresa

Foi no dia 12 de junho que a caravana do Surf No Crowd 
passou pela Praia de Mira e pela Praia do Poço da Cruz.

A iniciativa da Comunidade Intermunicipal Região de 
Coimbra (CIM-RC), em parceria com os municípios de 
Cantanhede, Figueira da Foz e Mira, promoveu um 
conjunto variado de atividades, que teve como intuito 
promover a prática de desportos aquáticos e não só, 
sempre em segurança e longe das multidões. O foco 
principal foi no surf, mas houve ainda aulas de bo-
dyboard, stand up paddle e até passeios de bicicleta, 
que juntaram pessoas de várias gerações.

O Centro de Interpretação da Casa e Cultura Ganda-
resa no Seixo, recebeu no dia 5 de setembro o projeto 
Re-Existir, com uma sessão das Visitas Performativas.

Este espetáculo insere-se no projeto de programação 
patrimonial e cultural em rede ‘Coimbra Região de Cul-
tura’, promovido pela Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra.

Este evento consistiu na visita à Casa Gandaresa mul-
tiplicando os olhares, o da especialista na sua constru-
ção e os dos habitantes nas suas tarefas diárias, com a 
proximidade à comunidade local. 

Estas iniciativas são cofinanciadas pelo Centro 2020, que visa 
promover ações culturais no território dos 19 municípios da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

No âmbito da construção das novas infraestruturas pro-
movidas pela Associação Domus Nostra, nomeadamen-
te os novos balneários “Cabanão 5.0”, a Câmara Munici-
pal celebrou com esta entidade, um contrato programa 
de apoio financeiro de 150.000€ com duração de 4 anos.

O apoio a este projeto assume uma vital importância no 
contexto desportivo concelhio e regional, dado os inú-
meros atletas praticantes nesta coletividade.
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Portugal sagrou-se campeão europeu de columbofilia em Mira
Portugal sagrou-se campeão europeu de columbofilia 
no âmbito dos Campeonatos Internacionais que decor-
reram em Mira, no dia 16 de outubro. Portugal venceu 
também o Campeonato da Europa de Jovens e o Tor-
neio Ibero Latino Americano. Nas classificações indivi-
duais, os pombos-correio portugueses conquistaram o 
segundo e o terceiro lugares do FCI Grand Prix de Por-
tugal, que conta para o ranking mundial, entre outras 
honrosas classificações. 

 A 24ª edição dos Campeonatos Internacionais de Co-
lumbofilia - Mira 2021 decorreu no Columbódromo 
Internacional Gaspar Vila Nova e contou com a partici-
pação de 565 pombos, provenientes de 27 países, que 
percorreram uma distância de 385 Km, com a largada 
dos pombos a ser feita em Paderne, no Algarve.

Numa competição organizada pela Federação Por-
tuguesa de Columbofilia (FPC), em parceria com a 
Federação Columbófila Internacional (FCI), Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e Câmara 
Municipal de Mira (CMM), os pombos competiram nas 
seguintes provas e campeonatos: FCI Campeonato da 
Europa e da Europa de Jovens, onde participam sele-
ções nacionais de países europeus que integram a FCI; 
o Torneio Ibero Latino Americano – com a participação 
de seleções nacionais de países que integram a Asso-
ciação Ibero Latino Americana de Columbofilia (AILAC); 
o FCI Grand Prix de Portugal, que conta para o ranking 
mundial; bem como a Liga Nacional dos Campeões e o 

Campeonato Nacional de Jovens, estes últimos exclusi-
vos para columbófilos portugueses. 

