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Quinze dias depois das últimas eleições autárquicas 
a tragédia bateu-nos à porta. É em momentos destes 
que se revela a fibra de um povo. Fomos fortes, mui-
to fortes. Durante horas, muitas horas, soubemos cui-
dar-nos e cuidarmo-nos uns dos outros. Infelizmente 
tivemos de o fazer sozinhos dado que nenhuma ajuda 
externa nos acudiu.

Hoje, vários meses volvidos, já com alguma distância, 
só posso sentir um orgulho imenso nas gentes que me 
elegeram para servir a sua terra. O meu compromisso 
com as gentes de Mira ganha assim mais exigência face 
à capacidade de coesão e altruísmo demonstrados.
Apesar de toda a tragédia nem um só de nós se per-
deu… Em termos materiais o cenário é trágico. Basta 
referir que 68 habitações foram total ou parcialmente 
afetadas. Destas os nossos serviços técnicos apoiaram 
53 candidaturas entre as quais 9 de habitações total-
mente destruídas já com candidaturas aprovadas para 
reconstrução para breve.

Os prejuízos em infraestruturas municipais quanti-
ficaram um total de 1.900.000€, quantia já validada 
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro e dos quais ainda não chegou 
qualquer quantia. Mesmo assim, lançámos imediata-
mente mãos à obra na reconstrução das infraestru-
turas afetadas e na compra de novos equipamentos 
para substituir os destruídos.

Os nossos empresários tiveram a nossa atenção e 
acompanhamento através de suporte dos nossos téc-
nicos às suas candidaturas.

Não obstante a necessidade de envolver, neste domí-
nio, um número considerável dos nossos técnicos, não 
temos descurado outros projetos por nós considera-
dos estruturantes como sejam a Reabilitação e Recon-
versão de Estrutura Abandonada – Mercado de Mira, a 
Reabilitação e Reconversão dos Antigos Armazéns da 
Câmara Municipal de Mira, a Requalificação dos Anti-
gos Viveiros da Praia de Mira, as obras a levar a cabo na 
Av. Da Barrinha na Praia de Mira bem como obras de 
melhoria em diversos lugares do concelho.

Estamos em tempo de festas, as festas do padroeiro da 
nossa terra e é este o tempo apropriado para celebrar-
mos a nossa coesão como comunidade com a alegria 
de estarmos todos vivos depois dos momentos difíceis 
e trágicos por que passámos.

Por último, a todos os mirenses e a todos os que amam 
esta terra de Mira, votos de umas boas férias.
A todos um abraço amigo. 

Raul Almeida Presidente da Câmara Municipal de Mira

Editorial
Um novo ciclo... o mesmo rumo!



Destaque
Empresa intermunicipal ABMG – Águas do Baixo 
Mondego e Gândara
Os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure 
unem-se para garantir o seu futuro nos setores do 
abastecimento de água e no tratamento de águas resi-
duais (saneamento).
A Europa Comunitária considera que para garantir a 
sua sustentabilidade, os sistemas de água e saneamen-
to devem abranger uma população mínima de 50.000 
habitantes. A fim de poderem concorrer a fundos co-
munitários e promoverem uma gestão mais eficiente, 
os três Municípios estão a constituir a ABMG – Águas 
do Baixo Mondego e Gândara, EIM – Empresa Inter-
municipal, S.A, empresa pública detida exclusivamente 
pelos três Municípios em partes iguais.
Esta agregação permitirá um investimento imediato 
nas captações e distribuição de água e a médio pra-
zo uma cobertura total do Concelho de saneamento 
básico.
Neste sentido, decorreu no Centro Náutico de Monte-
mor-o-Velho, uma cerimónia de apresentação da em-
presa, que foi presidida pelo Senhor Ministro do Am-

