
Mealhada in
fo

m
a

il

agenda municipal
abril 16
n.º 126

Distribuição Gratuita

Dia NacioNal 
Dos MoiNhos
7, 8, 9 e 10 abril
AtividAdes AbertAs A  todA populAção
Moinhos de sAntA CristinA e logrAssol
 pág. 11

DIA NACIONAL 
DOS MOINHOS
                          MEALHADA



Destaque 
 

teatro
 

Música e Dança
 

Exposições e Conferências

Desporto

oficinas e ambiente

bibliotecas

outros Eventos

Cinema

EDitorial
Abril é um mês de valor inestimável para a democracia em portugal. para 
assinalar a “revolução dos Cravos” convidamos a população a estar presente 
nas comemorações que decorrerão nos paços do Município. no dia 25, des-
tacamos ainda o contrarrelógio individual na pampilhosa inserido na 3ª volta 
à bairrada (de 23 a 25 de abril) que trará à Mealhada alguns dos melhores 
ciclistas de portugal.

para toda a família são também as atividades no âmbito do dia nacional dos 
Moinhos. de 7 a 10 de abril, convidamos todos a recordar os moleiros e a 
forma como se fazia o pão junto dos Moinhos de santa Cristina e do logras-
sol. este mês, realizamos ainda o 7º encontro com a educação, destinado a 
pensar as melhores políticas para as nossas crianças. temos um mês repleto 
de atividades imperdíveis. 

abril 2016
MEALHADA - Agenda Municipal n.º126 
Comemorações do 25 de abril
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As informações que constam nesta Agenda Municipal são da exclusiva responsabilidade das entidades 
organizadoras, bem como quaisquer alterações ao programa e calendário das iniciativas.



Comemorações do 
25 de abril
24 e 25 abril
 Mealhada – paços do Município

o Município da Mealhada assinala os 42 
anos do 25 de abril com um programa de 
atividades. Fica o convite à população para 
celebrar a revolução dos Cravos. 

ProGraMa Das coMEMoraÇÕEs
Dos 42 aNos Do 25 DE aBril DE 1974

24 abril
 00h

salva de Morteiros

25 abril 
 10h00 

hastear da bandeira nacional
guarda de honra pelos bombeiros da Mealhada e pampilhosa
hino nacional executado pela Filarmónica pampilhosense 
largada de pombos (grupo Columbófilo da Mealhada)
deposição de uma coroa de flores junto ao monumento aos mortos  em combate do 
Concelho

 
 10h05

“lembrar Abril”
Atuação dos alunos da escola de Música da Mealhada
exposição, vídeo e testemunhos do 25 de abril- rede social da Mealhada

 
 10h30

sessão da Assembleia Municipal

 Tarde
3ª volta à bairrada em bicicleta contrarrelógio individual - pampilhosa

 

 gratuito  
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Destaque



bagunçada à Portuguesa
Teatro de revista
16 abril |  21h30
 Cineteatro Municipal Messias
 
os atores contam várias rábulas de contex-
to humorístico, da crítica social à política, 
da brejeirice aos momentos musicais com 
temas populares, a solo, em duetos ou em 
grupo. Com natalina José, luís Mascare-
nhas, paulo oliveira, Ana paula Mota, luís 
viegas, Filipa giovanni e Maria Mendes.
Duração: 2h
 12,5€  /  M14
 teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

robertices
Teatro infantil
24 abril |  15h
 Mata nacional do buçaco
 
A “história da Carochinha”, um rato com 
uma cauda de oito metros e o freguês 
caloteiro são algumas das personagens 
interpretadas, neste espetáculo, pela Com-
panhia Atrapalh’Arte.
texto da autora luísa dacosta, inserido no 
plano nacional de leitura.
Duração: 1h
  5€ adultos | 2,5€ crianças  /  pais e Filhos
 turismo@fmb.pt | 231 937 000

Uma mulher sem importância
Comédia
30 abril |  21h30
 Cineteatro Municipal Messias
 
o grupo de teatro Aguarela das Memórias 
leva a cena a “uma Mulher sem impor-
tância, de oscar Wilde. trata-se de uma 
comédia de costumes com um conjunto 
de personagens extraordinárias, que nem 
sempre são o que parecem e que se vão 
revelando ao longo da peça.
Duração: 2h
 5€
 aguarela.memorias@gmail.com
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teatro