Além da vertente competitiva, os Campeonatos In-
ternacionais de Mira são conhecidos por serem uma 
grande festa da columbofilia e um momento único de 
convívio. Depois de o ano passado o evento ter decor-
rido exclusivamente com transmissão online e apenas 
com a presença do staff necessário no recinto, este 
ano assinalou-se um regresso gradual à normalidade. 
A FPC, em decisão conjunta com as autoridades, vedou 
um recinto em espaço aberto e contíguo ao Columbó-
dromo, com lugares em pé e sentados, e com entrada 
exclusiva para portadores de certificado Covid-19. Foi 
também criada uma área alimentar, sujeita às regras 
impostas pela Direção- Geral da Saúde. Ao todo os es-
paços exteriores estiveram limitados a 1500 pessoas, 
com a FPC a colocar dispensadores de álcool gel em 
diferentes pontos de acesso.

Praça da Alegria passou pela Praia de Mira
Foi no dia 12 de novembro que a Praça da Alegria, visi-
tou o nosso Palheiros de Mira - Museu e Posto de Tu-
rismo , na Praia de Mira. Nesta visita procurou-se ter 
conhecimento da ligação e tradições locais ligadas aos 
Palheiros e ao mesmo tempo, dar a conhecer o que se 
pode ver no Museu e Posto de Turismo.
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25 de Abril celebrado em formato online

Mira recebeu espetáculo musical “Sem Maré”

Dia Internacional
da Mulher

No âmbito das medidas preventivas de contágio da Co-
vid19, que o município tem vindo a adotar, as Comemo-
rações do 47.º Aniversário do 25 de Abril, organizadas 
pela Câmara Municipal de Mira, decorreram em 2021 
apenas em formato online.

A programação incluiu a tertúlia “25 de Abril: Ontem, 
hoje e amanhã”, que contou com a participação do 
presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida; de Otília 
Castelhano, Paulo Gabriel, António Veríssimo e António 
Gabriel. O programa convidou ainda a um momento 
musical, com o Coro Legatto a interpretar o concerto 
evocativo ‘Vozes de Abril’.

Ambos os eventos foram transmitidos online através da 
página do Facebook oficial do município.

Decorreu nos dias 30 e 31 de agosto, no jardim do Vis-
conde, em Mira, o novo espetáculo musical “Sem Maré” 
da Contracanto Associação Cultural.

“Sem Maré” é um espetáculo que integra a programa-
ção cultural itinerante “Os nossos e os vossos pela Cul-
tura!”, que junta os municípios de Mira, Tábua e Vagos 
para promover e desenvolver o património cultural e 
natural, material e imaterial característico de cada uma 
destas regiões!

Pretendeu também o envolvimento de associações lo-
cais e outros agentes que, devido à pandemia COVID-19, 
viram a sua atividade drasticamente reduzida, valori-
zando desta forma a produção cultural local e criando 
condições para o desenvolvimento económico e social 
destes territórios.

O Dia Internacional da Mulher – 8 de março – foi assi-
nalado em 2021 com um mini concerto online. Mariana 
Serôdio, Tomás Pauseiro, Ricardo Mingatos e António 
Veríssimo foram os protagonistas do momento que pre-
tendeu homenagear todas as mulheres, principalmente 
as do nosso concelho.
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“Lendas do Mar” decorreu na Praia de Mira

Município de Mira participou na Semana Europeia
da Mobilidade

“Lendas do Mar” foi um sucesso!
O espetáculo teatral “Lendas do Mar”, organizado pelo 
Município de Mira, no âmbito da parceria o “Mar que 
Nos Une”, esgotou as duas sessões realizadas nos dias 
13 e 14 de novembro, no Centro Cultural e Recreativo 
da Praia de Mira. 

“Lendas do Mar”, é uma produção teatral baseada na 
obra de José Jorge Letria e levada à cena pela Atrapa-
lhArte - Produções Teatrais, uma atividade inserida na 
programação cultural em rede “O Mar que nos Une”. 
Esta peça pretende promover o uso e utilização res-
ponsável dos recursos e espaços marítimos, a valoriza-
ção do mar, sustentabilidade, ação e consequências da 
ação humana, bem como a consciencialização dos da-
nos irreversíveis provocados em certos ecossistemas.