biente, João Pedro Matos Fernandes.
De forma a prestar todos os esclarecimentos e dar to-
das as informações sobre o funcionamento desta em-
presa, a Câmara Municipal de Mira vai agendar para as 
próximas semanas sessões de apresentação e escla-
recimento em todas as Freguesias do nosso Concelho. 
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Destaque
Mira acolhe Taça dos 
Clubes Campeões 
Europeus de Corta-Mato
Mira acolheu os melhores atletas europeus da modali-
dade de corta-mato no passado dia 4 de fevereiro, ao 
realizar a 55ª Edição da Taça dos Clubes Campeões Eu-
ropeus de Corta-Mato. Foram 353 os atletas inscritos, 
203 homens e 150 mulheres de 25 países e em repre-
sentação de 53 clubes, formando 63 equipas, sénior 
masculino e feminino, sub20 masculino e feminino.
O Sporting Clube de Portugal fez a “dobradinha” ao sagrar-
se campeão europeu masculino e feminino de equipas.
A prova que decorreu pela primeira vez na região cen-
tro, tendo Jorge Vieira, presidente da federação, desta-
cado que Mira “tem todas as condições para se tornar 
a Meca do atletismo português”, elogiando as excelen-
tes condições criadas pelo Município de Mira na cons-
trução de um circuito do agrado dos atletas.
Raul Almeida, presidente do Município de Mira, desta-
cou o “investimento de 60.000 euros para a construção 
da pista, inaugurada em 2017 com a realização da pro-
va do Campeonato Nacional, desenhada com o con-
tributo de atletas internacionais, que aqui têm vindo 
a treinar e estagiar”, destacando ainda a importância 
da realização da prova para o turismo e economia do 
concelho. 
O evento organizado pelo Município de Mira, junta-
mente com a Federação Portuguesa de Atletismo e a 
Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, realizou-
se na Pista Municipal de Corta-Mato junto ao Aldea-
mento Miravillas, na Praia de Mira, do passado dia 4 de 

fevereiro, sendo de salientar as excelentes condições 
criadas pelo Município de Mira  na construção de um 
circuito que contempla 3 percursos com 1000, 1700 e 
2940 metros, na floresta da Praia de Mira, totalmente  
melhoradas e adaptados para o efeito e com condi-
ções para a prática de desporto durante todo o ano, 
dada a envolvência e o clima. Visto pelos dirigentes da 
federação e atletas nacionais e internacionais, como 
um excelente polo desportivo para a modalidade, sen-
do dos poucos que dispomos no país.
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Município de Mira sobe no ranking do Índice de 
Transparência Municipal

International Mini Meeting em Mira

O Índice de Transparência Municipal, cujo objetivo é in-
centivar os municípios a melhorar a qualidade da infor-
mação prestada aos cidadãos, avalia as informações 
prestadas pelos municípios através dos seus websites 
oficiais em sete áreas distintas, contou em 2017 com a 
quinta edição, reforçada por critérios de avaliação ain-
da mais rigorosos do que nos anos anteriores.
O Município de Mira, apesar da avaliação ainda mais ri-
gorosa face aos anos anteriores, obteve em 2017 62,91 
pontos e o 80º lugar no ranking, face aos 50,55 pontos 
e o 135º lugar de 2016.
O resultado obtido pelo Município de Mira, vem de-
monstrar o sentido de responsabilidade de toda a 
equipa e o esforço que tem sido efetuado para manter 
os munícipes informados de questões tão importantes 
como a organização e funcionamento do Município, 

Planos e Relatórios, Impostos e Taxas, Relação com a 
Sociedade, bem como as Transparências na Contrata-
ção, Económico-Financeira e na área do Urbanismo, 
sendo estas as áreas avaliadas num total de 76 indica-
dores de interesse público.

O International Mini Meeting (IMM) 2018 decorreu de 17 a 21 de maio no Parque de Campismo de Mira e na Praia 
da Vagueira. Este evento internacional teve origem na Alemanha em 1978 e realiza-se todos os anos num país 
diferente, tendo sido este ano a sua primeira edição em Portugal.
O IMM foi organizado pelo Clube Mini de Portugal e contou com a colaboração dos Municípios de Mira e Vagos, 
das freguesias da Gafanha da Boa Hora e da vila Praia de Mira.
Durante os quatro dias do evento foram realizados passeios turísticos, concursos individuais e entre clubes, ani-
mação musical, gastronomia e festas temáticas.