Espetáculo dos bombeiros
23 abril |  21h
 Cineteatro Municipal Messias
 
dança e música são os ingredientes essen-
ciais desta gala dos bombeiros voluntários 
da Mealhada. durante cerca de duas ho-
ras, o grupo bWs sobe ao palco para aju-
dar a corporação a angariar fundos para as 
obras no quartel.
Duração: 2h
 6,5€ /  direcao@bvmealhada.pt | 231 202 122 

Cantar abril
24 abril |  21h
 Cineteatro Municipal Messias
 
em vésperas do feriado nacional de dia 25 
de abril, o grupo Coral Magister e a banda 
Filarmónica pampilhosense, apresentam o 
espetáculo “Cantar Abril”. durante mais de 
uma hora, ouvir-se-ão as letras de interven-
ção caraterísticas da revolução dos Cravos. 
Duração: 1h
 gratuito /  teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

7º Encontro 
com a Educação
30 abril |  9h
 Cineteatro Municipal Messias e epvl
 
o sétimo encontro com a educação tem 
como tema “ensinar e apreender: os de-
safios do cérebro”. este fórum de reflexão, 
de partilha de ideias, de boas práticas e po-
líticas educativas de sucesso conta com a 
participação de alguns dos mais reputados 
pedagogos e docentes do país.
 10€ /  educacao@cm-mealhada.pt | 231 200 980

Copa Europa
Hóquei em patins e andebol
1,2 e 3 abril
 pavilhões da Mealhada, luso e pampilhosa
 
o primeiro torneio de veteranos de hóquei 
em patins e andebol conta com equipas de 
portugal, espanha e itália.
No andebol: Mostoles, 1º dezembro, Alcor-
cón, passos Manuel.
No Hóquei: Malgrat, h. Mealhada, Ac. da 
Feira, Alcobacense, bassano, v.A.h.p, AA de 
Coimbra, Cucujães.
 gratuito /  desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470

3ª Volta à bairrada
Ciclismo
23, 24 e 25 abril
 bairrada
 
A volta à bairrada faz parte do calendário 
nacional da Federação portuguesa de Ci-
clismo. nesta terceira edição conta com os 
melhores ciclistas a nível nacional, nomea-
damente os elites e sub 23. A etapa rainha 
tem partida no luso e chegada à Mealha-
da. destaque para o contrarrelógio indivi-
dual na pampilhosa, dia 25 de abril.
 gratuito /  desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470
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Desporto

exposições e ConferênCias

MúsiCa e Dança



Tardes altambiente 
abril |  14h30-16h30
 Centro de interpretação Ambiental 
 
6 abril
“O ar está em todo o lado”
Atividades de sensibilização sobre a             
poluição do ar.

13 abril
“reutilizar-te”
oficina de reutilização de caixas de ovos.

20 abril
“a Terra está viva”
dia internacional da terra (22 abril)
Jogos de sensibilização para a diminuição 
da pegada ecológica.

27 abril
“anfíbios - animais com vida dupla”
dia internacional da Conservação dos Anfíbios (30 abril)
Atividades de sensibilização sobre a con-
servação dos anfíbios.

 gratuito /  crianças dos 10 aos 15 anos
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 200 980

Célula – a base da vida
abril |  9h-17h
 Centro de interpretação Ambiental 

o Centro de interpretação Ambiental tem à 
disposição dos visitantes um vasto conjun-
to de preparações definitivas que poderão 
observar ao microscópio ótico. intitulada 
“Célula – a base da vida”, esta atividade tem 
como objetivo a observação de estruturas 
invisíveis à vista desarmada.
 gratuito
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 200 980

Ginásio Verde
abril |  9h-17h
 Centro de interpretação Ambiental 
 
o Centro de interpretação Ambiental, loca-
lizado no parque da Cidade da Mealhada, 
realiza o “peddy-paper verde”, uma iniciati-
va que associa as caminhadas à aprendiza-
gem de espécies da floresta.
os participantes são desafiados a cumprir 
determinado percurso pedestre.

 gratuito
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 200 980

6  Mealhada  agenda municipal    

Centro de interpretação Ambiental

ofiCinas e aMbiente



Hoje é dia de… 
abril |  9h-12h30 l 13h30-17h
 Centro de interpretação Ambiental 
 
7 abril
Comemorar o Dia Nacional dos Moinhos
venha assistir a uma reconstituição do ciclo 
tradicional do pão.

