
Projeto de Lei n.º489/XV

Elevação da Povoação de Barcouço à categoria de Vila

Exposição de motivos

1. Caracterização da povoação de Barcouço

Integrada no concelho de Ançã até 31 de dezembro de 1853, a extinção daquela autarquia na

reforma administrativa ocorrida em Portugal nesse ano determinaria que a Freguesia de

Barcouço passaria a integrar o concelho da Mealhada, no qual ainda hoje se mantém, fazendo 

desde então fronteira com os concelhos de Coimbra e Cantanhede.

No domínio religioso, Barcouço tem como Orago de Nossa Senhora do Ó. Barcouço tinha 

inicialmente igreja “própria”, com padroeiros leigos, porém no século XVIII, era já 

apresentada pelo Bispo de Coimbra por concurso sinodal, sendo atribuído ao priorado de 

Barcouço a elevada quantia de 800 mil réis. 

2. Situação Geográfica e Demográfica

Barcouço é uma Freguesia do Município de Mealhada, no Distrito de Aveiro, localizada no 

extremo sul do concelho, com 21,31 Km2 de área e 2152 habitantes (segundo os Censos 2011). 

A sua densidade populacional é de 101 habitantes por km2.

Encontra-se próxima de dois grandes centros urbanos, que são a cidade de Aveiro e a cidade 

de Coimbra, com um acesso vasto às grandes vias rodoviárias A1, IP3 e IC2 e a pouca distância 

de três estações ferroviárias (Estação ferroviária da Mealhada, Estação ferroviária da 

Pampilhosa do Botão e estação ferroviária de Coimbra).

Atualmente, a Freguesia é composta pelas localidades de Adões, Barcouço, Cavaleiros, 

Ferraria, Grada, Pisão, Quinta Branca, Rio Covo, Santa Luzia e Sargento-Mor.



3. Infraestruturas sociais, educativas, recreativas e culturais

Barcouço está servido por diversas infraestruturas sociais, educativas, de saúde, recreativas 

e culturais e desportivas.

No campo das infraestruturas sociais, a comunidade está servida por:

 Centro de Dia de apoio aos Idosos com apoio domiciliário

 Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

 Residencial Sénior

Quanto às infraestruturas educativas, a povoação dispõe de:

 Jardim de Infância, com as valências de creche, pré-escolar e ATL

 Escola do Primeiro Ciclo de Ensino Básico (EB1 de Barcouço)

No domínio da Saúde, Barcouço dispõe de:

 Centro de Saúde - Extensão de Saúde de Barcouço

 Uma Clínica Dentária

 Uma farmácia, com cerca de 70 anos de existência

 Análises clínicas (recolha semanal)

Quanto ao tecido associativo nos planos culturais, desportivo e recreativas, a Freguesia de 

Barcouço dispõe de:

 Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de agosto, com 101 anos de 

existência, com sede própria;

 Futebol Clube de Barcouço, com sede no Pavilhão Municipal de Barcouço;

 Associação Recreativa de Cavaleiros, com sede própria;

 Associação Recreativa de Adões, com sede própria;



 Associação “O Planalto” de caráter recreativo e cultural, com sede em edifício da 

Junta de Freguesia de Barcouço;

 Grupo de Jovens de Barcouço, com sede no edifício da Junta de Freguesia de 

Barcouço;

 Grupo de Escutas de Barcouço, com sede própria;

 Grupo de Caça com sede em edifício da Junta de Freguesia de Barcouço;

Finalmente, em termos de infraestruturas desportivas, a povoação dispõe do Pavilhão 

Municipal de Barcouço, de construção recente, onde podem ser praticadas várias 

modalidades desportivas.

4. Turismo

A povoação dispõe de uma vasta área florestal, agrícola e vínica, que proporcionam um 

ambiente de natureza saudável, destacando-se também um parque verde com cerca de 4 mil 

metros quadrados, dotado de parque de estacionamento, churrasqueira, instalações 

sanitárias e pequeno parque infantil, denominado Parque Verde Adriano J. Barata Martins. 

Para além deste espaço verde, a Freguesia dispõe ainda de um Jardim Público, localizado na 

zona central de Barcouço. 

5. Património cultural

No plano patrimonial, destacam-se em particular: 

 A Igreja Matriz da Nossa Senhora do Ó localizada em Barcouço, do Século XVIII –

1736, reconstruída em 1917 por ter sido alvo de um incêndio;

 A Capela da Nossa Senhora do Livramento localizada no lugar de Adões;

 A Capela de Santo António, localizada no lugar de Grada;

 A Capela de São Tomé, localizada no lugar de Barcouço;

 A Capela de São Simão, localizada no lugar de Cavaleiros;

 A Capela de Nossa Senhora da Conceição, localizada no lugar de Ferraria;



 A Capela de São Mateus, localizada no lugar de Pisão;

 A Capela de Nossa Senhora da Conceição, localizada no lugar de Quinta Branca;

 A Capela de São José, localizada no lugar de Rio Covo;

 A Capela de Santa Luzia, localizada no lugar de Santa Luzia;

 Diversos fontanários e lavadouros localizados nos vários lugares da Freguesia.

6. Atividades Económicas

No setor primário a Freguesia desenvolveu-se como todas as áreas bairradinas, com uma 

vasta área na produção vinícola, integrada na região demarcada da Bairrada, a qual ainda hoje 

perdura.

Também a área de floresta, maioritariamente pinhal e hoje também com eucalipto, 

representa duas fontes de riqueza, que complementam os rendimentos das gentes, ligadas 

ao setor primário.

A produção avícola é também um dos fatores existentes no setor primário que contribui para 

o desenvolvimento económico da Freguesia.