Destaque



Município de Mira e Juntas de Freguesia 
reforçam acordos de execução

MIRA RECOLHE - Município de Mira promove a 
recolha porta a porta de resíduos valorizáveis

À semelhança do sucedido no mandato anterior, fo-
ram outorgados os “acordos de execução” entre o Mu-
nicípio de Mira e as Juntas de Freguesia do concelho.
Os acordos, vertidos em contratos Interadministrati-
vos de Delegação de Competências, operam a trans-
ferência de um conjunto de competências da Câmara 
Municipal para as Juntas de Freguesia. Destaca-se no 
entendimento alcançado entre as autarquias para o 
mandato 2017-2021, a ampliação das competências a 
transferir para as Juntas de Freguesia.
Para além das competências de: limpeza de ruas, pas-
seios, valetas, sarjetas e sumidouros; e pequenas re-
parações nos estabelecimentos de ensino do primeiro 
ciclo; foram transferidas três novas competências para 
as Juntas de Freguesia de acordo com a capacidade e 

disponibilidade de cada uma: limpeza e manutenção 
de alguns espaços verdes e jardins; limpeza e manu-
tenção de parques de merendas; limpeza e alguma 
manutenção de ciclovias.
Com a transferência de competências são igualmente 
transferidas as comparticipações financeiras corres-
pondentes (princípio do reequilíbrio financeiro) que 
poderão ascender a 120.000,00€, o que representa 
assim um aumento de 50% nas comparticipações, em 
relação aos acordos alcançados no mandato anterior.
O aumento de competências a transferir assenta numa 
lógica de maior eficiência e proximidade, entre as Jun-
tas de Freguesia e as localidades onde se desenvolvem 
os trabalhos objeto dos acordos.

Boletim Municipal de Mira julho 2018 07

Destaque

A Câmara Municipal implementou um serviço de reco-
lha porta a porta de resíduos valorizáveis. Após uma 
campanha de divulgação, também ela realizada porta 
a porta, levada a cabo por técnicos da ERSUC e do Mu-
nicípio, o serviço teve a adesão quase total dos estabe-
lecimentos comerciais da Praia de Mira.
A ERSUC faz a recolha de embalagens de plástico, car-
tão ou metal todas as segundas e quintas-feiras. As 
embalagens de vidro são recolhidas às quartas e aos 

sábados. O serviço é totalmente gratuito e a recolha 
ajustada à especificidade de cada estabelecimento.
Dado o sucesso da iniciativa, o serviço está, também, 
já a ser implementado na Vila de Mira, pretendendo 
a Câmara Municipal alarga-lo gradualmente a todo o 
território municipal.
Com este serviço, pretende a Câmara Municipal de 
Mira contribuir para a sensibilização da população re-
duzindo, deste modo, a pegada ecológica do planeta.
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Destaque 
Mira hasteia 32.ª Bandeira Azul e apresenta 
crescimento turístico acima da média regional
Pelo 32º ano consecutivo a Praia de Mira hasteia a 
Bandeira Azul, sendo a única zona balnear do mun-
do a receber este galardão de qualidade tantos anos 
seguidos.
Dados oficiais mostram também um crescimento do 
turismo no concelho de Mira superior à média da re-
gião Centro. Os dados mais recentes sobre a atividade 
municipal disponibilizados pelo Instituto Nacional de 
Estatística, relativos ao período de 2015-2016, mos-
tram que Mira teve no período de um ano um aumento 
médio no número de dormidas superior a 50%.

Mira apresenta também números quatro vezes supe-
riores (7,5%) à média do Centro (2%) ao nível da taxa 
de ocupação de hotéis e similares.
Estes números são um reflexo do “esforço que tem 
vindo a ser feito pela Câmara e pelos parceiros locais, 
na restauração e hotelaria, para atrair mais visitantes 
ao concelho. A promoção de atividades fora da época 
balnear, como a festa da Passagem de Ano, o Cam-
peonato Europeu e Nacional de corta-mato ou o en-
contro mundial de carros Mini, atraíram milhares de 
pessoas ao concelho.



O desassoreamento da barrinha está concluido

Sessões de esclarecimento sobre a nova lei de 
limpeza de terrenos

O projeto de desassoreamento da barrinha de Mira ficou concluído no final do mês de abril e teve como objetivo 
a dragagem e deposição de sedimentos no litoral, após os diversos estudos efetuados que classificaram o mate-
rial dragado como “limpo”, sem contaminações, podendo ser depositado no litoral.
Este projeto consistiu na remoção de uma camada de 0,30m de espessura do fundo da barrinha, excetuando a 
zona a preservar do sapal, canavial e juncal, permitindo assim um reforço do areal da praia de Mira.
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Ambiente e Proteção Civil