O Município de Mira parabeniza a AtrapalhArte - Pro-
duções Teatrais pelo excelente trabalho levado à cena 
e ao Centro Cultural e Recreativo da Praia de Mira pela 
colaboração e disponibilização do espaço.

Mira associou-se novamente à Semana Europeia da Mo-
bilidade 2021, a sua 20.ª edição, que se realizou entre os 
dias 16 e 22 de setembro, com o tema central “Mobilida-
de Sustentável: em Segurança e com Saúde”, de forma a 
prestar homenagem às dificuldades sentidas pela Euro-
pa, e pelo mundo, ao longo da pandemia da COVID-19, 
refletindo também sobre as oportunidades de mudan-
ça resultantes desta crise de saúde na Europa. O Muni-
cípio de Mira, para além de ações de sensibilização para 
a utilização da Pista Ciclo Pedonal e dos Percursos Pe-
destres, realizou um Passeio de bicicleta pela Pista Ciclo 
Pedonal, com início no Jardim do Visconde, em Mira e 
uma atividade do Mira Move.te – Caminhadas por Mira, 
que decorreu na freguesia dos Carapelhos.

A Semana Europeia da Mobilidade pretendeu celebrar a 
resiliência dos territórios e as suas conquistas, designa-
damente, o reforço da mobilidade ativa, em particular o 
andar a pé e de bicicleta, bem como o aumento da uma 
mobilidade mais limpa, com baixas ou nulas emissões.

O slogan, “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável” 
pretendeu encorajar a forma física e mental, através de 
uma escolha consciente da forma como nos deslocamos.
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Requalificação Energética da Piscina Municipal de Mira vai avançar

Estádio Municipal de Mira

Na reunião de Câmara Municipal de dia 10 de novem-
bro, foi aprovado por unanimidade, a adjudicação da 
empreitada de requalificação Energética da Piscina Mu-
nicipal de Mira.

A intervenção na infraestrutura municipal visa a me-
lhoria da eficiência energética da piscina, incluindo tra-
balhos como a instalação de uma caldeira a biomassa, 
para aquecimento da água da piscina; um sistema de 
desumidificação e ainda sistemas técnicos auxiliares 
(Eletrobombas e GTC). Para além disso, o investimento 
contempla ainda a instalação de painéis solares térmi-
cos e fotovoltaicos para aquecimento das águas sanitá-
rias e alimentação elétrica do edifício.

A intervenção, que ascende a cerca de 550.000 euros, 
irá ser cofinanciada pelo Programa Operacional Regio-
nal do Centro 2020 e terá início previsto para o começo 
do próximo ano de 2022.

Será também realizada a alteração de toda a ilumina-
ção por equipamentos mais eficientes e a cobertura do 
plano da água. “A intervenção que vai ser feita na pisci-
na é muito importante porque falamos de um edifício 
já antigo, a precisar de remodelação. Num ano recu-
peraremos o investimento efetuado, o que se traduz 
numa poupança energética muito grande e positiva, 
tanto do ponto de vista económico quer ecológico”, 
afirma Raul Almeida.

As obras no Estádio Municipal de Mira estão finalizadas, 
encontrando-se neste momento nos preparativos finais 
para abertura oficial dos balneários.

Esta intervenção tem como objetivo a construção de 
quatro balneários acessíveis para as equipas, dois bal-
neários para treinadores, uma lavandaria/rouparia e 
zona técnica, um posto médico, uma sala de arrumos 
para equipamentos de jogos, uma sala polivalente e 
uma sala de apoio, um escritório, instalações sanitárias 
acessíveis para o público, bem como bancadas.

Neste momento encontram-se a decorrer os arranjos 
de exterior, na envolvente ao edifício dos balneários, as-
sim como, a preparação da vistoria das entidades com-
petentes para autorizar a utilização deste equipamento.

Este é um investimento de mais de 550 mil de euros 
que irá permitir garantir mais e melhores condições 
para a prática da atividade desportiva neste equipa-
mento municipal.
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O Município de Mira ampliou a rede de parques infantis 
e de fitness, numa empreitada de cerca de 150 mil euros.