De referenciar ainda a existência de um lagar de azeite, que traz a esta Freguesia um vasto 

número de pessoas, para a transformação da azeitona em azeite, que tem dado um 

contributo ao desenvolvimento económico, apesar do funcionamento sazonal desta 

atividade.

No setor secundário existem algumas empresas de construção civil, serralharia civil, 

pichelaria e eletricidade. Encontra-se ainda previsto no Plano Diretor Municipal de Mealhada 

uma área destinada a um parque industrial.

O setor terciário, tem sido o que mais tem evoluído na povoação, o mostra a sua tendência 

de urbanidade, onde hoje existem já vários serviços disponíveis na comunidade:



 Minimercados

 Cafés, pastelaria e padaria

 Restaurantes

 Oficinas de reparação automóvel, reparação de veículos pesados, reparação de 

velocípedes

 Cabeleireiros e esteticista

 Serviços jurídicos, designadamente advogados e solicitadores

 Serviços de Arquitetura e de Engenharia Civil

 Agência de seguros

 Posto dos CTT

 Instituição Bancária

 Transportes logísticos e empresa de aluguer de viaturas

 Serviços de Carpintaria

No domínio do comércio, é de destacar a Feira de Barcouço, que se realiza duas vezes por 

mês, aos dias 5 e 19, que conta já com cerca de cem anos de existência.

7. Ambiente

A Freguesia dispõe de dois grandes “pulmões” verdes. Um encontra-se situado a norte, 

composto pela grande área de floresta, situado na zona da antiga estrada de Aveiro e o outro 

no espaço mais central da freguesia, na zona denominada de Fonte da Lapa.

Possui também rede pública de abastecimento de água, rede pública de drenagem de águas 

residuais, com duas ETAR e rede pública de energia elétrica. Dispõe também de rede de fibra 

ótica das diversas operadoras nacionais e rede de telecomunicações.

A Freguesia está também dotada de passeios pedonais, arranjos urbanísticos em diversos 

locais da Freguesia e parque verde. De referir também a existência de espaço de recolha de 

monos e rede organizada de ecopontos distribuídos pela Freguesia.

8. Transportes



A povoação dispõe de transporte público, assegurado pelo Município, para transporte de 

estudantes, dentro do parque escolar do concelho de Mealhada e possui ainda uma praça de 

táxis no lugar de Barcouço. Está ainda servida de transporte público regular de carreira com 

ligação a Coimbra. Por seu turno, a Junta de Freguesia dispõe de miniautocarro, ao serviço da 

Freguesia em situação de serviço ocasional.

9. Gastronomia

Da diversificada gastronomia tradicional, destaca-se o leitão à Bairrada, a chanfana e o cabrito 

assado. Anualmente realiza-se a Feira SABOREARTES, organizada pela Junta de Freguesia, 

para mostras da arte do artesanato da região e gastronomia da região, onde estão incluídas 

diversas atividades culturais.

Atento o exposto, a elevação desta povoação de Barcouço a Vila constitui um enorme 

estímulo ao seu desenvolvimento sustentado, repercutindo-se ainda na captação de novos 

investimentos e na melhoria da qualidade de vida da população.

Apesar de revogado em 2012 o regime jurídico definidor das categorias de povoações e dos 

critérios de elevação de povoações a vilas, que até aí se encontrava plasmado na Lei n.º 11/82, 

de 2 de junho, a Assembleia da República conserva intocadas as suas competências 

legislativas sobre a matéria, cabendo-lhe, na ausência de normativo enquadrador, ajuizar da 

bondade da opção de elevação a vilas e cidades das localidades em que tal designação se 

afigura justificada. Ainda assim, e apesar de não se encontrarem em vigor, encontrar-se-iam 

preenchidos os requisitos previstos no artigo 12.º da referida na lei no que aos equipamentos 

existentes concerne, bem como habilitada, por via do então vigente artigo 14.º a possibilidade 

de elevação da povoação de Barcouço à categoria de Vila. Sendo desejável a emissão de novo 

diploma regulador da matéria e que ofereça ao legislador os elementos uniformizadores e 

harmonizadores em falta nesta matéria neste momento, deu também o Grupo Parlamentar 



do Partido Socialista entrada de Projeto de Lei nesse sentido, já aprovado na generalidade na 

Legislatura anterior.

Entende-se, ainda assim, neste contexto, ser relevante para o debate sobre um novo quadro 

jurídico para elevação de povoações a vilas ou cidades poder apresentar desde já as situações, 

como esta, em que se encontram preenchidos os critérios legais necessários (quer à luz do 

normativo de 1982, entretanto revogado, quer nos termos do projeto de lei agora 

apresentado). Desta forma, é possível dar um primeiro passo para corresponder às aspirações 

legítimas das populações, sem prejudicar o objetivo de harmonização em curso com a 

aprovação da nova lei. Não tendo sido possível concretizar este objetivo no decurso da XIV 

Legislatura, devido à dissolução da Assembleia da República, retoma-se a iniciativa com o 

mesmo propósito e teor. 

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados do 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista abaixo-assinados, apresentam o seguinte Projeto de 

Lei:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei eleva a povoação de Barcouço, no concelho de Mealhada, à categoria de Vila. 

Artigo 2.º

Elevação a Vila



A povoação de Barcouço, correspondente à Freguesia do mesmo nome no concelho de 

Mealhada, é elevada à categoria de Vila.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Palácio de São Bento, 3 de janeiro de 2022,

As Deputadas e os Deputados,

Joana Sá Pereira

Bruno Aragão

Cláudia Cruz Santos

Filipe Neto Brandão

Hugo Oliveira

Porfírio Silva

Rosa Venâncio

Susana Correia



Maria da Luz Rosinha

Susana Amador

Pedro Delgado Alves

Pedro Cegonho