22 abril 
Comemorar o Dia Mundial da Terra
venha calcular a sua pegada ecológica.

27 abril
Comemorar o Dia Internacional 
da Conservação dos Anfíbios
venha fazer um sapo em origami.

28/29 abril
Preparar o Dia da Mãe
venha fazer uma eco-prenda!

 gratuito /  jovens e adultos
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 200 980
 

Sábado no Parque  
30 abril
 Centro de interpretação Ambiental 
 
“sábado no parque” é a nova atividade do 
CiA para assinalar efemérides ambientais.
Entidade convidada
Fundação Mata do bussaco

 14h30-16h30
Oficina em ambiente de família
“Os anfíbios do Parque: 
rãs, sapos e salamandras”
Destinatários: Crianças, jovens e adultos
limite de participantes: 25

 21h-22h30
Sessão em ambiente de conversa
“A preservação da Mata do Buçaco”
Destinatários: Adultos
limite participantes: 30

 gratuito /  jovens e adultos
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 200 980

Casa do ambiente 
4 a 8 abril |  9h30>17h30
 Junto ao Cineteatro Municipal Messias
 
A Casa do Ambiente, da ersuC, vai estacio-
nar na Mealhada, junto ao Cineteatro Muni-
cipal Messias. na unidade decorrem diver-
sas ações ligadas à proteção do ambiente. 
 ambiente@cm-mealhada.pt 

Trilho adernal
Trilho bright
16 abril |  14h
 Mata nacional do buçaco 
 
o adernal é uma formação vegetal reliquial, 
testemunho de eras anteriores à ocupação 
humana. venha perder-se neste habitat 
único no mundo, percorrendo um trilho 
criado no âmbito do programa life+ da Co-
missão europeia.
 gratuito /  setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000

Descobrir o património 
Domingos no buçaco
17 abril |  14h
 Mata nacional do buçaco 
 
o legado patrimonial dos Carmelitas no 
buçaco é vasto e diversificado. por toda a 
Mata podemos observar a sua marca. ve-
nha viajar pela história do buçaco, através 
da Arte, da Arquitetura e do património 
cultural.
 5€ /  setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000

À descoberta do património do buçaco
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Curso de Fotografia
iniciante e  fotografia de rua e viagens
2 abril |  10h>18h
 biblioteca Municipal de Mealhada
 
para os que querem ter a possibilidade de 
conhecer mais desta forma de arte, este cur-
so, com o fotógrafo tiago Mota garcia, foca-
rá a componente técnica e artística, todas as 
variáveis da câmara que permitem melhorar 
a qualidade da imagem. e também a foto-
grafia de rua e de viagens.
(obrigatório trazer máquina fotográfica. 
não é necessário ter conhecimentos prévios)
 30€ /  info@bm-mealhada.info | 231 201 618

Crescer a ler, 
Crescer a brincar…
 biblioteca Municipal da Mealhada 
 
na biblioteca Municipal, existem muitos 
segredos escondidos, guardados em ar-
mários, gavetas e estantes, desejosos de 
serem descobertos. nós já descobrimos al-
guns, entre eles, jogos e muitos contos que 
queremos partilhar com todos os nossos 
leitores curiosos.
Jogos, contos, livros, amizades, partilhas… 
nada pode faltar!
Jogos lúdico-pedagógicos l 6 e 20 abril l 17h
Hora do conto l 13 e 27 abril l 17h
 gratuito /  crianças das eb1
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618