Estas intervenções permitem dotar o concelho de um 
maior número de parques infantis e de fitness, que te-
rão lugar em todas as freguesias do concelho, respon-
dendo, assim, às necessidades dos mirenses, proporcio-

nando espaços de diversão, mas também aptos para a 
prática desportiva ao ar livre.

A construção destes espaços constitui uma mais-valia 
para a criação de condições adequadas aos munícipes 
de várias gerações, de modo a que estes possam sentir 
e viver o seu concelho adequadamente.

Rotunda do Matadouro

Rede de parques infantis e de fitness

A obra de requalificação da Interseção EN234 km 
1+430, popularmente conhecida como cruzamento do 
Matadouro, está na sua fase final de execução.

O Município partiu para esta solução de execução de 
uma rotunda dado que, a interceção existente não se 
adequava ao elevado fluxo de procura de tráfego nas 
vias secundárias e às velocidades elevadas praticadas 
na via principal. Com esta proposta alternativa à atual 
interseção de nível com quatro ramos pretende-se oti-
mizar a capacidade operacional das correntes de tráfe-
go na interseção e minimizar os acidentes bem como 
a sua severidade.

Recorde-se que este cruzamento tem sido alvo de vá-
rios acidentes rodoviários, tendo inclusive provocado a 
perda de vidas.

Apesar desta via não estar na jurisdição do Município 
de Mira, o executivo camarário avocou a si a obra or-
çada em cerca de 340 mil euros, com comparticipação 
das infraestruturas de Portugal em 75%.
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2021 foi um ano com diversas intervenções na rede 
viária do concelho, que visaram proporcionar mais 
conforto, melhor mobilidade e maior segurança a to-
dos os utilizadores.

No mandato anterior a autarquia executou diversas in-
tervenções que assentam num investimento superior 
a um milhão de euros e permite dar continuidade ao 
programa de melhoria das estradas do concelho.

Centro de Recolha de Animais de Mira 

Requalificação da rede viária

A 1ª fase do futuro Centro de Recolha de Animais de 
Mira já está na sua fase final de execução e terá capa-
cidade para acolher 150 cães e 30 gatos.

Neste momento, podemos dizer que os trabalhos do 
edifício estão concluídos. No entanto, falta a ligação 
da energia, uma obra que está a demorar tempo sig-
nificativo. Esta obra vai ser feita pela E-Redes, numa 
extensão de cerca de 900 metros para alimentar esta 
infraestrutura com energia. Paralelamente, estão a ser 
finalizados também, os trabalhos na área envolvente. 
A nova estrutura terá condições condignas para os ani-
mais residentes e para funcionários e será construído 
na Praia de Mira, local das atuais instalações da Asso-
ciação Abrigo de Carinho.

O Centro de Recolha de Animais visa alojar cães e gatos 
vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em 
quaisquer lugares públicos, bem como animais perigo-
sos que apresentem riscos para a segurança de pes-
soas ou outros animais.

Este projeto (remodelação de um abrigo de animais 

errantes) já tinha sito vencedor, na edição de 2017, do 
Orçamento Participativo Municipal, com uma verba 
atribuída de 50 mil euros.

Tendo em conta a importância e urgência desta in-
fraestrutura e as exigências das novas alterações le-
gais, a Autarquia contemplou, no orçamento Municipal 
de 2020, a quantia de 250 mil euros, na qual os 50 mil 
euros do orçamento participativo do protocolo com a 
Associação Abrigo de Carinho já estão contemplados.
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Foram construídos passeios para peões no Cabeço 
de Mira. A empreitada envolveu a construção de 
passeios e a drenagem de águas pluviais, para a 
criação de melhores condições de mobilidade para 
todos os cidadãos.