Nos dias 5, 6 e 7 de março decorreram as sessões de es-
clarecimento sobre a nova lei de limpeza de terrenos e 
redução de densidade arbórea, promovidas pelo Municí-
pio de Mira em conjunto com as suas Juntas de Freguesia.
De forma a esclarecer todos os interessados, os téc-
nicos do Município, apoiados pela Organização Flores-
tal Atlantis (OFA) e pela Guarda Nacional Republicana 
(GNR), informaram sobre as novas alterações legisla-
tivas aprovadas recentemente pelo Governo. Assim, 
foram clarificados os critérios aplicáveis à gestão de 
combustível nas faixas secundárias, de gestão de com-
bustível no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta contra Incêndios e ainda clarificados os termos 
de rede primária, viária, assim como o licenciamento 
florestal (RJAAR - Regime Jurídico aplicável às Ações de 
Arborização e Rearborização) nas ações de arborização 
e rearborização, o risco real de coimas, a necessidade 
de arborizar de forma ordenada e a eventual criação 
de uma Zona de Intervenção Florestal (ZIF), de acordo 
com a nova legislação.
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5ª Edição Vale a Pena Verde Novo

Incêndios: Mira investe 243 mil euros no 
restauro ecológico das zonas florestais ardidas

O Município de Mira celebrou o Dia Mundial da Ár-
vore, dia 21 de março, com a 5ª edição da atividade 
“Vale a Pena Verde Novo”. Esta atividade tem como 
objetivo sensibilizar principalmente a população es-
colar e a comunidade mirense no geral para a ne-
cessidade de adotar comportamentos de defesa do 
património natural.
A atividade decorreu no Pinhal da Gândara, área que 

foi afetada pelo incêndio de 15 de outubro, onde fo-
ram plantadas cerca de 300 árvores (pinheiros mansos 
e pinheiros) numa zona previamente preparada pelos 
serviços municipais.
O município contou com a colaboração de diversos 
viveiristas e outras empresas sedeadas no concelho 
e convidaram toda a comunidade escolar, bem como 
IPSS’s, para a participação numa ação de reflorestação.

Mira vai investir 243 mil euros na limpeza e restauro 
ecológico das áreas florestais atingidas pelos incên-
dios de outubro de 2017, no âmbito de duas candi-
daturas ao Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente.
Estas duas iniciativas, que tiveram uma taxa de 
apoio ao investimento de 100%, consistem em 
ações de limpeza e restauro ecológico, nomeada-
mente na recuperação de troços de rede primária 
e secções da rede secundária das chamadas fai-
xas de gestão de combustível e na substituição 
de sinalização danificada de informação florestal. 
Irão ser levadas a cabo também medidas de pre-
venção da contaminação e assoreamento e recu-
peração de linhas de água e de combate à dimi-
nuição da perda de biodiversidade.

Ambiente e Proteção Civil



Município de Mira adquire nova máquina de 
limpeza de praia 

A Câmara Municipal de Mira adquiriu uma Máquina 
de Limpeza para substituir aquela que foi totalmente 
destruída nos incêndios ocorridos em outubro e 2017.
A aquisição da referida máquina ascendeu os 60.000,00€, 
valor inteiramente suportado pelo Município.
Para além desta máquina, foram vários os equipamen-
tos destruídos naquele incêndio, tais como a varredoura 
urbana, atrelados de tratores e diversos outros equipa-
mentos que se encontravam nos Armazéns Municipais.
A Câmara Municipal de Mira optou por dar priorida-
de na aquisição deste equipamento, dado tratar-se de 

uma máquina essencial à manutenção da limpeza dos 
areais das Praias do nosso Concelho. 
De referir que o Município sofreu relevantes estragos 
tanto ao nível de equipamentos como ao nível de in-
fraestruturas, no entanto a CCDRC (Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional do Centro) validou 
auxílios financeiros ao Município no valor de 1milhão e 
novecentos mil euros. No entanto, neste valor não está 
incluído os equipamentos referenciados anteriormente, 
pelo que compete ao Município assumir na sua íntegra 
a despesa desses mesmos equipamentos.     

No dia 26 de maio, na Casa Museu de Santo António 
de Vagos, decorreu a apresentação o projeto Gândara 
Tour Sensations. Assente na arquitetura da Casa Gan-
daresa, este projeto visa a inventariação, classificação, 
preservação, divulgação e apoio à exploração econó-
mica deste marco arquitetónico comum aos três muni-
cípios parceiros: Mira, Vagos e Cantanhede. 

