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Mantemos o Nosso Foco!
Caros Munícipes, amigas e amigos,

O Boletim Municipal é um instrumento muito importante 
de comunicação da Câmara Municipal de Mira com os Cida-
dãos, dando notas das realizações que vamos concretizan-
do com uma intensa atividade nas múltiplas áreas da nossa 
intervenção. Conhecer e participar são duas atitudes 
que queremos continuar a estimular para que o Mu-
nicípio de Mira tenha uma comunidade mais envolvida na 
caminhada de desenvolvimento que estamos a executar.

Vivemos dois anos completamente atípicos e contrários 
à planificação das instituições e das pessoas. A pande-
mia da COVID–19, que parece finalmente ultrapassada, 
abrandou dinâmicas, suspendeu atividades e diminuiu 
ritmos. Mas há uma coisa que em Mira não foi colo-
cada em suspenso: o futuro!

Por via de um conjunto alargado de obras estruturais, 
fruto de uma boa planificação e do bom aproveitamento 
dos fundos comunitários, conseguimos efetuar investi-
mentos estruturantes por todo o concelho. Recordo que 
desde 2013 além de todas as obras executadas com capi-
tais próprios investimos mais de 17 milhões através 
de fundos comunitários… e não vamos parar por aqui.

O concelho de Mira é uma obra em permanente constru-
ção, em que é importante manter o rumo estabele-
cido. Continuar e concluir os projetos iniciados, lançar 
novas ideias, aproveitando os frutos colhidos, exemplo 
disso são obras que estão na reta final como o Centro 
de Recolha Oficial de Animais, o Atrium Mira, as amplia-
ções da Zona Industrial de Mira e Montalvo ou o início 
da requalificação da Escola Secundária de Mira e ainda 
como esperamos, a aprovação da candidatura do Centro 
de Saúde de Mira.

Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Editorial

Estamos empenhados em continuar a construir um 
concelho cada vez melhor, assente num território sus-
tentável, amigo do ambiente, dos animais, do desporto, 
da educação, da cultura e da mobilidade saudável, com 
qualidade de vida para todos.

2022 revestiu-nos de otimismo e renovou-nos a esperan-
ça. Além de todas as obras realizadas foi o ano de vol-
tarmos a estar juntos com a retoma da forte atividade 
cultural, recreativa e desportiva, quer por todas as ações 
promovidas pelo Município quer por toda a dinâmica im-
pulsionada pelo nosso tecido associativo, o qual agrade-
ço a forma empenhada como todos os voluntários dão 
um pouco de si à comunidade.

Este ano tem sido, e continuará a ser, um ano de regres-
so. Regresso àquilo que somos e nos define. Regresso às 
nossas tradições e coisas que nos fazem felizes. 

Em nome de todo o executivo municipal, desejo a to-
dos os munícipes um Próspero Ano Novo.



Assembleia Municipal de Mira aprova orçamento de 22,5 
milhões de euros para 2023

A Assembleia Munici-
pal de Mira aprovou o 
orçamento do municí-
pio para 2023, no mon-
tante de cerca de 22,5 
milhões de euros, re-
presentando um acrés-
cimo de quatro milhões 
de euros face ao orça-
mento de 2022.

A proposta de Orça-
mento e Grandes Op-

ções do Plano para 2023 foi aprovada com 15 votos a 
favor da maioria do PSD, 8 votos contra do PS e uma 
abstenção do CHEGA.

O documento de gestão agora apresentado, mantem os 
princípios de gestão que a CMM tem vindo a adotar nos 
últimos 9 anos e que se baseiam em valores como a trans-
parência, o rigor e cumprimento dos compromissos assu-
midos com os mirenses.

Este foi um documento elaborado num contexto de enorme 
grau de incerteza / imprevisibilidade quanto ao evoluir da eco-
nomia por força de fatores exógenos, advindos, nomeada-
mente, do atual conflito militar na Ucrânia, acrescendo todo 
o contexto Inflacionista como o aumento brutal dos custos de 
eletricidade, custos das empreitadas, subida das taxas de juro, 
acréscimos remuneratórios resultantes da proposta do Orça-
mento do Estado e de alterações obrigatórias de posiciona-
mento remuneratório em resultado do processo de avaliação 
de desempenho.

Tendo em conta todos estes fatores, o presidente da edilidade 
mirense, Raul Almeida, considera que este foi o documento 
mais desafiador ao nível da sua elaboração, desde logo por 
ser o mais alto da sua governação. “Com as transferências de 
competências, com as consequências do Orçamento de Esta-
do, sobretudo ao nível da política de recursos humanos e a su-
bida da generalidade dos preços, este foi um orçamento difícil 
de concretizar”, reafirmou.

Apesar deste cenário macroeconómico ser altamente 

desfavorável para os Municípios, a Câmara de Mira prevê 
continuar a fazer investimentos estruturais concluindo os 
projetos em curso, tais como a Ampliação das Zonas In-
dustriais, a Requalificação da Escola Secundária de Mira, 
o Atrium Mira, o Centro de Recolha de Animais e aguarda 
“com grande expectativa” pela aprovação da candidatura 
submetida ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 
para requalificação do Centro de Saúde de Mira, num in-
vestimento superior a 1,9 milhões de euros.

Apesar destes constrangimentos, a forma como o Municí-
pio de Mira tem sido gerido nos últimos anos, isto é, o enor-
me rigor e sentido de responsabilidade que tem pautado a 
gestão financeira do Município, levou a que fosse possível 
manter a Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no 
mínimo legal, de 0,3% para prédios urbanos e 0,8% para 
prédios rústicos, a adoção do IMI familiar e a isenção da 
derrama , num claro sinal de apoio às famílias e empresas 
do Concelho de Mira.

“Apesar de todas as dificuldades impostas pela economia 
global, não abdicaremos de investir em Mira e nos miren-
ses. Em 2023 continuaremos a prosseguir a nossa política 
de criação de empregos com a valorização do nosso teci-
do industrial, a aposta na educação com a recuperação da 
maior escola do concelho e se possível a requalificação de 
outras infraestruturas”, assegura o autarca.

Tal como no passado o Orçamento 2023 pretende aprovei-
tar ao máximo as oportunidades dos fundos comunitários 
sejam eles (o ainda) P2020, o P2030 ou o PRR. Recorde-se 
que a Câmara Municipal de Mira investiu nos últimos 8 
anos mais de 17 milhões em projetos financiados por fun-
dos comunitários.

“Queremos também continuar a investir na saúde dado 
que prevemos beneficiar totalmente o Centro de Saúde 
de Mira, não esquecendo o eixo do turismo que é tam-
bém fundamental para o desenvolvimento do nosso con-
celho. As grandes opções do plano e orçamento de 2023 
da Câmara Municipal de Mira são um instrumento muito 
importante para continuarmos a fazer de Mira um Con-
celho com Confiança no Futuro, em que o nosso foco é o 
bem-estar de todos os Mirenses”, concluiu o autarca.
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D.A.M.A são cabeça de cartaz na passagem de ano
na Praia de Mira

Com o mote “Estamos de volta”, o Réveillon RFM Praia de 
Mira 2022/2023, volta a realizar-se após dois anos de in-
terregno devido à pandemia provocada pela covid-19.

A banda portuguesa os D.A.M.A são cabeça de cartaz 
do Réveillon da Praia de Mira que, em conjunto com os 
Funil & Abelhinha, Dj Raul Lemos e os DJ’s Rich&Men-
des, vão animar a noite de passagem de ano.

A passagem de ano “é um dos nossos eventos de re-
ferência, um evento “premium”. São eventos como 
este que dinamizam, que são catalisadores para o 
nosso Concelho e para o nosso Município, não só 
pelas pessoas que vêm ao evento e que enchem a 
hotelaria e a restauração, mas também a projeção 
que trazem no futuro”, disse o presidente da Câmara 
Municipal de Mira, Raul Almeida, na apresentação do 
evento “Estes eventos trazem projeção para o futuro, 
para as pessoas voltarem a visitar” a Vila, o Concelho 
e a região, sublinhou.

O programa para a noite de fim de ano começa com a 
atuação do grupo Funil & Abelhinha, seguindo-se um 
espetáculo piromusical na Barrinha de Mira. De segui-
da, subirão ao palco os D.A.M.A, que irão animar a en-
trada do novo ano, seguidos do DJ Raul Lemos e dos da 
RFM DJ’s Rich&Mendes.

De acordo com o autarca, os D.A.M.A são uma banda 
que “atrai muito público”, desde os mais novos aos 
mais velhos.

O evento, que é organizado pela Câmara Municipal de 
Mira, conta com o apoio da rádio RFM, do Turismo do 
Centro e da Junta de Freguesia de Praia de Mira.

A festa da passagem de ano, de entrada gratuita, cos-
tuma trazer ao Concelho cerca de 20 a 25 mil visitantes, 
por isso, o Município de Mira, perspetiva que este ano 
volte a atrair “largos milhares” de pessoas, a rondar os 
mesmos números dos últimos anos em que a iniciativa 
se concretizou.

“É um grande evento de cariz popular, aberto a toda a 
gente, que permite captar, de facto, o fluxo, nacional 
e internacional de visitantes, muito em particular do 
mercado Espanhol”, sustentou, por seu lado, o presi-
dente da Turismo do Centro, Pedro Machado.

A ideia é alavancar a economia, a hotelaria e a restau-
ração, mas também os músicos portugueses, que pas-
saram por um período particularmente “difícil”.

“A crise e a pandemia não foram só para o turismo, 
não foram só para os hotéis e para os restaurantes. 
Também foram para os artistas portugueses e para os 
artistas do mundo. Aqui, em concreto, os artistas por-
tugueses”, sublinhou.

Para a Turismo do Centro, a escolha dos D.A.M.A, uma 
banda “portuguesa, uma banda nacional, com créditos 
afirmados”, faz, por si só, um cartaz de “reconhecida 
qualidade”.



Magia do Natal em Mira

O Município de Mira, juntamente com as Juntas de Fre-
guesia e Associações do Concelho, promoveu várias 
iniciativas natalícias de 1 de dezembro até ao dia 8 de 
janeiro de 2023.

O dia 1 de dezembro assinalou o início do Natal em 
Mira, com a inauguração da iluminação da Árvore de 
Natal e da decoração natalícia do centro da vila, que 
uma vez mais, foi idealizada, produzida e realizada, 
pelos colaboradores do Município. Todos os presentes 
foram brindados com um belíssimo momento musical, 
proporcionado pela Academia de Artes da Associação 
Allegr’arte, com a chegada do Pai Natal, que fez as de-
lícias dos mais novos

Mas o centro da vila ganhou mais cor e alegria com os 
vários momentos de animação no jardim do Visconde. 
Direcionado para os mais novos, esteve a funcionar 
um carrossel gratuito e houve o Bosque do Pai Natal, 
para além do Mercadinho de Natal, que foi dinamizado 
pelas Juntas de Freguesia e Associações do Concelho.

O Natal em Mira apresentou ainda um programa diver-
sificado, que incluiu concertos, exposições, teatro, cor-
tejo de reis, janeiras, solidariedade e muita animação. 

Estas atividades das associações locais e do Município 

preencheram e dinamizaram todos os fins de semana 
deste período festivo.

Mira recebeu espetáculo Musical “Rudolfo e as 
Renas do Pai Natal”, uma peça de teatro que encheu 
de Magia do Natal o Pavilhão Municipal de Mira, entu-
siasmando a belíssima moldura humana presente.

Foi uma manhã de domingo diferente do habitual. As 
Renas do Pai Natal, encheram de alegria e proporcio-
naram um belíssimo espetáculo do Universo Natalício, 
a todas as crianças, pais e avós presentes, que teve ain-
da a presença do Pai Natal que surpreendeu, especial-
mente, os mais novos.

Este espetáculo da CRI’ART - Associação Cultural, foi 
promovido pelo Município de Mira e pela CPCJ de Mira, 
no âmbito do programa do Natal em Mira.

Viveu-se a Magia do Natal em Mira!
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Mira planta mais de um milhão de árvores para reflorestar 
pinhal ardido em 2017

A Câmara Municipal de Mira vai plantar mais de um mi-
lhão de árvores, com o intuito de reflorestar uma área 
de 1.500 hectares, que foi destruída nos incêndios de 
outubro de 2017.

Esta candidatura pretende “fazer uma reflorestação 
de parte da nossa área que ardeu. Em 2017 arderam 
6.800 hectares de floresta. Com este projeto vamos 
reflorestar 1.500 hectares.”, disse na conferência de 
imprensa de apresentação do projeto, o presidente da 
Câmara Municipal, Raul Almeida.

Em 2021 foi feito um protocolo entre a Câmara Muni-
cipal de Mira e o Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), em função do qual a autarquia 
passou a poder “fazer aquela reflorestação”.

O projeto, submetido em dezembro de 2020 ao Progra-
ma de Desenvolvimento Regional (PDR) 2020, foi apro-
vado e está já em execução desde o mês de outubro.

Trata-se de uma candidatura no valor de cerca de 2,3 
milhões de euros, que teve o apoio de fundos comuni-
tários no valor de cerca de 1,8 milhões de euros.  

A área para executar estava anteriormente ocupada 
por povoamentos de pinheiro-bravo, tendo sido des-
truído todo o arvoredo, pelo incêndio florestal que 
ocorreu em 15 de outubro de 2017.

O autarca deu ainda nota de que foi assinado um pro-
tocolo de acompanhamento deste projeto com o ICNF, 

já que este Instituto tem técnicos especializados para 
ajudar a fazer esse trabalho.

A intervenção começou no mês de outubro e está pre-
vista terminar em outubro de 2024.

De acordo com a Câmara de Mira, a operação caracte-
riza-se pela recuperação do perímetro florestal, a pre-
paração 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.

A plantação vai ser em pinheiro-bravo na maior parte 
da área, e de pinheiro-manso, nas áreas identificadas 
da rede primária.

As áreas envolventes das linhas de água vão ser alvo 
de trabalhos de limpeza e desmatação moto-manual, 
mantendo as espécies ripícolas autóctones.

O projeto prevê ainda uma replantação de uma per-
centagem das árvores que não sobreviverem. “Existe 
ainda espaço para uma retancha, que é cerca de 20% 
da área total do projeto de reflorestação”, afirmou o 
vereador com o pelouro das florestas, Bruno Alcaide. 

Para a diretora regional do Centro do ICNF, Fátima 
Reis, esta iniciativa vem “contribuir para a mitigação 
das alterações climáticas. […] Tudo isto vai também 
potenciar o aumento da conservação da natureza e o 
aumento da biodiversidade nas nossas áreas”.



38 anos depois, a Motonáutica regressou à Barrinha da 
Praia de Mira

O fim de semana de 15 e 16 de outubro foi marcante, 
no regresso muito esperado, da motonáutica à Barri-
nha da Praia de Mira, 38 anos depois.

Com uma enorme moldura humana que encheu as 
margens da Barrinha da Praia de Mira, os cerca de 30 
pilotos presentes fizeram as delícias do público, tra-
zendo à memória, grandes eventos deste desporto nas 
décadas de 80.

O Grande Prémio de Motonáutica da Praia de Mira 
incluiu o Campeonato Nacional da Aquabike (JetSki 
e Motas Água) e a Taça de Portugal de Barcos T850, 
competições sob a égide da Federação Portuguesa 
Motonáutica.

Para o presidente do Município de Mira, Raul Almeida, 
“a realização deste grande prémio na Praia de Mira é o 
reflexo do trabalho de anos na procura de trazer para 
Mira um evento diferenciador nos desportos náuticos 
e que confirmasse as excelentes condições que a bar-
rinha possui para receber vários tipos de desportos”, 
acrescentando que “a aposta na organização deste 
tipo de provas no Concelho vem confirmar as excelen-
tes condições da barrinha para este tipo de desportos 
náuticos, permitindo-nos ao mesmo tempo, dar a co-
nhecer o nosso território a novos públicos e, ao fim de 
quase quatro décadas, confirmar o potencial que Mira 
tem para voltar a ser uma referência incontornável nos 
desportos náuticos”. “Prova disso, foi a grande moldu-
ra humana presente neste fim de semana na Praia de 
Mira” conclui o autarca mirense.

Para o presidente do Turismo do Centro, Pedro Ma-
chado, tratou-se de um evento que levou “novamente 
o desporto para a Barrinha da Praia de Mira e, só por 
isso, já é motivo de forte atração. Foi um evento de gran-
de sucesso e simultaneamente, um evento de grande 
notoriedade e de grande espetacularidade, que atraiu 
muitos visitantes e muitos aficionados deste desporto”.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Motonáu-
tica, Paulo Ferreira, mostrou a sua “satisfação e orgu-
lho em ter um evento destes, com tanto publico e tan-
tos adeptos da modalidade. Mira mostrou como sabe 
receber bem e que está ao lado da modalidade e da 
Federação”, acrescentando que “desde que sou presi-
dente da FPM, Mira foi o local que mais me entusias-
mou. Mira conseguiu superar todas as provas, a nível 
nacional”, e deixou a promessa que “em 2023, vamos 
ter uma prova ibérica em Mira, ou seja, passa de uma 
prova nacional para uma prova internacional.”

O evento ficou também marcado pela oferta da Liqui 
Moly, patrocinador oficial da Federação Portuguesa 
de Motonáutica, aos Bombeiros Voluntários de Mira, 
de um vasto conjunto de produtos que servirão para a 
manutenção dos veículos de emergência.

O Município de Mira agradece a colaboração da Fe-
deração Portuguesa de Motonáutica, Turismo Centro 
Portugal, funcionários da autarquia, Junta de Freguesia 
da Praia de Mira, GNR, Bombeiros e de toda a popu-
lação do concelho de Mira que esteve presente, que 
tornaram possível o êxito deste evento.
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Raul Almeida quer apoios do 
Governo para os municípios 

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almei-
da, defendeu na reunião de Câmara de 14 de setem-
bro, a necessidade de o Governo apoiar as autarquias, 
como fez com o pacote de medidas de apoio aos rendi-
mentos das famílias.

“Eu penso que o Governo, no Orçamento para 2023, 
tem de incluir medidas de apoio às autarquias. Está a 
dar apoios às famílias, e bem” e “também vai apresentar 
os apoios às empresas, e bem”, mas “nós, as autarquias, 
também precisamos” de apoio, afirmou o presidente do 
Município de Mira, durante a reunião de Câmara.

O autarca sublinhou que os municípios são afetados, 
nomeadamente nos transportes escolares, no aumen-
to do custo das refeições escolares, no aumento do 
valor da energia, bem como na subida dos preços dos 
combustíveis, para além dos cortes do próprio Orça-
mento de Estado de 2022.

É muito importante as câmaras terem “condições 
financeiras” para executarem obras e aproveita-
rem instrumentos financeiros existentes, sustentou 
Raul Almeida.

“Corremos o risco de ficarmos sem possibilidade de 
fazermos investimentos de capital, investimentos em 
obras, ficamos praticamente com as despesas corren-

tes, que são pagar a luz, a água e pagar aos funcioná-
rios, portanto, esse é um dos problemas”, frisou.

Considerando todos estes aspetos, o presidente da Câ-
mara de Mira defende que o Governo “tem também de 
olhar para as autarquias” e para os seus “problemas”.

Executivo Municipal aprovou 
IMI no mínimo legal

Na reunião de 14 de setembro, o executivo municipal 
aprovou a fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) no mínimo legal, de 0,3% para prédios urba-
nos e 0,8% para prédios rústicos, e ainda a redução deste 
imposto para famílias com dependentes a seu cargo.

A redução do IMI será de 70 euros para famílias com três 
ou mais dependentes a seu cargo, de 40 euros para fa-
mílias com dois dependentes e de 20 euros para famílias 
com um dependente.

Foi ainda aprovado um apoio às famílias de cerca de 50% 
no prolongamento das atividades do pré-escolar, para o 
ano letivo 2022/2023.

Raul Almeida concluiu que podia aumentar os impostos, 
aumentando o IMI e, dessa forma, aumentar a receita do 
Município, reforçando o orçamento municipal, no entanto, 
considera que, neste período de inflação, “não seria justo 
para os munícipes ou não seria correto” estar a “aumentar 
o imposto municipal”.



Hasteada a Bandeira Azul nas nossas Praias

Decorreram em 30 de junho, as cerimónias de hastea-
mento da 16ª Bandeira Azul na Praia do Poço da Cruz e 
da 36ª na Praia de Mira. Uma vez mais, as nossas praias 
foram reconhecidas como zonas balneares de excelência, 
reforçadas com a distinção da Quercus com a classificação 
de “Qualidade de Ouro”.

Com a presença de Jardins de Infância e IPSS’s do conce-
lho, as cerimónias começaram de manhã na Praia de Mira, 
com a apresentação de um teatro de sensibilização am-
biental, realizado pelo Centro de Saúde de Mira, seguin-
do-se o hastear das “azulitas”, pequenas bandeiras azuis, 
trabalhadas pelas crianças dos jardins-de-infância.

A cerimónia do Hasteamento da Bandeira Azul ocor-
reu, primeiro, na Praia do Poço da Cruz, onde tam-
bém foram hasteadas a Bandeira Praia Qualidade de 
Ouro atribuída pela Quercus e a Bandeira relativa à 
implementação do sistema Color ADD, um sistema de 

informação para daltónicos. De seguida, a cerimónia 
decorreu na Praia de Mira e contou com a presença 
da S. Exª. a Secretária de estado do Turismo, Comér-
cio e Serviços, Rita Marques. Para além da Bandeira 
Azul, foram hasteadas a Bandeira Praia Acessível – 
praia para todos, a Bandeira Praia Qualidade de Ouro 
e a Bandeira relativa à implementação do sistema Co-
lor ADD.

Estes prémios e distinções devem-se ao trabalho conjunto 
de várias entidades, nomeadamente, os concessionários, 
Junta de Freguesia da Praia de Mira, Comunidade Asso-
ciativa e Educativa, Funcionários Municipais, Associação 
Adamastor, Proteção Civil, GNR, Bombeiros, Sapadores e 
população em geral.

O contributo de todos é um dos motivos fundamentais 
para a preservação destas Bandeiras. 
A todos, o nosso Obrigado!
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Mira teve este ano “uma das melhores épocas balneares
de sempre”  
A Câmara Municipal de Mira, assinalou no dia 11 de se-
tembro, o fim da época balnear que foi uma das “me-
lhores épocas balneares de sempre”.

Com os dados recolhidos pelo serviço municipal de tu-
rismo junto da hotelaria do concelho e as visitas regis-
tadas no posto de turismo, esta terá sido uma das me-
lhores épocas balneares de sempre, tendo em conta os 
milhares de pessoas que visitaram o nosso território e 
que marcaram presença nos areais das praias de Mira.

“Foi muito importante, após dois anos de pandemia, 
esta época balnear com muita gente. Importante para 
o nosso turismo e para a nossa economia local. Como 
recordistas da bandeira azul é um orgulho esta afluên-
cia de turistas”, disse o presidente da Câmara de Mira, 
Raul Almeida.

Durante a época balnear, nas praias do Concelho, os 
nadadores-salvadores responderam a 659 ocorrên-
cias, fizeram 21 salvamentos e prestaram apoio a uten-
tes com mobilidade reduzida, para além de trabalhos 
de primeiros socorros, de acordo com dados da Asso-
ciação de Nadadores Salvadores de Mira (Adamastor), 
citada pela Câmara Municipal.

A época balnear que terminou no dia 11 de setembro, 
em Mira, foi assinalada pelo autarca, que se deslocou 
à Praia de Mira para agradecer o trabalho de todos os 
nadadores-salvadores pela vigilância de qualidade que 
protagonizaram nas praias do município.

“Tivemos uma época balnear de grande qualidade e, nes-
te momento, é imperioso agradecer a todas as entidades 
que contribuíram para que tanta gente fizesse praia no 
nosso concelho em segurança”, frisou, Raul Almeida.

A Praia de Mira teve animação cultural e desportiva duran-
te toda a época balnear, que “motivou a adesão de milha-
res de pessoas à praia, dando um sinal claro de que a cul-
tura aliada ao desporto cativa cada vez mais os turistas”.

“A estratégia que temos feito de divulgação das nossas 
praias como destino de eleição no Centro de Portugal 

está a surtir efeito, pelo que temos de continuar a de-
senvolver a nossa estratégia para que os turistas nos 
continuem a escolher na época balnear”, concluiu.

SPA - Serviço de Prevenção ao Afogamento 2022

No âmbito do protocolo celebrado em parceria entre a 
Câmara Municipal de Mira e a Adamastor - Associação 
de Nadadores Salvadores de Mira, o Serviço de Preven-
ção ao Afogamento, composto por dois nadadores-sal-
vadores e uma moto quatro,  decorreu mais um ano, 
antes e depois da época balnear, aumentando assim, o 
período de vigilância aos banhistas que nos visitaram 
entre maio a setembro.

De realçar a importância deste serviço, que no fim de 
semana de 17 e 18 de setembro, efetuou 17 resgates 
nas praias do concelho, na sua maioria turistas estran-
geiros, sem ser necessário nenhuma vítima ser levada 
para o hospital.

Foi um “excelente trabalho realizado neste fim de se-
mana em que se verificou muito calor e o mar estava 
‘traiçoeiro’, com muitos agueiros e por esse motivo, 
os nadadores-salvadores, tiveram muito trabalho”, re-
feriu o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul 
Almeida, concluindo que “em boa hora a Câmara Muni-
cipal investiu neste projeto que assegura a prevenção 
no período após a época balnear. Nesta altura do ano 
não há vigilância, há apenas esta prevenção feita por 
dois nadadores-salvadores e uma moto-quatro, e que 
é suportada pela Câmara Municipal”.



“Sentir o carnaval” marcou o verão da Praia de Mira que 
atraiu milhares de pessoas
O Município de Mira, no âmbito da animação da época 
balnear na Praia de Mira, programou várias iniciativas 
culturais e desportivas, para os meses de verão, de 
modo a dinamizar o comércio local e a animar, não só 
os residentes, mas também todos os veraneantes que 
nos visitam.

“Sentir o Carnaval” marcou o início de agosto na Praia 
de Mira com muita folia durante três dias de verão. 
O concerto do Grupo Némanus, desfile de escolas de 
samba, cortejo dos tradicionais cabeçudos, monstren-
gos, Bombos Só Pedra, Bardoada e Trio Elétrico com 
Axé Brasil, foram algumas das iniciativas que enche-
ram as ruas e o largo da barrinha da Praia de Mira.

Ao longo dos meses de julho, agosto e setembro o Palco 
e o largo da Barrinha, o Palheiros de Mira – Museu e 
Posto de Turismo e o areal das praias de Mira e do Poço 

da Cruz, foram os locais que atraíram e animaram os 
milhares de pessoas que nos visitaram neste Verão. 

Concertos, feira de velharias, mostra de artesanato, 
futebol praia, ginástica, danças, workshops, tradições 
carnavalescas, noites no Museu, e exposições, foram 
as várias iniciativas que proporcionaram agradáveis 
momentos aos nossos turistas e residentes.
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Mostra Gastronómica encerrou em grande o Verão
na Praia de Mira
Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia, 
a Mostra Gastronómica da Região da Gândara voltou ao 
Largo da Barrinha, na Praia de Mira, durante 4 dias.

A 23º Mostra Gastronómica da Região da Gândara não 
podia ter melhor regresso, onde milhares de pessoas 
marcaram presença num evento que garantiu a opor-
tunidade de redescobrir os bons sabores, aromas e 
paladares dos produtos locais da terra, mar e ria, as-
sociados aos antigos saberes das cozinhas simples dos 
agricultores e pescadores da região da gândara.

Este ano, como novidade, além da nova disposição do es-
paço, houve Sons da Barca, que sobre o belíssimo espe-
lho da barrinha, animaram os finais de tarde do evento.

A edição deste ano ofereceu ainda a possibilidade de 
se descobrir as “especialidades da casa” dos seis es-
tabelecimentos de restauração presentes na Mostra, 
degustando particularidades de confeção e, por vezes, 
produtos que ao longo do ano são o convite para voltar 
a Mira, evidenciando a qualidade e autenticidade da 

gastronomia local. Paralelamente, um setor de artesa-
nato, a “Oficina de Saberes e Sabores”, que apresentou 
vários ‘showcookings’ onde os visitantes poderam par-
ticipar e aprender a confecionar vários pratos típicos 
locais, como, a Sardinha na Telha e as Enguias Suadas, 
e um programa de animação variado, garantiram que 
uma visita por terras de Mira durante estes dias, se tor-
nasse uma experiência agradável.
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Cerimónia de Reconhecimento Desportivo e Cultural de 
Associações e Mirenses do concelho de Mira ano 2021

Decorreu no dia 29 de abril, na Casa do Povo de Mira, a 
1ª Cerimónia de Reconhecimento Desportivo e Cultural 
de Associações e Mirenses do concelho de Mira.

Foram reconhecidas 2 associações e 22 mirenses, pela 
alta relevância do desempenho desportivo ou cultural 
alcançado durante o ano 2021.

O Presidente da Câmara reforçou a importância e a de-
dicação destes mirenses e destas associações, incenti-
vando-os a dar sempre o seu melhor.

Foi um momento de orgulho para todos, inclusive para 
o Município que vê nestes mirenses e nas associações 
uns embaixadores e promotores do concelho.

Votos de Louvor:
• Barbara Teixeira Pauseiro - Campeã Nacional de Voleibol da 

1ª divisão e da Supertaça de Portugal, pelo Futebol Clube do Porto;

• George Manuel Domingues Pato - Campeão Nacional de Sur-

fcasting da 2ª divisão, pelo Grupo de Pescadores de Sepins;

• Juan Carlos Domingues Pato - Campeão Nacional de Pesca 

em Barco Fundeado, pelo Clube Naval Povoense – Casa Favais;

• Beatriz Santos Brito - Campeã Distrital de Patinagem Artística, 

pela Associação Desportiva de Mira, no escalão de Juvenil Feminino;

• Diana Caetano Alcaide - Campeã Distrital de Patinagem Artística, 

pela Associação Desportiva de Mira, no escalão de Infantil Feminino;

• Lucas Teixeira - Campeão Regional e Nacional de kickboxing, 

pelo Lagonense Futebol Clube, na categoria de 69 kg;

• Luís Pereira - Bicampeão Regional e Nacional de kickboxing, 

pelo Lagonense Futebol Clube, na categoria de 89kg;

• Eduarda Souza - Campeã de Crossfit no Gran Prix Internacional 

Ciudad de Gandia e no Elite Litf Off 2021 Lisboa, Individual; 

• Adilson Spencer - Campeão Distrital de Estrada, pelo Centro 

Cultural e Recreativo da Praia de Mira, no escalão M35 Masculino; 

• Alexandre Nuno Távora de Almeida e Mestre - Campeão 

Distrital de Corta-Mato, pela Associação Sócio Cultural da Valeiri-

nha, no escalão Veteranos M45 Masculino;

• Antónia Baggio Freitas - Campeã Distrital de Pista ao Ar Livre 

600m, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha, no escalão 

Infantil Feminino;

• Aricson Gomes - Campeão Distrital de Estrada, pelo Centro 

Cultural e Recreativo da Praia de Mira, no escalão M40 Masculino; 

• Dora Gomes - Campeã Distrital de Corta-Mato, pelo Centro Cultural 

e Recreativo da Praia de Mira, no escalão Veteranas M45 Feminino;

• Francisco Oliveira Graça - Campeão Distrital Absoluto de Pis-

ta ao Ar Livre 1500m, pela Associação Sócio Cultural da Valeiri-

nha, no escalão de Seniores Masculinos;

• Júlia Baggio Freitas - Campeã Distrital de Cross Trail, pela As-

sociação Sócio Cultural da Valeirinha, no escalão Infantil Feminino;

• Licínio Manuel dos Santos Pimentel - Campeão Nacional de 

Estrada, pelo Sporting Clube de Portugal, por equipa, no escalão 

Seniores Masculinos; 

• Lucas Miguel Moreira - Campeão Distrital Olímpico Jovem de 

Pista ao Ar Livre 800m, pela Associação Sócio Cultural da Valeiri-

nha, no escalão de Iniciados Masculinos; 

• Miguel Damas Lopes - Campeão Distrital de Cross Trail, pela As-

sociação Sócio Cultural da Valeirinha, no escalão Infantil Masculino;

• Odete Cruz - Campeã Distrital de Corta-Mato, pelo Centro Cultural 

e Recreativo da Praia de Mira, no escalão Veteranas M55 Feminino.

• Sandra Moreira - Campeã Distrital de Corta-Mato, pelo Centro Cultu-

ral e Recreativo da Praia de Mira, no escalão Veteranas M40 Feminino;

• Associação Desportiva de Mira - Campeã Distrital e da 1ª taça da 

Associação de Patinagem de Coimbra em 2021, de Patinagem Artística

• Casa do Benfica de Mira - Campeã Distrital de Coimbra de 

Pool Português da 3ª divisão. 

• Silvério de Jesus Manata - Vencedor do Prémio Literário João 

Gaspar Simões em 2021 com o livro ““Comboio na Duna”;

• Rafael Pacheco e 5teto - Vencedor do concurso Convocatória 

Aberta, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região 

de Coimbra;

Destaque



Município de Mira investe nas Zonas Industriais do concelho

A obra de ampliação da zona industrial do Montalvo 
em cerca de 15 hectares, no valor global de 1,8 milhões 
de euros (ME), estará concluída no decorrer do próxi-
mo ano e em condições de possibilitar a instalação de 
novas empresas.