Mercado da Praia de Mira

Passeios no Cabeço
de Mira

Continuam as obras de requalificação e moderniza-
ção do Mercado da Praia de Mira. Uma intervenção 
que ascende a cerca de 350 mil euros, e que é cofi-
nanciada pelos programas comunitários do MAR2020 
e do PDR2020.

Com este projeto, o objetivo é intervir estrutural e fun-
cionalmente no Mercado, requalificando-o, moderni-
zando-o e recentrando-o, enquanto importante unida-
de e ponto de referência comercial, histórica, social e 
económica do concelho, num contributo decisivo en-
quanto instrumento de gestão pública.

A ideia é de que o Mercado seja “um espaço aberto 
e dinâmico, devendo ser apetrechado com novas va-
lências, de modo a ter capacidade para atrair outras 

atividades que complementem e sirvam de âncora, 
não apenas à própria Unidade Comercial e estabele-
cimentos de comércio e serviços da envolvente, mas 
também, à estratégia de desenvolvimento socioeconó-
mico do próprio concelho.

Neste sentido, o objetivo passa por dotar o mercado 
com alguns espaços de restauração, de modo a atrair os 
habitantes e turistas da Praia de Mira. Pretende-se ain-
da, com este projeto, “consagrar e valorizar as cadeias 
curtas entre os produtores locais e o consumidor final, 
privilegiando o escoamento de produtos provenientes 
da agricultura local e da pesca da Arte Xávega”.

Para tal, todo o espaço será reorganizado em termos 
de bancas de venda, ocupação e funcionalidade. Em si-
multâneo, serão desenvolvidos uma nova imagem e um 
plano de comunicação, que permita fazer deste um sítio 
de interesse não só gastronómico, mas também cultural 
e de vivência.

Ambicionamos que o Mercado da Praia de Mira seja 
uma referência urbana e comercial, preferencial para o 
abastecimento da população local, no que diz respeito 
ao pescado da Praia de Mira, proveniente da Arte Xá-
vega, assim valorizando e promovendo esta atividade 
piscatória, gerando também um maior valor para os 
armadores e pescadores, potenciando e mantendo os 
postos de trabalho que exercem.
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O Município de Mira efetuou a requalificação rodoviária 
no Centro da Presa, que consistiu na criação de uma zona 
elevada em pavé, de forma a reduzir a velocidade da cir-
culação automóvel e, consequentemente, a garantia de 
melhores condições de segurança para os peões.

Zona Industrial de Mira – Polo I

Centro da Presa com novas 
condições de segurança

Continuam a decorrer as obras de requalificação das 
infraestruturas da Zona Industrial de Mira – Polo I. 
Esta empreitada resulta de uma candidatura para rea-
bilitação das infraestruturas, ao abrigo do aviso CEN-
TRO-53-2018-16, aprovada em 2019 e financiada em 
85% por fundos comunitários, no âmbito do programa 
Portugal 2020.

O projeto de execução tem total consideração e res-

peito pelos elementos paisagísticos originais do local 
e tem como objetivo tornar a ZI do Polo I funcional, de 
acordo com a atual legislação, e garantir uma maior 
proteção perante incêndios que poderão ocorrer na 
zona florestal das imediações.

A empreitada inclui a execução de infraestruturas de 
abastecimento de água, drenagem de águas pluviais e 
residuais, eletricidade, iluminação pública e telecomu-
nicações. Os pontos de acesso a água para combate 
a incêndios serão reforçados e será criada uma zona 
verde, a Norte, inserida numa área de estacionamento, 
com espaços ajardinados providos de sistemas de rega 
para garantir uma vegetação verde em alturas que re-
presentem maior risco de incêndios. Os arruamentos 
e passeios levarão uma nova pavimentação, marcação 
rodoviária e sinalização vertical.

O centro do Seixo foi requalificado numa empreitada com 
intervenção no Largo da Igreja Velha e na Rua Manuel Fi-
gueiras. Para além da instalação da rede de saneamento 
e de águas pluviais que já tinha sido executado, a obra 
veio permitir valorizar a zona de forma a que todos os uti-
lizadores possam desfrutar com melhores condições de 
todo o espaço.