Na presença da Entidade Regional de Turismo Cen-
tro de Portugal, CIM RC e demais entidades, foi assim 
lançada a primeira pedra para a execução deste pro-
jeto que já tem financiamento assegurado junto do 
Turismo de Portugal, com uma candidatura aprovada 
no valor total de € 285.000,00, dos quais 90% serão a 
fundo perdido.
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Ambiente e Proteção Civil

Cultura e Eventos 
Gândara Tour Sensations



Carnaval desfilou em Mira

Mira comemorou 25 de abril com atribuição de 
Medalhas de Mérito Municipal

O tema deste ano lançado pela autarquia foi a “Água” 
e as escolas e associações locais deram largas à imagi-
nação nas suas participações. Cerca de 959 participan-
tes encheram as avenidas de Mira e da Praia de Mira, 
entre alunos e idosos das IPSS’s na manhã do dia 9 de 
fevereiro (Carnaval das Crianças) e nos dias 11 e 13 de 

fevereiro cerca de 22 associações com um número de 
foliões estimados em cerca de 570 elementos e 19 car-
ros alegóricos.
Os festejos carnavalescos são cada vez mais um impor-
tante motivo para a visita de vários turistas ao conce-
lho de Mira.

Festejar a liberdade é honrar os obreiros da nossa 
história recente e celebrarmos as nossas conquistas 
como povo. Assim, enaltecemos o reconhecimento a 
nível nacional dos nossos Chefs de cozinha ao serviço 
das seleções nacionais de futebol pelo prestígio que 
representam para todos os mirenses. 
Aos chefs Luis Lavrador, Fernando Heleno, Luis Daniel 

Lavrador, Luis Filipe Patrão Dias, Paulo Miguel Paiva 
a nossa gratidão. À Federação Portuguesa de Futebol 
através de João Vieira Pinto honrou a cerimónia de atri-
buição das merecidas Medalhas de Mérito Municipal. 
Aos agraciados o nosso bem haja por serem verdadei-
ros embaixadores das gentes de Mira

Cultura e Eventos



O encanto das Marchas Populares 2018
O Município de Mira, como vem sendo tradição, reno-
vou este ano o apoio à realização das Marchas Popula-
res, parte integrante do calendário de eventos do Mu-
nicípio desde o ano de 2002.
Marcando o início do Verão das noites grandes e quen-
tes, da alegria dos festejos dos Santos Populares, as 
Marchas saíram novamente à rua para deslumbrar 
com um espetáculo de qualidade e grande adesão e 
participação dos mirenses.
Muito nos orgulha o caráter voluntário da partici-
pação de todos os organizadores e participantes 
que, num verdadeiro desafio à imaginação, todos 

os anos abdicam de muitas horas na sua vida pes-
soal em prol desta grandiosa iniciativa, garantindo 
um espetáculo de luz, cor, sonoridade e alegria que 
inundam as avenidas e os corações dos participan-
tes e do público que atraem.
O Executivo Municipal agradece a entrega e abnegação de 
todos os que tornam possível este maravilhoso espetá-
culo de cor, luz e coreografia com que mais um ano nos 
brindaram. Foram duas noites de magia, fruto do excelen-
te trabalho que vai ganhando forma ao longo de meses.
As marchas do concelho estão de Parabéns!
Obrigado.
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Cultura e Eventos



Convívio Sénior entre as Universidades 

Cerimónia de encerramento do ano letivo da 
Universidade Sénior

Com o objetivo de promover o convívio e a partilha de 
experiências culturais, a Universidade Sénior de Mira 
recebeu no passado dia 11 de maio os alunos da Uni-
versidade Sénior de Vouzela.
A ocupação dos tempos nas Universidades Seniores, 
visam responder de forma global às necessidades dos 
seus destinatários, ajustando intervenções e expetati-
vas, pretendendo desenvolver um conjunto de ativida-
des capazes de favorecer a imagem positiva da pessoa 
sénior, assim como dar a esta a capacidade de parti-
cipação social e direito a um envelhecimento ativo e 
bem sucedido.
Os alunos das duas Universidades Seniores tiveram a 
oportunidade de realizar um workshop de “Sabores 
Gandareses”, orientado pelo Doutor Luís Lavrador – 
Chef, seguido de almoço e convívio.