“As obras de ampliação da zona industrial do Montalvo 
continuam a decorrer a bom ritmo, devendo estar con-
cluídas no decorrer do próximo ano”, disse o presiden-
te da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida. A obra 
de alargamento da área, no valor de mais de 1,8 mi-
lhões de euros, apoiada por fundos comunitários em 
cerca de 1,3 milhões de euros, prevê a “construção de 
novas áreas para acolher novas empresas industriais e 
de serviços”, frisou, Raul Almeida, acrescentando que 
“a empreitada vai permitir a ampliação de seis para 
mais quinze hectares.”

“É uma zona industrial com muita potencialidade para 
cativar o interesse a futuros investidores, uma vez que 
é mesmo junto à autoestrada A17 e por isso, precisa-
mos de proceder a esta ampliação e expansão, para 
dotar o município de maior capacidade para dar res-
posta a novos pedidos e necessidades futuras”.

Esta intervenção de ampliação, está dividida em duas 
fases e vai possibilitar o aumento de lotes de terre-
nos para a instalação de empresas naquele espaço. 
A primeira fase, já concluída, tratou-se da construção 
de acessibilidades (passeios, estradas, etc), infraestru-
turas elétricas, água e saneamento, e comunicações, 

para a instalação de uma unidade fabril pelo grupo 
empresarial francês PELLENC, que vai criar cerca de 
250 postos de trabalho. A segunda fase, que terá novo 
procedimento de contratação pública, visa a constru-
ção de mais lotes para a instalação de novas empresas.
O município deu ainda nota de que há diversas empre-
sas que têm manifestado interesse em fixar-se naque-
le espaço, estando já em processo de licenciamento 
um investimento do grupo Motofil.

Zona Industrial Polo I vai aumentar cerca
de 20 hectares.
Em relação à expansão na Zona Industrial Polo I, o Mu-
nicípio continua a proceder à requalificação da mesma 
e neste momento além da concretização de novos es-
paços verdes e nova sinalização vertical e horizontal, 
vai ampliar a mesma Zona industrial em cerca de 20 
hectares, com a criação de novos lotes, mas primeiro é 
necessário concluir a alteração do Plano de Pormenor.

Com estas obras, a autarquia pretende dar continuida-
de à estratégia de reforço da capacidade empresarial 
do concelho, permitindo atrair investimento, particu-
larmente de empresas que garantam novos produtos 
e novas tecnologias e se enquadrem num mercado 
cada vez mais globalizado e digital.

“O grande desafio do Município é atrair jovens qualifi-
cados, criar novos postos de trabalho e fixar pessoas 
no concelho, promovendo o desenvolvimento socioe-
conómico do território”, concluiu o autarca.
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Município de Mira avança com 
a reabilitação da Rua Óscar 
Moreira da Silva (Rua do Liceu) 

Iniciaram as obras de reabilitação urbanística na rua Óscar 
Moreira da Silva/Rua do Liceu, que se encontra territorial-
mente integrada na delimitação da Área de Regeneração 
Urbana (ARU) de Mira. Para além da requalificação desta 
rua, a empreitada visa também a criação de um novo ar-
ruamento, junto ao Centro de Saúde que vai ligar o esta-
cionamento do cemitério à Rua dos Bombeiros.

O investimento ascende a 464.423,10€ (IVA incluído) e, se-
gundo Raul Almeida presidente da Câmara Municipal de 
Mira, “trata-se de uma intervenção que era necessária há 
alguns anos, uma vez que vai melhorar o centro da vila e 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos habi-
tuais utilizadores daquele espaço”.

A intervenção na rua Óscar Moreira da Silva/Rua do Liceu preten-
de tornar esta rua numa “Zona 30” de modo a reduzir a velocida-
de de circulação, diminuir o tráfego de atravessamento, reduzir a 
poluição sonora e ambiental, aumentar a segurança do peão e 
melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Deste modo, para a concretização dos objetivos expos-
tos, serão realizadas duas portas de entrada na zona, nos 
extremos opostos da área a intervir, para além de outras 
estruturas que vão melhorar a circulação e aumentar a se-
gurança de quem utiliza estas vias, como por exemplo, a 
criação de uma zona “Kiss & Drive” junto à EB2 de Mira, 
que visa evitar o hábito da paragem de veículos em segun-
da fila junto àquela escola, para deixar os filhos e, ao mes-
mo tempo, pretende-se garantir o máximo de segurança à 
hora de chegada e saída dos alunos. 

Com esta intervenção, a Câmara Municipal de Mira pretende 

aumentar a segurança dos peões (estudantes, desportistas, re-
sidentes, turistas), através da diminuição dos fortes congestio-
namentos de trânsito que se verificam, devido à proximidade 
de escolas e complexos desportivos, bem como por meio da 
iluminação das passadeiras; fomentar a atratividade do centro 
urbano para o aumento de processos urbanísticos (novas edi-
ficações para habitação, empreendimentos residenciais e co-
merciais); melhorar a qualidade do ambiente urbano através 
da redução da libertação de CO2, associada à diminuição da 
velocidade neste local para 30km/h, bem como à promoção 
de modos de deslocação mais sustentáveis, com a disponibili-
zação de bebedouros e de suportes para bicicletas; mitigar os 
efeitos das ondas de calor e controlar a temperatura ambiente 
através da plantação de árvores de pequeno porte e arbus-
tos; promover a conexão e atração com a envolvente urbana, 
comercial e coletiva (serviços escolares, desportivos e futuros 
investimentos públicos em sede de PARU); reforçar a diversi-
dade e vitalidade económica e urbana, fortalecendo a qualifi-
cação funcional, social e ambiental do centro urbano e a sua 
capacidade de fixação de população; reduzir os níveis de ruí-
do urbano, aumentando a qualidade de vida dos habitantes; 
reordenar o estacionamento e melhorar as condições viárias, 
de forma a evitar fenómenos de estacionamento agressivo e 
desordeiro que prejudicam a acessibilidade pedonal; requali-
ficar e renovar a imagem urbana do concelho, contribuindo 
para a fixação de pessoas no centro urbano e requalificar as 
zonas de circulação pedonal e eliminar as barreiras arquitetó-
nicas existentes para pessoas de mobilidade reduzida, ofere-
cendo-lhes condições adequadas e seguras.

O prazo de execução da obra, depois da assinatura do 
auto de consignação, será de 365 dias seguidos. 

A obra foi articulada com as diversas entidades, designa-
damente, GNR, bombeiros, empresas de camionagem, 
Escolas, uma vez que se trata de uma zona com diversos 
serviços e equipamentos (Escolas, quartel dos bombeiros, 
Posto da GNR, Piscina, Estádio Municipal), salvaguardan-
do-se a entrada e saída de viaturas.

De salientar que nesta área do Centro da Vila, o Município 
tem em curso diversos investimentos que ascendem a 6 
milhões de euros, nomeadamente, Eficiência energética 
da Piscina, Requalificação da Escola Secundária Drª Ma-
ria Cândida, o Atrium Mira, a Requalificação da Rua Óscar 
Moreira da Silva e muito em breve a Requalificação do 
Centro de Saúde.



Requalificação energética da Piscina Municipal de Mira

Empreitada da EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica na 
Região de Coimbra

Encontra-se em fase de conclusão a obra de requalificação 
energética da Piscina Municipal de Mira.

Num investimento de cerca de 600 mil euros (cofinanciado 
em 85% pelo Programa Operacional do Centro 2020), esta 
intervenção tem como objetivo a melhoria do desempe-
nho energético da Piscina Municipal de Mira, que vai per-
mitir reduzir 44,4% das emissões de dióxido de carbono 
(CO2) e uma grande poupança na fatura energética. 

A piscina vai beneficiar da instalação de sistema solar foto-
voltaico para a produção de energia elétrica para autocon-

sumo, um sistema solar térmico para produção de água 
quente sanitária, a instalação de uma caldeira a biomas-
sa, para aquecimento da água da piscina, um sistema de 
desumidificação e ainda sistemas técnicos auxiliares (Ele-
trobombas e GTC). Vai ser ainda alterada a iluminação do 
edifício, substituindo por iluminação LED, mais eficiente 
energeticamente.

Apesar de ainda se encontrarem a decorrer as obras de 
beneficiação energética naquelas instalações, a piscina en-
contra-se a funcionar e aberta ao público desde meados 
de outubro.
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A empreitada da EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica 
na Região de Coimbra no concelho de Mira encontra-
-se a decorrer em vários locais da freguesia da Praia 
de Mira.

As obras de pavimentação e alargamento da Estrada 
Florestal Nº1 que faz a ligação da Praia de Mira (Ro-
tunda de acesso à empresa Flatlantic) até ao limite do 
concelho a sul, que liga à Praia do Palheirão e à Praia 
da Tocha, estão concluídas, estando a faltar a sinalética 
horizontal e vertical de segurança e de identificação da 
Rota Eurovelo 1, e a colocação de lombas circulares. 
Este troço será composto por 2 faixas cicláveis unidi-
recional e delimitação de um canal rodoviário central, 
com 3m. De modo a assegurar condições de seguran-

ça, serão colocadas lombas circulares, de 500m em 
500m, antecedidas por bandas cromáticas.

Da rotunda de acesso à empresa Flatantic até ao cruza-
mento junto ao Parque de Campismo Orbitur e ao Clu-
be Náutico, foi criado um novo percurso ciclável, pa-
ralelo à via, que vai interligar com a pista já existente.

Neste momento, os trabalhos da empreitada estão 
mais concentrados na Avenida Cidade de Coimbra, 
entre o cruzamento desta avenida com a Rua Dr. Ma-
nuel Estrela e a ponte da vala das Lavadeiras / início 
da avenida Infante D. Henrique. As obras neste troço 
correspondem à criação de pista ciclável unidirecional 
em betuminoso, à cota do passeio, com um canal para 
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estacionamento, em paralelo. Esta intervenção com-
porta uma travessia na transição da pista unidirecional 
com a via partilhada da Rua do Canal.

A Rua Dr. Manuel Estrela, na Praia de Mira foi toda ela 
requalificada, entre o cruzamento desta rua com a Av. 
Cidade Coimbra e a Rua dos Prazos Novos, ficando fu-
turamente, como uma via partilhada.

Na Barra de Mira, estão a ser feitos novos troços de 
pista ciclopedonal, os quais irão ligar a pista existente 
na rua do canal até ao cruzamento da rua principal da 
Barra e pista existente. Junto ao cruzamento da canho-
ta será edificada uma ponte de madeira sobre o Canal 
de Mira.

Ao longo de todos os troços será colocada sinalética 
horizontal e vertical relativa a segurança e à identifica-
ção da Rota Eurovelo 1.

Esta Empreitada do EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica 

na Região de Coimbra, via ciclável europeia, é promovi-
da pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de 
Coimbra, entre os municípios de Mira, Figueira da Foz e 
Cantanhede, que integra a rede europeia de ciclovias.

A EuroVelo 1, também denominada Rota da Costa 
Atlântica, é uma rota de ciclismo de longa distância Eu-
roVelo de 8.186 km que vai do Cabo Norte, na Noruega, 
a Sagres, em Portugal. É uma rota de alto potencial tu-
rístico, a mais procurada da Europa, a qual se pretende 
que seja o mais integrada possível nas comunidades 
por onde passa, tornando-se ela mesma, um veículo 
de desenvolvimento turístico, social e económico.



Município de Mira vai recuperar e dinamizar três 
casas florestais

A Câmara Municipal de Mira vai recuperar e dina-
mizar as casas florestais do Poço da Cruz, do Fojo e 
da Videira.

Esta iniciativa enquadra-se na estratégia da autarquia 
de “preservação do património cultural” do concelho e 
das suas “tradições”, afirmou o presidente da Câmara 
Municipal de Mira, Raul Almeida, à margem da assina-
tura dos três protocolos de transferência de compe-
tências de gestão de património imobiliário público 
sem utilização.

O acordo foi assinado no 25 de novembro, entre a Câ-
mara Municipal de Mira, a Direção Geral do Tesouro e 
Finanças e o Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF).

A Casa Florestal da Videira, situada junto à entrada da 
Praia de Mira, vai ser reabilitada e será um polo de pro-
teção civil, para dar apoio às suas equipas e terá dinâ-
micas durante todo o ano, como, por exemplo, a nível 
da componente formativa.

A Casa Florestal do Poço da Cruz, na localidade da 
Barra de Mira, vai ser valorizada, de modo a poder ter 
uma utilização comunitária por parte das forças vivas 
da Barra de Mira.

Já para a Casa Florestal do Fojo, situada na freguesia 
do Seixo, o programa prevê a criação de um centro de 
interpretação ambiental na área das florestas, um local 
de apoio para peregrinos de Fátima, assim como várias 
dinâmicas por parte do tecido associativo.

O programa de recuperação prevê um investimento de 
cerca de 70 mil euros para cada uma das três casas, 
totalizando um investimento de 210 mil euros.

“Nós vamos fazer o investimento, vamos recuperá-las 
e vamos deixar que não se degradem”, sublinhou Raul 
Almeida que deu ainda nota de que as outras casas 
florestais estão no Fundo Revive Natureza, que é um 
fundo identificado pelo Estado em que poderá fazer 
concessão a privados.

Neste momento, o processo está a decorrer para que 
as outras casas florestais passem a ser da competência 
do Município.

O subdiretor geral da Direção Geral do Tesouro e Fi-
nanças, Miguel Santos, notou que, no âmbito da trans-
ferência de competências de gestão de património 
imobiliário público sem utilização, já passaram “cerca 
de 300 imóveis para vários municípios” e que está “em 
marcha a transferência de cerca de mais 300”. 

Numa lógica de preservação do património e das tra-
dições do concelho, a Câmara de Mira já adquiriu um 
moinho de água e que está a fazer contrato-programa 
para dinamizar a Casa Gandaresa, localizada no Seixo.
É ainda intenção do Município adquirir, para preserva-
ção, um palheiro.
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Militares efetuam manutenção do sistema hídrico no 
concelho de Mira

A Câmara Municipal de Mira iniciou, em setembro, a 
manutenção do seu sistema hídrico, nomeadamente a 
limpeza das principais valas do concelho. Para o efeito, 
a autarquia assinou um protocolo com o Regimento de 
Engenharia nº 3 do Exército de Portugal, que tem sede 
em Espinho.

Ao longo dos anos, o sistema hídrico vai passando 
por um processo de assoreamento, criando pequenas 
ilhas nos leitos, o que reduz o canal de vazão e a capa-
cidade de escoamento, para além de existir demasiada 
ocupação de plantas infestantes. 

“Este trabalho desenvolvido pelo Regimento de Enge-
nharia 3 de Espinho irá permitir a limpeza de vege-
tação e de infestantes, nomeadamente jacintos, que 
estão ao longo das nossas valas, prevenindo assim 
eventuais cheias que possam ocorrer no período do 
outono e inverno”, refere o presidente da autarquia, 
Raúl Almeida, que se deslocou ao local onde se inicia-
ram estes trabalhos.

Esta intervenção contempla a reabilitação da coluna 
dorsal da Rede Hidrográfica Municipal, através da re-
moção de assoreamentos, recuperação de margens e 
limpeza de infestantes, numa extensão total de 16 qui-
lómetros, divididos em 7 troços, desde o Cais do Areão 
até à Calvela.

Posteriormente serão colocadas barreiras de conten-
ção tendo em vista um reforço no controlo das espé-
cies infestantes e criação de locais para recolha mais 
agilizada e rápida.

“Só um trabalho continuo irá levar à minimização des-
tas infestantes, reduzindo ao mínimo a sua existência 
nestes sistemas, promovendo o nosso sistema am-
biental, minimizando o risco de cheias e salvaguardan-
do a segurança das pessoas e dos seus bens”, adianta 
o autarca de Mira, não escondendo a sua satisfação 
pelo início destes trabalhos ainda antes do período 
de chuvas na região e numa altura em que se vê, pelo 
menos nas valas, uma grande quantidade de plantas 
infestantes.

Este projeto vai desenvolver-se ao longo de 32 sema-
nas. Raúl Almeida adiantou que “este protocolo vai 
continuar em vigor até a autarquia estar dotada de 
mais meios que permitirão uma maior capacidade de 
manutenção deste tipo de trabalhos, que são cada vez 
mais importantes para assegurarmos a reabilitação re-
gular dos nossos recursos hídricos”.

O desenvolvimento destes trabalhos de limpeza con-
templou ainda a regularização do areal da praia de 
Mira (antes da época balnear, numa área de 10 hecta-
res), num investimento de cerca de 30 mil euros.

Exército ajudou na preparação das praias para a 
época balnear.
O arranque do Verão na Praia de Mira foi novamente 
preparado com a ajuda do Regimento de Engenharia 
Nº 3 de Espinho, que com a sua maquinaria pesada, 
facilita a tarefa de regularização do areal.

Uma vez mais, a Câmara Municipal recorreu ao REE, 
que com a sua maquinaria pesada, facilita a tarefa de 
“rodagem” das areias. Este trabalho, que foi desenvol-
vido por esta entidade e pelos seus profissionais, tem 
sido um sucesso desde 2015 e que, em conjunto com 
os serviços da autarquia tem permitido limpar o areal 
da Praia de Mira.
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Inauguração do Centro Circular de Resíduos de Mira

Decorreu no dia 28 de setembro, a inauguração do 
Centro Circular de Resíduos de Mira, uma obra que, 
depois de terem sido eliminados alguns pontos de de-
pósito ilegais de lixo no concelho, era muito ambicio-
nada pelo executivo municipal.

No ato solene que assinalou a abertura do Centro Cir-
cular de resíduos de Mira, com o mote “Proteja o am-
biente, deposite aqui gratuitamente” o presidente da 
Câmara Municipal, Raul Almeida começou por desta-
car os funcionários do Município “em especial os fun-
cionários dos armazéns, e o anterior vice-presidente, 
Nelson Maltez, que aceitaram o desafio que lhes foi 
lançado e construíram este Centro Circular.”

O autarca destacou ainda a importância desta infraes-
trutura “para o reforço da sustentabilidade ambien-
tal do concelho, um objetivo que está no centro das 
prioridades deste executivo”, reforçando que se trata 
“de uma obra de grande importância, onde o produ-
tor doméstico residente no concelho de Mira poderá 
depositar os seus resíduos num local apropriado e o 
Município terá uma maior e melhor gestão de resí-
duos urbanos”.

Com um investimento a rondar os 30 000 euros, esta 
nova infraestrutura encontra-se equipada com silos 
de grandes dimensões, destinados a receber, sepa-
radamente, diversos tipos de resíduos para posterior 
encaminhamento para retomadores licenciados, com 

vista à sua posterior valorização e/ou reciclagem. Nes-
te espaço poderão ser depositados resíduos biodegra-
dáveis, resíduos de construção e demolição (RCD) não 
perigosos, madeiras, monstros metálicos e não metáli-
cos, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
de grande e pequena dimensão, e pilhas e acumulado-
res de pequena dimensão.

Este serviço será gratuito e a sua utilização está limitada 
a produtores de resíduos domésticos residentes no con-
celho de Mira, com uma produção máxima admissível e a 
entregar/depositar até 1.110 litros/dia ou 1,1m3/dia.

“O principal objetivo deste novo equipamento será o 
encaminhamento dos diversos materiais para locais 
apropriados, evitando, assim, a deposição ilegal de re-
síduos que se tem vindo a verificar em alguns locais 
do concelho”, explicou o vice-presidente da autarquia, 
Artur Fresco, no momento da visita à infraestrutura.

Instalado junto aos Armazéns Municipais, na Presa, 
numa área aproximada de 1.080 m2, o Centro Circular 
de resíduos funcionará numa primeira fase, de segun-
da a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h00 e entre as 
13h00 e as 16h00.

“Com o desenvolvimento do funcionamento do Centro 
Circular de Resíduos, o próximo objetivo passa pela 
criação de pontos de depósitos nas freguesias do con-
celho”, concluiu o autarca mirense, Raul Almeida.
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Festas de São Tomé 2022 ultrapassam todas as expetativas 

Depois de dois anos de interrupção devido à pande-
mia, as Festas de São Tomé regressaram ao Jardim do 
Visconde, em Mira, com 5 dias que deram a conhecer o 
que de melhor se faz no nosso território a nível indus-
trial, comercial, turístico e associativo, assim como, a 
nossa gastronomia local, ao que se juntou um progra-
ma diversificado para todas as idades e gostos.

Exposições, número record de stands, espaço infantil 
para os mais novos, várias atividades culturais e despor-
tivas, dia do empresário, Cerimónia de Voto de Louvor 
e Reconhecimento aos funcionários aposentados do 
Município, Documentário “Caretos da Lagoa”, programa 
“Aqui Portugal”, da RTP1, que promoveu o nosso terri-
tório, tasquinhas com muita da nossa gastronomia e 
vários concertos para diferentes idades, com artistas de 
renome nacional… vários motivos que trouxeram milha-
res de pessoas a visitar-nos durante 5 dias.

O Município de Mira agradece a colaboração da Asso-
ciação Empresarial de Mira e dos funcionários da au-
tarquia na organização do evento, aos expositores e às 
associações presentes, que tornaram possível o êxito 
deste evento.

Esperamos que os milhares de pessoas que nos visita-
ram, tenham gostado!

Executivo faz homenagem aos funcionários que 
já se aposentaram desde 1985

No âmbito das Festas de São Tomé, o executivo muni-
cipal realizou no dia 24 de julho, uma homenagem a 
todos os funcionários do Município que já se aposenta-
ram, no período compreendido entre janeiro de 1985 
e junho de 2022.

Numa cerimonia, simples e singela, realizada pela pri-
meira vez pela Câmara Municipal de Mira, foram ho-
menageados 71 funcionários com a atribuição de um 
voto de louvor e reconhecimento pelos bons serviços 
e desempenho prestados ao longo da sua carreira pro-
fissional, dando assim um contributo inestimável para 
o desenvolvimento do nosso Concelho.

Aos funcionários já aposentados e homenageados, o 
nosso muito obrigado por tudo o que fizeram pelo nos-
so concelho.
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Marchas Populares 2022
Depois de dois anos de paragem, devido à pandemia 
da Covid-19, as Marchas Populares voltaram a sair na 
Praia de Mira e em Mira.

Marcando o início do Verão, das noites grandes e 
quentes, da alegria dos festejos dos Santos Populares, 
as 6 marchas, 2 infantis e 4 adultas, voltaram a sair à 
rua para deslumbrar com um espetáculo de qualidade, 
perante a presença de centenas de pessoas.

Muito nos orgulha o caráter voluntário da participa-
ção de todos os organizadores e participantes que, 
num verdadeiro desafio à imaginação, voltaram a 

abdicar de muitas horas da sua vida pessoal, em prol 
desta grandiosa iniciativa, garantindo um espetáculo 
de luz, cor, sonoridade e alegria, que inundaram as 
avenidas e os corações dos participantes e do públi-
co presente.
 
O Executivo Municipal agradece a entrega e abnega-
ção de todos os que tornam possível este maravilho-
so espetáculo de cor, luz e coreografia com que mais 
um ano nos brindaram. Foram duas noites de magia, 
fruto do excelente trabalho que vai ganhando forma 
ao longo de meses. As marchas do concelho estão de 
Parabéns! O nosso muito obrigado!

Destaque
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Municipio de Mira adquiriu três veículos para valorizar e 
preservar o património natural
A Câmara Municipal de Mira adquiriu três veículos 
com o objetivo de valorizar e preservar o património 
natural, numa candidatura orçada em cerca de meio 
milhão de euros.

O Município de Mira candidatou-se a fundos comu-
nitários com o projeto “Ecomira2022 - Valorização do 
património Costeiro e Aquático de Mira”, através da 
Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e 
Mondego (AD ELO).

Trata-se de um projeto, orçado em cerca de 500 mil 
euros, financiado a 85% por fundos comunitários pelo 
MAR2020, que passa, nomeadamente, pela aquisição 
de um veículo anfíbio, uma giratória, um trator, entre 
outras iniciativas.

“Este projeto visa essencialmente a preservação e va-
lorização do areal da Praia de Mira e Praia do Poço da 
Cruz, para a comunidade local e visitantes, através da 
aquisição de meios materiais e técnicos que garantam 
a realização de ações de limpeza”, refere o presidente 
da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

Questionado acerca da importância deste projeto em 
praias de bandeira azul, como é o caso da Praia de 
Mira e a Praia do Poço da Cruz, o autarca explicou que 
estes projetos são de “primordial importância”, já que 
“todos os investimentos que se possam fazer e realizar 
para manutenção das praias e do meio ambiente são 
fundamentais”.
“Tão importante como os novos investimentos são to-
das as ações de manutenção das belezas naturais que 
existem no nosso concelho”, sublinhou.

O veículo anfíbio destina-se primordialmente a atuar 
no controlo das espécies invasoras e a giratória ser-
ve para ajudar na limpeza dos recursos hídricos do 
concelho.

É um “projeto todo ele de aquisição de equipamen-
tos, nomeadamente a aquisição de um veículo anfíbio 
para operar na Barrinha, Lagoa e Casal de são Tomé, 
a aquisição de uma giratória de cerca de 13 toneladas 

para intervenção nos recursos hídricos e um trator 
para reforçar a frota do município, mas com a prio-
ridade de atuar na limpeza do areal”, acrescentou o 
vereador Tiago Cruz.

Outro dos propósitos deste projeto passou pela im-
plementação de um passadiço no areal para facilitar 
o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Tra-
tou-se da aquisição de um tapete amovível, que já 
esteve instalado este verão sobre areia na Praia de 
Mira, que permite o acesso a carrinhos de bebé, bici-
cletas, cadeiras de rodas e até reboques e atrelados 
de barcos.

No âmbito deste projeto está ainda previsto a realiza-
ção de ações de sensibilização à comunidade, visando 
a prevenção e a mudança de comportamentos.
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Município adquiriu moinho de água

Mira avança com requalificação da Escola Secundária no 
início de 2023

O Município de Mira adquiriu, em agosto, um moinho 
de água, situado na Lagoa.

Esta aquisição faz parte da estratégia cultural do Mu-
nicípio, preservando e valorizando de forma integrada 
o nosso património histórico, contribuindo assim, para 
reforçar a identidade de Mira, o seu património edifi-
cado e simbólico.

O objetivo do município passa por reabilitar e valorizar 
esta infraestrutura, que se destaca pelo seu enquadra-
mento paisagístico e pelas histórias vivas do passado, 

com o intuito de promover no futuro iniciativas e visi-
tas turísticas e culturais.

A requalificação da Escola Secundária Dr.ª Maria Cân-
dida, no valor de 1,7 milhões de euros, será iniciada no 
inicio do ano de 2023.

“É um processo com alguns anos, um processo que 
deu bastante trabalho. Já há muitos anos que nós an-
dávamos a lutar por esta obra”, afirmou o presidente 
da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

Segundo o autarca, a obra era, e é, da responsabilidade 
do Estado Central, mas o Município de Mira, assumiu 
a responsabilidade, “desde a primeira hora”, de apoiar 
financeiramente a empreitada.

A autarquia conseguiu financiamento pelo programa 
operacional Centro 2020 e perante o Estado Central, 
perante o Ministério da Educação assumiu os 15% des-
ses 1,7 milhões de euros.

“A comparticipação nacional é suportada pelo Municí-
pio de Mira. Entendemos que a obra é importante. O 
valor fica, se calhar, um bocadinho aquém daquilo que 
era preciso”, mas “vamos também lutar” para, em “fu-
turos quadros comunitários, nomeadamente no 2030, 
conseguirmos uma segunda fase da requalificação da 
escola secundária”, frisou.

O projeto tem como objetivo promover a melhoria 
da infraestrutura ao nível da eficiência energética, 

garantindo melhores condições de ensino.

A obra, no valor de 1,7 milhões de euros, visa a requa-
lificação de espaços, interiores e exteriores, a melhoria 
das acessibilidades, com vista à sustentabilidade am-
biental, a reabilitação de salas de aula, refeitório e es-
paços de utilização comum, entre outras intervenções.
O autarca deu ainda nota de que os prazos para con-
cretizar a empreitada são muito apertados, por causa 
do programa operacional Portugal 2020, acrescentan-
do que as intervenções têm de estar terminadas em 
junho do próximo ano.

Destaque
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Campo de Padel foi o vencedor do Orçamento Participativo 2022

Pintura da cabine do Bairro 
Norte da Praia de Mira

40º Aniversário da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mira

O Projeto Padel To You, que se baseia na construção de 
um Campo de Padel ao ar livre, é o grande vencedor do 
Orçamento Participativo deste ano. 

Esta proposta tem como objetivo “a construção de um 
campo de padel ao ar livre nas Cabeças Verdes, alar-
gando assim, a oferta desportiva gratuita oferecida aos 
munícipes de Mira, e logo de uma modalidade em cres-
cimento, sendo esta uma nova valência no concelho”.

Nesta edição, estiveram a votação 3 projetos, dos quais, 
o projeto submetido pela Associação Cultural e Recrea-
tiva do Seixo de Mira saiu vencedora, seguido do projeto 
“Saúde na Gândara”, do Clube Domus Nostra, e do Par-
que Desportivo e de Lazer de Carromeu, proposto pela 
Associação de Melhoramentos e Cultura de Carromeu.
 

A Câmara Municipal agradece o empenho e dedicação 
dos vários proponentes, bem como a todos os que par-
ticiparam no processo de votação.

 

Numa iniciativa conjunta entre o Município de Mira e 
alguns moradores do bairro norte da Praia de Mira, 
realizou-se uma intervenção de arte urbana na Cabine 
do Bairro do Norte, a cargo de artistas locais.

O trabalho desenvolvido, para além de colorir aquela 
zona, fará recordar a todos, boas memórias da Praia 
de Mira. 

Um agradecimento especial aos artistas Vera Gabriel e 
Mário Saborano por aceitarem o desafio lançado e que, 
voluntariamente, realizaram um excelente trabalho.

No passado dia 27 de novembro, a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Mira comemorou o 
seu 40° Aniversário.

Num dia repleto de momentos marcantes, o executivo 
municipal endereça os parabéns a toda a corporação, 
em especial aos bombeiros condecorados e promovi-
dos, e ao novo comandante João Maduro, que tomou 
posse, ao qual desejamos os maiores sucessos.

Uma palavra de reconhecimento e agradecimento a 
todos os homens e mulheres que serviram e servem a 
instituição, pela disponibilidade e dedicação em prol da 
nossa população!
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Município de Mira assinala Semana Europeia da Mobilidade

ABMG colocou em funcionamento nova captação
de água na Presa

O Município de Mira, juntamente com os parceiros lo-
cais, assinalou, entre os dias 16 e 22 de setembro, a 
Semana Europeia da Mobilidade com a realização de 
diversas atividades.

O tema deste ano, “Melhores Ligações” procura fomen-
tar sinergias entre pessoas e lugares, aumentar a cons-
ciência sobre a mobilidade sustentável e promover mu-
danças comportamentais a favor da mobilidade ativa. 
Melhores Ligações só serão possíveis através da cone-
xão de 5 pilares: pessoas, lugares, transportes públicos, 
planeamento e políticas. 

É nesta linha que o Município de Mira se compromete 
a continuar a trabalhar para proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos mirenses.

Assinatura do auto de consignação da empreitada da 
reabilitação da Rua Óscar Moreira da Silva (Rua do Li-
ceu), caminhadas, Aula fitness Sénior, Aula de Jump e 

Zumba, ação de sensibilização Rodoviária no Agrupa-
mento Escolas de Mira com a iniciativa “Pedala em Se-
gurança”, dirigida aos alunos do 2º ciclo, foram algumas 
das atividades realizadas e que contaram com centenas 
de participantes.

O Município agradece a cooperação dos parceiros locais 
MoverMira 4G - CLDS 4G, Agrupamento Escolas de Mira, 
GNR-Escola Segura, FIT ME 3070 GIMBOX, Cential Motos 
e Liberty Voyage.

A ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara finalizou, 
em março, as obras relativas à perfuração de um furo 
de profundidade, no reservatório da Presa.

Com o objetivo de atingir os valores de referência dos 
parâmetros de qualidade da água, que até então, não 
se verificavam, esta intervenção foi fundamental, uma 
vez que irá permitir que tal passe a ser uma realidade, 
potenciando, igualmente, o aumento da quantidade de 
água disponível para distribuição aos utilizadores.

O funcionamento do furo no Reservatório da Presa 
irá também estabilizar a produção de água na Esta-
ção de Tratamento de Água da Lagoa, assim como 
permitir que a qualidade de água desta ETA estabili-
ze e possa oferecer garantias de confiança absoluta 
no seu consumo.

Desta forma, a Estação de Tratamento de Água da La-
goa fica destinada, apenas, a fornecer água ao Reserva-
tório de Mira.

A entrada em funcionamento da captação irá abastecer 
as localidades de Presa, Valeirinha, Portomar, Seixo, Ca-
beças Verdes e Cabeço.