Requalificação do Largo da 
Igreja velha, no Seixo
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Reposição do Busto do 
Visconde da Corujeira

O Município de Mira integrou o programa de Comemo-
rações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 
em 18 de abril, com uma homenagem ao Visconde da 
Corujeira, através da reposição de um busto em bronze, 
no jardim municipal de Mira (recorde-se que este busto 
tinha sido furtado em 2011).

O Visconde da Corujeira foi uma figura que marcou a 
sociedade mirense do seu tempo e cuja memória ainda 
hoje perdura, de forma gratificante, na identidade cole-
tiva do concelho.

Depois de interditar a circulação de veículos pesados na 
Barra de Mira, o Município, de modo a reforçar ainda mais 
as condições de segurança rodoviária, lançou a empreita-
da de colocação, na via principal, de sinalização vertical e 
horizontal bem como a execução de lombas limitadoras 
de velocidade.

Empreitada de segurança 
Rodoviária na Barra de Mira

Requalificação dos antigos 
viveiros da Barrinha

A primeira fase de Requalificação dos Viveiros da Praia 
de Mira foi concluída com a colocação de sinalética 
informativa, mobiliário, acessibilidades envolventes e 
infraestrutura de apoio para futuro Centro de Interpre-
tação Ambiental.

Atrium de Mira 
Estão na fase final as obras de reconversão e reabilitação das 
instalações abandonadas do antigo Mercado de Mira. O pro-
jeto inclui um auditório, entre outros espaços polivalentes. 

Paralelamente, decorrem as obras de beneficiação dos 
estacionamentos na envolvente da infraestrutura.

O projeto, financiado em 85% por fundos comunitários, 
tem como objetivo recuperar o edifício abandonado, 
de modo a assegurar as condições necessárias para se 
dar uma nova vida ao espaço. A nova dinâmica preten-
dida passa pelo funcionamento em horário alargado e 
pela criação de uma grande diversidade de serviços que 
atraiam os mais variados públicos e eventos culturais.
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Obras de beneficiação das 
Varandas São Bento

Estão a decorrer obras de valorização do parque de 
Varandas de São Bento. Pretende-se com este arranjo 
valorizar a zona conhecida como “Varandas de S. Ben-
to”, cuja envolvente foi consumida pelos incêndios de 
2018. A zona envolvente à Fonte de S. Bento, foi tam-
bém intervencionada.

O Centro Cultural da Praia de Mira sofreu obras de requa-
lificação que permitiram a recuperação da fachada e dos 
revestimentos exteriores do edifício, bem como algumas 
secções interiores. O objetivo foi valorizar este Centro Cul-
tural de extrema importância para o associativismo da 
Praia de Mira.

Centro Cultural da Praia de 
Mira foi requalificado

Decorrem os trabalhos de execução do relvado sintético 
do campo Lago Mar, na Praia de Mira.

Um sonho de longa data do Grupo Desportivo da Praia 
de Mira Touring 1970 que se tornará uma realidade no 
decorrer deste ano.

Relvado Sintético do Campo Lago Mar, na Praia de Mira

Requalificação do Parque de Estacionamento do Lago do Mar

Logo após o final da Época Balnear foram retomados 
os trabalhos da requalificação do parque de estaciona-
mento do Lago do Mar.

Este é um projeto que visa a requalificação do parque 
ao nível do piso e das estruturas de apoio, permitindo, 

deste modo, uma melhor utilização a todos os visitan-
tes e frequentadores das praias. Além das alterações 
mencionadas, será ainda criado um ponto de bikesha-
ring (para recolha de bicicletas), numa interligação com 
a pista ciclo pedonal existente e com a rota do Eurovelo, 
um projeto que unirá os municípios de Mira, Cantanhe-
de e Figueira da Foz, e cujos trabalhos já se iniciaram. 