Decorreu na Casa do Povo de Mira, no passado dia 27 
de junho, a cerimónia de encerramento do ano letivo 
2017/2018, da Universidade Sénior de Mira.
Os alunos iniciaram a cerimónia com uma mensagem 
de agradecimento ao corpo docente e à Câmara Muni-
cipal, destacando o carinho, amizade e tratamento que 
lhes tem sido proporcionado ao longo deste ano letivo.
No decurso da festa, os alunos apresentaram vários 
momentos culturais no âmbito das disciplinas leciona-
das na universidade.

Foi ainda apresentado o Hino criado para a Universi-
dade Sénior, com letra original de Manuel Joaquim e 
Artur Fresco e música original de Artur Fresco, com o 
tema “Nuca é Tarde Para Aprender”. Terminada a apre-
sentação da composição, Artur Fresco doou ao Presi-
dente da Câmara a respetiva partitura, para integrar o 
espolio da Universidade Sénior.
A Cerimónia encerrou com a entrega dos diplomas aos 
professores e alunos que frequentaram o ano letivo de 
2017/2018.

Educação
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Município de Mira vai atribuir 10 bolsas de 
estudo para o Ensino Superior
No âmbito do Regulamento Municipal, publicado na 2º 
série do Diário de república a 24 de janeiro de 2018, 
que estabelece as normas de atribuição de Bolsas de 
Estudo a Alunos do ensino Superior, a Câmara Munici-
pal de Mira atribuirá, por ano letivo, até 10 Bolsas de 
Estudo a alunos do Ensino Superior, distribuídas em 
10 prestações mensais (de outubro a julho) no mon-
tante de 150€/cada.
A candidatura deverá ser formalizada no início de cada 
ano letivo, durante o mês de outubro, através de im-
presso próprio e anexando os documentos exigidos no 
ponto 3 do Artigo 10º do dito regulamento, nos servi-
ços de ação social do Município (edifício MiraCenter), 
após o que será submetida a um processo de seleção.
Pode consultar o regulamento no website do Munici-
pio em: https://www.cm-mira.pt/node/988.
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Educação

Esta empreitada faz parte do projeto que se subdivide em 3 lotes dependente do ponto de entrega em sistema 
em alta. Este primeiro lote contempla o saneamento público na localidade da Ermida nas seguintes ruas:

LOCALIDADES E RESPETIVAS RUAS
ERMIDA

Rua Estrada Velha Rua do Além
Rua Fonte Rua da Estrada Nova (EN 109)

Este Lote inclui a execução de aproximadamente 2km de coletores de saneamento gravíticos e 310m de coletores 
de saneamento elevatórios, 65 caixas de visita nos coletores principais e 1 estação elevatória na rede em baixa 
(EE36-Ermida). Esta rede irá servir cerca de 59 habitações, e 154 habitantes (extrapolando que existem 2,6 pes-
soas por alojamento, Fonte: Censos 2011).

Obras Municipais
Fecho de Sistemas de Saneamento de águas 
residuais Mira - Lote 1



Requalificação urbana da Rua Manuel Figueiras 
no Seixo Mira

Obras realizadas no Concelho de Mira

A primeira fase da requalificação do Largo do Dr. 
Manuel Estrela em Seixo de Mira encontra-se em 
fase de conclusão.
Esta primeira fase consistiu nas obras de requalifica-
ção urbana da Rua Padre Manuel Figueira. O arranjo 
urbanístico contou com a instalação de um sistema 
de recolha de águas residuais domésticas e águas 
pluviais. Com uma extensão de 210m, a intervenção 
redefiniu também o traçado da via, com marcação de 
estacionamentos e novas áreas verdes. A obra foi adju-
dicada pelo valor de 147.380,93€ + IVA, financiados na 
sua totalidade pelo município.

Reparação parcial da estrada que 
liga a A17 à praia do Poço da Cruz, 
na Barra de Mira.

Reparação do pavimento nos 
acessos à rotunda de entrada na 
Praia de Mira.

Reparação do pavimento na Rua 
Domingues Laranjeiro, na Barra 
de Mira. 

Passeios na localidade do Casal 
S. Tomé - Rua Principal, Rua do 
Monteiro e Rua da Barragem.

Regeneração da Vala da Corga – 
Areal e rua da fonte

Rebaixamento das passadeiras 
tornando a praia acessível a 
pessoas com mobilidade reduzida 
e invisuais – 1ª fase.