A intervenção representou um investimento de mais de 
cento e cinco mil euros no abastecimento de água.



Destaque

Região de Coimbra Empreende +

Executivo Municipal recebe autarcas do Município de Santa 
Cruz, Cabo Verde

Cerca de duas dezenas de empreendedores do concelho de 
Mira participaram na apresentação do projeto “Região de 
Coimbra Empreende+” que decorreu no MiraCenter - AIBAP. 

Dinamizado pela CIM Região de Coimbra em parceria com o 
Instituto Pedro Nunes, a ação visou apresentar este projeto 
que pretende desenvolver, entre 2022 e 2023, um progra-
ma de sensibilização e estímulo para o empreendedorismo 
na Região de Coimbra através de duas ações do programa 
de aceleração de ideias, a primeira realizada em maio e a 
segunda em novembro, para formação, capacitação e men-
toria de 25 projetos nos 19 concelhos da CIM-RC.

Estas ações, dirigidas a empreendedores, desde estu-
dantes do ensino superior, jovens já formados, quadros 
técnicos e empresariais, centros de incubação ou de-
sempregados, vão decorrer num modelo de aprendi-
zagem misto, com sessões presenciais e webinars que 
incidirão em temas chave para os potenciais empreen-
dedores, como a planificação de negócio, o marketing 
ou a operacionalização da produção.

Na sessão que decorreu em Mira, o vereador da Câmara 
Municipal de Mira, Tiago Cruz, reforçou a importância 
deste projeto intermunicipal, incentivando e capacitan-
do os “empreendedores locais a tornar as suas ideias de 
negócio uma realidade”.

A primeira sessão contou com o testemunho do empre-
sário local Luís Caetano, gestor da empresa Sotiplanta e 
a segunda sessão ocorrida em novembro, contou com o 
testemunho do empresário João Luis Pinho.

Todos os interessados podem obter mais informações 
em: https://www.facebook.com/RegiaodeCoimbraEm-
preendeMais/ 

O Presidente do Município de Santa Cruz, Cabo Verde, 
foi recebido nos Paços do Concelho de Mira pelo exe-
cutivo municipal, no âmbito da colaboração existente 
entre os dois Municípios.

A partilha de experiências e conhecimentos tem sido 
feita entre os dois municípios ao longo do ano e em 
diferentes áreas como a Educação, a Proteção Civil, o 
Ordenamento do Território, a Cultura e a Ação Social, 
tendo já os respetivos vereadores de Santa Cruz visitado 
o concelho de Mira.

O Presidente do Município de Santa Cruz, agradeceu a 
receção e a amabilidade com que Mira tem recebido os 
seus autarcas e que “estas trocas de experiência são im-
portantes para a melhoria do território de Santa Cruz e 
que iremos colocar em prática o que vimos e ouvimos 
rumo a um futuro melhor”.

Para o Vice-Presidente mirense, Artur Fresco, “Mira con-
tinua disponível para dar continuidade a este trabalho 
de cooperação e a estreitar laços com municípios par-
ceiros, como é o caso do Município de Santa Cruz, nas 
diferentes áreas onde já existiu partilha de experiências 
e conhecimentos”.

Ainda que com realidades diferentes, foi também consi-
derada a viabilidade de assinatura de um Protocolo de 
Cooperação entre os dois municípios.
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Mira Apoia a Ucrânia

Município de Mira atribui Bolsas de Estudo a alunos do 
Ensino Superior

Atendendo ao desenvolvimento da situação do conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia, o Município de Mira mostrou, 
desde o primeiro momento, disponibilidade para coo-
perar com o povo ucraniano, nomeadamente no apoio 
às famílias ucranianas residentes no nosso território, 
através de acolhimento de familiares que foram obriga-
dos a abandonar a Ucrânia.

A Câmara Municipal de Mira promoveu uma reunião 
com imigrantes ucranianos residentes no concelho, de 
modo a ouvir as necessidades e dificuldades do povo 
ucraniano com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. 
Nessa mesma reunião foi possível verificar a dificuldade 
em colocar no seu país os bens recolhidos que foram 
doados, devido ao custo de transporte.

No seguimento da reunião e em conjunto com os imi-
grantes ucranianos residentes no concelho, a autarquia 
entendeu disponibilizar a sua solidariedade através dos 
meios que tem disponíveis, manifestando a disponibili-
dade para acolher refugiados.

Entre outras medidas, e tendo em conta a evolução da 

guerra e de acordo com as indicações do Governo da 
República, o apoio da autarquia consistiu em:
• Financiar o transporte de bens recolhidos com destino 
à Polónia;
• Identificar e disponibilizar alojamento temporário para 
refugiados, assim como, foi providenciada alimentação, 
roupa e medicamentos. Ao nível da habitação, a Casa da 
Sagrada Família, uma residência da Casa da Infância Dou-
tor Elysio de Moura, um apartamento dos bombeiros e 
casas de diversos particulares, foram alguns dos espaços 
em Mira onde os refugiados foram alojados. Estas insti-
tuições e particulares disponibilizaram-se a emprestar o 
espaço ao município, para a Câmara depois fazer a coor-
denação e distribuição dos refugiados ucranianos;
• Criou um Gabinete de Apoio para acompanhamento 
local às famílias ucranianas;
• Criou uma Plataforma Online através da qual o utiliza-
dor pôde anunciar se “Quer Ajudar” ou se “Quer ajuda”; 
Paralelamente, a autarquia:
• Reuniu com a rede social do município para dar res-
posta à integração dos refugiados e identificar o que 
cada instituição pôde oferecer;
• Identificou, junto das empresas locais as oportunida-
des e necessidades de empregos.
• Na reunião de Câmara realizada no dia 9 de março, 
e na Assembleia Municipal foram ainda aprovados, por 
unanimidade, votos de solidariedade para com o povo 
ucraniano.

A atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do concelho 
de Mira que frequentem o Ensino Superior, deliberada 
pelo executivo Municipal, permitirá apoiar até 10 bolsas 
por ano letivo a alunos mirenses, distribuídas em 10 
prestações mensais, no montante de 150€/cada.

Os requisitos para acesso a este apoio constam do regu-
lamento já publicado, tendo decorrido no mês de outu-
bro o período de candidaturas. Para mais informações 
deverão ser contactados os Serviços de Ação Social do 
Município para o email accao.social@cm-mira.pt. 
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Município de Mira de novo distinguido com o Galardão 
Bandeira Verde ECOXXI

Reunião da Comissão de Acompanhamento da Construção 
da ETAR das Cochadas

O Município de Mira recebeu no dia 27 de outubro, 
o galardão Bandeira Verde ECOXXI 2022, que reco-
nhece o desempenho do Município na construção 
da sustentabilidade. 

A Bandeira Verde ECOXXI 2022 é um estatuto que confe-
re a Mira um reconhecimento e “manifesto de quem não 
desiste do futuro e que coloca a sustentabilidade no cen-
tro das suas estratégias para o desenvolvimento local”.

Para o vereador do ambiente, Bruno Alcaide, “o galar-
dão Bandeira Verde Eco XXI traduz um compromisso, e 
por isso, só posso estar muito satisfeito por conseguir-
mos, pelo terceiro ano consecutivo, a atribuição deste 
galardão”, agradecendo “o empenho e dedicação dos 
colaboradores na obtenção deste resultado”.

Na cerimónia de entrega do galardão de 2022, que decor-
reu no Centro Cultural de Ermesinde, foram conhecidos 
os 53 Municípios portugueses que alcançaram as melho-
res classificações para a sustentabilidade local. Este ano 
participaram 59 Municípios portugueses (cerca de 20% 
dos existentes), uma das maiores participações das 16 
edições deste Programa, onde Mira obteve uma avalia-
ção de 67,7%, conseguindo um índice ECOXXI de “Bom”. 

Nos 21 indicadores de sustentabilidade ECOXXI, este ano 

Mira obteve “muito bom” (ou superior a 80%) na “Educa-
ção para o Desenvolvimento Sustentável”, “Transparência, 
Digitalização e Conectividade” e na “Cooperação com a 
Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e de Desenvolvi-
mento Sustentável”, necessitando de um maior empenho 
e trabalho no desenvolvimento da “Saúde e Bem-Estar”, 
“Ordenamento do Território, Espaços Verdes, Planeamen-
to e Requalificação Urbana”; “Gestão e Conservação das 
Florestas”, “Combate às Alterações Climáticas”, “Mobilida-
de Sustentável” e na “Qualidade do Ambiente Sonoro”.

“O nosso compromisso é agir já, para termos um territó-
rio mais sustentável amanhã. É Um Compromisso para 
quem viva, explore ou visite Mira se sinta integrado e 
que se reveja numa filosofia de boas práticas ambien-
tais e sociais para a construção de um futuro mais VER-
DE!” finalizou o vereador Bruno Alcaide.

Decorreu em junho, a primeira reunião promovida pela 
Assembleia Municipal de Mira com a Comissão de Acom-
panhamento da Construção da ETAR das Cochadas.

Esta reunião serviu, essencialmente, para fazer um pon-
to de situação sobre a empreitada da construção da 
ETAR, nomeadamente, tomar conhecimento do início 
previsto das obras, duração das mesmas e o que con-
templa a intervenção.

Estiveram presentes na reunião o Presidente da Câ-
mara Municipal de Mira, o vereador Bruno Alcaide, os 
representantes das Águas do Centro Litoral (AdCL) e 

os representantes da Comissão de Acompanhamento, 
o Presidente da Assembleia Municipal de Mira Nelson 
Maltez e um elemento de cada bancada com assento na 
Assembleia Municipal, Lurdes Mesquita pela bancada 
do Partido Social Democrática, Francisco Reigota pela 
bancada do Partido Socialista e Augusto Miranda repre-
sentante do Partido CHEGA.
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Município apoia segunda Equipa de Intervenção 
Permanente dos Bombeiros de Mira

Mira assinalou o Ecology Day nos Viveiros da Praia de Mira

No âmbito do protocolo celebrado no passado dia 15 
de setembro com a Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Mira e a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, o Corpo de Bombeiros 
viu reforçada a sua capacidade de intervenção, com 
a entrada em funcionamento de uma nova Equipa de 
Intervenção Permanente (EIP), constituída por 5 opera-
cionais Bombeiros devidamente qualificados.

O reforço desta equipa, em conjunto com a Equipa de 
Intervenção Permanente em funcionamento desde 
2008, vem permitir a prontidão de recursos humanos 
num período mais alargado de tempo em que os Bom-

beiros Voluntários não estão disponíveis, permitindo 
melhorar a resposta face ao aumento da procura dos 
serviços de emergência.

As Equipas de Intervenção Permanente têm como mis-
são o desempenho de atividades no âmbito da Prote-
ção Civil, nomeadamente o combate a incêndios rurais 
e estruturais, salvamentos e desencarceramento, auxí-
lio das populações em caso de acidentes ou catástro-
fes e minimização de riscos em situações de ocorrência 
de acidentes graves assim como no âmbito da Emer-
gência Pré-hospitalar.

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

Neste sentido, o Município de Mira e o MoverMira 4G - 
CLDS 4G associaram-se à iniciativa com a realização de 
um programa intergeracional que decorreu na manhã 
de sábado 17 de setembro, nos viveiros da Praia de 
Mira.

Do programa, que juntou miúdos e graúdos, constou a 
exibição do documentário “Um oceano de plástico”, a 
realização de um percurso interpretativo dos viveiros 
da Praia de Mira e um Workshop sobre a construção 
de caixas-ninho para pássaros.
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Mira combate jacintos na Barrinha da Praia de Mira

Comemoração do Dia Mundial 
da Árore e da Floresta

Cada Coisa no seu lugar

O Município de Mira tem vindo a desenvolver um tra-
balho contínuo de limpeza e remoção da praga dos 
jacintos de água e de outras espécies invasoras nos 
recursos hídricos do concelho. 

Depois de no final do ano de 2021 ter atuado no Casal 
de São Tome, os esforços centram-se desde o início do 
ano na Barrinha da Praia de Mira.

Com meios do Município e com o apoio do anfíbio da 
CIM Região de Coimbra, os trabalhos decorreram a bom 
ritmo, tendo sido interrompidos devido à Época Balnear.

Recorde-se que o Anfíbio adquirido pela CIM Região de 
Coimbra em parceria com vários Municípios, foi um in-
vestimento onde Mira participou com 25 mil euros, no 
âmbito do projeto “Prevenção, Controlo e Erradicação 

das Espécies Exóticas e Invasoras”, que permitiu adqui-
rir este equipamento que veio ajudar neste combate a 
plantas invasoras.

Este projeto integra ainda os municípios de Cantanhede, 
Figueira da Foz, Góis, Montemor-o-Velho, Soure, Tábua 
e Vila Nova de Poiares, que, ao longo dos últimos meses 
e no futuro, continuarão a partilhar este equipamento.

Foi no dia 21 de março, que celebrámos o Dia Mundial 
da Árvore com a 9ª edição do Vale a Pena Ver(de) Novo.
A iniciativa decorreu no Pinhal da Gândara, em Porto-
mar, com a colaboração dos alunos do 1º e 2º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Mira. Já os Jardins de In-
fância e pré-escolas de Mira plantaram nos respetivos 
estabelecimentos escolares plantas fruteiras herbá-
ceas, assinalando desta forma a iniciativa.

Esta ação de educação ambiental, sob o lema “recuperar ecos-
sistemas”, integra o Programa Bandeira Azul de Mira e o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Mira.

O Município agradece a colaboração dos funcionários 
do Município e Sapadores Florestais, Bombeiros Volun-
tários de Mira, GNR e das Juntas de Freguesia.

Numa parceria com o MoverMira 4G - CLDS 4G, o Mu-
nicípio de Mira sensibilizou, durante a época balnear, 
para a responsabilidade ambiental, com a instalação, 
nas praias do concelho, de 3 beatões e 3 peixes para 
depósito de garrafas de plástico, numa medida de 
consciencialização para as questões ambientais e para 
alertar a população para o problema da poluição dos 
oceanos e das praias.

A mensagem deste ano apelou para que todos os uti-
lizadores das praias do concelho, colaborassem na 
proteção do oceano, das praias e da biodiversidade, 
colocando “Cada coisa no seu lugar” e o das garrafas 
de plástico e das beatas, não é no mar!

Esta ação foi uma das Atividades de Educação Ambien-
tal que o Município promoveu no âmbito das comemo-
rações da 36ª Bandeira Azul da Praia de Mira e da 16ª 
Bandeira Azul do Poço da Cruz.
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Município de Mira desativou 121 ninhos no combate à 
Vespa Velutina

Hora do Planeta 2022

O Município de Mira desativou, em 2022, 121 ninhos de 
vespa velutina, vulgarmente denominada vespa asiática.

De acordo com Raul Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal Mira, “em 2022 registou-se uma nova redu-
ção de casos comparativamente com os anos 2021, 
onde foram eliminados 161 ninhos, o que demonstra, 
da nossa parte, uma crescente capacidade de interven-
ção, dando uma resposta célere aos pedidos dos muní-
cipes neste âmbito”.

O autarca assegura que esta redução “é fruto do em-
penho e assertividade dos serviços”, acrescentando 
que “temos conseguido dar a resposta apropriada 
através da equipa de Sapadores Florestais, com um 
tempo médio de resposta, desde a notificação, até 48h, 
sendo que na sua maioria, os casos são resolvidos no 
próprio dia do avistamento, salvo ao fim de semana”. 
Ainda segundo Raul Almeida, “em ninhos localizados 
em edificado, a equipa tem realizado a exterminação 
no próprio momento do alerta, independentemente 
do dia e hora, elegendo esta situação como prioridade 
extrema devido à gravidade da situação”.

Os ninhos encontrados no concelho de Mira têm sido 
localizados, na sua maioria, em árvores, embora al-
guns tenham sido também identificados em edifícios 
de várias tipologias ou mesmo no subsolo.

Na área do concelho de Mira, a deteção, ou a suspeita 
de existência de ninhos, ou de exemplares da vespa ve-
lutina deverá ser comunicada à Proteção Civil Municipal, 

através dos contatos 231 480 550 ou 916 601 234.

Município recebe equipamento de combate à ves-
pa velutina
No âmbito do projeto “Deteção e combate à vespa ve-
lutina no território da CIM Região de Coimbra”, a Câ-
mara Municipal de Mira recebeu equipamentos de de-
teção e combate à vespa velutina.

Este projeto, visa a criação de uma estratégia coorde-
nada de combate à vespa velutina em toda a região, 
o reforço da capacitação dos municípios ao nível dos 
equipamentos de eliminação de ninhos, instalação e 
monitorização de uma rede de armadilhas, promoção 
e divulgação de boas práticas, bem como o aumento do 
conhecimento atualmente existente sobre esta espécie.

O Município de Mira associou-se mais uma vez à “Hora do Planeta”, desligando as luzes, de 
alguns dos edifícios e espaços do Município, nomeadamente, do edifício da Câmara Municipal, 
da Casa do Visconde e do Tribunal de Mira, da Estátua do Infante Dom Pedro, do Complexo 
Desportivo de Mira, da Biblioteca Municipal de Mira, do Museu do Território da Gândara, do 
MiraCenter – AIBAP e do Palheiros de Mira – Museu e Posto de Turismo da Praia de Mira.
Complementarmente, porque a Natureza é aliada fundamental contra as alterações climáticas, 
torna-se urgente restaurar os habitats degradados e reunir esforços para proteger a biodiversi-
dade. Este ano sob o tema “Restauro da Natureza”, no âmbito da evolução da campanha “Hora 

do Planeta”, o Município de Mira comprometeu-se para 2022 a requalificar (reflorestar) espaços naturais degradados, 
bem como continuar com medidas de maior eficiência energética, promovendo a progressiva substituição da iluminação 
pública por lâmpadas de baixo consumo.
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Mira assinala Dia Europeu do Mar com início do “Deixa 
Apenas a Pegada”
Na semana em que se comemorou o Dia Europeu do 
Mar, o Município de Mira voltou a realizar o “XVII Deixa 
Apenas a Pegada” envolvendo o Agrupamento de Es-
colas, IPSS’s do concelho e o MoverMira 4G - CLDS 4G.

O “XVII Deixa Apenas a Pegada” é uma das diversas 
atividades educativas anuais para o desenvolvimento 
sustentável, promovida pela Câmara Municipal, no âm-
bito das comemorações da 36ª Bandeira Azul da Praia 
de Mira e da 16ª Bandeira Azul do Poço da Cruz.

Celebrada pela décima sétima vez consecutiva e fa-
zendo parte do historial das Atividades de Educação 
Ambiental do Programa Bandeira Azul, esta ação pre-
tende, de forma simbólica, recolher e quantificar os 
resíduos existentes no areal das praias do concelho.

Com 12 sessões distintas marcadas, estas iniciativas 
visaram alertar para o problema da poluição dos ocea-
nos e das praias, incentivando todos para as boas prá-
ticas ambientais e sustentáveis e que contribuam na 
melhoria da qualidade de vida e do ambiente através 
da responsabilização de cada um de nós.

As 8 sessões do “XVII Deixa Apenas a Pegada”, realiza-
das no mês de maio nas Praias de Mira e Poço da Cruz, 
contaram com a ambiência e labuta dos elementos da 
CERCI-Mira e dos alunos, professores e auxiliares dos 
jardins-de-infância e pré-escolas do concelho.

No dia 4 de junho, realizaram-se mais duas sessões, 
que decorreram em simultâneo e contaram com a par-
ticipação das Juntas de Freguesia, associações locais, 
escuteiros do Seixo, Adamastor - Associação de Nada-
dores Salvadores e concessionários de ambas as zonas 
balneares de Mira. Estas sessões assinalaram o Dia 
Mundial do Ambiente.

Dia Mundial dos Oceanos assinalado com várias 
Atividades de Educação Ambiental
O Dia Mundial dos Oceanos, cujo tema este ano foi “Re-
vitalização: Ação Coletiva para o Oceano” com o objeti-
vo de sensibilizar para a necessidade de criar um novo 
equilíbrio com o oceano, trazendo-lhe uma nova vida.

O Município de Mira assinalou o dia com várias Atividades 
de Educação Ambiental em várias escolas do concelho. 

Com a colaboração do MoverMira 4G - CLDS 4G, o Jar-
dim de Infância e a EB1 da Praia de Mira, contaram com 
a presença de Andreas Noe o “The Trash Traveller”, 
que na companhia da sua colega Raquel Lima, percor-
re as praias portuguesas, cantando e alertando sobre 
o lixo que apanha nesses locais, sensibilizando os mais 
novos para a necessidade de reduzirmos o consumo 
de plástico, de reutilizarmos os materiais que estão à 
nossa volta e de reciclarmos sempre! 

Por outro lado, na EB2 de Mira e no Jardim de Infância 
de Portomar iniciou-se o projeto “O mar começa aqui”, 
que pretende estimular a criatividade dos alunos, as-
sim como compreender a necessidade de preservação 
dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da 
qualidade da água doce e salgada em particular.

O objetivo deste projeto passa por sensibilizar as po-
pulações para a consciência de que todos os resíduos 
descartados para o chão podem acabar por ser condu-
zidos até ao mar, através das redes de águas pluviais, e 
que, por isso mesmo, tem que haver um cuidado cons-
tante e não apenas na época balnear.
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Mira assinalou o Dia Internacional de Limpeza Costeira

Câmara Municipal recebe Menção Honrosa Município +Azul

Mira assinalou na sexta-feira, dia 23 de outubro, o Dia 
Internacional de Limpeza Costeira com uma iniciativa de 
recolha de lixo nos areais da Praia de Mira e Praia do 
Poço da Cruz.

Promovido pela Oceano Azul Foundation , este dia que 
foi comemorado este ano entre os dias 17 e 25 de se-
tembro, pretende alertar a sociedade civil e o público 
em geral para a problemática do lixo marinho, e para a 
necessidade de maior proteção do oceano.

A iniciativa que decorreu na sexta-feira de manhã, foi 
uma parceria entre a Câmara Municipal de Mira, a Junta 
de Freguesia da Praia de Mira, a Adamastor - Associação 
de Nadadores Salvadores de Mira e o MoverMira 4G - 
CLDS 4G, e contou com o apoio da SUMA e dos opera-
dores da Arte Xávega da Praia de Mira.

A Câmara Municipal de Mira recebeu, no dia 6 de de-
zembro, uma menção honrosa do Programa Bandeira 
Azul, como sinal de reconhecimento das boas práticas 
de educação ambiental que tem efetuado junto da sua 
comunidade, turistas e banhistas, em especial, durante 
a época balnear.

O prémio Município + Azul reconhece, em cada uma das 
7 regiões hidrográficas, o Município com melhor pon-
tuação nas atividades de educação ambiental, realiza-
das no âmbito do Programa Bandeira Azul. Mira volta 
assim, a receber uma nova menção honrosa pelo se-
gundo ano consecutivo, fruto das ações desenvolvidas 
e que se destacam nos aspetos: inovação, criatividade, 
pertinência, multiplicidade de parcerias, abrangência de 
vários público-alvo, avaliação, entre outras.

A realização e promoção de, pelo menos, seis ativida-
des de educação ambiental, de âmbito municipal e nas 
suas zonas balneares, é um dos vinte e nove critérios 
imperativos do Programa Bandeira Azul, até porque tal 
educação para o desenvolvimento sustentável é a gêne-
se e base da criação deste programa internacional que 
reconhece a qualidade ambiental, de gestão, segurança 
e serviços em praias de banhos do mundo inteiro.

O vereador com o Pelouro do Ambiente, Bruno Alcaide, 
recebeu este reconhecimento no seminário nacional Ban-
deira Azul 2022, e afirmou que “a Associação Bandeira Azul 
está atenta ao que temos vindo a fazer junto da nossa co-
munidade e visitantes e esta menção honrosa reflete que 
estamos no bom caminho, uma vez que fomos escolhidos 
entre tantos outros municípios que também têm aposta-
do neste tipo de ações”, deixando um “reconhecimento e 
agradecimento aos colaboradores do Município pela pla-
nificação e realização das várias atividades de educação 
ambiental ao longo do ano, bem como, um especial agra-
decimento aos diversos parceiros destas atividades: juntas 
de freguesia, agrupamento de escolas, Centro de Saúde 
de Mira, MoverMira 4G - CLDS 4G, IPSS´s, Adamastor - As-
sociação de Nadadores Salvadores de Mira, Associação da 
Arte Xávega e outras associações locais, concessionários 
de praia e diversas empresas de Mira”.
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Visita dos novos comandantes dos Portos de Aveiro e 
Figueira da Foz

BUPi | Balcão Único do Prédio de Mira

O Vereador Bruno Alcaide em representação do Muni-
cípio de Mira, acompanhado de representante da Junta 
de Freguesia da Praia de Mira, Proteção Civil de Mira 
e do Comandante do Bombeiros Voluntários de Mira, 
realizou no dia 13 de outubro, uma “apresentação” do 
território de Mira aos novos comandantes dos Portos 
de Aveiro e Figueira da Foz, que foram recentemente 
empossados no cargo.

A visita à zona costeira do território teve como objetivo 
fazer um reconhecimento real das praias do concelho 
e dar a conhecer aos novos comandantes as suas cara-
terísticas e problemas, naquela que é a área de jurisdi-
ção das capitanias.

Nesta ação, para além de estreitar relações de coope-
ração entre as diversas entidades com responsabilida-
des sobre as praias do concelho, foram também abor-
dados vários temas relativos à Época Balnear.

A funcionar desde 17 de maio de 2021 em Mira, o BUPi 
- Balcão Único do Prédio já efetuou cerca de 2241 re-
gisto de matrizes, em que 2222 foram efetuados no 
balcão de atendimento e 19 via online. 

O BUPi Mira é um espaço de atendimento que permi-
te aos mirenses identificar os seus terrenos rústicos e 
mistos mistas, de forma simples e gratuita.

O BUPi permite-lhe, num balcão presencial ou online, 
de forma fácil e gratuita identificar e registar as suas 
propriedades, permitindo a harmonização entre a 
descrição predial e a inscrição matricial, assim como 
a associação de uma configuração geométrica georre-
ferenciada. 

O atendimento presencial do BUPi em Mira, funciona 
no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de 
Mira, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e 
das 14h00 às 17h00. 

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

Para mais informações, ou esclarecimento de dúvidas, 
visite o site em: https://www.cm-mira.pt/node/2364 ou 
https://bupi.gov.pt/ 



Recolha Gratuita de Monos e Monstros
Vamos acabar com “Cenas Tristes”

Se tem um móvel, um colchão, um sofá, ou qualquer objeto de grandes dimensões do qual pretenda desfazer-se, 
não hesite em contactar-nos. 

LIGUE para o 239 161 073 e agende a recolha destes “Monos e Monstros” com a SUMA.
A recolha é gratuita e é feita semanalmente.
O Ambiente agradece e nós também!
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Universidade Sénior de Mira arranca Ano Letivo 2022/2023 
com 115 inscritos

Seniores de Mira participam nas Idolíadas

No passado dia 7 de outubro, decorreu na Casa do 
Povo de Mira, a Cerimónia de Abertura do Ano Letivo 
2022/2023 da Universidade Sénior, que contou com a 
animação da Tocata do Grupo Folclórico de Portomar.

Este ano, a Universidade conta com cerca de 115 inscri-
tos, o que comprova o continuo sucesso desta iniciativa. 
A Universidade Sénior realiza atividades de ensino não 
formal, de formação social, de convívio e lazer, nomea-
damente, com a finalidade de reativar e enriquecer a 
aprendizagem ocorrida durante os diferentes períodos 
de formação escolar, educação para a cidadania, para 
a saúde, para a tolerância, para o voluntariado e aqui-
sição de outros e diferenciados conhecimentos. Todos 
os professores e animadores, que também podem ser 
alunos, colaboram em regime de voluntariado.

Durante a cerimónia foi ainda apresentado o corpo do-
cente para este novo ano letivo, os horários e a cons-
tituição das turmas. O Executivo Municipal desejou a 
todo o corpo docente e alunos, um ótimo ano letivo que 
iniciou no dia 8 de outubro.

O ano letivo 2021/2022, que retomou a Universidade 
Sénior depois da Pandemia Covid-19, mesmo com as vá-
rias interrupções obrigatórias (derivadas da Covid-19), 
proporcionou vários momentos de convívio, partilha e 
boas experiências, como foi o seu passeio de Final de 
ano, que contemplou a visita a vários locais em Ílhavo 
como a Igreja Matriz, o Museu Marítimo de Ílhavo e o 
Museu e Capela da Vista Alegre. 

Os Seniores de Mira participaram na edição das Idolíadas – Concurso Artístico para Seniores - que decorreu na Casa 
da Cultura de Ílhavo, numa organização da Maioridade do Município de Ílhavo.

A equipa formada por vários seniores das IPSS do concelho teve um excelente desempenho, conseguindo obter o 
2.º lugar na Prova Palco.

Obrigado às nossas IPSS e a todos os nossos seniores participantes.
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MoverMira 4G - CLDS 4G tem dinamizado a comunidade 
sénior de Mira

O MoverMira 4G - CLDS 4G com a cooperação do Mu-
nicípio de Mira tem vindo ao longo do ano a proporcio-
nar diversas atividades e momentos de convívio dire-
cionados para a comunidade sénior do concelho. Para 
além da atuação junto dos munícipes com mais de 65 
anos, o projeto MoverMira 4G - CLDS 4G também tem 
sido parceiro do município nas atividades ambientais.
Foram várias as atividades criadas e dias comemorati-
vos assinalados ao longo do ano.

Dias comemorativos como o Dia Internacional da Mu-
lher, dos Museus, Dia Mundial da Atividade Física, da 
Saúde, da Dança, do Bombeiro, da Bicicleta, do cinema, 
o São João, o São Martinho, ou a semana da alimen-
tação saudável, proporcionaram momentos de lazer, 
convívio e partilha entre os participantes, mantendo a 
comunidade sénior do concelho ativa. 

Passeios de gaivota e ida ao teatro, deram oportunida-
de a vivências que, para alguns, foi a primeira vez que 
o fizeram.

Enquanto que os ciclos desportivos iam promovendo a ati-
vidade física junto do grupo da PRO(ATIVA)IDADE, os Ciclos 
de Tradição, procuraram reavivar hábitos e tradições anti-
gas, evocando memórias e a partilha de histórias.

Os mais novos também tiveram a oportunidade de se 
juntar aos seniores de Mira nos Encontros Intergera-
cionais, onde a partilha e conhecimento entre gera-
ções, preencheu o coração de todos. 

Por outro lado, a equipa do MoverMira 4G - CLDS 4G 
não se tem esquecido daqueles que se encontram mais 
dependentes e sozinhos. Esta equipa tem dinamizado 
e levado várias atividades até às casas destes seniores. 
A entrega de miminhos em dias comemorativos, as se-
renatas ao portão, ou uma simples conversa, têm feito 
com que estes seniores se sintam mais felizes.
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Comemorações do 25 de 
abril em Mira

Concerto de Paulo de 
Carvalho e União de Músicos 
de Mira

O Município de Mira promoveu 4 iniciativas para assina-
lar as comemorações do 48º Aniversário do 25 de Abril.

O programa apresentado iniciou no dia 23 de abril, 
no Jardim do Visconde, com a Exposição “A Maior Flor 
do Mundo”, organizado pelo Agrupamento de Escolas, 
numa Homenagem ao Escritor José Saramago no cen-
tenário do seu nascimento.

O Jardim do Visconde, recebeu no dia 24, o concerto de 
Paulo de Carvalho e União Músicos de Mira. Neste es-
petáculo, Paulo de Carvalho, músico e compositor por-
tuguês, juntamente com a sua banda e com a União 
Músicos de Mira, interpretou os seus maiores êxitos, 
num concerto que visou também, a interação com mú-
sicos e grupos locais.

Já no dia 25 de abril, junto à Casa do Povo de Mira, de-
correu a Sessão Comemorativa do 48º Aniversário do 
25 de Abril, onde foi feita uma Homenagem ao Povo 
Mirense pela Resiliência no Combate à Covid-19 e que 
contou com a animação a cargo da Filarmónica Ressur-
reição de Mira. No Centro de Interpretação da Casa e 
Cultura Gandaresa – Seixo, decorreu a apresentação do 
livro “Retalhos de Uma Geração” de Manuel Castelhano, 
numa iniciativa organizada pela Associação Cultural e 
Recreativa do Seixo e pela Junta de Freguesia local.

Integrado nas comemorações dos 48 anos do 25 de 
Abril, organizado pelo Município de Mira, decorreu, no 
dia 24 de abril, o concerto de Paulo de Carvalho e a 
União Músicos de Mira, que contou com casa cheia.
Foi um espetáculo ímpar, realizado na voz de um dos 
maiores cantores de Portugal, Paulo de Carvalho, músi-
co e compositor português, que juntamente com a sua 
banda e com a União Músicos de Mira, interpretou vá-
rios dos seus maiores êxitos.

Este espetáculo está integrado na programação cultural 
itinerante “Os nossos e os vossos pela Cultura”, cofinan-
ciada a 100% pelo FEDER (Fundo Europeu para o Desen-
volvimento Regional), através do Programa Operacional 
Regional – Centro 2020, resultado de candidatura devi-
damente aprovada, mediante a apresentação prévia de 
todos os orçamentos relativos aos espetáculos a reali-
zar, e efetuada em conjunto pelos municípios de Mira, 
Tábua e Vagos.