Recorde-se que esta intervenção, assim como a requa-
lificação do Parque do Poço da Cruz, resultaram da 
candidatura da Câmara Municipal de Mira ao Plano de 
Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, incluído no 
Programa Operacional Regional do Centro, e que alo-
cou ao projeto mais de 1 milhão de euros, compartici-
pados em 85% por fundos comunitários.
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No dia 26 de setembro o Partido CHEGA consolidou a ter-
ceira posição, no concelho de Mira, com a eleição de um 
representante na Assembleia Municipal de Mira. Esteve 
também presente no IV Congresso do partido em Viseu 
e apresenta um candidato efetivo na lista às Legislativas 
de 30 de janeiro de 2022. Somos um partido em amplo 
crescimento no Concelho de Mira, quer em número de 
militantes quer em número de simpatizantes.

A Comissão Política Concelhia do CHEGA

TRABALHO REALIZADO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
O CHEGA apresentou as seguintes propostas para 
Orçamento Municipal 2022 – MIRA:
Programa para entrega de Eco-Pontos domésticos - 
Propomos a cedência, em regime de comodato de bem 
móvel, aos munícipes que estejam interessados em Eco-
-Pontos domésticos. O programa poderá ser municipal ou 
em parceria com as juntas de freguesia.
Apoio à natalidade - Propomos um apoio em numerário 
ou em géneros (produtos de higiene, roupas, berços, etc) 
ao nascimento de crianças com residência no concelho a 
regulamentar em sede própria.
Pavimentação e construção de passeios - Propomos a pa-
vimentação das ruas e construção de passeios apenas nas ruas 
com infraestruturas básicas (saneamento e água canalizada).

O CHEGA apresentou as seguintes sugestões para Grupos 
de Trabalho 2022 – Mira:
Programa de monitorização do Ordenamento Flores-
tal em curso - Propomos a criação de um grupo de tra-
balho (elementos da AM e CM) para acompanhamento do 
reordenamento florestal.
Programa de monitorização de captação de empre-
go e empresas concelhio - Propomos a criação de um 
grupo de trabalho (elementos da AM e CM) para acompa-
nhamento à captação e criação de emprego no concelho.
Programa de monitorização das obras de sanea-
mento e rede de águas em curso - Propomos a criação 
de um grupo de trabalho (elementos da AM e CM) para 
acompanhamento da infraestruturação municipal por 
parte da ABMG.

O CHEGA apresentou a seguinte sugestão para o Plano de 
Atividades 2022 – Mira:
Celebração do 25 de Novembro - Em 25 de Novembro 
de 1975, o Regimento de Comandos da Amadora, apoia-
do por grupos organizados de civis e militares espalhados 
por todo o país, travaram aquela que foi uma tentativa de 
implementação de uma ditadura com contornos perigo-
sos para a democracia defendida e que esteve na origem 
do 25 de Abril de 1974. Propomos a criação de um grupo 
de trabalho (elementos da AM) para implementação da 
celebração desta data, prática que tem sido adotada em 
muitos municípios portugueses.

 

Direito de Oposição
Texto da responsabilidade dos intervenientes
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Direito de Oposição
Texto da responsabilidade dos intervenientes

Há um sentimento generalizado e uma mensagem que 
percorre todos os “nossos corredores” de que o povo 
está cada vez mais descrente nos seus represen-
tantes, nomeadamente nos políticos. No entanto, esse 
sentimento é acompanhado por frases que tudo descul-
pam, como por exemplo: “sempre foi assim”, ou “é boa 
pessoa”, ou pior “são todos iguais”. Estas expressões fa-
zem parte das conversas diárias. Porém, quem as pro-
clama torna-se parceiro do problema e afasta-se da so-
lução. Efetivamente não somos todos iguais. Sendo 
evidente a necessidade de distinguir “o trigo do joio”. 
Precisamos dos mais capazes, dos mais competen-
tes, dos mais preparados… 

Imprescindível é ter capacidade de interpretar palavras 
e atitudes, percebendo que nem tudo o que nos ofere-
cem, dizendo que são “os caminhos certos”, os são ver-
dadeiramente. É urgente perceber que quem pretenda 
gerir corretamente o bem público, terá de fazer roturas. 
Gerir o dinheiro público não pode ser sinónimo de “tudo 
fazer” para manter os votos que lhes garantam os seus 
interesses individuais. Estamos no início de um novo 
mandato, pelo que, a bem das nossas gentes e localida-
des, é fundamental sermos solidários. Contudo, é indis-
pensável dizer basta às más práticas desde o primeiro 
minuto, cortando com erros enraizados. 