Oficina de
Escrita Criativa
 biblioteca Municipal da Mealhada 
 
Continuamos a desafiar-te a olhar de uma 
forma diferente para a escrita. Através de di-
versos exercícios, vais ter de descobrir que 
és capaz de criar histórias, de jogar e brincar 
com as palavras e até desafiar a escrita!
vamos divertir-nos a conhecer melhor o 
mundo das letras.
estas oficinas são para todas as crianças 
que acreditam que as palavras e o poder 
da imaginação nos podem levar a viver ex-
periências únicas.
Atividade realizada por marcação prévia
 gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 618
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Herberto
de lara hawthorne
Hora do conto
 biblioteca Municipal da Mealhada 
 
herberto é uma lesma cuja ocupação é co-
mer montanhas de alface até a sua barriga 
ficar cheia. um dia, herberto cruza-se com 
alguns animais muito ocupados e fica ad-
mirado com as sua capacidades… 
Atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças das eb1
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618

abracadabra
de tracey Corderoy
Hora do conto
 biblioteca Municipal da Mealhada 
 
tudo o que o Monti fazia, a Mili fazia tam-
bém. e o Monti estava farto. “eu desejo que 
te transformes num sapo viscoso e desapa-
reças! Abracadabra” - gritou ele. será que 
Monti fez mesmo desaparecer a irmã?
Atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças do jardim de infância
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618

Pequeno azul 
e Pequeno amarelo
Hora do conto
 bibliomealhada
 
o pequeno Azul é o melhor amigo do peque-
no Amarelo. um dia a Mamã Azul teve que 
sair de casa e o pequeno Azul foi procurar o 
pequeno Amarelo e não o encontrou. procu-
rou-o por aqui, por ali, por todo o lado… 

Atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças do jardim de infância
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618

João e o 
feijoeiro mágico
Hora do conto
 bibliomealhada
 
João era um menino preguiçoso que vivia 
com a mãe e daisy, uma vaca, numa peque-
na casa em ruínas. Certo dia, vendo que não 
tinha comida para pôr na mesa, a mãe deci-
de que daisy terá que ser vendida…
Atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças do pré-escolar
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618
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Semana A  6 a 8 abril l 20 a 22 abril

Semana B  13 a 14 abril l 27 a 29 abril

Quarta-feira
10h30-12h15
ventosa do bairro
14h00-16h15

sernadelo

10h00-10h45
sargento-Mor
11h00-12h15

Canedo
14h00-16h15
Casal Comba

Quinta-feira
10h30-12h15

Carqueijo
14h00-16h15
pampilhosa

10h00-12h00
Quinta do valongo
14h00-16h15

barcouço

Sexta-feira
10h30-12h15
CApp (pampilhosa)

14h00-16h30
Casa da 
Criança

10h30-12h00
Ji Mealhada

14h00-16h30
Ji sant’Ana

a casa do Mickey Mouse
Cineanimação
 bibliomealhada
 
Quem é o maior detetive desde sherlock 
holmes? nada mais, nada menos do que 
a detetive Minnie! em conjunto com Mi-
ckey e todos os amigos, Minnie irá resolver 
qualquer mistério mais depressa do que tu 
consegues dizer “caso encerrado”! segue 
as pistas para a diversão!...
 gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 618

Capas Negras
Cinetempo
 bibliomealhada 
 
em Coimbra, o quintanista de direito José 
duarte e a tricana Maria de lisboa vivem 
um idílio. este termina quando, concluído o 
curso e julgando-se traído, ele segue para 
o porto, recusando-se a aceitar as cartas da 
jovem. Mais tarde, é presa na capital norte-
nha, por ter abandonado um filho… 
 gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 618
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Dia Nacional dos Moinhos
7, 8, 9 e 10 abril
 Moinho de santa Cristina e do lograssol
 
o dia nacional dos Moinhos celebra-se 
a 7 de abril. o Município assinala a data 
abrindo os moinhos de santa Cristina e do 
lograssol ao público e convidando toda a 
população a visitá-los, neste dia ou no fim 
de semana (9 e 10 de abril). 

nos dois moinhos e nos espaços que lhes são adjacentes há diversas atividades lúdicas e 
pedagógicas, como workshops e exposições, demonstrações do processo de moagem e 
de cozedura do pão, uma feira de artesanato e produtos locais, conversas sobre a impor-
tância do pão e mostra de produtos apícolas. 

vamos mesmo confecionar o pão e ouvir aqueles que antigamente eram parte essencial 
deste produto basilar na alimentação: os moleiros e as padeiras.

 gratuito /  ambiente@cm-mealhada.pt

Gala dos 25 anos da EPVl
15 abril |  21h
 Cineteatro Municipal Messias

A escola profissional vasconcellos lebre 
realiza a gala comemorativa dos 25 anos. 
esta gala é um espetáculo de variedades 
com dança, música, récita de poesia e 
teatro, protagonizado pelos alunos dos 
vários cursos da epvl. Conta também com 
a participação de antigos alunos.
Duração: 2 horas

 gratuito /  epvl.mealhada@epm.edu.pt | 231 209 920

Sabia que...
 