“Os nossos e os vossos pela Cultura” visa promover e 
desenvolver o património cultural e natural, material e 
imaterial característico das regiões de Mira, Tábua e Va-
gos, bem como privilegiar o conceito de itinerância com 
eventos comuns a estes três concelhos. O projeto pre-
tende, também, o envolvimento de associações locais e 
de 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.
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ENEFT’22 e ENEE realizaram-se na Praia de Mira

Comemoração do Dia 
Mundial da Criança

Grelos na Gândara promoveu 
a gastronomia gandaresa e 
os grelos de nabo

O Município de Mira e a Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Mira (CPCJ Mira) assinalaram no Jardim 
do Visconde, o Dia Mundial da Criança com diversas ati-
vidades lúdicas e muita animação a pensar no entrete-
nimento dos mais novos, mas onde pais e filhos usufruí-
ram de bons momentos em família.

Contámos com insufláveis, música, pinturas faciais e 
com a atuação da Companhia AtrapalhArte com a peça 
“As Viagens de Gulliver, com escala em Portugal”.
Esperamos que tenham desfrutado.

A Confraria Nabos & Companhia e a Câmara Municipal 
de Mira, promoveram um fim de semana gastronómico 
intitulado “Grelos na Gândara”,  que visou promover e 
divulgar os grelos de nabo da região.

O fim de semana gastronómico “Grelos na Gândara” 
decorreu nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro e contou 
com a participação de 10 restaurantes locais que apre-
sentaram, além da sua ementa, uma ementa dedicada 
à gastronomia da região da Gândara, com pratos que 
contemplaram os grelos de nabo.

Esta 1ª edição foi um sucesso e contou com a participação 
dos restaurantes: “A Chave”, “Litur”, “Marisqueira Caravela”, 
“Mata Fome”, “Pátio das Tabuinhas”, “Petisc’art”, “Sabores da 
Grelha”, “Salgaboca”, “Texas Bar” e “Peixaria nosso mar”.

O Parque de Campismo Municipal recebeu o Encontro 
Nacional de Estudantes de Fisioterapia (ENEFt) 2022 e 
do Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem 
(ENEE) 2022.

Realizado pela primeira vez em Mira, em abril, o ENEFt 
trouxe à Praia de Mira cerca de 500 estudantes, enquan-

to que no mês de maio, o ENEE, que voltou a realizar-se 
na Praia de Mira, reuniu cerca 2000 estudantes e enfer-
meiros de todo o País, que durante uma semana (em 
cada evento) partilharam experiências em programas 
diversificados que contemplaram Workshops, conferên-
cias, desporto e muita animação.

Para o Município de Mira é uma enorme satisfação que 
este tipo de eventos continue a merecer a confiança 
para serem realizados no nosso território. Por outro 
lado, o executivo municipal tem procurado atrair este 
tipo de eventos para o território por considerar que têm 
grande impacto na economia local, principalmente nos 
períodos fora da época alta, visto que, o elevado núme-
ro de participantes dinamiza o comércio local em geral, 
nomeadamente a restauração e a hotelaria.
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“Mira à Mesa” promoveu gastronomia e economia local

“Fado Flamenco” no Centro de Interpretação da Casa e 
Cultura Gandaresa, no Seixo

O mês de março promoveu a gastronomia da região da 
Gândara e dinamizou a restauração local com a primei-
ra edição do “Mira à Mesa”, numa iniciativa da Câmara 
Municipal de Mira que pretendeu “alavancar a econo-
mia local” depois da pandemia provocada pela covid-19.
O Mira à Mesa “tem duas dimensões que queremos 
destacar. Uma a nível económico, para alavancar a eco-
nomia local depois do período pandémico que passa-
mos, por outro lado, pretendemos promover as nossas 
tradições, a nossa gastronomia, promover aquilo que é 
o nosso património, para quem nos visita conhecer as 
nossas iguarias”, disse o presidente da Câmara de Mira, 
Raul Almeida na apresentação da iniciativa.

Este evento gastronómico, que contou com a participa-
ção de 19 restaurantes nesta primeira edição, deveria 
ter acontecido em outubro/novembro de 2020, no en-
tanto, por causa da pandemia provocada pela covid-19, 
não foi possível realizá-lo nessa ocasião.

Foi elaborada uma carta gastronómica com os pratos 
típicos do concelho da região da Gândara, onde, os res-
taurantes aderentes, escolheram os pratos, dentro das 
suas características e especialidades. Nos dias da inicia-
tiva apresentaram, além da sua ementa, uma ementa 
dedicada à gastronomia da região da Gândara, com vá-
rios pratos tradicionais locais.

“Desta forma, estamos a alavancar a nossa economia e 
também a divulgar o nosso território, o nosso concelho, as 
nossas tradições e a nossa cultura”, concluiu Raul Almeida.

“Pretendemos que seja um evento que venha quebrar 
um pouquinho o efeito mais negativo da sazonalidade 
na nossa região”, realçou, por seu lado, o vereador do 
Turismo, Bruno Alcaide.

Para além do desafio de quebrar a sazonalidade e ala-
vancar a economia local, outro dos desafios passou por 
“dar continuidade à nossa carta gastronómica e, quem 
sabe, conseguir chegar ao prato ícone que nos marque 
aqui a região da Gândara”, acrescentou o vereador.

Os restaurantes aderentes foram: “Keep Calm”, 
“Morhua”, “Canadian Star”, “Lila”,”Milénio”, “Mata-Fome”, 
“PetisC’art”, “Pátio do Tabuinhas”, “O Seiça”, “A Petisquei-
ra”, “Salgáboca”, “Litur”, “Taberna do Xoxo”, “Peixaria 
Nosso Mar”, “A Cozinha”, “A Chave”, “Calidris”, “Tapisco 
by Beto” e “Confraria Nabos e Companhia”.

O espetáculo “Fado Flamenco” estreou em Mira, no dia 
14 de maio, num concerto que encheu o Centro de In-
terpretação da Casa e Cultura Gandaresa, no Seixo. 

Esta iniciativa integra a programação cultural itineran-
te “Os nossos e os vossos pela Cultura!”, que juntou 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!
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“Thalassos” – O Mar que nos Une

Teatro “Farsa do Advogado Pathelin” foi apresentado 
na Corujeira

Mira recebeu, no primeiro fim de semana de outubro, a 
peça de teatro “Thalassos”, com casa cheia.

O espetáculo, que fez a sua estreia em Mira, resultou 
de um projeto de criação artística sócio comunitária, no 
âmbito do programa Cultura em Rede “O MAR QUE NOS 
UNE” promovido pelos Municípios de Mira, Cantanhede 
e Figueira da Foz, sob a coordenação e direção artística 
de André Varandas.

O elenco de “Thalassos” é constituído por 9 artistas repre-
sentantes dos 3 municípios e conta com a participação do 
tecido associativo local formando um grande coro e or-
questra comunitária com a participação de 120 pessoas.

Toda a narrativa foi criada em torno do elemento “O 
MAR”, elemento esse que testemunhou até aos dias de 
hoje a evolução do território da orla marítima e das suas 
comunidades.

Foram duas noites memoráveis, onde o Jardim do Vis-
conde se encheu de luz e de um excelente público. 
O Município de Mira felicita e agradece a excelente par-
ticipação dos vários mirenses na peça “Thalassos”.

Visitas Encenadas é uma ação que faz parte da progra-
mação Cultura em Rede “O Mar que nos Une”, uma par-
ceria entre os municípios de Mira, Cantanhede e Figuei-
ra da Foz, que visa “dignificar a história e criar a partir 
do património histórico e cultural um produto artístico 
de excelência, assente na valorização das comunidades 
locais e o seu tecido cultural”.

Com o intuito de descentralizar os eventos promovidos 
pelo município, a peça “Farsa do Advogado Pathelin” foi 
apresentada no palco do largo da Corujeira.

A peça está inserida no Ciclo de Teatro Satírico que re-
conhece autores pela sua crítica social, portugueses e 
estrangeiros, como Molière, Gil Vicente, Luís de Camões, 
Camilo Castelo Branco, entre outros e foi levada à cena 
pela Associação Escoliadas.

Esta iniciativa enquadra-se no projeto em rede “Foliar 
entre Montes e Mar”, que une os municípios de Mea-
lhada, Góis e Mira na tradição carnavalesca, a partir da 
tradição de cada um: o samba na Mealhada, os Caretos 
da Lagoa em Mira e a Corrida do Entrudo das Aldeias do 
Xisto em Góis.
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Dia Internacional dos Museus

Apresentação do Livro “Perdi-me nas nuvens”
Decorreu no dia 21 de fevereiro, no Palheiros de Mira - 
Museu e Posto de Turismo, a apresentação do livro “Per-
di-me nas nuvens” de Sara Damas Milheirão .

“Perdi-me nas nuvens – E se o ciclo da água fosse uma 
aventura?” é uma obra que leva o leitor a aprender o 
ciclo da água numa aventura emocionante e mágica.

O Município de Mira felicita Sara Damas Milheirão pela 
obra apresentada e deseja muito sucesso no futuro

Para celebrar o Dia Internacional dos Museus e no cul-
minar da exposição de pintura, da autoria de Carlos 
Lourenço, no Museu do Território da Gândara, os alu-
nos de Mira foram desafiados a encarnar os Caretos da 
Lagoa para distinguir um genuíno património imaterial 
preservado ciosamente pelas suas gentes. 

A exposição de pintura “… Das Máscaras”, de Carlos Lou-
renço, esteve patente ao público de 7 de março a 8 de 
abril, no Museu do Território da Gândara, em Mira. 
Esta exposição surgiu no âmbito do projeto “Foliar entre 
Montes e Mar”, resultante da candidatura ao Programa 
Cultura em Rede, que os Municípios de Mira, Mealhada 
e Gois, unidos pelas tradições ligadas ao Carnaval, estão 
a desenvolver.

Este reconhecido artista plástico e escultor, mirense de 
origem, partindo do conteúdo abordado neste museu, 
tem vindo a trabalhar na temática geral “Da Terra e das 
Gentes”. 

Sobre este trabalho diz-nos: “por detrás das máscaras 
estão as pessoas, e dos Caretos da Lagoa, que tanto me 
aterrorizaram na minha infância, surgiu agora a inspi-
ração para os trabalhos de pintura agora realizados”. 
Apresenta assim uma homenagem a um ritual de reno-
vação, já ancestral e anualmente vê renascido nos Ca-
retos da Lagoa, que indelevelmente estão inscritos no 
imaginário e matriz cultural desta Terra e região.
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Apresentação do Livro sobre a tradição dos
Caretos da Lagoa

Apresentação do Livro “Comboio na Duna”
Decorreu no dia 29 de outubro, no Palheiros de Mira 
- Museu e Posto de Turismo da Praia de Mira, a apresen-
tação do livro “Comboio na Duna” de Silvério Manata, 
vencedor do Prémio Literário João Gaspar Simões.

O Município de Mira felicita Silvério Manata pela obra 
apresentada e deseja muito sucesso no futuro!

Comboio na Duna é Vencedor do Prémio Literário 
João Gaspar Simões
Comboio na Duna tem como cenário o último quartel do séc. 
XIX de uma pequena vila da região da Gândara, que serviu 
também de pano de fundo à ficção de Carlos de Oliveira.

Na esteira do entusiasmo regenerador que rasgou 
o país de estradas e caminhos de ferro, também ali o 
comboio, de investimento privado, sulcou o litoral gan-
darês, chegando aos palheiros de uma mão cheia de 
pescadores da arte xávega.

Assumindo-se como a solução para o problema econó-

mico, social e político daquelas aréolas esquecidas, o 
comboio, que transportaria o peixe e o moliço da Ria, 
haveria de as arrancar ao isolamento. As vozes neste 
romance dão conta das peripécias do «cavalo a vapor» 
pintando simultaneamente os quadros rurais da época 
que, por sua vez, se vão encaixando no enredo.

Foi a 26 de fevereiro que, na sede do Lagonense Futebol 
Clube, decorreu a apresentação do livro “Rituais com 
Máscara – Rota das Máscaras em Portugal (Lagoa de 
Mira)”, um trabalho da Progestur numa parceria com o 
município e com os Caretos da Lagoa, dedicado às tra-
dições e original manifestação destes Caretos, que, em 
época de entrudo continua a acontecer, renovadamen-
te, todos os anos na localidade da Lagoa de Mira.

Esta apresentação foi a primeira ação do Município 
de Mira no projeto denominado “Foliar entre Montes 
e Mar”, da candidatura ao Programa Cultura em Rede, 
que uniu os municípios de Mira, Góis e Mealhada, na 
tradição carnavalesca. A partir da tradição de cada um – 
os caretos da Lagoa de Mira, o samba na Mealhada e a 
Corrida do Entrudo em Góis - foi desenvolvido um vasto 
programa que inclui exposições, espetáculos de música, 
de teatro e dança, workshops, lançamento de livros e 
mesmo de produtos turísticos inovadores, como sejam 
roteiros enogastronómicos. 

Mira deu destaque à tradição antiga dos caretos da La-
goa, que saem à rua de “Campina”, a máscara pintada 
e ornamentada com cornos e peles de animais. Trajam 
saia vermelha, numa alusão ao pecado e camisa bran-
ca que simboliza a pureza. Trazem presos em correias 
de couro os inevitáveis chocalhos. A tradição é antiga e, 
acredita-se, ter ligação a rituais pagãos de iniciação dos 
rapazes na idade adulta.
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Exposição itinerante multilingue “Alice no País das Maravilhas”

Exposição “Assim são os céus de Mira”

O Município da Mira acolheu na Biblioteca Municipal, 
a exposição itinerante multilingue “Alice no País das 
Maravilhas”, da autoria da Direcção-Geral de Tradução 
da Comissão Europeia, aceitando o desafio da Europe 
Direct da Região de Coimbra e Leiria, numa parceria 
com a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de 
Coimbra.

A exposição esteve patente no início do mês de maio 
e era composta por 37 exemplares da obra, em 37 lín-
guas diferentes, com edições de cada país. O clássico 
inglês com o título original “As Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas” é a obra infantil mais conheci-
da de Lewis Carrol, pseudónimo de Charles Lutwidge 
Dodgson, publicada no ano de 1865.

Durante o mês de outubro, esteve patente no Palhei-
ros de Mira - Museu e Posto de Turismo da Praia de 
Mira a exposição fotográfica “Assim são os Céus de 
Mira”, composta por 22 fotografias, da autoria de Da-
vid Nunes. 

David Nunes tem o seu interesse pela astronomia des-
de muito pequeno tendo vindo para Mira em 1992.

Com um grupo de amigos fundou a ASTROEMIR, asso-

ciação pela qual se desenvolveram diversos projetos 
que trouxeram algum reconhecimento a nível Nacio-
nal. No Observatório que existia na Escola Secundaria 
em Mira foram mesmo motivo de reportagens na tele-
visão durante a máxima aproximação do Planeta Mar-
te e durante observações de Eclipses Lunares.

Foram também pioneiros em trazer para Portugal o 
primeiro Planetário Digital portátil com que visitaram 
muitas Escolas do Pais.

Em 2006 foram convidados para participar no Interna-
cional Teachers of Space no Space and Rocket Center 
da NASA em Huntsville, Alabama onde David Nunes se 
tornou um dos poucos portugueses a efetuar voos de 
Gravidade Zero.

Com o fim deste projeto, a ASTROEMIR, David Nunes 
continuou a sua paixão e passou então para a Astro-
fotografia, algo que sempre o fascinou. Registar o que 
observava pelas lentes do telescópio. Assim nasceu o 
projeto individual #centiastro.

Ainda numa fase muito amadora, deseja sobretudo 
motivar quem gosta de observar o céu a acompanhar 
o seu processo de aprendizagem.
Assim são os céus de Mira!
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Concerto Final “Convocatória Aberta”

“Noites no Pátio” do Museu 
do Território da Gândara

Visitas Encenadas “Há Mares 
que vêm por bem”

Nos meses de junho, julho e agosto, na terceira sexta-
-feira de cada mês o Museu do Território da Gândara, 
em Mira recebeu “Há músicas no Pátio”.

“Há músicas no Pátio” foi um projeto ambicioso que 
acredita que as artes estão inscritas no mais íntimo 
de todos nós. Foi um projeto que vive da ousadia do 
público, enquanto espectador ativo que se levanta e 
deixa que as luzes incidam nele. O pátio foi um local de 
descontração, de partilha e convívio. 

Em janeiro realizou-se o concerto final “Convocató-
ria Aberta”, no auditório do Convento São Francis-
co, em Coimbra.

“Rafael Pacheco 5teto” foi o representante do Municí-
pio de Mira neste projeto, após ter passado com distin-
ção todas as fases municipais deste concurso.

A iniciativa, inserida no projeto Coimbra Região de Cul-
tura, promoveu uma Convocatória Aberta a projetos 
de música e/ou arte sonora, no âmbito da Programa-
ção Cultural em Rede: Coimbra Região de Cultura….

No último dia de outubro, o Palheiros de Mira | Museu 
e Posto de Turismo da Praia de Mira recebeu, Visitas 
Encenadas “Há Mares que vêm por bem”.

Sob a direção artística de André Varandas, nestas Visi-
tas Encenadas estiveram atores que representam cada 
um dos municípios da Rede “O Mar que os Une”.

O MAR é um elemento estruturante das dinâmicas so-
ciais que se desenrolaram nos territórios confinantes e 
que, em função disso, assume um papel principal nes-
tas visitas encenadas, estórias da história das “gentes” 
do nosso território.
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Mira e Payerne “Do Mar à Abadia”

Mira e Differdange reforçam parceria com vista
a futura geminação

O Município de Mira e a Comuna da Vila de Differdange 
(Luxemburgo) assinaram uma carta de intenção para 
uma futura geminação entre as duas cidades.

Na carta assinada, é expressa a vontade dos dois exe-
cutivos em “estabelecer e desenvolver todas as ações 
no sentido de se promover o intercâmbio cultural, edu-
cativo, social, desportivo, entre outros”.

“Considerando os seculares laços históricos, cultu-
rais e de amizade que unem os seus povos e a com-

provada vontade de ambas as partes de os reforçar, 
colaborando em todas as ações que, levadas a cabo, 
se destinem a elevar o bem-estar dos seus cidadãos 
e a desenvolver as suas relações”, refere a missiva, 
acrescentando que a geminação também pode ser 
estendida ao intercâmbio das associações das duas 
comunidades.

O Município de Mira recebeu, em setembro, uma comi-
tiva da Comuna da Ville de Differdange, composta pela 
presidente Brassel-Rauch Christiane e os vereadores 
Ulveling Tom e Paulo Aguiar.

Recordamos que a intenção de geminação tem como 
objetivo principal uma maior aproximação de Mira à 
imensa comunidade mirense que reside e faz a sua 
vida em Differdange. A parceria existente entre as 
duas cidades já vem desde 2017, quando Mira recebeu 
um apoio solidário da Ville de Differdange para ajudar 
a combater os enormes prejuízos causados pelos in-
cêndios de outubro desse ano.

A comitiva luxemburguesa fez uma visita a várias asso-
ciações do concelho e ainda marcou presença na ses-
são de abertura da 23ª Mostra Gastronómica da Gân-
dara, que decorreu de 15 a 18 de setembro, na Praia 
de Mira.

Os Municípios de Mira e Ville de Payerne, visando uma 
futura geminação, continuam a desenvolver esforços 
conjuntos no sentido de apresentar um projeto co-
mum que mostre o impacto da comunidade Mirense 
emigrada em Payerne e a influência em Mira da ati-
vidade dos emigrantes entretanto regressados desta 
Vila Suíça.

Foi no desenvolvimento desse projeto que Mira rece-
beu em abril uma comitiva da Comuna de Payerne e 
iniciaram as filmagens para a realização de um docu-
mentário intitulado “ Do Mar à Abadia “ que tem como 
objetivo dar a conhecer a saga dos emigrantes de Mira 
em Payerne, contextualizando o tempo e ambiente so-
cial em que ocorreu.
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O Município de Mira foi galardoado, pelo quinto ano 
consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”, 
distinção atribuída pela Associação Portuguesa de Ges-
tão do Desporto e pela Cidade Social (entidade espe-
cializada na certificação da qualidade).

Esta iniciativa tem o apoio institucional do Secretário 
de Estado da Juventude e do Desporto e visa a partilha 
de boas práticas, a formação desportiva e o reconhe-
cimento das estratégias municipais implementadas, 
considerando as mais diversas ações desenvolvidas no 
âmbito desportivo, as assimetrias de cada território e 
ainda a excelência e abrangência do modelo desporti-
vo municipal ajustado às várias faixas etárias, com inci-
dência especial à juventude.

Recordamos que a Câmara Municipal de Mira, ao longo 
dos últimos anos, tem vindo a fazer uma aposta séria na 
vertente desportiva, melhorando as infraestruturas des-
portivas concelhias e apoiando as associações do concelho 
que têm apostado na renovação do seu património físico.

Para o Vereador do Desporto, Tiago Cruz receber esta 
distinção pelo “quinto ano consecutivo só mostra que 
estamos a projetar o desporto no concelho na direção 
certa e é um sinal claro da nossa valorização da com-
ponente desportiva no nosso território”.

Projeto Gândara TourSensations

Câmara Municipal recebe galardão Município Amigo
do Desporto 

Ao abrigo do Projeto Gândara TourSensations, que pre-
tende sensibilizar as comunidades locais para a impor-

tância e conservação das Casas Gandaresas, enquanto 
ativo distintivo do território, o Município de Mira promo-
veu ações de sensibilização nas Freguesia do concelho, 
assim como, promoveu 4 Ações de formação & capaci-
tação, como desafio para proteger, reinventar e dinami-
zar as Casas Gandaresas, enquanto ativo distintivo, nos 
territórios de Mira, Cantanhede e Vagos.

Estas ações, que contaram com a participação de cen-
tenas de mirenses, tiveram como temáticas “Como Re-
cuperar uma casa Gandaresa? Técnicas construtivas e 
de reabilitação”, “Eu tenho uma Casa Gandaresa, como 
a posso reabilitar?”, “Como transformar a minha Casa 
Gandaresa num produto turístico atrativo?” e “Promo-
ver & comunicar o meu negócio – Casa Gandaresa”. 
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Associações e Mirenses em destaque no desporto
durante o ano 2022

O ano 2022 continuou a ter mirenses e associações de 
Mira a destacarem-se no desporto a nível regional, na-
cional e mesmo internacional.

Atletismo, Basquetebol em Cadeira de Rodas, Despor-
to motorizado, Futebol, Futsal, Kickboxing, Patinagem 
Artística, Pesca, Remo e Trail, foram as várias modali-
dades em que, 3 associações e 22 atletas, se evidencia-
ram ao longo do ano, destacando-se o Campeão Mun-
dial Juan Pato, que alcançou o tão desejado título em 
Pesca em Barco Fundeado, pela Seleção Nacional, no 
Campeonato do Mundo realizado em Albufeira.

O Executivo Municipal orgulha-se por todos os títulos 
alcançados pelos atletas e Associações do concelho, 
durante o ano 2022.

Parabéns a todos os atletas e associações que são uns 
verdadeiros embaixadores e promotores do concelho.

• Alexandre Cardoso - Campeão Distrital de Corta-
-Mato, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha, no 
escalão Benjamins A, Masculino;
• Antónia Baggio Freitas, atleta da Associação Sócio 
Cultural da Valeirinha
- Campeã Distrital de Corta-Mato, no escalão Infantil, 

Feminino;
- Campeã Distrital nos 60mt, 150mt, 60 Barreiras e 
1000mt, no escalão Infantil, Feminino;
• Francisco Oliveira Graça, atleta da Associação Só-
cio Cultural da Valeirinha
- Campeão Distrital dos 5000mts, no escalão Juniores, 
Masculino;
- Campeão Distrital de 800mts, no escalão Sub23, Masculino;
• Iriz Tabanez – Campeã Distrital em Salto em Compri-
mento, pela Associação Sócio Cultural da Valeirinha, no 
escalão Infantil, Feminino;
• Júlia Baggio Freitas, atleta da Associação Sócio Cul-
tural da Valeirinha
- Campeã Distrital de Salto em Altura em Sala, no esca-
lão Infantil, Feminino;
- Campeã Distrital em Quadruplo, 600mt, Lançamento do 
Peso 2kg e Salto em Altura, no escalão Infantil, Feminino;
• João Rumor – atleta de Basquetebol em Cadeira de 
Rodas, pela equipa Basket Clube de Gaia, que se sa-
grou Campeã Nacional da 1ª Divisão de BCR;
• J Filipe Cruz - mecânico da equipa portuguesa Blues 
Brothers DKR Rally Team, que concluiu a edição, deste 
ano, do Rali Dakar;
• Neide Chaves Guedes – jogadora Mirense da União 
Recreativa de Cadima, que iniciou o seu percurso fute-
bolístico na A.D. Ala-Arriba, alcançou as suas primeiras 
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Seleção de Orientação da Noruega marcou presença
em Mira

internacionalizações pela Seleção Nacional Feminina Sub-
16 de Futebol e que agora é presença regular na seleção, 
com belíssimas prestações e vários golos marcados;
• Luís Patrão - Chef de Cozinha da Seleção Nacional de 
Futsal, que se sagrou Bicampeã da Europa. 
• Luís Pereira – Vice-campeão Nacional de kickboxing, 
pelo Lagonense Futebol Clube, na categoria de 89kg Sé-
nior, Masculino;
• Camila Grego – Campeã Distrital da II Taça de Patina-
gem Artística, da Associação de Patinagem de Coimbra, 
no escalão de Pré-competição, Feminino;
• Cátia Milheirão - Campeã Distrital de Patinagem Ar-
tística, pela Associação Desportiva de Mira, no escalão 
de Juniores, Feminino;
• Margarida Alcaide - Campeã Distrital de Patinagem 
Artística, pela Associação Desportiva de Mira, no esca-
lão de Juvenis, Feminino;
• Maria Clara Janicas - Campeã Distrital de Patinagem 
Artística, pela Associação Desportiva de Mira, no esca-
lão de Benjamins, Feminino;
• Maria Victória Batista - Campeã Distrital de Patina-
gem Artística, pela Associação Desportiva de Mira, no 
escalão de Infantis, Feminino;
• António Reis – Campeão Nacional da 1ª Divisão em 
Mar/fundo, pelo Clube de Campismo e Caravanismo de 
São João da Madeira;
• Juan Carlos Domingues Pato
- Tetracampeã Nacional de Pesca em Barco Fundeado, 
por equipas, pelo Clube Naval Povoense – Casa Favais;
- Vice-campeão Nacional de Pesca em Barco Fundeado, 
individual, pelo Clube Naval Povoense-Casa Favais;
- Campeão do Mundo individual e por equipas de Pesca 

em Barco Fundeado, pela Seleção Nacional, no Cam-
peonato do Mundo de Pesca em Barco Fundeado;
• Vasco Inocêncio – Vice-campeão da Europa, por 
equipas, pela Seleção Nacional, no Campeonato da eu-
ropa de Peca à Boia
• André Veríssimo – Vice-campeão Regional de Velo-
cidade em Skiff Individual, pelo Clube Náutico da Praia 
de Mira, no escalão de Iniciados, Masculino;
• Gustavo Monteiro – Campeão Regional de Velocida-
de em Skiff Individual, pelo Clube Náutico da Praia de 
Mira, no escalão de Infantil, Masculino;
• Joana Fernandes – Campeã Regional de Velocida-
de em Skiff Individual, pelo Clube Náutico da Praia de 
Mira, no escalão de Iniciados, Feminino;
• Diogo Oliveira, atleta do Grupo Desportivo Ferreirense
- Campeão do Circuito Nacional de Trail 2022, no esca-
lão Sub23, Masculino;
- Campeão Distrital de Trail Running de Coimbra – UL-
TRA, no escalão Sub23, Masculino;
• Associação Desportiva de Mira
- Bicampeã Distrital do Campeonato Regional Patina-
gem Livre, da Associação de Patinagem de Coimbra
- Campeã Distrital do Campeonato Regional Patinagem 
Livre, da Associação de Patinagem de Coimbra, no es-
calão de Benjamins
• Associação Sócio Cultural da Valeirinha
- Campeã Distrital de Corta-Mato, no escalão Infantil 
Feminino;
- Campeã Distrital em pista, no escalão Infantis Feminino;
• Secção de Pesca da Associação Cultural e Despor-
tiva da Lentisqueira – Terceiro Lugar no Campeonato 
Regional de Clubes de Pesca Desportiva em Água Doce.

Numa organização do OriEstarreja e da O-Portugal, que 
contou com o apoio do Município de Mira, decorreu em fe-
vereiro, no perímetro florestal das Dunas e Pinhal de Mira, 
na Praia de Mira, um treino cronometrado de Orientação, 
que contou com cerca de 200 atletas de diversas seleções 
e clubes, onde se destacou a forte representação interna-
cional e a presença da seleção sénior da Noruega.

Estes treinos serviram de preparação, a todos aqueles 
que escolhem Portugal e a nossa região, para se prepa-
rarem para as competições de Orientação.
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Mira Move.te promove a prática de atividades física
dos mirenses

Inaugurado o projeto “Vamos Caminhar Juntos”,
do programa Bairros Saudáveis

Ao longo do ano, o Município de Mira no âmbito do proje-
to Mira Move.te, tem proporcionado várias atividades des-
portivas para as diferentes faixas etárias, com o intuito de 
promover a prática do exercício físico, a saúde e bem-estar 
físico e emocional, da população mirense.

Acompanhados por técnicos do Município, foram 
centenas de mirenses, de diferentes faixas etárias, 
que participaram nas diversas atividades propostas:
A Piscina Municipal assinalou o Dia do Pai e o Dia da Mãe 
com entradas gratuitas para pais e filhos, que puderem 
usufruir da piscina e praticar natação em família. 

No jardim do visconde, assinalou-se o Dia Mundial da Ati-
vidade Física com uma aula de ginástica de diferentes mo-

dalidades, aberta a toda a população, com a colaboração 
do Ginásio FITME 3070. Promovido pelo MoverMira 4G - 
CLDS 4G com a colaboração da PROREAB, a Comunidade 
Sénior teve no Dia Mundial da Atividade Física e da Saúde, 
uma aula de Técnicas de cognição e agilidade e um Ras-
treio de Saúde mais técnicas de mobilidade.

Integradas na programação anual das atividades de edu-
cação ambiental do Programa Bandeira Azul (BA) da Praia 
de Mira e da Praia do Poço da Cruz, em junho decorreram 
duas aulas de yoga para fomentar o equilíbrio e o bem-es-
tar à beira mar, em harmonia com a natureza.

As XVI Jornadas de Natação, na Piscina Municipal de Mira 
promoveram várias provas dedicadas aos alunos da esco-
la de natação.

De junho a setembro, realizaram-se as Caminhadas por 
Mira, que percorreram várias localidades do concelho.

O MoverMira 4G - CLDS 4G, tem promovido os ciclos des-
portivos destinados à população sénior de Mira. Ginástica, 
passeio de bicicleta, yoga, danças e caminhadas têm sido 
os vários exemplos de atividades que o grupo PRO(ATIVI)
DADE tem realizado.

Não só para quem nos visitou, mas também direciona-
do para os residentes de Mira, durante o mês de agosto 
realizaram-se todos os dias aulas gratuitas de fitness, nos 
areais da Praia de Mira e da Praia do Poço da Cruz.

No dia 1 de outubro realizou-se a caminhada de inaugu-
ração do percurso e parques fitness, do projeto “Vamos 
Caminhar Juntos”.

A caminhada que percorreu todo o percurso do projeto, 
contou com cerca de 50 participantes e teve início no Lar-
go da Corujeira, passou pelo Largo do Colmeal, onde se 
realizou uma aula de fitness e finalizou na Lentisqueira, 
junto às máquinas de fitness.

O Projeto 231 “Vamos Caminhar Juntos”, que conta com o 
apoio do Município de Mira, surge da candidatura de su-
cesso ao Programa “Bairros Saudáveis” pela parceria entre 
a Associação Sócio-Cultural, Desportiva e Recreativa do 
Colmeal, a União Desportiva Recreativa Pinheiro Manso e 
a Associação Cultural e Desportiva da Lentisqueira. 
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Mira recebeu o Torneio Interassociações SUB16 Feminino e 
homenageou Neide Guedes

O Município de Mira recebeu no fim de semana, 16, 17 
e 18 de dezembro, o Torneio Nacional Interassociações 
Sub-16 de futebol feminino, na categoria de Futebol 9 e, 
na ocasião, aproveitou para homenagear a atleta interna-
cional Neide Guedes.

O torneio contou com a participação das seleções das As-
sociações Futebol de Coimbra, Lisboa e de Viseu, integra-
das na Fase Zonal.

Na manhã de sábado, as três seleções presentes no TIA 
Mira 2022 foram recebidas pelo Executivo Municipal de 
Mira no edifício do MiraCenter, tendo o vice-presidente Ar-
tur Fresco, na oportunidade, endereçado “as boas vindas 
às comitivas e agradeceu a confiança depositada pela As-
sociação de Futebol de Coimbra para que Mira recebesse 
este torneio”. 