Numa época em que a inovação e o desenvolvimento 
são a base da valorização do conhecimento e onde se pri-
vilegia a interação entre os atores mais capazes do siste-
ma, aproveitando o melhor que a sociedade produz, qual 
será a estratégia dos atuais representantes Municipais? 
Onde está o envolvimento real que gera riqueza nos terri-
tórios? Onde está a criatividade e o conhecimento?

Nos últimos anos, os representantes do Município de 
Mira afirmaram que o que defendiam estava assente 
em um “documento estratégico” pago a uma empresa 
de consultadoria sobre Mira. Esse documento era uma 
obrigação para servir de base às candidaturas a fundos 
comunitários, nada mais. O que ficou provado é que fi-

zeram uma gestão incoerente, isto é, em momento 
algum afirmaram uma linha estratégica para o nos-
so desenvolvimento coletivo. Tanto incentivaram a LU-
SIAVES, como gastaram milhares de euros na Vala da 
Corga, como estiveram em silêncio durante anos sobre 
os problemas ambientais, como de seguida aparece-
ram nos jornais a dizer que tudo faziam para defender 
o ambiente, ou que são protagonistas de uma gestão 
financeira rigorosa. 

Pois, mas na realidade, não dá para ser tudo ao mes-
mo tempo…ou defendem em todos os momentos o 
Ambiente, ou não estão a defender o Ambiente. Ou ge-
rem os recursos financeiros com rigor em todos os mo-
mentos, ou estão a desperdiçar oportunidades e não 
são rigorosos. Estes são pequenos exemplos da grande 
incoerência praticada e que pretendemos ver suprida 
do nosso Concelho. 

Por outro lado, a cultura democrática deve ser entu-
siasmada. Infelizmente, no Concelho de Mira, ainda há 
um pequeno odor bafiento que faz lembrar tempos de 
má memória, embora alguns dos atuais protagonistas 
não tenham vivido essa época, mas para benefício pró-
prio estão a fazer recriações bem-sucedidas inspirados 
nos mais velhos. As pessoas têm de se habituar ao de-
bate político saudável e sobretudo à crítica justa e cons-
trutiva. Colocar em causa as atitudes dos nossos repre-
sentantes políticos, não é nenhum ataque individual ou 
ao carácter das pessoas. É sim, exigir maior eficiência 
na aplicação do dinheiro de todos nós, maior compe-
tência e caminhos mais transparentes. Quando não 
concordamos, ou não chegamos a um entendimento, 
devemos apresentar opções concretas e soluções alter-
nativas.  

Os eleitos do Partido Socialista de Mira estão atentos 
e serão uma voz solidária na construção de um Conce-
lho melhor…Defendemos uma estratégia que torne o 
Concelho mais autossuficiente e que defina limites 
coerentes de atuação para criar desenvolvimento sus-
tentável. Pretendemos mais rigor, transparência e 
melhor gestão. Chega de desperdiçar oportunidades e 
de destruir os nossos recursos. Mira pode ser melhor, 
para isso basta coragem, competência e amor…to-
davia, é fundamental que o Povo conheça a letra, 
sinta a canção e seja realmente quem mais ordena. 

Desejamos a todos os Cidadãos umas Festas Felizes.

“O povo é quem mais ordena.” Neste momento conhece a 
letra? Aliás, sente a Canção? 

Partido
Socialista
de Mira