os proprietários dos moinhos eram designados de moa-
geiros, enquanto aqueles que neles trabalhavam eram 
chamados de moleiros.
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CineMa

O caso Spotlight 
1, 2, 3  e 4 abril

Género: drama
De: tom McCarthy 
Com: Mark ruffalo, Michael Keaton, rachel McAdams

Quando a tenaz equipa de repórteres denominada “spotlight” 
investiga as alegações de abuso no seio da igreja Católica, 
acaba por descobrir décadas de encobrimento aos mais altos 
níveis das instituições de boston - religiosas, legais, e mesmo 
do governo.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M12 

O Panda do Kung Fu 3 VP
8, 9, 10 e 11 abril

Género: Animação, Comédia
De: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh 
Vozes: Marco horácio , José raposo, Fernanda serrano

depois de muito tempo desaparecido, o pai de po reaparece, 
e juntos vão viajar para um paraíso secreto de pandas, onde 
conhecem vários e hilariantes novos pandas. Mas quando o 
demoníaco vilão Kai começa a varrer a China derrotando todos 
os mestres de kung fu, po tem de fazer o impossível.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M6

batman vs Super-Homen 3D 
17, 18 abril

Género: Ação, Aventura
De: Zack snyder 
Com: ben Affleck, henry Cavill, Amy Adams

temendo a imprevisibilidade das ações de um poderoso super-
herói, o protetor e vigilante de gotham City decide enfrentar o 
salvador de Metrópolis, enquanto o mundo debate que tipo de 
herói realmente necessita. e com o super-homem e o batman 
em guerra, uma nova ameaça emerge.
 5.5€ (1) - 4€ (2) /  M12



Cineteatro Municipal Messias

Morada
alameda da Cidade
3050-395 Mealhada

Contactos
Telf: 231 209 870  
e-mail: cultura@cm-mealhada.pt
 

Horários
Sessões
6ª, Sáb. e 2ª | 21h30
Dom. | 16h e 21h30

Bilheteira
6ª a 2ª | 14h30-18h30 e 20h-22h

Preços
(1) adultos 6ª, Sáb. e Dom.
(2) estudantes/Crianças até 12 anos / Sessão 2ª feira
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assalto a londres
22, 24 e 25 abril

Género: thriller, Ação
De: babak najafi 
Com: gerard butler, Morgan Freeman, Charlotte riley

A história começa em londres, onde o primeiro-ministro 
britânico faleceu em circunstâncias misteriosas. o funeral é 
um evento imperdível para os líderes do mundo ocidental. 
no entanto, o que começa como o evento mais protegidos na 
terra, transforma-se numa trama mortal.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M12 /  sem sessão da noite

Pai há só um! 
29 abril, 1 e 2 maio

Género: Comédia
De: sean Anders 
Com: Will Ferrell, Mark Wahlberg, linda Cardellini

brad esforça-se por ser um bom chefe de família e um bom 
padrasto para os dois filhos da sua mulher. 
tudo se transforma quando o descontraído pai biológico 
aparece em cena, forçando uma competição entre ambos pelo 
afeto dos miúdos.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M12
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restaurantes

A Regional
rua dr. lúcio pais Abranches
3050-249 luso
 231 939 272
 
Amigos D’Alex
rua padre dr. António Antunes 
breda, nº 47
3050-327 Mealhada
 231 400 146
 joaoapsoares@hotmail.com
 
Basílio dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra, n.º 101
3050-374 Mealhada
 231 201 300
 
Churrasqueira Rocha 4M
travessa da Churrasqueira
3050-352 Mealhada
 231 202 357
 rocha@churrasqueirarocha.com
 www.churrasqueirarocha.com
 
Couceiro dos Leitões
Av. Cidade de Coimbra n.º177
3050-374 Mealhada
 231 202 098
 restaurantecouceiro@hotmail.com
 
Dom Rogério
rua ponte de viadores
3050-184 Mealhada
 231 201 376
 mealhada@domrogerio.pt
 mealhada.domrogerio.pt
 