No mesmo local, foi realizada uma ação de formação pe-
los elementos da equipa técnica da FPF que acompanham 
os jogos programados. 

Da parte da tarde, a anteceder o jogo do dia, o Município 
de Mira, assim como a Associação de Futebol de Coimbra 
e a UR Cadima, homenagearam a atleta internacional Nei-
de Guedes.

A atleta mirense iniciou o seu percurso nos escalões de 
formação da AD Ala Arriba (Benjamins, Infantis e 1ª ano de 
iniciados). Devido à pandemia e à consequente interrup-

ção nos campeonatos distritais, transitou, em 2019, para 
a UR Cadima, alcançando este ano as suas primeiras in-
ternacionalizações pela Seleção Nacional Feminina. Neide 
é um valor seguro do futebol feminino nacional, que con-
ta com 16 internacionalizações, nos escalões de Sub-16 e 
Sub-17, tem 902 minutos jogados e três golos apontados 
ao serviço nesse percurso como internacional.

Raúl Almeida e Artur Fresco (presidente e vice-presidente 
da autarquia) enalteceram as qualidades desportivas e hu-
manas de Neide Guedes, que “através do percurso como 
atleta é um exemplo para os jovens do concelho e um va-
lor seguro do futebol feminino nacional”. 

Por seu turno, Vítor Simões, Vice-Presidente da AF Coim-
bra, deixou palavras de estímulo à homenageada, elogiou 
o percurso de Neide Guedes como atleta, desde o início na 
AD Ala Arriba, a passagem para UR Cadima e a presença 
nas Seleções Nacionais, agradecendo “o contributo da CM 
Mira e da AD Ala Arriba no aparecimento e afirmação de 
novos valores no futebol feminino e masculino”. 

O torneio, que foi conquistado pela AF de Lisboa, contou 
com a presença de centenas de pessoas que encheram a 
bancada e envolvente do Estádio Municipal.

O Torneio Interassociações sub-16 feminino, de futebol 9, 
foi organizado pela Associação Futebol de Coimbra com o 
apoio da Câmara Municipal de Mira e da Federação Portu-
guesa de Futebol.
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Mira recebeu o Torneio Interassociações SUB14 Masculino

Troféu Distrital de Futebol de Praia foi disputado na Praia de Mira

Integrado nas comemorações do Centenário da Associa-
ção de Futebol de Coimbra, Mira recebeu o estágio da se-
leção SUB14 Masculina de Coimbra, entre os dias 9 a 12 de 
junho, que visou o plano de preparação da Seleção da AF 
Coimbra para o Torneio Nacional Interassociações Lopes 
da Silva.

No dia 9 de junho a comitiva da Seleção da Associação 
Futebol de Coimbra SUB14, foi recebida no Salão Nobre 
da Câmara Municipal. Numa cerimónia que contou com a 
presença do vice-presidente da AF Coimbra Vitor Simões, 
o Vice-Presidente do Município destacou a escolha de Mira 
para a realização deste estágio da AF Coimbra e para a rea-
lização do Torneio Interassociações SUB14 deste ano.

O estágio teve o seu momento alto a realização do Torneio 
Interassociações SUB14 – Mira 2022, que além da seleção 
da Associação Futebol de Coimbra, contou com a partici-
pação das seleções da Associação Futebol de Lisboa e da 
Associação Futebol de Santarém. Os 3 jogos que se realiza-
ram entre as seleções presentes contaram com a presen-
ça de centenas de pessoas que encheram a nova bancada 
e envolvente do Estádio Municipal.

Por fim, importa destacar a presença de 2 atletas de Mira 
no estágio da seleção da AF Coimbra, Valentim Lemos e 
Lucas Petronilho, para os quais, o executivo municipal de-
seja os maiores sucessos.

O campo de jogos do areal da Praia de Mira recebeu du-
rante 3 dias, o Troféu Distrital de Futebol de Praia, uma 
iniciativa que contou também, com a realização de uma 
jornada da Série A do Campeonato Nacional Feminino de 
Futebol de Praia.

Integrado nas comemorações do centenário da Associa-
ção de Futebol de Coimbra, o Troféu Distrital de Futebol de 
Praia, realizado pela primeira vez pela associação, decor-
reu nos dias 26 e 28 de junho e 2 de julho, com competição 
distrital nos escalões Sub13, Sub17, seniores masculinos e 
desporto adaptado. 

Este Torneio foi um desafio que a AF Coimbra lançou aos 
clubes, o qual teve boa aceitação, criando assim, grande 

expectativa na competição. A valorização do troféu fez 
com que a Federação Portuguesa de Futebol optasse pela 
realização, na Praia de Mira, de uma jornada da série A do 
Campeonato Nacional Feminino de Futebol de Praia.

Foi uma etapa distrital de sucesso, que contou com muita 
entrega das equipas e muito público a assistir!
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Mira recebeu o Campeonato do Mundo de TRAP 5

Pavilhão Municipal de Mira recebeu Programa de Observação, 
Identificação e Seleção de talentos de Hóquei em Patins

O Campo de Tiro de Mira recebeu, em setembro, o VII 
Campeonato do Mundo de TRAP 5, uma prova que contou 
com cerca de 150 participantes, oriundos de vários países.
Com Portugal ausente da Federação Internacional de Tiro 
com Armas de Caça, este campeonato não contou com 
a participação de alguns países pretendidos pela organi-
zação. No entanto, segundo Justino Morais, Presidente 
da Associação de Caçadores de Mira, “o Campeonato do 
Mundo foi uma excelente prova, num dos melhores cam-
pos do país, que oferece excelentes condições para a prá-
tica da modalidade”.

Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira, 
por seu lado, destacou “a honra e o privilégio que foi re-
ceber o Campeonato do Mundo de Tiro, na disciplina de 
Trap 5, uma prova com enorme prestígio internacional e 
que atraiu centenas de participantes e respetivos acompa-
nhantes, ao nosso território.”

“É importante para Mira receber estes eventos internacio-
nais, que, por um lado, dinamizam a nossa economia local 
e por outro, constituem uma boa forma de promover o 
nosso território além-fronteiras”, fez questão de frisar o 
autarca mirense, deixando uma palavra de agradecimen-
to à Associação de Caçadores de Mira “pela organização 
de excelência deste evento desportivo,  pelo trabalho de-
senvolvido em prol do desporto e do desenvolvimento de 
Mira e por conseguir que esta importante prova fosse rea-
lizada no nosso município”.

O Pavilhão Municipal de Mira recebeu um estágio do Pro-
grama OIST – Observação, Identificação e Seleção de Ta-
lentos de Hóquei em Patins, para os escalões de Sub-13 e 
Sub-15, que contou com participação de cerca de 30 atle-
tas de toda a região.

Este programa, desenvolvido pela Federação de Patina-
gem de Portugal em conjunto com a APC – Associação de 

Patinagem de Coimbra, pretende gerar sinergias, visando 
promover e incentivar o desenvolvimento individual e co-
letivo dos atletas mais jovens, tendo como objetivo máxi-
mo a Seleção Nacional.

Inserida no programa OIST decorreu, em simultâneo, a Es-
cola de Guarda-Redes, uma ação que pretende promover 
a evolução dos jovens atletas praticantes em todas as suas 
áreas de intervenção, neste caso, na posição específica de 
guarda-redes. 

O Município de Mira agradece à Associação de Patinagem de 
Coimbra, pela escolha de Mira para a realização desta iniciativa.
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O Ano 2022 marca o “regresso” do dinamismo associativo 
de Mira
O ano 2022 assinalou o “regresso” da dinâmica associativa 
do concelho de Mira, depois de 2 anos em que ficámos pri-
vados das partilhas e convívios, que os eventos organiza-
dos pelas nossas associações nos proporcionam, nas mais 
variadíssimas atividades.

É neste sentido, que o executivo municipal valoriza e desta-
ca todo o empenho e dedicação das centenas de pessoas, 
que de forma voluntária, abdicam de muitas horas da sua 
vida pessoal, em prol das associações da sua localidade ou 
das associações que são mais próximas.

O nosso obrigado!

Em forma de resumo das centenas de atividades 
promovidas pelas associações concelhias ao longo 
do ano, deixamos alguns dos eventos que atraíram 
milhares de pessoas ao nosso território:
• Campeonato Distrital de Corta Mato Longo, 7º Cross 
Miravillas, Campeonato Distrital de Corta Mato Jovem e 
Corta Mato Abertura - Associação Socio Cultural da Valei-
rinha e Associação Distrital de Atletismo de Coimbra
 

• Raid BTT Lagoas de Mira – Associação de Cicloturismo 
do Cabeço de Mira

 

• Provas Nacionais de Fosso Olímpico - Associação Caça-
dores de Mira e Federação Portuguesa de Tiro

• Veteranos do Touring Club da Praia de Mira, recebeu 
comitiva do FC Lusitanos, de Payerne, da Suíça

• ShowCase 2022 - Gurillaz Dance Crew

• Brutus Brave Lake - Associação de Cicloturismo do 
Cabeço de Mira

 



• Encontro de Petizes e Traquinas – Clube Domus Nostra

• I Gala de Patinagem Artística, 1º Torneio ADM, Torneio 
Regional de Benjamins, Campeonato Regional de Pati-
nagem Livre da APC e Testes de Iniciação e Disciplina de 
patinagem – Associação Desportiva de Mira

• XVI Feira dos Grelos – Confraria Nabos e Companhia

 

• Trail Terras da Gândara – Associação Cultural e Recreati-
va do Seixo de Mira

• XXII Estágio Internacional de Karaté com o Sensei Dino 
Contarelli - Núcleo Karate Mira e pelo Instituto Shotokan 
Portugal

 
• Torneio de Pool Português das Festas de São Tomé 2022 
– Casa do Benfica de Mira

• 8º Tuning Show e 7º Drift Fun - Associação de Cicloturis-
mo do Cabeço de Mira

 
• XXI Hidromania - Clube de Aeromodelismo Asas de Mira
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Campeonato do mundo de Columbofilia realizou-se em Mira

Torneio de Futsal das Festas de São Tomé foi um
sucesso associativo

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) com o 
apoio integral da Câmara Municipal de Mira, organizou os 
Campeonatos Internacionais de Columbofilia - Mira 2022, 
numa edição que marcou o regresso definitivo à normali-
dade, depois de dois anos de pandemia que tanto afeta-
ram este desporto e que impossibilitou a realização deste 
tipo de provas.

Em competição, estiveram cerca de 1500 pombos de 28 paí-
ses, que disputaram as provas finais do FCI Campeonato do 

Mundo e Campeonato do Mundo de Jovens, Campeonato 
da Europa de Columbofilia, nos escalões seniores e junio-
res, o Grand Prix de Portugal, prova a contar para o Ranking 
Mundial, o Torneio Ibero Latino-Americano, a Liga Nacional 
dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens.

Neste dia de festa dos apaixonados pela columbofilia, 
voltou a trazer uma boa moldura humana ao Columbó-
dromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Portomar, que 
além da vertente desportiva, teve ainda um forte cariz de 
convívio, pensado, acima de tudo, para os columbófilos e 
suas famílias, mas também para o público em geral.

“O Município de Mira está preparado para receber gran-
des provas desportivas e a presença deste tipo de ações 
revitaliza a nossa economia, depois de dois anos de pan-
demia em que todos estivemos privados de fazer o que 
mais gostamos”, adiantou Raul Almeida, presidente da Câ-
mara Municipal de Mira, frisando que “a autarquia está do 
lado da FPC e temos sido um parceiro ativo na realização 
deste tipo de provas, pelo que este ano fizemos de tudo 
para que esta competição fosse realizada em Mira e, que 
mais uma vez, fosse um sucesso”.

O Pavilhão Municipal de Mira recebeu mais uma edição 
do Torneio de Futsal das Festas de São Tomé, depois de 2 
anos sem se realizar devido à pandemia provocada pela 
covid-19.

O torneio, que assinalou o início da Festa de São Tomé, 
foi um sucesso associativo, em que as 13 associações 
que participaram, procuraram dar o seu melhor em to-
dos os jogos.

Foram 12 dias de jogos ao longo de quase um mês de 
torneio.

13 equipas, 30 jogos, vários árbitros, 172 golos marcados, 
várias gerações de jogadores, Pavilhão Municipal comple-
tamente lotado todos os dias, onde não faltou o apoio do 
público às suas equipas, e o mais importante, um grande 
convívio entre todos os intervenientes.

Parabéns aos vencedores (Casa do FC Porto) e obrigado a 
todas as equipas participantes.
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Transferência de Competência na Educação

Cartão Escolar Pré-Pago

Com vista a Transferência de Competência na área da Edu-
cação, o Município de Mira promoveu várias reuniões com 
a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) 
e o Agrupamento de Escolas e o Município de Mira.
 
De forma a que a transição seja assente em bases sólidas, 
foram abordados vários assuntos, tais como a integração 
dos novos colaboradores, cantina e refeições escolares, 
estado dos edifícios que transitam para o Município, rede 
de transportes, os transportes dos alunos com Necessi-
dades Educativas Especiais (NEE’s) e o funcionamento da 
Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC’s).

Considerando a Educação como o grande pilar da forma-
ção de todos os cidadãos, o vereador da educação Artur 
Fresco realça que “desde o primeiro momento que quere-

mos o melhor para toda a comunidade escolar e continuar 
a trabalhar no sentido de estarmos, cada vez mais prepa-
rados e capazes para assumir os nossos compromissos.

O Município de Mira disponibiliza no ano letivo 
2022/2023, uma nova plataforma de gestão dos Servi-
ços de Apoio à Família, nomeadamente as refeições, o 
bufete, a papelaria, o prolongamento de horário e os 
transportes. Através desta plataforma, com sistema de 
pré-carregamento, enquanto Encarregado/a de Educa-
ção poderá aceder diretamente aos serviços usufruí-
dos pelo seu educando, extrair faturas, consultar noti-
ficações, entre outras funcionalidades.

A implementação deste sistema permitirá uma maior 
proximidade entre os/as encarregados/as de educação 
e o Município de Mira, assim como uma melhor gestão 
no funcionamento e organização dos serviços presta-
dos à comunidade educativa.

Após efetuar login na plataforma (https://siga.edu-
box.pt), o/a Encarregado/a de Educação terá a possi-
-bilidade de:
• Ativar e carregar o cartão escolar virtual;
• Consultar e alterar dados pessoais do/a encarrega-
do/a de educação e dos/as educandos/as;
• Consultar ementas;
• Marcar e desmarcar refeições;
• Requisição de transporte (para os alunos do Ensino 
Secundário);
• Consultar ou obter dados referentes aos pagamentos 
(ex: faturas);
• Consultar notificações enviadas pelos serviços do Mu-
nicípio.

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solici-
tado junto do Município de Mira através do 924 473 
749 ou através do e-mail educacao@cm-mira.pt, ou 
junto do Agrupamento de Escolas de Mira através do 
e-mail secretaria@escolasdemira.pt ou pelo telefone 
231 458 512.
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Município de Mira recebe certificado Eco-Escolas 2022

Distribuição de material 
de primeiros socorros nos 
estabelecimentos de ensino

14º Concurso Literário Jovem 
de Mira

O Município de Mira foi reconhecido, novamente, como 
“Município Parceiro Eco-Escolas 2022”.

Este galardão, atribuído pela ABAE - Associação da Bandei-
ra Azul da Europa, certifica a colaboração do Município na 
implementação do programa de sustentabilidade ambien-
tal “Eco-Escolas” enquanto entidade parceira e reconhece 
a atribuição de Bandeiras Verdes à Escola Básica de Mira e 
à Escola EB1 da Lentisqueira. 

Estas distinções foram entregues no decurso da Gala das 
Bandeiras Verdes Eco-escolas, que decorreu no dia 12 de 
outubro, em Valongo e que assinalou os 25 anos das Eco-
-Escolas no país, o Dia das Bandeiras Verdes Eco-Escolas 
2022, no maior encontro nacional na área da educação 
ambiental.

O Vereador da Educação, Artur Fresco, dá os “parabéns 
ao Agrupamento de Escolas de Mira por estas distin-

ções, felicitando toda a comunidade escolar de Mira, 
mais concretamente a Escola Básica de Mira e a Escola 
EB1 da Lentisqueira, agradecendo o empenho e dedi-
cação dos professores, alunos e auxiliares educativos 
na obtenção deste galardão”.

No início de outubro, no âmbito do projeto “APAIR - “A pri-
meira ação influi na recuperação”, o Vice-presidente do 
Município de Mira, Artur Fresco, juntamente com elemen-
tos da Direção do Agrupamento de Escolas e do Centro 
de Saúde de Mira, distribuíram kits de primeiros socorros 
pelos diversos estabelecimentos do Agrupamento de Es-
colas de Mira.

A escola é o local onde crianças, pessoal docente e não do-
cente passam grande parte do seu dia. As crianças, pela 
sua natureza e imaturidade, são mais suscetíveis à ocor-
rência de acidentes. Assim sendo, faz todo o sentido in-
vestir na formação de todos, mas, especialmente, na dos 
adultos que as rodeiam.

Na edição deste ano, sobre o tema “Bichos…”, estiveram 
a concurso 120 textos, elaborados por alunos do pré-es-
colar até ao ensino secundário dos estabelecimentos es-
colares do concelho de Mira, dos quais 33 alunos foram 
premiados e 6 distinguidos com Menção Honrosa. 

Na Cerimónia de Entrega dos Prémios foram distinguidos 
também os professores cujos alunos participaram em 
maior número.

Esta iniciativa foi promovida pela Rede de Bibliotecas de 
Mira com a parceria da Câmara Municipal de Mira, do Agru-
pamento Escolas de Mira e da Caixa de Crédito Agrícola.

Parabéns a todos os alunos vencedores e a todos os par-
ticipantes!
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Projeto Artístico “Escoliadas Júnior” passou por Mira

Mês da Leitura

O Pavilhão Municipal de Mira recebeu no sábado, 17 de 
dezembro, o Projeto artístico “Escoliadas Júnior”, que con-
tou com a participação de mais de 350 crianças do Agrupa-
mento de Escolas de Mira, nas 4 sessões realizadas.

Sobre o tema “Era Uma Vez Portugalidades”, uma história 
dentro da história do nosso Portugal, as crianças deram 
os primeiros passos na Expressão Dramática e no Teatro, 
passando pela experiência do processo criativo até ao pro-
duto final: o tema escolhido teve o intuito de trabalhar o 
nascimento de Portugal, marcado pela passagem de vá-
rios povos e culturas, e de algumas das referências do país 
mundo afora, com o apoio constante dos professores.

As 20 turmas envolvidas pertencem à EB1 de Carapelhos, 
Lentisqueira, Seixo, Portomar, Mira, Lagoa, Praia de Mira e 
Casal S. Tomé. 

Parabéns a todos os “pequenos” artistas pela experiência 
e espetáculos promovidos durante o dia de sábado.

No âmbito da comemoração do Mês da Leitura, a Rede 
de Bibliotecas de Mira, composta pela Biblioteca Municipal 
e pelas Bibliotecas Escolares de Mira , recebeu ao longo 
do mês de março, a visita dos escritores David Machado e 
Sara Damas Milheirão.

O conhecido escritor David Machado, realizou sessões 
destinadas a todos os ciclos de ensino, do 1º CEB ao secun-
dário, presenciais e em streeming, medida adotada dadas 
as circunstâncias relativas à pandemia.

David Machado é autor do romance “O Fabuloso Teatro 
do Gigante” e do livro de contos “Histórias Possíveis”. Em 
2005, o seu conto infantil “A Noite dos Animais Inventados” 
recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação 
Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso, e desde então 
publicou mais três contos para crianças, “Os Quatro Co-
mandantes da Cama Voadora”, “Um Homem Verde num 
Buraco muito Fundo” e “O Tubarão na Banheira”, distin-
guido com o Prémio Autor SPA/RTP 2010 de Melhor Livro 
Infanto juvenil. Tem livros publicados em Itália e Marrocos 
e contos presentes em antologias e revistas literárias em 
Itália, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Islândia e Marro-
cos. Traduziu os livros O Herói das Mulheres, de Adolfo 
Bioy Casares, e Obrigada pelo Lume, de Mario Benedetti.

Por seu lado, a autora mirense Sara Damas Milheirão 
apresentou para todos os alunos do 1º Ciclo o seu primei-
ro livro, “PERDI-ME NAS NUVENS - E se o ciclo da água fos-
se uma aventura?”, levando os alunos a aprender o ciclo 
da água, numa aventura emocionante e mágica.
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Maré de Livros

Mira recebeu a CreactivityBus Alunos do Secundário 
comemoraram o Dia da 
Europa

O projeto “Maré de Livros”, resultante da parceria da rede 
de Bibliotecas de Mira, leva a cada estabelecimento educa-
tivo do concelho de Mira onde não há biblioteca escolar, 
um Baú repleto de livros indicados para o grau etário de 
cada estabelecimento. 

Uma vez por mês o baú é recolhido e substituído por um 
novo baú repleto de novos livros, podendo os alunos re-
quisitá-los e levá-los para leituras em casa.

Esta dinâmica decorre já há uns anos no Município de 
Mira e viu, este ano, renovado todo o acervo bibliográfico, 
permitindo um livre acesso a obras para a infância reco-
mendadas pelo Plano Nacional de Leitura, contribuindo 
para a promoção da leitura e da escrita através de obras 
de referência.

De 30 de março a 1 de abril, a Fundação “la Caixa” em 
parceria com o Município de Mira promoveu a atividade 
CreactivityBus, destinada aos alunos do ensino básico e 
secundário (dos 6 aos 16 anos) e à comunidade em geral. 
Os alunos participam em workshops com materiais do 
dia-a-dia e com ferramentas de baixa e alta tecnologia 
para dar vida às suas próprias ideias.

O “Creactivity” é um espaço concebido para despertar o 
engenho, a destreza e a criatividade das crianças e que ga-
nha vida dentro de um autocarro que se converte numa 
unidade móvel totalmente adaptada, para facilitar o aces-
so e a participação das pessoas com mobilidade reduzida. 
Este projeto itinerante tem como objetivo fomentar a con-
ceção e o desenvolvimento de soluções originais para pro-
blemas simples. 

No âmbito das comemorações do Dia da Europa, o Muni-
cípio de Mira e a CIM Região de Coimbra, como multiplica-
dora Eurodesk, promoveu uma sessão de esclarecimento 
sobre oportunidades de mobilidade europeia para jovens, 
no Agrupamento Escolas de Mira, que contou com a pre-
sença de alunos croatas e franceses.

Estes alunos do secundário encontravam-se a realizar 
juntamente com alunos do nosso agrupamento, um in-
tercâmbio ERASMUS + Introducing Academic Orientation 
and changing prejudices, que também deu a conhecer a 
realidade da nossa cultura e do nosso território.
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Agrupamento de escolas de Mira venceu as Escoliadas

Alunos da Escola Secundária realizaram o exercício público 
“A Terra Treme”

O Agrupamento Escolas de Mira foi o grande vencedor da 
31ª Edição das Escoliadas Glicínias Plaza.

Foram quatro sessões onde alunos, professores e assis-
tentes operacionais realizaram excelentes prestações em 
todas as provas realizadas: teatro, música, artes plásticas 
e claque.

O Município de Mira felicita todos os alunos, professores, 
assistentes operacionais e restantes elementos que in-
tegraram a equipa do Agrupamento de Escolas de Mira, 
pelo excelente percurso e desempenho na edição deste 
ano das Escoliadas. 

Baixar, proteger e aguardar foram os gestos mais repeti-
dos durante o exercício “A Terra Treme”, realizado no dia 9 
de novembro, pelas 11h09, na Escola Secundária do Agru-
pamento de Escolas de Mira.

O Município de Mira juntamente com o Agrupamento de 
escolas e os Bombeiros Voluntários de Mira associaram-se 
a esta iniciativa, com a realização de um simulacro na Es-
cola Secundária de Mira. 

Sob a orientação dos técnicos do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários e dos pro-
fessores titulares de turma, os alunos puseram em 

prática os três conceitos fundamentais para aplicar 
numa situação de sismo: Baixar, Proteger e Aguardar. 
No mesmo exercício, foi ainda, realizado o simulacro 
de evacuação da escola. 

O exercício “A Terra Treme” é uma das medidas integran-
tes da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preven-
tiva, que visa capacitar a população para saber como agir 
antes, durante e depois de um sismo.

Pequenos gestos que salvam vidas!

Podemos todos ser agentes de proteção civil!
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Município de Mira recebe 
Selo Município amigo da 
Juventude

Regulamento do Orçamento 
Participativo Jovem de Mira 
aprovado em Reunião de 
Câmara

O Município de Mira foi galardoado em maio, com o Selo 
Município Amigo da Juventude, atribuído pela FNAJ - Fede-
ração Nacional das Associações Juvenis, para enaltecer o 
comprometimento com os jovens e as organizações para 
a implementação de reais políticas de juventude.

O diploma foi entregue pelo presidente da FNAJ, Dr. Tiago 
Manuel Rego e pelo secretário de Estado da Juventude, Dr. 
João Paulo Correia, no decorrer do II Encontro de Municí-
pios Amigos da Juventude, realizado em Matosinhos, com 
o intuito de dar continuidade à discussão e reflexão sobre 
a construção e definição das políticas locais de Juventude, 
com os Municípios, que afirmam a juventude como uma 
prioridade da sua ação governativa.

O Selo Município Amigo da Juventude distingue e reconhe-
ce a estratégia das boas práticas dos Municípios Amigos 
da Juventude que integram a Rede Nacional de Municípios 
Amigos da Juventude da FNAJ e que desenvolvem políti-
cas de juventude estruturantes, sustentáveis e articuladas 
com a estratégia e visão dos jovens.

Foi aprovado, por unanimidade, na reunião de Câmara 
Municipal realizada no dia 25 de maio, o Regulamento do 
Orçamento Participativo Jovem.

O Regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Mira 
é um documento que desempenhará um papel fundamen-
tal na vida dos jovens, tendo como principais objetivos: 
• Realçar a importância da participação dos cidadãos jo-
vens na sociedade democrática, sendo um instrumento 
agregador das necessidades comuns, permitindo ainda 
adequar as políticas públicas municipais às necessidades 
e expetativas dos cidadãos, contribuindo para o aumento 
da transparência da atividade autárquica, bem como do 
nível de responsabilização dos eleitos locais e da estrutura 
municipal.

• Promover o diálogo entre os jovens, eleitos municipais e 
a comunidade em torno dos projetos que visam respon-
der às necessidades, aspirações e expetativas desta faixa 
etária;
• Potenciar um melhor exercício da cidadania, colocando 
os jovens mirenses num processo de tomada de decisão 
que, em contacto com a complexidade dos problemas ine-
rentes à gestão dos recursos públicos, torna este exercício 
mais informado e responsável.

O Regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Mira, 
que teve o contributo do Conselho Municipal da Juventude 
de Mira na sua redação, vai agora, depois de aprovado, ser 
submetido a consulta pública.
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Conselho Municipal de Juventude de Mira

Plano Municipal de Juventude 

Durante o ano 2022 o Conselho Municipal de Juventude do 
Município de Mira reuniu 2 vezes para analisar e debater 
assuntos de interesse para a juventude de Mira.

Antes, na primeira reunião do ano, este conselho iniciou 
com a tomada de posse dos novos elementos constituin-
tes e com a definição da mesa da comissão permanente 
e do representante no Conselho Municipal da Educação.

Dos principais assuntos tratados por este CMJ esteve a 
análise e definição da proposta do Regulamento do Or-
çamento Participativo Jovem, já aprovado em reunião de 
Câmara e a elaboração do Plano Municipal de Juventude, 
também já apresentado.

O Plano Municipal de Juventude de Mira é o instrumento 
político de coordenação intersetorial da política de juven-
tude em Portugal, com a missão de concretizar a sua trans-

versalidade e tendo em vista o reforço da proteção especial 
dos direitos das pessoas jovens, conforme preconizado no 
artigo 70.º da Constituição da República Portuguesa. O PNJ 
assume um equilíbrio entre políticas abrangentes para 
a juventude e as políticas dirigidas a grupos em situação 
mais vulnerável ou com necessidades específicas. 

Queremos a tua opinião:
Envia-nos a tua opinião, ideia, sugestão no âmbito dos ei-
xos abaixo, para que todos juntos possamos construir o 
Plano Municipal da Juventude.

Eixos de atuação:
Educação e Formação, Empregabilidade e Empreendedo-
rismo, Direitos Humanos e Igualdade de Oportunidades, 
Saúde e Bem-estar, Criatividade e Cultura, Participação jo-
vem, Voluntariado Jovem, Mobilidade Internacional e Na-
cional e Paz e Segurança.

Contacta através do e-mail juventude@cm-mira.pt ou en-
trega diretamente no Gabinete da Juventude, situado no 
1º piso da Piscina Municipal de Mira.

Queres ser parte ativa do teu futuro?
Participa!
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Inauguração dos Balneários e Bancada do
Estádio Municipal de Mira

Obras de requalificação e beneficiação do Campo do Lago 
Mar, na Praia de Mira

Decorreu, em 9 de abril, a inauguração oficial dos Balneá-
rios e Bancada do Estádio Municipal de Mira.

Trata-se de uma obra de grande importância, com um in-
vestimento de cerca de 566 mil de euros e que contemplou 
a construção de balneários para equipas, dois balneários 
para árbitros e salas de apoio como balneários para trei-
nadores, departamento médico, Lavandaria/rouparia, sala 
de arrumos de equipamento de jogos, sala de apoio, uma 
sala polivalente, bem como, as bancadas com capacidade 
para 130 lugares sentados e cobertos.

Esta intervenção veio permitir e garantir mais e melhores 
condições para a prática da atividade desportiva neste 
equipamento municipal, colmatando assim uma lacuna 
há muito existente.

13 anos depois o Campo do Lago do Mar, na Praia de Mira, 
volta a ter as condições necessárias para receber jogos oficiais.

Para que este objetivo fosse alcançado com êxito, indo 
ao encontro da população da Praia de Mira e do Grupo 
Desportivo da Praia de Mira Touring 1970, o Município 
de Mira, numa primeira fase e após um longo proces-
so, procedeu às diligências necessárias ao nível de li-
cenciamento para se poder beneficiar as instalações.

Em 2021 o Município procedeu, igualmente, à elabora-
ção de um contrato-programa com o Grupo Desportivo 
da Praia de Mira Touring 1970 com vista à implemen-
tação de um relvado sintético, 100% suportado pelo 
Município (obra executada), bem como a valorização 
da envolvente do campo, nomeadamente a vedação, 
muros e nova iluminação, também intervenções a car-
go do Município. Ao Touring cabe a recuperação dos 
balneários, no entanto, e porque à data de hoje ainda 
não é possível utilizar os mesmos, o Município colocou 
Balneários provisórios sob a forma de contentores, 
que permitem o licenciamento do campo para receber 
jogos oficiais da Associação de Futebol de Coimbra.
“Trata-se de uma obra que contribui para que a Praia 

de Mira volte a receber jogos oficiais no Campo do 
Lago Mar, proporcionando melhores condições para a 
prática desportiva naquela infraestrutura”, frisou Raul 
Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira, que 
não deixou de assinalar a realização desta melhoria 
no campo de jogos, que, segundo disse “colmata uma 
lacuna e preenche um sonho há muito existente pelo 
clube, sócios e adeptos”.
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Requalificação do Parque de Estacionamento do Lago do 
Mar concluída

Centro de Recolha Oficial de Animais de Mira

Trabalhos de manutenção no telhado Pavilhão Municipal
O telhado do Pavilhão Municipal sofreu obras de manu-
tenção e conservação. Esta intervenção visou contribuir 
para a melhoria das condições de segurança, higiene e 
qualidade de utilização dos utentes que diariamente fre-
quentam este espaço.

A requalificação do Parque de Estacionamento do Lago do 
Mar foi concluída, estando o parque a funcionar em pleno 
desde o mês de maio.

Este é um projeto que visou a requalificação do parque 
ao nível do piso e das estruturas de apoio, permitindo, 
deste modo, uma melhor utilização a todos os visitantes 
e frequentadores das praias. Além das alterações men-
cionadas, foi ainda criado um ponto de bikesharing (para 
recolha de bicicletas), uma interligação com a pista ciclo 
pedonal existente e com a rota do Eurovelo, um projeto 
que unirá os municípios de Mira, Cantanhede e Figueira da 
Foz, e cujos trabalhos já se iniciaram.

Recorde-se que esta intervenção, assim como a requalifi-

cação do Parque do Poço da Cruz, resultou da candidatura 
da Câmara Municipal de Mira ao Plano de Ação de Mobili-
dade Urbana Sustentável, incluído no Programa Operacio-
nal Regional do Centro, e que alocou ao projeto mais de 
1 milhão de euros, comparticipados em 85% por fundos 
comunitários.

A 1ª fase do futuro Centro de Recolha Oficial de Animais de 
Mira já está na sua fase final de execução e terá capacidade 
para acolher cerca de 60 cães e 30 gatos. 