Obras Municipais
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As Doenças Respiratórias Crónicas afetam mais de um 
milhão de pessoas a nível mundial e são a 3ª causa de 
morte no nosso país, sendo a Região Centro uma das 
mais afetadas.
O Município de Mira, através de um protocolo de cola-
boração com a Universidade de Aveiro, está a ser alvo 
de um estudo que visa o desenvolvimento, implemen-
tação e disseminação de programas de reabilitação 
respiratória na comunidade da Região Centro de Por-
tugal. Assim, este projeto procura aumentar o acesso 
dos pacientes com DRC à Reabilitação Respiratória 
através de programas na comunidade realizados pela 
Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e 
Centros de Saúde do Baixo Vouga e Mondego.
Neste momento, está a decorrer já o primeiro progra-

ma de reabilitação respiratória, mas em breve poderão 
iniciar novos programas, sempre destinados a utentes 
triados no centro de saúde local. Os utentes que quei-
ram participar no programa serão acompanhados por 
uma equipa multidisciplinar especializada, com ses-
sões de exercícios personalizados.
Seja a Rede da Reabilitação Respiratória!
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Obras Municipais

Regularização do areal da praia.

Trabalhos de reparação das 
pluviais e pavimentação na rua 
das Mimosas, no Miroasis.

Limpeza de condutas e caixas de 
saneamento, na Praia de Mira. 

Pinturas de marcas rodoviárias na 
entrada da Praia de Mira.

Espaços verdes mantidos com 
a produção de plantas na nossa 
estufa municipal.

Reconstrução das pontes de 
madeira da pista ciclo pedonal 
destruídas no incêndio de 15 de 
outubro.

Saúde
Revitalizar a Reabilitação Respiratória (3R)



Mira assina protocolo para a promoção de 
hábitos de vida saudáveis

O Município de Mira assinou, no passado dia 4 de 
junho, um protocolo de cooperação entre os Muni-
cípios, a Direção-Geral da Saúde e a Administração 
Regional de Saúde do Centro, com o objetivo de pro-
moção de hábitos de vida saudáveis.
A assinatura deste protocolo no âmbito do Plano de Ação 
Mundial para a Promoção da Atividade Física, lançado 
pela Organização Mundial de Saúde, leva o Município de 
Mira a comprometer-se a colaborar na implementação de 
uma abordagem de intervenção multissetorial.
Um dos objetivos passa por modificar a oferta ali-
mentar e incentivar as boas práticas alimentares. 

Este protocolo tem também a obrigatoriedade de 
promover a atividade física, implementando, entre 
outras iniciativas, o projeto “salta.acorda” nas esco-
las do primeiro ciclo e os projetos “Crescer káfora” e 
“Escola de Verão”.
A Câmara Municipal de Mira compromete-se a criar 
pelo menos 3 campanhas dedicadas à promoção da 
alimentação saudável e atividade física alinhadas 
com as campanhas anuais que serão divulgadas nos 
órgãos de comunicação social nacional, bem como 
ainda a cofinanciar as atividades previstas a desen-
volver no concelho de Mira.

Saúde
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Turismo
Praia de Mira oferece Internet gratuita
A Praia de Mira vai disponibilizar, já a partir deste mês 
de junho, cobertura de Internet sem fios gratuita. Esta 
obra realizada pelo Município de Mira teve um investi-
mento de cerca de 53.500 euros e foi financiada a 90% 
por fundos comunitários não reembolsáveis.
O projeto “Mira – Free Wi-fi Tourism” disponibiliza In-
ternet gratuita no areal da praia e nos principais espa-
ços públicos, como a marginal – Avenida Arrais Bap-
tista Cera, Barrinha de Mira e na zona do Palco, onde 
decorrem os principais espetáculos ao ar livre.
Para além de ser a única zona balnear a ostentar a Ban-

deira Azul desde o lançamento deste galardão, este é 
mais um investimento que visa melhorar as condições 
oferecidas a quem visita a Praia de Mira. 

   



Pela quinta vez consecutiva o nosso Concelho partici-
pou, na Feira Ibérica de Turismo na Guarda, com um 
stand representativo do nosso território, da nossa cul-
tura, das nossas tradições, onde os visitantes podem 
sentir os nossos sabores e a nossa terra através de 
uma viagem pelos sentidos.

Stand inaugurado, pela Senhora Secretária de Estado 
do Turismo. 
Um agradecimento especial a todos os colaborado-
res da CM Mira que tornaram possível a presença 
neste certame.
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Turismo
Mira marcou presença mais um ano na Feira 
Ibérica Turismo, na Guarda
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