Flor da Bairrada
Av. da restauração n.º23/7
3050-375 Mealhada
 231 202 311
 
Floresta dos Leitões
Avenida restauração, n.º 87
3050-347 Mealhada
 231 202 025
 florestadosleitoes@gmail.com
 
Fogo no Chão
rua da Feira, santa luzia
3050-106 barcouço
 239 912 491
 
Grande Hotel do Luso
rua dr. Cid de oliveira n.º86
3050-210 luso
 231 937 937
 info@hoteluso.com
 www.hoteluso.com

Hilário 4M
Av. da restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Hotel Eden
Av. emídio navarro n.º34
3050-224 luso
 231 930 191
 geral@hoteleden.pt
 www.hoteleden.pt
 
La Toscana
rua dr. Costa simões, n.º54
3050-326 Mealhada
 231 204 789
 lili.silva0019@gmail.com
 
Licínio
Av.Cidade de Coimbra n.º96/100
3050-374 Mealhada
 231 202 061
 restaurantelicinio@gmail.com
 www.restaurantelicinio.com.pt
 
Lourenços
ed. oasis, Av emídio navarro, lj 3
3050-228 luso
 231 939 474
 teresa_moura@live.com.pt
 
Manuel Júlio 4M
largo da Feira - st. luzia
3050-106 barcouço
 239 913 512
 geral@manueljulio.pt
 www.manueljulio.pt
 
Meta dos Leitões
Av. da restauração
3050-382 Mealhada
 231 209 540
 casadesarmento@gmail.com
 casadesarmento.pt
 
NelsonFT Simões dos Leitões 4M
Av. da restauração n.º2
3050-382 Mealhada
 231 202 031
 geral@nelsonftdosleitoes.pt
 nelsonftdosleitoes.pt
 
O Calvário
rua do Calvário, n.º 36
3050-112 barcouço
 239 911 132
 patricia.melo@sapo.pt

O Cantinho
Av. da Floresta n.º 117
3050-347 Mealhada
 231 202 758
 albertomelo@sapo.pt
 
O Castiço 4M
Av. Cidade de Coimbra n.º95
3050-374 Mealhada
 231 202 941
 restauranteocastico@gmail.com
 www.restauranteocastico.com
 
O Cesteiro
rua Monsenhor raul Mira, n.º 78
3050-282 luso
 231 939 360
 restaurante_cesteiro@hotmail.com
 
O Escondidinho
rua principal, nº15 - Cavaleiros
3050-100 barcouço
 239 913 612
 
O Lampião
rua s. pedro, n.º12
3050-017 Antes
 231 289 393
 cafe.o.lampiao@gmail.com
 
O Leitãozinho
estrada nacional n.º 1, santa luzia
3050-106 barcouço
 239 918 110
 oleitaozinho@sapo.pt
 www.oleitaozinho.com
 
O Rei da Brasa
Av. doutor Manuel louzada, lt 5
3050-343 Mealhada
 231 204 012
 moais.fr@hotmail.com

O Selas
largo dos Chafarizes nº11
3050-333 Mealhada
 231 403 357
 
O Sítio
estrada nacional nº1
3050-382 Mealhada
 231 205 188
 caferestauranteositio@gmail.com
 www.restauranteositio.pt
 
O Típico da Bairrada 4M
rua da Fonte nº 1
3050-382 Mealhada
 231 202 206
 antonioflores@sapo.pt
 www.tipicodabairrada.com

 4M restaurantes 4 Maravilhas 

onDe CoMer
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O Vitor
en nº1 - Carqueijo
3050-131 Mealhada
 239 911 745
 restauranteovitor@hotmail.com
 
Oásis 4M
Av. da Floresta n.º39
3050-347 Mealhada
 231 202 081
 ruijoseneves@gmail.com
 
Octávio dos Leitões 4M
rua da Fonte velha, nº5
3050-566 ventosa do bairro
 231 289 125
 geral@
restauranteoctaviodosleitoes.com
 restauranteoctaviodosleitoes.com

Palace Hotel do Buçaco
Mata do bussaco
3050-261 luso
 231 937 970
 bussacopalace@themahotels.pt
 www.bussacopalace.com
 
Pátio da Casqueira
rua Central n.º 110
3050-098 barcouço
 239 911 556
 geral@patiodacasqueira.com
 www.patiodacasqueira.com
 