Neste momento, estão a ser concluídas as obras de ligação 
da energia, uma obra que está a ser executada pela E-Redes, 
numa extensão de cerca de 900 metros. Esta fase vai permitir 
concluir os trabalhos em falta para a abertura desta nova in-
fraestrutura municipal, que está a ser construído na Praia de 
Mira, junto ao local das atuais instalações da Associação Abrigo 

de Carinho e que terá condições condignas para os animais 
residentes e para funcionários que ali irão trabalhar.

Paralelamente, serão finalizados também, os trabalhos de ve-
dação da infraestrutura e a área envolvente. 

O Centro de Recolha Oficial de Animais, visa alojar cães e gatos 
vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quais-
quer lugares públicos do concelho de Mira, bem como animais 
perigosos que apresentem riscos para a segurança de pessoas 
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 des-
ta infraestrutura e as exigências das novas alterações legais, a 
Autarquia contemplou, nos orçamentos Municipais, a quantia 
de 250 mil euros, na qual os 50 mil euros do orçamento par-
ticipativo do protocolo com a Associação Abrigo de Carinho já 
estão contemplados.
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Mercado da Praia de Mira reabriu ao público 
temporariamente

Depois de estar encerrado cerca de 2 anos para a realização 
de obras de requalificação, o Mercado da Praia de Mira rea-
briu ao público durante a Época Balnear.

Esta foi uma abertura provisória, ou seja, o mercado funcio-
nou este verão até dia 18 de setembro, com os produtos que 
já estiveram no ano anterior como flores, fruta, legumes, pa-
daria, talho, charcutaria e peixaria.

“Foi um percurso longo e desgastante, mas conseguimos 
alcançar o nosso primeiro objetivo nesta empreitada… abrir 
o mercado ao público nesta época balnear”, revelou o presi-
dente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.
Foram feitas diversas diligências, desde reuniões com o 
empreiteiro a reuniões semanais de obra, onde foi possível 
definir alguns acordos entre as duas partes e definir alguns 
planos de trabalho que contribuíram, para que a abertura do 
mercado fosse possível neste período.

“Assumimos que houve sucessivos atrasos na obra, não im-
putáveis ao município, mas sim ao empreiteiro. Procurámos 
sempre levar esta empreitada a bom porto e sem recorrer à 
via judicial, de forma a conseguir abrir o mercado neste ve-
rão, caso contrário, certamente que não conseguíamos rea-
brir esta infraestrutura municipal”, realçou o autarca mirense.

“O nosso primeiro objetivo foi garantir as condições para que 
fosse possível o funcionamento do mercado na época balnear, 
num período de maior afluência de público. Não são as condi-
ções que queríamos apresentar, mas era importante o mercado 

funcionar já durante este verão”, reforçou Raul Almeida.

Após esta abertura provisória, no início de novembro reto-
maram os trabalhos para a conclusão do que falta da em-
preitada e corrigir alguns defeitos que foram detetados 
aquando da vistoria de entrega provisória da obra.

“Este projeto é dos projetos mais completos que temos feito. 
É um projeto que pretende valorizar as cadeias curtas entre 
os produtores locais e o consumidor final, privilegiando o es-
coamento de produtos provenientes da agricultura local e da 
pesca da Arte Xávega e, por outro lado, contempla um plano 
de comunicação e de marketing e será um projeto multifun-
dos para apoios à pesca e à agricultura. Um conjunto de va-
lências que, certamente, vão dar ao mercado uma nova dinâ-
mica dos produtos locais, cultural e gastronómica” sublinhou, 
acrescentando que “aquela infraestrutura está dotada de um 
espaço para restaurante, que só não está aberto neste perío-
do, por ser um período que não o justifica”.

“Depois, com mais calma, incluindo também toda a parte de 
comunicação já preparada para o mercado, vamos abrir e 
dinamizar o mercado de forma a que se torne uma infraes-
trutura mais apelativa e visitada por todos”, concluiu Raul Al-
meida.

A empreitada de requalificação e modernização do Mercado 
da Praia de Mira é uma intervenção que ascende a cerca de 
350 mil euros, e que é cofinanciada pelos programas comu-
nitários do MAR2020 e do PDR2020.
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Câmara de Mira vai reabilitar os açudes da Videira Sul e do 
Casal de São Tomé

Requalificação da Ponte Pedonal da Barrinha

A Câmara Municipal de Mira e a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) assinaram em 10 de novembro, um proto-
colo de colaboração técnica e financeira para a reabilitação 
do açude da Videira Sul e do açude do Casal de S. Tomé, 
ambos integrados na bacia hidrográfica da RH do Vouga.

A reabilitação da rede hidrográfica do concelho de Mira 
é essencial para permitir o bom funcionamento da 
rede hídrica, tendo como objetivo a recuperação das 
condições de escoamento e qualidade das linhas de 
água, estabilização de margens, prevenção da erosão 
e para a consolidação da galeria ripícola, potenciando 
o seu valor ecológico.

Estas intervenções possibilitam a recuperação da qualida-
de das massas de água, a proteção dos ecossistemas, a 
promoção da biodiversidade e a defesa contra cheias.

Cabe à Agência Portuguesa do Ambiente propor, de-
senvolver e acompanhar a gestão integrada e partici-
-pada das políticas de ambiente e de desenvolvimento 
sustentável, de forma articulada com outras políticas 
setoriais em colaboração com entidades públicas e pri-
vadas que concorram para o mesmo fim.

A Câmara Municipal de Mira, por seu lado, vai colaborar no 
apoio a programas e projetos de interesse municipal, em par-
ceria com outras entidades da administração central. 

“Quero salientar o papel da APA em todo este processo 
que entende a necessidade destas instituições e que 
desde a primeira hora apoiou este projeto, que é de 
vital importância para os nossos recursos hídricos”, 
destaca o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida.

O administrador da APA, Pimenta Machado, considera 
que esta “colaboração entre estas duas entidades per-
mite fazer uma intervenção de fundo numa área que 
estava muito necessitada e, por sua vez, ajuda a me-
lhorar os recursos hídricos do concelho de Mira”.

Este projeto, agora implementado com este protocolo, 
surgiu da necessidade de garantir a segurança na gestão 
da infraestrutura em termos hídricos do açude do Casal 
de S. Tomé e, em simultâneo, salvaguardar a gestão dos 
recursos hídricos, promovendo o controle e regulação do 
nível hídrico da Barrinha e Canal de Mira, de forma eficaz 
e mecanizada, permitindo o aumento da recarga do aquí-
fero e ganho de tempo até à sua entrada no mar.

Este projeto e o respetivo investimento de 94 897,72 
euros (comparticipado a 100% pelo Fundo Ambiental) 
enquadra-se numa lógica de estratégia de reabilitação 
da rede hidrográfica da Região Centro, para a qual o 
Município de Mira manifestou interesse em colaborar 
com a APA.

Recorde-se que o Município de Mira tem também em 
vigor um protocolo com o exército, que está a efetuar 
uma intervenção de fundo nas principais valas e recur-
sos hídricos do concelho.

A Ponte Pedonal da Barrinha sofreu obras de requalifica-
ção no mês de maio.
A intervenção, a cargo da Câmara Municipal de Mira, con-
templou a total requalificação da ponte e a renovação da 
sua iluminação.
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Atrium de Mira 

Rede de Parques Infantis e 
de Fitness 

Requalificação do Palco da 
Barrinha

Obras de beneficiação do parque 
das Varandas de São Bento  

Estão na fase final as obras de reconversão e reabilitação 
das instalações abandonadas do antigo Mercado de Mira. 
O projeto, financiado em 85% por fundos comunitários, 
inclui um auditório, entre outros espaços poliva-entes e 
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 pretendida passa pelo funcionamento 
em horário alargado e pela criação de uma grande diversi-
dade de serviços que atraiam os mais variados públicos e 
eventos culturais.

O Município de Mira continua a ampliar a rede de parques 
infantis e de fitness no concelho.

Depois das instalações efetuadas no verão de 2021, desta 
vez foram as localidades do Ramalheiro e da Lagoa a rece-
berem um parque infantil e fitness.

Estas intervenções, vão permitir dotar o concelho com um 
maior número de parques infantis e de fitness, que terão 
lugar em todas as freguesias do concelho, respondendo, 
assim, às necessidades dos mirenses, proporcionando es-
paços de diversão, mas também aptos para a prática des-
portiva 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.

As obras de valorização do parque das Varandas de São 
Bento, no Corticeiro de Baixo, foram concluídas em julho. 

Após as chamas terem consumido esta zona nos incên-
dios de 2017, a Câmara Municipal de Mira planificou uma 
intervenção de requalificação, englobando sistema de 
rega, jardim, dois pequenos lagos, zona pedonal e veda-
ção ecológica. Trata-se dum arranjo urbanístico sustentá-
vel que valoriza aquela área da Freguesia de Carapelhos.

O Palco e WC´s do Largo da Barrinha foram sujeitos a uma 
requalificação ao nível de estrutura e pinturas. 
Uma intervenção a cargo da Câmara Municipal de Mira, 
que visou a melhoria destas infraestruturas, antes da Épo-
ca Balnear.
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Praia de Mira vence Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022 

Mira marcou presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa
Englobado no stand da CIM Região de Coimbra, o Municí-
pio de Mira esteve na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa a 
promover o património ambiental, cultural, gastronómico 
e natural do concelho.
Da participação, num certame por onde passam milhares 
de pessoas, constou uma apresentação da oferta turística 
do nosso território, que se distingue pelas praias, lagoas 
e floresta, que em pleno convívio com a natureza, tem na 
Pista Ciclopedonal e nos 6 percursos pedestres a ligação 
entre vários pontos de interesse a explorar.

A Praia de Mira venceu o Prémio Cinco Estrelas Re-
giões/2022, na categoria “Praias” no distrito de Coimbra. 

Esta distinção pela primeira vez com este prémio à Praia 
de Mira, realizada na cerimónia em Reguengos de Mon-
saraz no dia 2 de junho, é demonstrativa da importância 
ambiental e cultural das praias do nosso concelho.

“É com orgulho e satisfação que recebemos este pré-
mio, que define e distingue a Praia de Mira como uma 
referência turística e um destino de excelência”, refe-
riu o Presidente do Município de Mira, acrescentando 
que “Esta distinção é um prémio de todos os que tra-
balham diariamente para que a Praia de Mira esteja 
nas melhores condições para receber quem nos visita, 
com maior foco antes e durante da época balnear. Este 
é um prémio de todos, população da Praia de Mira e de 
todos aqueles que garantem a segurança, a limpeza, a 
inovação e o bem receber das nossas praias.”

Com um extenso areal de areia fina, rodeada por dunas 
e banhada pelo Oceano Atlântico, a Praia de Mira é a 
única zona balnear do Mundo com Bandeira Azul des-
de que foi iniciada a sua atribuição em 1987, que jun-
tamente com a galardão de Qualidade de Ouro, é uma 
praia com “selo” de qualidade ambiental. “Este prémio 
vem ainda valorizar mais o nosso território, em especial 
a Praia de Mira, o que nos traz mais responsabilidade 
para o futuro, onde queremos manter as distinções que 
garantem a qualida-de ambiental do nosso território e 
das nossas praias“ concluiu o autarca mirense.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de ava-
liação que identifica, segundo a população portuguesa, 

o melhor que existe em cada uma das 20 regiões (18 
distritos + 2 regiões autónomas) ao nível de recursos 
naturais, gastronomia, arte e cultura, património e 
outros ícones regionais de referência nacio-nal, bem 
como premeia empresas e marcas portuguesas que se 
diferenciam a nível regional.

Através de uma votação nacional os portugueses iden-
tificaram, para cada região, o que consideram Cin-co 
Estrelas a vários níveis. Esta votação foi gerida pela 
Multidados.com, uma das empresas de estudos de 
mercado parceiras dos Prémios Cinco Estrelas, tendo 
contado no total com a participação de 425 mil consu-
midores portugueses, que avaliaram 912 marcas.
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Praia de Mira entre as melhores praias do Centro do país 
para passar férias 

CIM-RC promove os Caminhos 
da Região de Coimbra

Formação +Próxima

A vortexmag, na sua publicação de agosto, colocou a Praia 
de Mira entre as melhores do centro do país para famílias 
com crianças que queiram passar férias.

No texto da revista, a Praia de Mira é referida da seguinte 
forma: “Esta praia, bem situada e de bons acessos, é recor-
dista em todo o mundo: afinal, é a única praia condeco-
rada com bandeira azul, desde que a distinção foi criada. 
Apesar disso, não é das praias mais divulgadas da região 
Centro, o que é uma pena”.

A Vortex Magazine foi criada em 2015. Tem como objetivo 
levar até aos leitores as melhores sugestões de viagens em 
Portugal e no estrangeiro. Mas não apenas isso… acredi-
tam que um pouco de cultura e de informação são essen-
ciais e, por isso, também escreve sobre história, curiosida-
des, sociedade e até gastronomia.

No dia 8 de maio, os Caminhos da Região de Coimbra fi-
zeram-se pela Rota das Dunas (PR5 MIR) na Praia de Mira 
ou a “Rota dos Bravos”, numa iniciativa promovida pela Co-
munidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o Muni-
cípio de Mira.

A atividade, que contou com cerca de 30 participantes, 
teve início no Palheiros de Mira - Museu e Posto de Turis-
mo com a visualização de um apaixonante documentário 
de homenagem à Arte Xávega, uma prática ancestral e tra-
dicional entre os pescadores desta praia. Trinta minutos 
de storytelling contado pelos verdadeiros protagonistas.

Seguiram-se cerca de 10 kms percorridos pelos “bravos” 
participantes entre a Praia de Mira e a Praia do Areão, pas-
sando ainda pela Praia do Poço da Cruz 

O Município de Mira, numa parceria com o Turismo de 
Portugal e a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, 
tem proporcionado variadas formações no âmbito do pro-
tocolo do Programa Formação +Próxima. Estas sessões de 
formação visam estimular a economia e a atividade turís-
tica, incrementando a concretização de objetivos e metas 
de sustentabilidade.

Serviço de Mesa na restauração – da Mise-en-Place ao 
atendimento, Welcome to Mira, Como promover o seu 
negócio online – Ferramentas de Marketing Digital, Como 
construir Fichas Técnicas – Ferramentas de Informação e 
Gestão e Couvert e entradas – preparações e confeções 
de cozinha, são exemplos das formações já realizadas, que 
têm proporcionado o enriquecimento de conhecimento 
de centenas de mirenses, interessados na área.
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Turismo

Mira lançou campanha para promover e 
potenciar o território

A Câmara Municipal de Mira lançou, em março, uma 
nova campanha com o ‘slogan’ “Explore! Viva! Sinta!”, 
de forma a promover e a potenciar o território, convi-
dando o turista a visitar Mira. O novo plano de comuni-
cação para a “divulgação e promoção” do território foi 
apresentado na apresentação do Município na Bolsa 
de Turismo de Lisboa (BTL).

Trata-se de um mote na forma de “convite ao turista e 
visitante”, desafiando-o a visitar Mira, explorando, viven-
ciando e sentindo o território, as suas gentes e tradições.

Mira é um destino que possui muitas potencialidades 
ao nível do turismo e que se diferencia pelas suas ca-
raterísticas naturais, que constituem um importante 
fator de atratividade do território.

Para além da qualidade ambiental de referência, apre-
senta uma oferta turística vocacionada para o turismo 
de natureza, alternada entre praia e mar, lagoas e flo-
resta, que em pleno convívio com a natureza, tem nos 

30km de Pista Ciclopedonal e nos 6 percursos pedes-
tres a ligação entre os vários pontos de interesse, le-
vando o visitante a explorar o território. 

Mira apresenta também um Património Cultural de re-
ferência como a Arte Xávega, os Palheiros ou a Casa 
Gandaresa e os moinhos de água, que associados às 
tradições culturais gandaresas e piscatória, e uma gas-
tronomia intimamente ligada ao mar e à terra, contri-
buem para a complementaridade da oferta, criando 
motivos para o turista partir à descoberta de experiên-
cias e sentir a autenticidade do território. 

Por outro lado, o Município de Mira tem vindo a apostar 
no investimento da melhoria das infraestruturas indus-
triais, criando melhores condições para receber mais 
investidores para o concelho, que juntando as caraterís-
ticas naturais e únicas do território, destacando a hospi-
talidade e o bem receber que caracteriza os mirenses, 
são motivo para a fixação do turista e do visitante.
VisitMira!
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PROPOSTAS PARA ORÇAMENTO MUNICIPAL 2023 – MIRA

• Programa para entrega de Eco-Pontos domésticos - Propo-
mos a cedência, em regime de comodato de bem móvel, aos muníci-
pes que estejam interessados em Eco-Pontos domésticos. O progra-
ma poderá ser municipal ou em parceria com as juntas de freguesia.
• Promoção da compostagem doméstica - Propomos um 
programa de promoção da compostagem doméstica. Seria uma 
forma de educar a população para o reaproveitamento destes 
resíduos e a sua não colocação nos caixotes do lixo. Seria com-
plementar ao Centro de Resíduos já existente.
• Programa de substituição e limpeza dos contentores do 
lixo - Propomos a sensibilização das entidades responsáveis 
para a higienização e lavagem regular dos contentores do lixo. É 
prática normal noutros municípios. Seria também importante a 
substituição gradual dos contentores em pior estado. 
• Programas de coesão e recuperação ambiental – Sensibi-
lizamos a autarquia para a existência de programas alternativos 
para os diversos problemas ambientais do concelho. Alguns con-
celhos incentivam o uso de rebanhos ou cabras para a limpeza das 
matas; uso de insetos no combate das plantas infestantes, etc… 
• Pavimentação e construção de passeios - Propomos a pavi-
mentação das ruas e construção de passeios apenas nas ruas com 
infraestruturas básicas (saneamento e água canalizada). Esta seria 
uma medida importante para a segurança rodoviária, as viaturas 
circulam mais devagar e os peões estão mais protegidos.
• Revitalização/Restauração do Centro de Saúde de Mira 
– Propomos a revitalização, reconstrução ou obras de fundo no 
Centro de Saúde de Mira. O edifício está em muito mau estado 
e também já não cumpre com eficácia e eficiência as muitas so-
licitações de que é alvo. Propomos também o alargamento dos 
espaços de estacionamento e a limpeza do espaço e terrenos 
envolventes.
• Revitalização/Restauração das Fontes e Fontanários do 
Concelho – Propomos a revitalização, reconstrução das Fontes 
e Fontanários principalmente na freguesia de Mira. Estes locais 
seriam uma mais valia como pontos de abastecimento de água 
em caso de incêndio ou outras calamidades. Deveriam ser dota-
dos de bocas de incêndio para abastecimento dos autotanques 
de bombeiros, militares, proteção civil, etc… 
• Programa de Manutenção dos Parques de Lazer e Parques 
Infantis do concelho – Propomos a manutenção regular e efe-
tiva de todos estes espaços no concelho. Muitos destes espaços 
não tem uma manutenção regular, devemos cuidar do patrimó-
nio que temos.
• Apoio à natalidade - Propomos um apoio em numerário ou 
em géneros (produtos de higiene, roupas, berços, etc.) ao nasci-
mento de crianças com residência no concelho a regulamentar 
em sede própria.
• Política cultural e desportiva mais equilibrada – Sugerimos 
menos eventos pagos exclusivamente com dinheiros públicos 
(municipais). 
• Revitalização do Polidesportivo de Carromeu – Propomos a 
revitalização deste espaço desportivo e de lazer. Este espaço está 
completamente desprezado e praticamente abandonado. Propo-
mos também a revitalização dos espaços desportivos municipais, 
principalmente os que se encontram na freguesia de Mira.
• Construção de um Bike/Skate Park – Propomos a constru-

ção de um parque deste género no centro da Vila de Mira.
• Boletim Municipal – Propomos a publicação regular (trimes-
tral ou semestral) do Boletim Municipal. Este espaço é excelente 
para informações junto da população “infoexcluída”. O Boletim 
Municipal deve ter mais informação principalmente ao nível de 
receitas e despesas municipais.
• Política cultural e desportiva mais equilibrada – Sugerimos 
menos eventos pagos exclusivamente com dinheiros públicos 
(municipais). A autarquia não deve ser um “party event planner” 
mas procurar parcerias e sinergias com outras entidades públi-
cas ou privadas. Provavelmente conseguiria mais eventos e esta-
ria mais focada na resolução dos problemas básicos e crónicos 
de que padece o concelho.

SUGESTÃO DE GRUPOS DE TRABALHO 2023 – MIRA

• Programa de monitorização do Ordenamento Florestal 
em curso - Propomos a criação de um grupo de trabalho (ele-
mentos da AM e CM) para acompanhamento do reordenamento 
florestal.
• Programa de monitorização de captação de emprego e 
empresas concelhio - Propomos a criação de um grupo de tra-
balho (elementos da AM e CM) para acompanhamento à capta-
ção e criação de emprego no concelho.

PLANO DE ATIVIDADES 2023 – MIRA

Celebração do 25 de novembro - Em 25 de novembro de 1975, 
o Regimento de Comandos da Amadora, apoiado por grupos or-
ganizados de civis e militares espalhados por todo o país, trava-
ram aquela que foi uma tentativa de implementação de uma di-
tadura com contornos perigosos 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 implementa-
ção da celebração desta data, prática que tem sido adotada em 
muitos municípios portugueses. Propomos também a visita de 
Deputado(s) da Assembleia da República para esta celebração.
Brigadas Locais de Reação Rápida (Proteção Civil) – Propo-
mos a criação de um grupo de trabalho (elementos da Assembleia 
Municipal / elementos da Proteção Civil Municipal / elementos 
das Assembleia de Freguesia) para implementação de Brigadas 
Locais de Reação Rápida em caso de calamidade. Nos incêndios 
de 2017 a capacidade da Proteção Civil e dos Bombeiros esgo-
tou-se rapidamente. Com honrosas exceções a população ficou 
entregue a si própria e sem qualquer formação para estas situa-
ções. As probabilidades para acontecer uma catástrofe igual ou 
pior são elevadas.
Comissão de Acompanhamento ao Saneamento – Propomos 
a criação de um grupo de trabalho (elementos da Assembleia 
Municipal / elementos da Proteção Civil Municipal / elementos 
das Assembleia de Freguesia) para acompanhamento de toda a 
problemática do saneamento em Mira. Esta comissão deveria re-
unir mensalmente ou bimensalmente de forma acompanhar to-
das as obras e concursos que decorrem neste momento. Deveria 
também articular com o Município de Cantanhede (INOVA) e as 
Águas do Centro Litoral (AdCl) a passagem em alta dos efluentes 
no concelho de Mira.

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

De seguida apresentamos informações fidedignas, mas muito 
preocupantes para todos nós, onde desafiamos os cidadãos à 
sua leitura, dotando-os de mais conhecimento sobre o que se 
passa no Concelho.
   
Raul Almeida e a sua equipa aprovaram o 10º orçamento 
municipal, consecutivo, o que corresponde a mais de 150 
milhões de euros à sua disposição para gastar nos últimos 
anos. Este orçamento traduz e reflete as políticas da maioria 
que governa os destinos da nossa autarquia e entra em colisão 
com a nossa visão estratégica de desenvolvimento sustentável 
para as nossas terras.
 
A grande novidade apresentada é o Município con-
trair mais empréstimos, endividando perigosamen-
te o nosso Concelho. 
 
Nós não concordamos com este rumo e defendemos outras 
opções. 
 
Defendemos rigor, contas públicas certas e não uma políti-
ca desenfreada de endividamento municipal que se irá reflectir 
negativamente, a médio e longo prazo, nas populações de Mira. 
Os avultados empréstimos que são contraídos não auguram um 
futuro risonho para Mira.

O que constatamos é uma gestão financeira já tolhida de mo-
vimentos e sem capacidade de fazer investimento representa-
tivo e reprodutivo para a economia local, denotando este orça-
mento o abrir de portas a um novo ciclo de endividamento, não 
apresentando soluções para a redução sustentável da dívida 
municipal. Os verdadeiros problemas estruturais do concelho 
de Mira continuam sem serem resolvidos e a maioria das locali-
dades não são contempladas com qualquer tipo de investimen-
to. Quantos euros foram investidos na sua terra?
 
Da análise da proposta de orçamento para o ano de 2023, nada 
de novo. Apenas a mesma retórica vã e como já referido, mais 
dívida não sustentável. Continua a faltar uma política am-
biental, turística, produtiva e reprodutiva, de juventude, de fixa-
ção de pessoas,entre outras.

Nada é estruturante e ambicioso. É um orçamento limitado, 
sem visão, apenas com o populismo do costume.

Não seria responsável da nossa parte deixar de marcar esta po-
sição e mostrar a tristeza, o descontentamento por verificar que 
este executivo de maioria que nos governa, se encontra 
esgotado, condicionando o futuro dos Mirenses.
 
Os recursos municipais estão a ser utilizados perigosamente 
para manterem apoios políticos que lhes garantam votos e o 
nosso Concelho continua sem estratégia de desenvolvimento 
sustentável. A falta de rigor é visível e há inúmeros assuntos im-
portantes sem respostas ou camuflados. A verdade é distorcida 
regularmente. Se estão a lidar com o nosso dinheiro, dinheiro 
público...porque é que não dão informações sobre vários temas?  
 
- Lembram-se da Lusiaves. Este assunto foi bem gerido? Agora 
pedem ao Concelho uma indemnização choruda! Era o que ha-
via de faltar...
- Alguém sabe a verdadeira razão da demissão do vereador Fer-
nando Madeira?
- Problemas ambientais. Não há explicações? Está tudo bem?
- E a empresa de águas - ABMG. Quanto tem custado? Como 
estão as suas contas? Existem processos em tribunal? Em que 
ponto estão?
- Recursos humanos gerais. Quem é que tem sido colocado 
a trabalhar nos mais variados cargos de influência política? E 
promoções? Quanto custam?
- Incubadora ou Miracenter. Como é feita a gestão?
- Videira. O que foi prometido é o que está a ser feito? Não há 
explicações?    
- Alguém sabe quantos milhões recebeu a Câmara pela venda 
de floresta?
- E as obras do Eurovelo (Av. Cidade de Coimbra e estrada do 
Canal, na Praia). Onde estão as explicações? E o pouco dito pelo 
Presidente e Vereadores não falta à verdade?  
Podíamos continuar a perguntar por inúmeros assuntos que 
não são esclarecidos. E as promessas feitas, têm sido cum-
pridas?
 
A democracia tem regras e devem ser cumpridas por todos, 
consideramos incompreensível que o executivo continue a não 
partilhar informações obrigatórias e não nos responda a diver-
sos pedidos de esclarecimentos. Quem não deve não teme! Vão 
continuar a fugir às respostas?
 
O Partido Socialista de Mira é composto por Homens e Mulhe-
res com competência, conhecedores da realidade Concelhia e 
capazes de criarem outro tipo de dinamismo para o desenvol-
vimento do Concelho. Iremos, sempre, defender maior rigor e 
profissionalismo na gestão da coisa pública e jamais deixare-
mos de lutar pelas nossas convicções. 
Para nós é incompreensível, o que está a acontecer no Concelho 
de Mira.

“PSD endivida Mira de forma perigosa e esconde 
informações dos Mirenses. É urgente mudar de rumo. 
 

Partido
Socialista
de Mira





SEPARATA DA EDIÇÃO DE JANEIRO 2023 DO BOLETIM 
MUNICIPAL 
MANDATO 2021/2025

21 DE OUTUBRO 2021 A 24 DE NOVEMBRO 2021

21.10.2021
• Periodicidade das reuniões ordinárias do executivo municipal- mandato 
2021-2025 – Aprovado por unanimidade 

• Fixação de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo – 
Aprovado por maioria 

• Ratificação da prática de atos, no âmbito de gestão limitada, na sequência da 
realização das eleições autárquicas – Aprovado por maioria

• Conhecimento e ratificação da prática de atos, no âmbito da gestão corrente, 
na sequência da realização das eleições autárquicas – Aprovado por maioria 

• Proposta de ratificação de atos praticados no período de gestão limitada dos 
órgãos das autarquias locais e seus titulares ao abrigo da Lei 47/2005, de 29 
de agosto – Aprovado por maioria

28.10.2021
• Delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara - 
mandato 2021-2025 – Aprovado por maioria 

• Movimentação de contas bancárias – Aprovado por unanimidade 

• Notificação de cedência de créditos – Socitop, Unipessoal, Lda – Aprovado 
por unanimidade 

• Transferência para a CIM Região de Coimbra no âmbito do projeto 
“Prevenção, Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas Invasoras” – Aprovado 
por unanimidade

• Empreitada de expansão da área de desenvolvimento tecnológico e 
industrial – Polo I – Ampliação/remodelação das infraestruturas da Zona 
Industrial de Mira – Polo I – Aprovação de trabalhos complementares e 
prorrogação do prazo da empreitada – Aprovado por maioria 

• Ratificação da prática de atos, no âmbito de gestão limitada, na sequência da 
realização das eleições autárquicas - retificação de ata – Aprovado por maioria 

• Delimitação de AIGP (Áreas Integradas de Gestão da Paisagem) – ratificação 
de ato – Aprovado por maioria 
 
• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2019/561 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/700 – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/413 – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01//2021/522 – Aprovado 
por unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/577 – Aprovado por 
unanimidade

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/654 – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação sobre intenção de decisão sobre a execução de 
obras de conservação e limpeza do logradouro com audiência prévia dos 
interessados – processo n.º 27/2018/13 – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação sobre intenção de decisão sobre a execução de 
obras de conservação da edificação em más condições de segurança e de 
salubridade com audiência prévia dos interessados – processo n.º 27/2021/90 
– Aprovado por unanimidade

10.11.2021
• Designação de funcionário para secretariar as reuniões do Executivo 
Municipal – Aprovado por unanimidade 

• Autorização para remodelação de terreno sito na Zona Industrial do 
Montalvo – Aprovado por maioria 

• Transferências para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de requalificação energética da Piscina Municipal de Mira – 
adjudicação – Aprovado por unanimidade 

• Expansão da Área de desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Polo I – 
Empreitada de Ampliação/Remodelação das Infraestruturas da Zona Industrial 
de Mira – Polo I – Aprovação de minuta de contrato adicional – Aprovado por 
maioria

• Tomada de Conhecimento de Apoio Económico de Emergência a Munícipe 
Carenciado no âmbito do RAESD – Proc. N. º 30/2014 – Tomada conhecimento 
Atribuição de apoio ao Agrupamento de Escolas de Mira, por cada aluno do 
1.º Ciclo do Ensino Básico, destinado a material lúdico pedagógico – ano letivo 
2021/2022 – Aprovado por unanimidade 

• Atribuição de subsídio por cada sala dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar destinado a material lúdico pedagógico – ano letivo 2021/2022 – 
Aprovado por unanimidade 

• Atribuição de subsídio destinado a material lúdico pedagógico para as 
crianças dos estabelecimentos de educação pré-escolar a frequentar as 
atividades de animação e de apoio à família – ano letivo 2021/2022 – Aprovado 
por unanimidade 

• Atribuição de subsídio a crianças carenciadas destinado a material escolar – 
ano letivo 2021/2022 – Aprovado por unanimidade 

• Celebração de protocolo – hipoterapia para crianças com necessidades 
educativas especiais do Agrupamento de Escolas de Mira durante o ano letivo 
2021/2022 – Aprovado por unanimidade 

• Pronúncia de não aceitação - Transferência de Competências para as 
Autarquias Locais – Domínio da Ação Social – Aprovado por unanimidade 

• Nomeação de representantes da Comissão Municipal de Gestão Integrada 
de Fogos Rurais – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação - prorrogação do prazo para a execução das 
obras de demolição da edificação – proc. n.º 04/2021/108 – Aprovado por 
unanimidade

• Tomada de conhecimento da abertura do procedimento de pedido de 
informação prévia ao abrigo do n.º 4 do artigo 14.º do decreto-lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação – proc. n.º 10/2021/30 – Tomado 
conhecimento 

24.11.2021
• Não exercício do direito de preferência – lote 10, Gatoeiras, Bairro pré-
fabricado de Carromeu, abrangido pelo “Plano de Pormenor do setor Poente 
de Carromeu” e manutenção de cláusulas constantes do registo predial do 
prédio – Aprovado por unanimidade

• Autorização Prévia para contratação de Empréstimos por parte da ABMG – 
Águas do Baixo Mondego e Gândara EIM, SA nos termos do n. 4, do art. 36º 
dos Estatutos desta entidade. – Aprovado por maioria 

• Empreitada de reabilitação e modernização do mercado da Praia de Mira – 
aprovação de: trabalhos complementares; prorrogação do prazo de execução 
da empreitada e minuta de contrato adicional – Aprovado por unanimidade 

• Aprovação de minuta de protocolo de colaboração com a Sociedade de 
Promoção Social – Obra do Frei Gil, para frequência na escola de natação da 
Piscina Municipal de Mira – Aprovado por unanimidade

• Aprovação de minuta de protocolo de colaboração com a PROREAB, para 



acompanhamento de pacientes na Piscina Municipal de Mira – Aprovado por 
unanimidade 

• Emissão de autorização prévia para lançamento de fogo-de-artifício em 
Carapelhos - festas em honra da Nossa Senhora Conceição – Aprovado por 
unanimidade

• Ratificação ato - parecer sobre a atribuição de direitos de prospeção e 
pesquisa de depósitos minerais de caulino, numa área denominada área 
“Corgo” (Calvão, Vagos, Aveiro) – Aprovado por unanimidade 

• Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação das Dunas de Mira, 
Gândara e Gafanhas - emissão de parecer no âmbito da discussão pública – 
Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de ato - corte e ocupação de estrada - empreitada de melhoria da 
qualidade da água em Mira – tomada conhecimento dos condicionalismos à 
circulação rodoviária – Aprovado por unanimidade

• Identificação das águas balneares e a definição da respetiva época balnear 
para 2022 – Aprovado por unanimidade

• Alteração ao Plano de Urbanização da Praia de Mira – abertura do período 
de discussão pública – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação - declaração de caducidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 
01/2020/225 – Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação - declaração de caducidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 
01/2020/223 – Aprovado por unanimidade

• Proposta de ratificação de prática de ato – legalização de operação 
urbanística e emissão da autorização de utilização – proc. n.º 03/2021/144 – 
Aprovado por unanimidade
 
22.12.2021
• Transferências de competências dos municípios para as juntas de freguesia - 
freguesia de Carapelhos – Aprovado por unanimidade 

• Associação Desportiva Ala Arriba – uso temporário de espaço público, no 
âmbito do protocolo a celebrar para utilização de instalações no estádio 
municipal – Aprovado por unanimidade  

• Não exercício do direito de preferência – Lameiro, prédio rústico sito em 
Casal Sobreiro, freguesia de Mira, com confrontação a nascente com a 
vala real-artigo 16º, nº 1 da lei nº 31/2016, de 23 de agosto – Aprovado por 
unanimidade  
• Aprovação do tarifário de abastecimento público de água, saneamento de 
águas residuais para o ano de 2022 – Aprovado por maioria  

• Recrutamento de trabalhador tendente ao preenchimento de um posto 
de trabalho previsto no mapa de pessoal para o ano 2021 – Aprovado por 
unanimidade  

• Renovação de concessão do uso privativo do domínio público com a 
instalação de um quiosque sito na Avenida 25 de abril – Mira – Aprovado por 
unanimidade  
• Não exercício do direito de reversão – lote nº 14, do núcleo D, da Unidade X, 
da Zona A, do Miroásis, Freguesia da Praia de Mira e manutenção de cláusulas 
constantes do registo predial do prédio – Aprovado por unanimidade 
• Orçamento 2022 Proposta de orçamento e plano orçamental plurianual, 
opções do plano, autorização prévia para assunção de compromissos 
plurianuais e mapa de pessoal para o ano de 2022 – Aprovado por maioria

• Ratificação do protocolo de colaboração entre a Associação de 
Desenvolvimento Local da Bairrada (AD ELO) e o Município de Mira para 
constituição de um geoparque “Atlantic Geopark” – “Geoparque do Atlânico” – 
Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de despacho de cedência de crédito da Socitop, Unipessoal, Lda à 
Petroibérica, SA, e por sua vez da Petroibérica, SA à Caixa Geral de Depósitos, 
SA (Fatura FAO 2021A/61) – Aprovado por unanimidade  

• Transferência para CIM Região de Coimbra referentes à comparticipação 
do Município no projeto “Unidades Móveis de Saúde” - Encerramento da 
candidatura – Aprovado por unanimidade  

• Transferência para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-
RC) no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 
Públicos (PART) – Correção da Comparticipação Mínima - Ano 2020 – Aprovado 
por unanimidade  

• Autorização para a repartição de encargos para os anos económicos de 
2022 a 2023, bem como a emissão de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito da abertura do 
procedimento por concurso público com publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia, para “Aquisição de serviços para o sistema de gestão de Resíduos 
urbanos do Município de Mira” – Aprovado por unanimidade  

• Expansão da Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial – Polo I – 
Ampliação/Remodelação das Infraestruturas da Zona Industrial de Mira – Polo 
I – Suspensão de prazo por tempo indeterminado – ratificação de despacho – 
Aprovado por maioria  

• Atribuição de Apoio para Campanha Natalícia – Associação Empresarial de 
Mira – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de Apoio Económico no âmbito do RAESD – Processo N.º 16/2021 
(Ação Social) – Aprovado por unanimidade 

• Protocolo de colaboração, celebrado entre a Administração Regional de 
Saúde do Centro, IP e o Município de Mira – ratificação – Aprovado por 
unanimidade

• Constituição do Conselho Municipal de Educação / eleição do representante 
das Juntas de Freguesia para representação das Freguesias do Concelho no 
Conselho Municipal de Educação – Aprovado por unanimidade  

• Designação de representantes da autarquia em diversas instituições – 
Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de apoio extraordinário – Associação Cicloturista do Cabeço de 
Mira – Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de apoio extraordinário – Associação Cicloturista do Cabeço de 
Mira (Brutus Brave Lake) – Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de apoio extraordinário – Grupo de Pescadores de Sepins - 
Georges Manuel Domingues Pato – Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de apoio extraordinário – Clube Naval Povoense – atleta Mirense 
Juan Carlos Domingues Pato – Aprovado por unanimidade  

• Celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o 
Clube Domus Nostra, para uniformização de equipamentos desportivos das 
equipas de formação federadas – Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de apoio extraordinário para a organização da época desportiva – 
Associação Desportiva de Mira – Aprovado por unanimidade  

• Contrato de comodato para a cedência de prédio urbano na localidade 
de Casal São Tomé, entre o Município de Mira e Lagonense Futebol Clube – 
Aprovado por unanimidade  

• Restaurante-bar no Parque de Campismo Municipal, não ocupado por 
motivo da pandemia do covid-19 - Isenção do pagamento da segunda tranche 
da exploração de loja de conveniência – Aprovado por unanimidade  

• Celebração de parceria entre o Município de Mira e Turismo de Portugal, 
I.P., no âmbito da realização do Programa Formação + Próxima – tomada de 
conhecimento – Tomado conhecimento  

• Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da 
Praia e Lagoa de Mira – Aprovado por unanimidade  

• Aprovação do projeto Regulamento de Gestão das Praias do Município de 
Mira – Aprovado por unanimidade  

• Unidade Operativa Planeamento e Gestão K- Zona Central da Vila de Mira - 
aprovação de proposta – Aprovado por unanimidade  

• Utilização privativa do domínio publico hídrico, unidade balnear 04 na Praia 
de Mira para exploração e/ou instalação de apoio balnear (ub04) – Aprovado 
por unanimidade

• Prorrogação da emissão de nova licença temporária – Aprovado por 
unanimidade

• Elaboração do Plano de Pormenor da Videira Sul – Aprovado por 
unanimidade
• Integração de servidão no domínio público municipal – Aprovado por 
unanimidade   

• Atribuição de subsídio à Associação de Nadadores Salvadores de Mira –
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Adamastor – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
– construção de muro - proc. n.º 01/2021/920 – Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/793 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/830 – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2008/200 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 
01/2018/135 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação – retificação de deliberação ao abrigo do artigo 
174.º do código do procedimento administrativo e aprovação da legalização 
da operação urbanística - construção de muro - proc. n.º 01/2017/190 – 
Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2018/69 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/358 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 
01/2014/106 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/756 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de deliberação – aplicação da TMU e emissão de alvará em 
processo de licenciamento de obras de ampliação de capela – isenção de 
taxas – proc. n.º 01/2021/520 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2017/169 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/410 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/852 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de ratificação de prática de ato – declaração de caducidade do ato 
de licenciamento – proc. n.º 01/2017/81 – Aprovado por unanimidade  

12.01.2022
• Orçamentação e gestão das despesas com pessoal para o ano de 2022 – 
LTFP – Aprovado por unanimidade 

• Manutenção do tarifário relativo aos resíduos urbanos, para o ano de 2022 – 
Aprovado por unanimidade

• Acionamento de reserva de recrutamento para provimento de oito postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal para o ano de 2022 – Aprovado por 
unanimidade

• Designação do representante do Município de Mira na Assembleia Geral 
da “ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M, S.A” – Aprovado por 
maioria
Regulamento do Orçamento Participativo de Mira – aprovação para devida 
publicação em Diário da República – Aprovado por unanimidade

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – não exercício do direito de reversão 
- lote nº 61, do núcleo B, da unidade X, da zona A, do Miroásis, freguesia da 
Praia de Mira, copropriedade de Joana Cristina Vitorino Carinhas e Rui Pedro 

Pereira Luzio – Aprovado por unanimidade

• Autorização para uso gratuito do espaço público dos terrados das feiras 
de Mira e Portomar aos feirantes com títulos de concessão caducados – 
Aprovado por maioria

• Ratificação da prática de ato – Constituição de fundos de maneio – Ano 2022 
– Aprovado por unanimidade

• Ratificação da prática de ato – Constituição de fundos fixos de caixa para 
trabalhadores que efetuam atendimento ao público – Ano 2021 – Aprovado 
por unanimidade

• Protocolo entre o Município de Mira e Unidade Paroquial de Apoio Social 
da Praia de Mira, de cedência das instalações do antigo Jardim de Infância da 
Barra de Mira - – Aprovado por unanimidade 

• Tomada de Conhecimento de Apoio Económico de Emergência a Munícipe 
Carenciado no âmbito do RAESD – Proc. Nº 17/2021 – Tomado conhecimento

• Abertura de procedimento de classificação como monumento de interesse 
municipal (MIM), da Casa Gandaresa (futuro Centro de Interpretação da Casa 
e Cultura Gandaresa), sita na Rua dos Moliceiros, nº 12, 3070-538 Seixo – 
Aprovado por unanimidade

• Aquisição de serviços de apoio operacional ao Parque de Campismo 
Municipal de Mira – ratificação do despacho de abertura de procedimento – 
Aprovado por unanimidade

• 2.ª alteração ao Plano de Urbanização de Mira – aprovação do relatório de 
fundamentação, do regulamento e das cartas de zonamento e das unidades 
operativas de planeamento e gestão – Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de projeto de interesse relevante 
para o concelho para efeitos de enquadramento do projeto de arquitetura do 
Centro Pastoral no n.º 5 do art.º 10.º do Regulamento do Plano de Urbanização 
de Mira – processo 01/2021/352 – Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de interesse municipal de 
equipamento – edifício destinado a prestação de serviços de apoio social 
com as valências de centro de dia e serviço de apoio domiciliário – processo 
04/2022/01 – Aprovado por unanimidade

04.02.2022
• Reorganização do Arquivo Municipal – listagem de eliminação de 
documentos – Aprovado por unanimidade 
 
• Orçamento e Plano orçamental Plurianual, Opções do Plano, autorização 
prévia para assunções de compromissos plurianuais e mapa de pessoal para o 
ano 2022 - mapa de pessoal 2022 – retificação – Aprovado por unanimidade

• Direito de superfície a favor do Centro Paroquial de Solidariedade Social de 
Mira – alteração – Aprovado por unanimidade  

• Apoios para despesas correntes às Juntas e Freguesia que compõem o 
Município de Mira – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de atualização da atual transferência de competências do 
Município de Mira para a Freguesia de Mira – Aprovado por unanimidade  
 

• Proposta de atualização da atual transferência de competências do 
Município de Mira para a Freguesia do Seixo – Aprovado por unanimidade  

• Aprovação do Saldo de Gerência Orçamental – Ano 2021 – Aprovado por 
maioria 

• Transferência para a Associação Nacional das Assembleias Municipais 
(ANAM) – Quota Anual 2022 – Aprovado por unanimidade  

• Transferência para a CIM-Região de Coimbra - Quota Anual 2022 – Aprovado 
por unanimidade  

• Tomada de conhecimento de declarações de compromissos plurianuais, 
pagamentos e recebimentos em atraso - ano 2021 – Tomado conhecimento

• 1ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Autorização para a repartição de encargos para os anos económicos de 
2022 e 2023, bem como a emissão de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito de procedimento 
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a abrir para realização da empreitada de “Regeneração Urbana do Centro de 
Mira” – Aprovado por unanimidade  

• Autorização para a repartição de encargos para os anos económicos de 
2022 a 2024, bem como a emissão de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito da abertura 
do procedimento por concurso público com publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, para “Aquisição de serviços de recuperação e reflorestação 
de terrenos submetidos ao regime florestal ardidos em 2017, no âmbito da 
Candidatura PDR 2020-814-067654” – Aprovado por unanimidade 

• Empreitada de requalificação do estacionamento do Lago do Mar e Poço da 
Cruz – Suspensão de prazo – ratificação de despacho – Aprovado por maioria

• Empreitada de arruamentos e infraestruturas da Zona Industrial do Montalvo 
- aprovação de projeto, peças de procedimento e abertura de concurso 
público – Aprovado por unanimidade  

• Bolsas de Estudo do Ensino Superior no âmbito do Regulamento Municipal – 
Dúvidas e Omissões – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de Apoio Económico para Subsistência/Medicação a Agregado 
Familiar carenciado – Processo N.º 24/2017 (Ação Social) – Aprovado por 
unanimidade

• Aquisição de serviços de apoio operacional ao Parque de Campismo 
Municipal de Mira – adjudicação – Aprovado por unanimidade  

• 2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – aprovação 
do relatório de fundamentação, do regulamento e da planta de síntese – 
Aprovado por unanimidade  

• 3.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – Pólo II –
aprovação do relatório de fundamentação, do regulamento e da planta de 
implantação – Aprovado por unanimidade  

• Utilização privativa do domínio público hídrico, Unidade Balnear 07 na Praia 
de Mira para exploração e/ou instalação de Apoio Balnear (UB07) – Aprovado 
por unanimidade 
 
• Alteração ao Plano de Pormenor da Videira Norte – aprovação do relatório 
de fundamentação, do regulamento e da planta de implantação – Aprovado 
por unanimidade 
 
• Aquisição de serviços de recuperação e reflorestação no âmbito do 
restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou 
acontecimentos catastróficos, candidatura PDR 2020-814-067654, concurso 
público com publicação de anúncio no JOUE – início de procedimento, 
aprovação caderno de encargos e programa de concurso – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Processo de inspeção nº NUI/AA/OT/000 004/20.7.AOT- relatório final- 
tomada de conhecimento – Tomado Conhecimento  

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2018/191 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2017/91 – 
Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2019/266 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 
01/2020/657 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação – realização de obras de correção das anomalias 
detetadas nas obras de urbanização, com audiência prévia escrita do 
interessado –proc. n.º 30/2008/1 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2018/31 – 
Aprovado por unanimidade 

• Aceitação e declaração de interesse público municipal para efeitos de 
enquadramento de um pedido de ação de relevante interesse público ao 
abrigo do art.º 25.º do regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (decreto-lei 
n.º 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação) e submissão à Assembleia 
Municipal – processo 2022/450.20.004/1 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação – aprovação de aditamento ao catálogo de 
designações dos ficheiros digitais dos elementos instrutórios - ponto IV das 
normas de instrução de processos da área do urbanismo em formato digital – 
Aprovado por unanimidade  

14.02.2022
• Reorganização do Arquivo Municipal – listagem de eliminação de 
documentos – Aprovado por unanimidade

• Orçamento e Plano orçamental Plurianual, Opções do Plano, autorização 
prévia para assunções de compromissos plurianuais e mapa de pessoal para o 
ano 2022 - mapa de pessoal 2022 – retificação – Aprovado por unanimidade

• Direito de superfície a favor do Centro Paroquial de Solidariedade Social de 
Mira – alteração – Aprovado por unanimidade 

• Apoios para despesas correntes às Juntas e Freguesia que compõem o 
Município de Mira – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de atualização da atual transferência de competências do 
Município de Mira para a Freguesia de Mira – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de atualização da atual transferência de competências do 
Município de Mira para a Freguesia do Seixo – Aprovado por unanimidade 

• Aprovação do Saldo de Gerência Orçamental – Ano 2021 – Aprovado por 
maioria 

• Transferência para a Associação Nacional das Assembleias Municipais 
(ANAM) – Quota Anual 2022 – Aprovado por unanimidade 

• Transferência para a CIM-Região de Coimbra - Quota Anual 2022 – Aprovado 
por unanimidade 

• Tomada de conhecimento de declarações de compromissos plurianuais, 
pagamentos e recebimentos em atraso - ano 2021 – Tomado conhecimento 

• 1ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2022 – 
Aprovado por unanimidade 

• Autorização para a repartição de encargos para os anos económicos de 
2022 e 2023, bem como a emissão de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito de procedimento 
a abrir para realização da empreitada de “Regeneração Urbana do Centro de 
Mira” – Aprovado por unanimidade 

• Autorização para a repartição de encargos para os anos económicos de 
2022 a 2024, bem como a emissão de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito da abertura 
do procedimento por concurso público com publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, para “Aquisição de serviços de recuperação e reflorestação 
de terrenos submetidos ao regime florestal ardidos em 2017, no âmbito da 
Candidatura PDR 2020-814-067654” – Aprovado por unanimidade

• Empreitada de requalificação do estacionamento do Lago do Mar e Poço da 
Cruz – Suspensão de prazo – ratificação de despacho – Aprovado por maioria 

• Empreitada de arruamentos e infraestruturas da Zona Industrial do Montalvo 
- aprovação de projeto, peças de procedimento e abertura de concurso 
público – Aprovado por unanimidade 

• Bolsas de Estudo do Ensino Superior no âmbito do Regulamento Municipal – 
Dúvidas e Omissões – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de Apoio Económico para Subsistência/Medicação a Agregado 
Familiar carenciado – Processo N.º 24/2017 (Ação Social) – Aprovado por 
unanimidade 

• Aquisição de serviços de apoio operacional ao Parque de Campismo 
Municipal de Mira – adjudicação – Aprovado por unanimidade 

• 2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – aprovação 
do relatório de fundamentação, do regulamento e da planta de síntese – 
Aprovado por unanimidade

• 3.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira – Pólo II –
aprovação do relatório de fundamentação, do regulamento e da planta de 
implantação – Aprovado por unanimidade

• Utilização privativa do domínio público hídrico, Unidade Balnear 07 na Praia 
de Mira para exploração e/ou instalação de Apoio Balnear (UB07) – Aprovado 
por unanimidade 
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• Alteração ao Plano de Pormenor da Videira Norte – aprovação do relatório 
de fundamentação, do regulamento e da planta de implantação – Aprovado 
por unanimidade

• Aquisição de serviços de recuperação e reflorestação no âmbito do 
restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou 
acontecimentos catastróficos, candidatura PDR 2020-814-067654, concurso 
público com publicação de anúncio no JOUE – início de procedimento, 
aprovação caderno de encargos e programa de concurso – Aprovado por 
unanimidade

• Processo de inspeção nº NUI/AA/OT/000 004/20.7.AOT- relatório final- 
tomada de conhecimento – Tomado Conhecimento

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2018/191 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2017/91 – 
Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2019/266 
– Aprovado por unanimidade

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de aprovação 
do projeto de arquitetura, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 
01/2020/657 – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – realização de obras de correção das anomalias 
detetadas nas obras de urbanização, com audiência prévia escrita do 
interessado –proc. n.º 30/2008/1 – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2018/31 – 
Aprovado por unanimidade 

• Aceitação e declaração de interesse público municipal para efeitos de 
enquadramento de um pedido de ação de relevante interesse público ao 
abrigo do art.º 25.º do regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (decreto-lei 
n.º 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação) e submissão à Assembleia 
Municipal – processo 2022/450.20.004/1 – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – aprovação de aditamento ao catálogo de 
designações dos ficheiros digitais dos elementos instrutórios - ponto IV das 
normas de instrução de processos da área do urbanismo em formato digital – 
Aprovado por unanimidade

09.03.2022
• Autorização para compra e realização de escritura de compra e venda de 
terreno sito na Videira Sul freguesia da Praia de Mira, destinado à consolidação 
de via de comunicação – Aprovado por unanimidade 
 
• Retificação das áreas adjacentes de apoio aos lotes n.º 141 e 142 no 
loteamento sito em Videira Norte cedidas à Unidade Paroquial de Apoio Social 
da Praia de Mira – (UPAS) – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – Anúncio nº 19764/2022 de 11-
02-2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – Anúncio nº 19953/2022 de 11-
02-2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – Anúncio nº 18852/2022 de 10-
02-2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – Anúncio nº 19640/2022 de 11-
02-2022 – Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – Anúncio nº 22523/2022 de 16-
02-2022 – Aprovado por unanimidade 
 

• Transferência para a CIM-RC no âmbito do Programa de Apoio à Redução 
Tarifária nos Transportes Públicos – Ano 2021 – Aprovado por unanimidade

• Transferência para a CIM Região de Coimbra no âmbito do projeto 
“Prevenção, Controlo e Irradicação de Espécies Exóticas Invasoras” - Gestão de 
Veículo Anfíbio – Aprovado por unanimidade 
• Autorização para contração de Empréstimo EQ-BEI –Linha BEI PT2020 
–Autarquias: CENTRO-02-0853-FEDER-0000907 – Ampliação da Área de 
Localização Empresarial do Montalvo – Aprovado por unanimidade 
 
• Autorização para contração de Empréstimo EQ-BEI –Linha BEI PT2020 –
Autarquias: CENTRO-06-1203-FEDER-000129 – Reabilitação Energética da 
Piscina Municipal de Mira – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de arruamentos e infraestruturas da Zona Industrial do Montalvo 
– esclarecimentos, erros e omissões e prorrogação de prazo de entrega de 
propostas – ratificação de despachos (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade  

• Assinatura de protocolo de colaboração entre o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) e a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra, Município da Figueira da foz, Município de Cantanhede e 
Município de Mira– ratificação (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade  
• Empreitada de Reabilitação e Modernização do Mercad
o da Praia de Mira – ratificação de despacho – Aprovado por unanimidade  

• Aprovação da implantação e infraestruturas do loteamento nº. 2 da Zona 
Industrial do Montalvo – Aprovado por unanimidade  

• Celebração de parceria entre o Município de Mira e a EFTA - Escola de 
Formação Profissional de Turismo de Aveiro, no âmbito da realização de 
estágio curricular – ratificação – Aprovado por unanimidade  

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada no 
âmbito do RAESD - Proc. n.º 30/2008 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de Apoio Económico para Subsistência/Medicação a Agregado 
Familiar carenciado – Processo N.º 04/2022 (Ação Social) – Aprovado por 
unanimidade

• Atribuição de apoio económico a munícipe carenciado – proc.º 09/2017 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Atribuição de apoio económico/ processo ação social n.º 20/2014 – Aprovado 
por unanimidade 

• Atribuição de apoio económico a munícipe carenciado – proc.º 08/2009 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Apoio Económico a Munícipe Carenciada para aquisição 
de Lentes Monofocais para o Filho – Proc. N.º 29/2008 – Aprovado por 
unanimidade  

• Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada no Âmbito do 
RAESD – Proc: 29/2020 – Aprovado por unanimidade 
 
• Apoio Económico para Medicação a Munícipe Carenciado no âmbito do 
RAESD - Proc. n.º 18/2021 – Aprovado por unanimidade  
• XIV Concurso Literário Jovem destinado aos alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 
3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário do Concelho de Mira – aprovação de 
minuta de protocolo com o Agrupamento de Escolas de Mira – Aprovado por 
unanimidade  
• Tomada de Conhecimento de Apoio Económico de Emergência a Munícipe 
Carenciado no âmbito do RAESD – Proc. Nº 05/2022 – Tomado conhecimento
 
• Tomada de Conhecimento de Apoio Económico de Emergência a Munícipe 
Carenciado no âmbito do RAESD – Proc. Nº 25/2012 – Tomado conhecimento

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2021 – Aprovado 
por unanimidade  

• Atribuição de um apoio à Associação Cicloturista do Cabeço de Mira – 
Aprovado por unanimidade  

• Aquisição de serviços de recuperação e reflorestação de terrenos 
submetidos ao regime florestal ardidos em 2017, concurso público com 
publicação de anúncio no JOUE – ratificação do despacho de prorrogação 
de prazo de entrega de proposta e retificação das peças do procedimento – 
Aprovado por unanimidade  

• Emissão de nova licença temporária – Aprovado por unanimidade 
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• Ocupação domínio publico – hídrico UB05 da Praia de Mira – Aprovado por 
unanimidade
 
• Ratificação de ato - ocupação domínio publico – hídrico UB05 da Praia de 
Mira – Aprovado por unanimidade 
 
• Aplicação da TMU e emissão de alvará de autorização de utilização em 
processo de legalização de obras no edifício destinado a Creche do Centro de 
Bem Estar Infantil, Seixo de Mira, em que é requerente a Obra de Promoção 
Social do Distrito de Coimbra - isenção de taxas – Aprovado por unanimidade  

23.03.2022
Faz Público que, em cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 56.º, 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião ordinária 
do Executivo Camarário do dia 23 de março de 2022, foram tomadas as 
seguintes deliberações:
 
• Alteração do horário das reuniões ordinárias do Executivo Municipal - 
mandato 2021-2025 – Aprovado por unanimidade
  
• Cedência interesse público trabalhador ABMG – João Manuel Nascimento 
Barradas Roldão Bica– Aprovado por unanimidade
 
• Cedência interesse público trabalhador ABMG – Marco Sérgio de Oliveira 
Taipina – Aprovado por unanimidade 
 
• Não exercício do direito de reversão – lote nº 50, do núcleo A, da Unidade X, 
da zona A, do Miroásis, freguesia da Praia de Mira e manutenção de cláusulas 
constantes do registo predial do prédio – Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nº 30869/2022 de 
03-03-2022, nº 31353/2022 de 03-03-2022 e nº 34374/2022 de 08-03-2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nº 25219/2022 de 
22-02-2022, nº 27054/2022 de 24-02-2022 e nº 27080/2022 de 24-02-2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nº 30618/2022 de 
03-03-2022, nº 31618/2022 de 04-03-2022 e nº 31977/2022 de 04-03-2022 – 
Aprovado por unanimidade 

• Horários de trabalho dos trabalhadores do Município de Mira - retoma de 
horários anteriores à pandemia Covid 19 - conhecimento de despacho – 
Tomado conhecimento  
 
• Aprovação de Minuta de Contrato Comodato no âmbito da Candidatura - 
ESPAÇO COWORK NA REGIÃO DE COIMBRA – Aprovado por unanimidade

• Transferência para a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 
– Quota anual 2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Transferência para o Centro de Arbitragem e Conflitos de Consumo da 
Região de Coimbra -Comparticipação do Município de Mira para o ano 2022 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Notificação de cedência de créditos – Socitop, Unipessoal, Lda – Aprovado 
por unanimidade  

• Ratificação da prática de ato – Constituição de novos fundos fixos de caixa 
para trabalhadores que efetuam atendimento ao público – Ano 2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Transferência de verbas para as Freguesias – Eleição do Presidente da 
República em 24 janeiro 2021 – Aprovado por unanimidade 
 
• Empreitada de requalificação do estacionamento do Lago do 
Mar e Poço da Cruz – prorrogação de prazo de execução - ratificação de 
despacho – Aprovado por maioria

• Empreitada de arruamentos e infraestruturas da Zona Industrial do Montalvo 
– ratificação de despacho de adjudicação – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de execução de infraestruturas elétricas e iluminação pública da 
Zona Industrial do Montalvo – abertura de procedimento de concurso publico 
– ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro) – Aprovado por unanimidade 
 
• Empreitada de reabilitação e modernização do mercado da Praia de Mira – 
ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de setembro) – Aprovado por unanimidade

• Atribuição de apoio extraordinário – Centro Cultural da Praia de Mira – 
Secção Veteranos – Aprovado por unanimidade

• Atribuição de apoio extraordinário – Associação de Pesca Desportiva da Praia 
de Mira – Aprovado por unanimidade  
• Protocolo com Associação Nacional de Jovens na Fisioterapia – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Aquisição de serviços para o sistema de gestão de resíduos urbanos do 
Município de Mira, concurso público com publicação de anúncio no JOUE – 
ratificação do despacho de prorrogação de prazo de entrega de proposta e 
retificação das peças do procedimento nos termos do artigo 50.º do CCP – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Atribuição de toponímia na freguesia de Mira – Travessa do Montalvo – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Atribuição de toponímia na freguesia de Mira – Travessa da Fonte – Aprovado 
por unanimidade 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta da 
2.ª alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira com efeitos 
retroativos a dia 23 de novembro de 2021- Aprovado por maioria 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta da 7.ª 
alteração ao Plano Diretor Municipal de Mira com efeitos retroativos a dia 05 
de dezembro de 2021 - Aprovado por maioria 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta de 
alteração ao Plano Geral de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira com efeitos 
retroativos a dia 23 de novembro de 2021- Aprovado por maioria 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta de 
alteração ao Plano de Pormenor da Videira Norte com efeitos retroativos a dia 
23 de novembro de 2021 - Aprovado por maioria 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta de 
alteração ao Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização da 
Praia e Lagoa de Mira com efeitos retroativos a dia 05 de dezembro de 2021 - 
Aprovado por maioria  

• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta da 2.ª 
alteração ao Plano de Urbanização de Mira com efeitos retroativos a dia 23 de 
novembro de 2021 - Aprovado por maioria  

• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta de 
alteração ao Plano de Pormenor do Setor Poente de Carromeu com efeitos 
retroativos a dia 04 de janeiro de 2022 - Aprovado por maioria 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta da 3.ª 
alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Mira Pólo II com efeitos 
retroativos a dia 23 de novembro de 2021 - Aprovado por maioria 
 
• Anulação de ato e prorrogação do prazo de elaboração da proposta da 3.ª 
alteração ao Plano de Urbanização da Praia de Mira com efeitos retroativos a 
dia 09 de outubro de 2021 - Aprovado por maioria  

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) - recurso hierárquico apresentado por 
Pedaços Diversos Lda. sobre ofício 3341 - Aprovado por maioria  

12.04.2022
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I, da Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – antecipação da data de realização 
da reunião ordinária do Executivo Municipal de 13.04.2022 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Antecipação da realização da 2ª. reunião do Executivo Municipal do mês de 
abril de 2022 – Aprovado por unanimidade 

• Código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no 
trabalho – aprovação para publicação em Diário da República – Aprovado por 
unanimidade  
• Abertura de procedimento por mobilidade interna entre órgãos ou serviços 
na modalidade de mobilidade na categoria - para a carreira e categoria de 
Assistente Técnico e Assistente Operacional – Aprovado por unanimidade 
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• Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no 
Concelho de Mira – Aquisição Terreno – Artº. nº.  11140 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no 
Concelho de Mira – Aquisição de Terreno – Artº. nº.  14757 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no 
Concelho de Mira – Aquisição de Terreno – Artº. nº. 14746 – Aprovado por 
unanimidade 
• Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no 
Concelho de Mira – Aquisição de Terreno – Artº. nº. 17383 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nº 42810/2022 de 
21-03, nº 44733/2022 de 23-03, nº 45551/2022 de 24-03 e nº 45565/2022 de 
24-03 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nº 34548/2022 de 
08-03, nº 34357/2022 de 10-03, nº 38339/2022 de 14-03 e nº 36439/2022 de 
11-03 – Aprovado por unanimidade 
 
• Empreitada de infraestruturas elétricas e iluminação pública da Zona 
Industrial do Montalvo – ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I 
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de arruamentos e infraestruturas da Zona Industrial do Montalvo 
– ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo i da lei nº. 75/2013, de 
12 de setembro – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de regeneração urbana do centro de Mira – ratificação de 
despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) 
– Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de requalificação da Escola Secundária de Mira Dr.ª Maria 
Cândida – ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade  

• Expropriação de terreno de João Evangelista Santos Morais na Rua da Fonte 
em Mira – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada “Reabilitação e Modernização do Mercado da Praia de Mira” – 
ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de setembro – Aprovado por unanimidade  

• Proposta para Apoio Económico a Munícipe Carenciado para Realização de 
Obras de Adaptação da Habitação no âmbito do RAESD - Proc.º 03/2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciado no 
âmbito do RAESD - Proc. 30/2014 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Apoio Económico para Aquisição de óculos a Munícipe 
Carenciada no âmbito do RAESD - Proc. 06/2022 – Aprovado por unanimidade

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciado no 
âmbito do RAESD - Proc.º 06/2019 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada no 
âmbito do RAESD - Proc. 10/2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada – 
Proc. N.º 08/2022 – Aprovado por unanimidade  

• Tomada de Conhecimento de Apoio Económico de Emergência a Munícipe 
Carenciado no âmbito do RAESD – Proc. N.º 2/2019 – Tomado conhecimento 

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada – 
Proc. N.º 36-A/2007 - – Aprovado por unanimidade 
 
• Atribuição de subsídio para pagamento de passes escolares a alunos 
carenciados, fora da escolaridade mínima obrigatória para o ano letivo 
2021/2022 – Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de apoio extraordinário – Confraria Nabos e Companhia – 
realização da XVI Feira dos Grelos – Aprovado por unanimidade  
• Ratificação de ato - celebrações pascais - corte de estrada – Aprovado por 
unanimidade  

• Ratificação de ato - corte de estrada - transporte e encaminhamento de 
areias – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de ato - corte de estrada- “Empreitada de execução da Eurovelo 1 
da CIMRC” – Aprovado por unanimidade 
 
• 3.ª alteração ao Plano de Urbanização da Praia de Mira – aprovação do 
resultado da discussão pública e da proposta de alteração – Aprovado por 
unanimidade 