Pedra de Sal
rua Francisco António dinis n.º33
3050-239 luso
 231 939 405
 restaurantepedradesal@gmail.com
 www.restaurantepedradesal.com
 
Pedro dos Leitões 4M
rua álvaro pedro, nº1
3050-382 sernadelo
 231 209 950
 restaurante@pedrodosleitoes.com
 www.pedrodosleitoes.com

Pic Nic 4M
Av. da restauração n.º61
3050-347 Mealhada
 231 202 343
 restaurantepic-nic@hotmail.com
 
Quinta dos Três Pinheiros 4M
Av. da restauração - sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 www.trespinheiros.com
 

Rei dos Leitões 4M
Av. da restauração nº 17
3050-382 Mealhada
 231 202 093
 reidosleitoes@sapo.pt
 
Restaurante Pedagógico 
“A Prova dos Novos”
Jardim público da pampilhosa
3050-444 pampilhosa
 231 209 920
 epvl.mealhada@epm.edu.pt
 www.epm.edu.pt
 
Tás Ca Larica 4M
rua dr. José Cerveira lebre, n.º7
3050-340 Mealhada
 231 204 039
 pjuliocosta@gmail.com 

 
Snack-bares

A Paula
rua vasco da gama, nº2 lote 22
3050-009 Mealhada
 213 404 728
 marisqueiraapaula@gmail.com
 
Amorim
rua emídio navarro, n.º 6
3050-225 vacariça
 231 930 735
 restauranteomanel@hotmail.com
 
Cozinha Aromática
urb. Qta. da nora, lt 11, lj 22
3050-378 Mealhada
 231 024 199
 cozinhaaromatica@hotmail.com
 
Jardim
largo do Jardim
3050-242 Mealhada
 931 615 440
 esplanada.jardim@gmail.com
 
Kate-Kero
rua dr. paulo Falcão n.º77
3050-357 Mealhada
 231 202 790
 
Metinha I
rua Amarela
3050 Mealhada
 231 203 265
O Manel
en 234, lameira de s. geraldo
3050-327 vacariça
 213 404 728
 restauranteomanel@hotmail.com

O Marino
rua padre dr. António Antunes 
breda
3050-327 Mealhada
 231 202 933
 
O Tino
rua Fialho de Almeida, lote 25
3050-413 pampilhosa
 960 031 496
 
O Vaz
dr. José Cerveira lebre n.º60/62
3050-340 Mealhada
 231 202 085
 
Ponto 3
Av. Com. Messias baptista, n.º 90
3050-361 Mealhada
 231 202 939
 
Tony
rua d. Marinha de Moura 
pimenta
3050-241 luso
 231 939 354
 restaurantetony@gmail.com

 
Outros

Caprichos Celestiais
largo da Feira, sta. luzia
3050-106 barcouço
 239 914 007
 
Maria Manuela
rua Aurora do rosário
3050-505 vacariça
 231 939 155
 
Metinha II
rua da estação
3050-443 pampilhosa
 231 203 265

Rosa Biscoito
Avenida emídio navarro
3050-000 luso
 966 386 390
 info@rosabiscoito.pt
 www.rosabiscoito.pt
 
Trigal
rua da Misericórdia, lote 4, loja 5
3050-387 Mealhada
 231 281 326
 padariapastelaria_trigal@hotmail.com

 4M restaurantes 4 Maravilhas 



Hotéis

Alegre Hotel **
rua emidio navarro n.º2
3050-224 luso
 231 930 256
 geral@alegrehotels.com
 www.alegrehotels.com

Grande Hotel do Luso ****
rua dr. Cid de oliveira n.º86
3050-210 luso
 231 937 937
 info@hoteluso.com
 www.hoteluso.com

Hotel Central **
rua emidio navarro n.º20
3050-224 luso
 231 939 254
 geral@hotelcentral-luso.com
 www.hotelcentral-luso.com

Hotel Éden ***
Av. emídio navarro n.º34
3050-224 luso
 231 930 191
 geral@hoteleden.pt
 www.hoteleden.pt

Hotel Mansão Fátima **
lameira de são geraldo
3050-502 luso
 231 939 189
 mansao.fatima@gmail.com