• Ratificação de ato - Aprovação do protocolo condições de contratação e 
funcionamento das equipas de intervenção permanente entre a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Câmara Municipal de Mira 
e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Subsídio extraordinário à AHBVMira para reparação de viaturas de socorro 
emergência – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/206 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2021/773 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de ratificação de prática de ato – declaração de caducidade da 
licença sem audiência prévia do interessado (a seu pedido), nos termos do n.º 
3 do art.º 35.º do anexo i da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação – proc. n.º 01/2018/98 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de ratificação de prática de ato – declaração de caducidade da 
licença sem audiência prévia do interessado (a seu pedido), nos termos do n.º 
3 do art.º 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação – proc. n.º 01/2017/67 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2015/22 – 
Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – alvarás cujo prazo 
terminou durante o ano de 2021, janeiro de 2022 e fevereiro de 2022 – 
Aprovado por unanimidade

20.04.2022
• 1ª alteração ao mapa de pessoal para 2022 - transferência de competências 
em matéria de educação e implementação do suplemento de penosidade e 
insalubridade – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação – Aprovado por maioria 
 
• 2ª Revisão Orçamental e 2ª Revisão às GOPS – Ano 2022 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Aprovação dos Documentos de Prestação de Contas do ano 2021 e do 
Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais – Aprovado por maioria

• Transferência financeira para a ABMG, EIM, SA - Equilíbrio dos resultados do 
ano 2021 – Aprovado por maioria  

• Normas de Funcionamento das Festas de São Tomé de Mira 2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de ato - atividade religiosa - corte de estrada – Aprovado por 
unanimidade

11.05.2022
• Plano de Gestão de Riscos de Gestão Incluindo de Corrupção e Infrações 
Conexas do Município de Mira – Atualização e Relatório de Execução Anual – 
Tomado conhecimento

• Não exercício do direito de reversão – lote nº 74 do núcleo A, da Unidade X, 
da zona A, do Miroásis, freguesia da Praia de Mira e manutenção de cláusulas 
constantes do registo predial do prédio – Aprovado por unanimidade

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no Portal Casa Pronta – anúncio nº 51294/2022 de 04-
04 – Aprovado por 



• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no Portal Casa Pronta – anúncio nº 64128/2022 de 27-
04 – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência - lote nº 17, do núcleo D, da unidade X, da zona A, do 
Miroásis, freguesia da Praia de Mira, propriedade de Jorge de Jesus Pita Gros 
Gomes, prédio penhorado e sujeito a leilão eletrónico no âmbito do processo 
de execução 865/19.2T8SRE – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro, na atual redação) – acordo para constituição 
de agrupamento de entidades adjudicantes entre os municípios de Góis, 
Mealhada e Mira ao abrigo da alínea a) do nº1, do artigo 39º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua atual redação – Aprovado por unanimidade

• Empreitada “Reabilitação e Modernização do Mercado da Praia de Mira” – 
ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de setembro) – Aprovado por unanimidade 

• Empreitada de Ampliação de Infraestruturas da Zona Industrial Polo 
I – Sinalização vertical e Horizontal – Suspensão de prazo por tempo 
indeterminado – ratificação de despacho – Aprovado por unanimidade

• Empreitada de execução de infraestruturas elétricas e iluminação pública da 
Zona Industrial do Montalvo – ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do 
anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade 

• Aprovação de minuta de Contrato de Delegação de Competências entre 
o Município de Mira e o Agrupamento de Escolas de Mira – Aprovado por 
unanimidade

• Atribuição de apoio extraordinário – Associação de Idosos Mirense – 
Aprovado por unanimidade 

• Atribuição de apoio extraordinário - Comissão de Fitados da Universidade de 
Coimbra do Curso de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra – 
aprovado por unanimidade 

• Celebração de protocolo no âmbito do “Encontro Nacional de Estudantes de 
Enfermagem 2022” – Aprovado por unanimidade 

• Aquisição de serviços para o sistema de gestão de resíduos urbanos do 
Município de Mira - ratificação do despacho de adjudicação – Aprovado por 
unanimidade 

• Aprovação do projeto Regulamento de Gestão das Praias do Município de 
Mira – proposta final – Aprovado por unanimidade 

• Atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mira – Aprovado por unanimidade 
 
• Proibição de queimas e queimadas durante o período de 1 de junho a 30 de 
setembro – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de ato - interrupção de circulação rodoviária - implementação de 
sistemas de medição, controlo e gestão nos sistemas de abastecimento de 
água no Município de Mira - aprovação do plano de sinalização temporário e 
ocupação da via publica – Aprovado por unanimidade 

• Protocolo entre o Município de Mira e o Exército Português – Regimento 
de Engenharia nº3 para limpeza do sistema hídrico de Mira – Aprovado por 
unanimidade

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/82 – Aprovado por 
unanimidade 
• Proposta de de
liberação – aprovação da legalização da operação urbanística – acabamentos 
exteriores – proc. n.º 01/2022/267 – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/268 – Aprovado por 
unanimidade 

25.05.2022
• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no Portal Casa Pronta – anúncios nº 62968/2022, de 
26-04, nº 64134/2022, de 27-04, nº 62920/2022, de 27-04 e nº 64571/2022, de 
27-04 – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no Portal Casa Pronta – anúncios nº 69248/2022, de 
05-05, nº 69543/2022, de 10-05, e nº 69554/2022, de 05-05 – Aprovado por 
unanimidade 

• Isenção de pagamento de taxas pela realização do Torneio Regional de 
Benjamim e Campeonato Regional de Patinagem Livre da APC - ratificação 
de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de 
setembro, na atual redação – Aprovado por unanimidade 

• Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no 
Concelho de Mira – Aquisição de Terreno – Art.º n.º 14757 – Retificação à 
deliberação tomada em reunião de Câmara de 12.04.2022 – Aprovado por 
unanimidade 

• Reparação, Manutenção e Pavimentação de Arruamentos e Ciclovias no 
Concelho de Mira – Aquisição de Terreno – Art.º n.º 14746 - Retificação à 
deliberação tomada em reunião de Câmara de 12.04.2022 – Aprovado por 
unanimidade  

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – acordo para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes entre os Municípios de Mealhada, 
Góis e Mira ao abrigo da alínea a) do nº1, do artigo 39º do Código dos 
Contratos Públicos, na sua atual redação (teatro satírico) – Aprovado por 
unanimidade 

• Hasta pública para atribuição dos espaços de Apoio às Festas de S. Tomé a 
decorrer de 21 a 25 de julho de 2022 – Aprovado por unanimidade 

• 2ª. alteração ao Mapa de pessoal para 2022 – Aprovado por maioria 

• Retificação da deliberação de 20-04-2022 da Câmara Municipal – 
Transferência financeira para a ABMG – Equilíbrio de resultados 2021 – 
Aprovado por maioria
 
• 3ª Revisão Orçamental e 3ª Revisão às GOP’s – Ano 2022 – Aprovado por 
unanimidade 

• Empreitada de execução de infraestruturas elétricas e iluminação pública da 
Zona Industrial do Montalvo – ratificação de despachos (nº. 3 do artº. 35º. do 
Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade 

• Aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Mira – 
Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de Despacho de Protocolo de colaboração com a Associação 
Desportiva de Mira (ADM) – GAUM (Grupo de Atletas Unidos de Mira), 
no âmbito do Acolhimento de Provas de Patinagem Artística no Pavilhão 
Municipal de Desportos de Mira – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária (Concerto Solidário e 
Festa d’Alegria) – corte de estrada - Portomar – Aprovado por unanimidade
 
• Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária (Fado Flamenco) – 
corte de estrada - Seixo de Mira– Aprovado por unanimidade 

• Ratificação – 41º Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem – 
Aprovado por unanimidade 

• Ratificação - alteração de circulação rodoviária em Carapelhos - corte de 
estrada- XVI Feira dos Grelos – Aprovado por unanimidade 

• Atribuição de subsídio à Associação de Nadadores Salvadores de Mira –
Adamastor – Aprovado por unanimidade 

• Prorrogação da emissão de licença temporária – Unidade Balnear 02 – 
Aprovado por unanimidade 

• Prorrogação da emissão de licença temporária – Unidade Balnear 11 – 
Aprovado por unanimidade 

• Utilização privativa do domínio público hídrico, na Praia de Mira – Unidade 
Balnear 04 para exploração e/ou instalação de apoio balnear - edital 89/2021 – 
Aprovado por unanimidade 

• Aquisição de serviços de recuperação e reflorestação de terrenos 
submetidos ao regime florestal ardidos em 2017, concurso público com 
publicação de anúncio no JOUE – adjudicação e aprovação de minuta de 
contrato – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
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e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2020/205 – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/154 – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
– construção de muro - proc. n.º 01/2022/422 – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de deliberação – receção definitiva das obras de urbanização 
e libertação da restante caução – proc. n.º 02/2003/18 – Aprovado por 
unanimidade 

08.06.2022
• Contrato antenas – aprovação de minuta de contrato de arrendamento – 
Ponto retirado da ordem do dia para posterior deliberação 

• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nº 72207/2022, de 11-
05, nº 75356/2022, de 16-05, e nº 79628/2022, de 21-05 e não manifestação 
do município no portal Casa Pronta – anúncio Casa Pronta nº 73391/2022, de 
11-05 – Aprovado por unanimidade

• Ratificação de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação – Aprovado por unanimidade 

• Isenção de pagamento de taxas pela realização do «IV Estágio Desportivo 
ISP – ANK» ratificação de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei 
nº. 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação – ratificação de despacho – 
Aprovado por unanimidade 

• Recrutamento de trabalhadores tendente ao preenchimento de vários 
postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal para o ano de 2022- 
ratificação de despacho – Aprovado por maioria 

• Ocupação de um posto de trabalho, por acionamento da reserva de 
recrutamento constituída no procedimento concursal comum para ocupação 
de três (3) postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado — termo resolutivo certo da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de atividade de Pedreiro 
publicado no diário da república, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2021 - 
ratificação de despacho – Aprovado por unanimidade 

• Abertura de procedimento por mobilidade interna entre órgãos ou serviços 
na modalidade de mobilidade na categoria - para a carreira e categoria de 
Técnico Superior, na área de Direito - ratificação de despacho – Aprovado por 
maioria

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a Munícipe Carenciada no 
âmbito do RAESD – Proc. N.º 24/2007 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Atribuição de Tarifa Social de Água a Munícipe (NIF:193 319 
640) – Aprovado por unanimidade

• Proposta para atribuição de Tarifa Social de Água a Munícipe (NIF: 139 209 
581) – Aprovado por unanimidade  

• Apoio aos refugiados da Ucrânia – Aprovado por unanimidade  

• Lista de Ordenação Final dos Candidatos a Bolsas de Estudo do Ensino 
Superior no âmbito do Regulamento Municipal para o Ano Letivo de 
2021/2022 – Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de despacho de atribuição de subsídio ao Agrupamento de 
Escolas de Mira para apoio aos alunos dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico no âmbito da realização de visitas de estudo durante o 
ano letivo 2021/2022 – Aprovado por unanimidade  

• Tomada de Conhecimento - Apoio de Emergência para subsistência a 
munícipe carenciado no âmbito do RAESD - Proc.º N.º 109/2009 – Tomado 
conhecimento  

• Aquisição de serviços de confeção e fornecimento de refeições e lanches 
escolares para o ano letivo 2022/2023 - lote 4 (acordo quadro para 
fornecimento de refeições escolares da central de compras da comunidade 
intermunicipal da região de coimbra) – inicio do procedimento – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 - Associação 
Desportiva de Mira – Aprovado por unanimidade 
 

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – 
Agrupamento de Escolas de Mira – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Núcleo de 
Karaté de Mira – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – 
Associação Sócio Cultural da Valeirinha – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – João 
Rumor – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Neide 
Guedes – Aprovado por unanimidade  

• Áreas dos apoios balneares- época 2022 – Aprovado por unanimidade 

• Aquisição de veículo anfíbio - concurso público com publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia – início de procedimento – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/303 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de deliberação – declaração de caducidade do ato de 
licenciamento, com audiência prévia dos interessados – proc. n.º 01/2019/18 – 
Aprovado por unanimidade 

22.06.2022
• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo i à lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal casa pronta – anúncios nº 83237/2022, de 
28-05, nº 82522/2022, de 26-05, e nº 80443/2022, de 23-05. – Aprovado por 
unanimidade

• Abertura de concurso para atribuição dos terrados da feira de Portomar – 
setor alimentar. – Aprovado por unanimidade  

• Ocupação de um posto de trabalho, por acionamento da reserva de 
recrutamento constituída no procedimento concursal comum para ocupação 
de sete (7) postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado — termo resolutivo certo da 
carreira/categoria de assistente operacional, na área de atividade de auxiliar 
de serviços gerais para a subunidade orgânica-secção de educação ensino 
e ação  social, da divisão de educação cultura  e desporto – ref. C,  publicado 
no diário da república, 2.ª série, n.º 87, de 5 de maio de 2021 - ratificação de 
despacho – Aprovado por maioria  

• Transferências para a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) – Aprovado por unanimidade  
• Prestação de Contas Consolidadas do ano económico de 2021 – Aprovado 
por maioria

• Empreitada de reabilitação e modernização do mercado da praia de mira – 
ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da lei nº. 75/2013, de 12 
de setembro – Aprovado por unanimidade 
 
• Sede do Grupo Motard “Montar para Viver” – Aprovação do Projeto de 
arquitetura e dos projetos das especialidades e requisitos de constituição da 
propriedade horizontal. – Aprovado por unanimidade 
 
• Assinatura do aditamento ao contrato de objetivos quantitativos da 4.ª Edição 
do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do Município de Mira, referente à 
prorrogação de funcionamento no período de 01 de junho de 2022 a 28 de 
fevereiro 2023 a tempo parcial – ratificação – Aprovado por unanimidade 

• Aquisição de serviços de confeção e fornecimento de refeições e lanches 
escolares para o ano letivo 2022/2023 - lote 4 (acordo quadro para 
fornecimento de refeições escolares da central de compras da comunidade 
intermunicipal da região de Coimbra) - ratificação retificação anexo – Aprovado 
por unanimidade 
 
• Atribuição de apoio extraordinário – Associação Cicloturista do Cabeço de 
Mira – Brutus Brave Lake – Aprovado por unanimidade 
 
• Celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a 
Associação Cultural e Recreativa de Seixo de Mira, para uniformização de 
equipamentos desportivos. – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de Louvor – Reconhecimento Desportivo e Cultural 2022 – 
Francisco Graça e Miguel Lopes – Aprovado por unanimidade 
 

09 | Separata de janeiro 2023 do Boletim Municipal



• Atribuição de apoio extraordinário – Casa do Benfica em Mira – Torneio Pool 
Português – Aprovado por unanimidade 
 
• Celebração de Protocolo com a Associação Sociocultural, Desportiva e 
Recreativa de Colmeal | União Desportiva, Recreativa Pinheiro Manso e 
Associação, Cultural e Recreativa da Lentisqueira no âmbito da candidatura ao 
Programa “Bairros Saudáveis” – Ponto retirado da ordem do dia para posterior 
deliberação  

• Celebração de protocolo com a Associação de Melhoramentos e Cultural de 
Carromeu no âmbito da realização das Festas de São Tomé de Mira 2022 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Declaração de Interesse Público Municipal do Projeto – Mira Walking Trails – 
Ponto retirado da ordem do dia para posterior deliberação  

• Ratificação de ato- alteração de circulação rodoviária (festa da amizade) – 
corte de estrada- Portomar – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. N.º 01/2021/23 – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. N.º 01/2022/344 – Aprovado por 
unanimidade  

13.07.2022
• Supressão da realização de reuniões ordinárias do Executivo Municipal, dos 
meses de julho e agosto de 2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Autorização de venda do lote n.º 45, núcleo c, unidade x da zona a do plano 
geral de urbanização da praia e lagoa de mira – Aprovado por unanimidade
• Escritura de compra e venda de moinho e terreno sitos na lagoa, freguesia 
de mira. – Aprovado por unanimidade  

• Homenagem aos trabalhadores do município de mira que passaram á 
situação de aposentados (janeiro de1985 a junho de 2022) – Aprovado por 
unanimidade

• Supressão da Feira de Mira – 23 de julho de 2022 – Aprovado por 
unanimidade  

• Acordo de transferência de competências de gestão de património 
imobiliário público nos termos do decreto-lei 106/2018 de 29 novembro - 
aprovação de minuta – Aprovado por unanimidade
  
• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo i à lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal casa pronta – anúncios nº 96595/2022, de 
21-06, nº 96650/2022, de 21-06, nº 97353/2022, de 22-06, nº 102229/2022, de 
30-06 e nº 102239/2022, de 04-07 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo i à lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal casa pronta – anúncios nº 87157/2022, de 
03-06, nº 89425/2022, de 07-06, e nº 92001/2022, de 12-06 – Aprovado por 
unanimidade

• Renegociação e alteração dos contratos de arrendamento para fins não 
habitacionais com vista à manutenção da instalação de infraestruturas 
passivas aptas ao alojamento de redes de telecomunicações eletrónicas e 
outros dispositivos em domínio público municipal – contratos 029n4-mira, 
088n4-praia de mira e 05bl007 Miravillas M – Aprovado por unanimidade 
 
• Retificação de deliberação tomada em Reunião de Câmara de 11/05/2022 
não exercício do direito de reversão – lote nº 74 do núcleo a, da unidade x, da 
zona a, do Miroásis, Freguesia da Praia de Mira e manutenção de cláusulas 
constantes do registo predial do prédio – Aprovado por unanimidade  

• Proposta para Apoio Económico para Subsistência – Proc. N.º 12/2022 – 
Aprovado por unanimidade  

• Aquisição de serviços de confeção e fornecimento de refeições e lanches 
escolares para o ano letivo 2022/2023 - lote 4 (Acordo Quadro para 
fornecimento de refeições escolares da Central de Compras da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra) - ratificação prorrogação de prazo de 
entrega de propostas – Aprovado por unanimidade 
 
• Feira de Velharias – Aprovado por unanimidade
  
• Áreas do apoio balnear UB04 - Poço da Cruz - época 2022 – Aprovado por 
unanimidade  

• Utilização privativa do domínio publico hídrico, Unidade Balnear 03 na Praia 
do Poço da Cruz para exploração e/ou instalação de apoio balnear (UB03) – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Corte estrada - Rua do Cemitério- realização de um evento (batizado)- 
processo nº2022/450.10.221/27 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de ato – alteração de circulação rodoviária – “Noite de Santos 
Populares” – Carapelhos – Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de ato – alteração de circulação rodoviária – “Festa em honra de 
S. Pedro 2022” – Colmeal – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – António 
Reis – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Camila 
Grego – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Francisco 
Graça e Miguel Lopes – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Gustavo 
Monteiro, Joana Fernandes e André Veríssimo – Aprovado por unanimidade

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Juan Pato 
– Aprovado por unanimidade  

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Luís 
Patrão – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Vasco 
Inocêncio – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Lucas 
Teixeira e Luís Pereira – Aprovado por unanimidade  

14.09.2022
• Aprovação do tarifário de abastecimento público de água, saneamento de 
águas residuais para o ano de 2023 – Aprovado por maioria 
 
• Fixação da taxa do IMI, IRS, derrama e direito municipal de passagem a 
liquidar em 2023 – Aprovado por unanimidade  

• Fixação da taxa de IMI para prédios de sujeitos passivos com dependentes a 
cargo - 2023 (IMI famílias) – Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de prática de ato – abertura de procedimento de mobilidade 
interna na carreira/ categoria Técnico Superior – ação social e assistente 
operacional - auxiliar de ação educativa – Aprovado por maioria 
 
• Hasta pública visando a adjudicação do direito de arrendamento para 
fins não habitacionais do bar da Piscina Municipal de Mira – Aprovado por 
unanimidade

• 4ª Revisão Orçamental e 4ª Revisão às GOPs do ano 2022 – Aprovado por 
maioria   
 
• Empreitada de requalificação da Escola Secundária de Mira Dr.ª Maria 
Cândida – ratificação de despacho (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro) – Aprovado por unanimidade  

• Empreitada de Requalificação do Centro de Saúde de Mira – Não adjudicação 
– Aprovado por unanimidade  

• Redução das comparticipações familiares das atividades de animação e 
apoio à família para o ano letivo 2022/2023 – Aprovado por unanimidade  

• Retificação contrato de delegação de competências entre o Município de 
Mira e o Agrupamento de Escolas Mira – Aprovado por unanimidade 
 
• Aprovação de normas - setor de exposição e venda de produtos 
artesanais, XXIII Mostra Gastronómica da Região da Gândara – Aprovado por 
unanimidade  
• Celebração de protocolo entre a AD ELO - Associação de Desenvolvimento 
Local da Bairrada e Mondego e o Município de Mira e – “VIRTUALL (simbiose 
entre inovação, envelhecimento e qualidade de vida) 2023/24” – Aprovado por 
unanimidade  

• Agrupamento de Entidades Adjudicantes - Procedimento de concurso 
público para aquisição de serviços de elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Social e Carta Social da Região de Coimbra - Aprovação 
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do relatório final do júri, aprovação da decisão de adjudicação e minuta do 
contrato – Aprovado por unanimidade  

• Declaração de interesse municipal do projeto “MIRA WALKING TRAILS” – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária – corte estrada- festas 
em honra de S. Paio – Cavadas – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária – corte estrada festas 
em honra da Nossa Sra. Boa Viagem – Leitões – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária – corte estrada festas 
em honra da Nossa Sra. do Carmo – Portomar – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de ato - alteração de circulação rodoviária/corte estrada- 
Ermida– “festas em honra da Nossa Senhora do Ó” – 2022 – Aprovado por 
unanimidade

• Criação de um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade 
reduzida
• Atribuição de toponímia na freguesia do Seixo – Aprovado por unanimidade 

• Adenda ao contrato n.º 25/22 de “aquisição de serviços de recuperação e 
reflorestação de terrenos submetidos ao regime florestal ardidos em 2017 – 
candidatura PDR2020-814-067654” – ratificação de despacho – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/488 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/508 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de deliberação – aprovação da legalização da operação urbanística 
– construção de muro confinante com a via pública - proc. n.º 01/2022/536 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/722 – Aprovado por 
unanimidade  

28.09.2022
• Suspensão de venda no cemitério municipal talhão 13 e 14 no sector 03 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Intenção do Município de Mira de solicitar ao governo declaração de 
utilidade pública de expropriação, com carácter urgente, para a execução da 
empreitada de expansão da área de desenvolvimento tecnológico e industrial 
- Polo I – Aprovado por unanimidade 
 
• Adenda ao protocolo de colaboração - obras de remodelação do Centro de 
Saúde de Mira - aprovação de adenda – Aprovado por unanimidade 

• Carta de intenção de geminação entre os Municípios de Mira e Differdange – 
Tomada de conhecimento – Tomado conhecimento  

• Autorização para a repartição de encargos para os anos económicos de 
2022 a 2026, bem como a emissão de autorização prévia para assunção de 
compromissos plurianuais para os mesmos anos, no âmbito da abertura do 
procedimento para “Locação Operacional de 02 viaturas elétricas” ao abrigo 
do Fundo Ambiental Aviso n.º 12381/2019 – Aprovado por maioria 
 
• Revogação da autorização de contratar: Operação de financiamento com o 
Banco Comercial Português, SA, para contrato de locação financeira (leasing), 
com opção de compra, de duas viaturas elétricas – Aprovado por unanimidade 

• Autorização para candidatura a empréstimos de médio e longo prazo à Linha 
BEI Autarquias P-2020 para as operações CENTRO-03-5673-FEDER-000358 
- Requalificação da Escola Secundária Dra. Maria Cândida e CENTRO-07-2316-
FEDER-00315 - Reabilitação da Rua Óscar Moreira da Silva/Rua do Liceu – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Retificação da proposta da 4ª Revisão Orçamental e 4ª Revisão às GOPs do 
ano 2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Empréstimo de Médio e Longo Prazo até ao montante de 92.250,00€ 
destinado à aquisição de veículo pesado de transporte de crianças e jovens 
– Adjudicação, Autorização para Assunção de Compromissos Plurianuais, 
bem como aprovação da minuta do contrato de empréstimo – Aprovado por 
unanimidade  

• Relatório de fiscalização semestral sobre a situação económica e financeira 
do Município – 1º Semestre de 2022 – Tomado conhecimento  

• Protocolo de colaboração técnica e financeira para “reabilitação do açude da 
Videira Sul e do açude do Casal de S. Tomé” na bacia hidrográfica RH Vouga – 
Aprovação de minuta – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de Aprovação de Minuta de Protocolo entre o Município de Mira e 
a AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, no 
âmbito do projeto “MoverMira 4G” – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Apoio Económico para Subsistência a munícipe carenciada no 
âmbito do RAESD - Proc. 06/2016 – Aprovado por unanimidade 
 
• Celebração de Protocolo com a Associação Sócio-Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Colmeal; União Desportiva, Recreativa Pinheiro Manso e 
Associação, Cultural e Recreativa da Lentisqueira no âmbito da candidatura ao 
Programa “Bairros Saudáveis” – Aprovado por unanimidade 
 
• Atribuição de subsídio anual a associações/coletividades do concelho – ponto 
retirado da ordem do dia para posterior deliberação 
 
• Minuta de protocolo entre o Município de Mira e a empresa FLATLANTIC – 
Aprovado por unanimidade  

• Processo de inspeção nº NUI/AA/OT/000 004/20.7.AOT- relatório follow-up - 
tomada de conhecimento – Tomado conhecimento 
 
• Proposta de definição dos valores dos seguros de responsabilidade civil 
relativos a uma instalação de armazenagem de combustíveis para consumo 
próprio com capacidade de 22 000 L – classe A2 – e rede de distribuição – 
proc. n.º 23/2022/2 – Aprovado por unanimidade  

• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/829 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta de deliberação – aprovação da legalização da operação urbanística 
– construção de muro - proc. n.º 01/2022/864 – Aprovado por unanimidade

12.10.2022
• Adiamento da realização da 2ª. reunião do Executivo Municipal do mês de 
outubro de 2022 – Aprovado por unanimidade  

• Alteração do horário de realização das reuniões ordinárias do Executivo 
Municipal – Aprovado por unanimidade  

• Aquisição por usucapião e autorização para outorga de escritura de 
justificação notarial – Aprovado por unanimidade 
 
• Alargamento da estrada no Ramalheiro - aquisição de parcela – expropriação 
amigável parcial – Aprovado por unanimidade  

• Hasta pública visando a adjudicação do direito de arrendamento para 
fins não habitacionais do bar da Piscina Municipal de Mira – conhecimento 
procedimento deserto – Tomado conhecimento  

• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no Portal Casa Pronta – anúncios nº 142770/2022, de 
14-09 e nº 144313/2022, de 19-09 – Aprovado por unanimidade  

• Ratificação de despacho - prática de ato ao abrigo do nº. 3, do artigo 35º. do 
anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação – Aprovado por 
maioria  

• Ratificação de despacho - Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências na CIM-RC para realização da “Eurovelo 1 - Rota da Costa 
Atlântica” - Aprovação de Trabalhos Complementares – Aprovado por 
unanimidade  

• Empreitada de execução de infraestruturas elétricas e iluminação pública da 
Zona Industrial do Montalvo - prorrogação do prazo de execução – Aprovado 
por unanimidade  

• Empreitada de remodelação do Estádio Municipal - 2.ª Fase - Revisão de 
Preços – Aprovado por maioria  

• Empreitada de ampliação de infraestruturas de iluminação pública e 
drenagem de águas pluviais nos parques de estacionamento do poço da Cruz 
e do Lago do Mar - Revisão de Preços – Aprovado por maioria  

• Empreitada de Requalificação do Estacionamento do Lago do Mar e Poço da 
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Cruz - Revisão de Preços – Aprovado por maioria 

• Empreitada de reformulação de interseção da EN 234 Km 1+430 – Rotunda 
do Matadouro - Revisão de Preços – Aprovado por maioria  

• Hidroterapia para alunos com necessidades educativas especiais da Unidade 
de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos com Perturbações do 
Espetro do Autismo do Agrupamento de Escolas de Mira durante o ano letivo 
2022/2023 – Aprovado por unanimidade 
 
• Celebração de protocolo – hipoterapia para crianças com necessidades 
educativas especiais do Agrupamento de Escolas de Mira durante o ano letivo 
2022/2023 – Aprovado por unanimidade 
 
• Atribuição de subsídio para passes escolares a alunos carenciados da Obra 
do Frei Gil, fora da escolaridade mínima obrigatória durante o ano letivo 
2022/2023 – Aprovado por unanimidade  

• Atribuição de subsídio para passes escolares a alunos matriculados em 
escolas fora do concelho de Mira para o ano letivo 2022/2023 – Aprovado por 
unanimidade 
 
• Proposta para Atribuição de Tarifa Social de Água a Munícipe – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta para Atribuição de Tarifa Social de Água a Munícipe Carenciado – 
Proc. 4/2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Apoio Económico para Tratamento Dentário a Munícipe 
Carenciado no âmbito do RAESD - Proc.º 56/2009 – Aprovado por 
unanimidade  
• Atribuição de apoio económico a munícipe carenciado – proc.º 10/2019 – 
Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Francisco 
Graça e Alexandre Mestre – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Juan Pato 
– Aprovado por unanimidade 
 
• Comunicação da transmissão de licença de utilização dos recursos hídricos 
– ocupação do DPH por apoio de Praia no Poço da Cruz – Praia de Mira – 
Aprovado por unanimidade

09.11.2022
• Ratificação de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do Anexo I à Lei nº. 
75/2013, de 12 de setembro, na atual redação – adjudicação do direito de 
arrendamento para fins não habitacionais do bar da Piscina Municipal de Mira 
– Aprovado por maioria  

• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no Portal Casa Pronta – anúncios nºs 159323/2022, 
de 17-10, 162517/2022, de 19-10 e 163517/2022, de 19-10 – Aprovado por 
unanimidade

• Empreitada de reabilitação e reconversão de estrutura abandonada 
– Mercado de Mira - prorrogação do prazo de execução da empreitada - 
ratificação (nº. 3 do artº. 35º. do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro) 
– Aprovado por maioria  

• Acordo de colaboração - projetos locais promotores de qualificações de nível 
B1/B2/B3 entre CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e 
Património e Câmara Municipal de Mira – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta para Atribuição de Tarifa Familiar de Água a Munícipe – Aprovado 
por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/905 – Aprovado por 
unanimidade  

23.11.2022
• Antecipação da data de realização da 1ª. reunião ordinária do Executivo 
Municipal de dezembro de 2022 – Aprovado por unanimidade 
 
• Expropriação amigável para a execução da empreitada de expansão da 
Área de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial - Polo I – Aprovado por 
unanimidade

• Prescrição oficiosa de dívidas por taxas, tarifas e preços – Aprovado por 
maioria  

• Ratificação de prática de ato (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncio nºs 166389/2022, de 
26-10 – Aprovado por unanimidade 
 
• Ratificação de prática de atos (nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação) – manifestação de não exercício do 
direito de preferência no portal Casa Pronta – anúncios nºs 168887/2022, 
de 03-11, 170955/2022, de 03-11 e 171166/2022, de 04-11 – Aprovado por 
unanimidade

• Alteração do Plano de Investimentos 2021/22 – ABMG – Aprovado por 
unanimidade  

• Proposta para Atribuição de Tarifa Social de Água a Munícipe – Aprovado por 
unanimidade 

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – ACD 
Lentisqueira – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – 
Associação Desportiva de Mira – Aprovado por unanimidade 

• Proposta de louvor – reconhecimento desportivo e cultural 2022 – Diogo 
Oliveira– Aprovado por unanimidade 
 
• Delegação do município na CIM-RC das competências relativas à função de 
entidade gestora da AIGP – Aprovado por unanimidade  

• Procedimento de avaliação de impacte ambiental - estudo prévio “fase III da 
Unidade Aquícola em Mira” – emissão de parecer no âmbito da avaliação de 
impacto ambiental – Aprovado por unanimidade 
 
• Revisão do Plano de Pormenor da Zona A do Plano Geral de Urbanização 
da Praia e Lagoa de Mira – proposta de plano, regulamento e relatório de não 
sujeição a avaliação ambiental estratégica – Aprovado por unanimidade 

• Ratificação de ato - proposta de manutenção das águas balneares e duração 
da época balnear 2023 – Aprovado por unanimidade 
 
• Proposta de deliberação - aprovação da legalização da operação urbanística 
e emissão da autorização de utilização - proc. n.º 01/2022/1030 – Aprovado 
por unanimidade 

30.11.2022
• Ratificação de prática de ato - nº. 3, do artº. 35º. do anexo I à Lei nº. 75/2013, 
de 12 de setembro, na atual redação - atribuição dos locais fixos de venda 
ambulante, na Praia de Mira – passagem de ano 2022/2023 – Aprovado por 
maioria

• Proposta de orçamento e plano orçamental plurianual, opções do plano, 
autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais e mapa de 
pessoal para o ano de 2023 – Aprovado por maioria 
 
• Nomeação auditor externo, responsável pela certificação legal de contas do 
Município de Mira – Aprovado por unanimidade
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