Hotel Oásis **
Av. da Floresta n.º39
3050-347 Mealhada
 231 202 081
 ruijoseneves@gmail.com

Hotel Quinta dos Três Pinheiros ***
estrada nacional nº1 - sernadelo
3050-382 Mealhada
 231 202 391
 geral@trespinheiros.com
 www.trespinheiros.com

Inatel Luso
rua dr. Costa simões n.º2
3050-226 luso
 231 930 358/68/78
 inatel.luso@inatel.pt
 www.inatel.pt

Palace Hotel do Bussaco *****
Mata do bussaco
3050-261 luso
 231 937 970
 bussacopalace@themahotels.pt
 www.bussacopalace.com
Vinyl M Hotel ***
rua s. domingos
3050-183 Mealhada
 231 209 200
 geral@vinylmhotel.com
 www.vinylmhotel.com

 
alojamento local

Albergue de Peregrinos da Mealhada 
(Albergue Hilário)
Av. da restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Hospedaria Imperial
rua emídio navarro n.º25
3050-224 luso
 231 937 570
 resindecialimperial@sapo.pt
 www.residencialimperial.com

Motel Príncipe Encantado
estra nacional n.º 1, km 204
3050-131 Casal Comba
 231 949 889
 geral@
motelprincipeencantado.com
 motelprincipeencantado.com

Residencial Regional
rua dr.lúcio p. Abranches
3050-249 luso
 231 939 272
 
Residencial Choupal
largo Manuel Alves (poeta 
Cavador) nº1
3050-245 luso
 231 939 628
 residencialchoupal@sapo.pt
 residencialchoupal.wix.com

Residencial Hilário
Av. da restauração nº 30
3050-382 Mealhada
 231 202 117
 reshilario@gmail.com
 www.hilario.pt

Casas do Bussaco
Mata nacional do bussaco
3050-261 luso
 231 937 000
 turismo@fmb.pt
 www.fmb.pt

Quinta de Lograssol
rua Joaquim luís Alves de Melo - 
lograssol
3050-504 vacariça
 231 939 145
 geral@quintadelograssol.pt
 www.quintadelograssol.pt

Vila Aurora
rua barbosa Collen
3050-243 luso
 231 930 191
 vilaaurora@vilaaurora.com
 www.vilaaurora.com

Campismo

Parque de Campismo do Luso
Quinta do vale do Jorge sn
3050-242 luso
 231 107 551
 parquecampismoluso@gmail.com

Outros

Quinta do Carvalhinho
largo dr. henrique navega, n.º1
3050-580 ventosa do bairro
 231 289 343
 geral@quintadocarvalhinho.pt
 www.quintadocarvalhinho.pt

Vila Duparchy
rua José duarte Figueiredo n.º148
3050-235 luso
 231 930 790
 look@viladuparchy.com
 www.viladuparchy.com
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Natureza

Jardim Público da Pampilhosa
3050-444 pampilhosa 

Mata Nacional do Buçaco
Fundação Mata do buçaco
3050-261 luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt 

Miradouro da Cruz Alta
Mata nacional do buçaco
3050-261 luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Miradouro do Moinho de Sula
rua do Moinho (en 234)
3050 Mealhada

Parque da Cidade
3054-001 Mealhada

Parque do Lago
3050-902 luso 

Parque dos Moinhos de Lograssol
3050-504 vacariça

Museus

Espaço Comendador Melo Pimenta
rua emídio navarro, n.º136
3050-902 luso
 231 939 133
 jt.bucaco@mail.telepac.pt

Museu Agrícola da Vacariça
3050-511 vacariça
 231 939228 (d. Maria de lurdes)

Museu Etnográfico da Pampilhosa
Casa rural Quinhentista
rua do Casal
3050-436 pampilhosa
 231 949 620 / 963 221 642 
 casaquinhentista@gmail.com

Museu Militar do Buçaco
Almas do encarnadouro - buçaco
3050-201 luso
 231 939 310

Património Histórico

Casino do Luso
rua emídio navarro, 
Alameda do Casino
3050-224 luso
 231 937 400

Convento de Santa Cruz do Buçaco
Mata nacional do buçaco
3050-261 luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Edifício Arte Nova Farmácia Brandão
rua dr. Costa simões, n.º1
3050-326 Mealhada
 231 202 038

Marco Miliário da Mealhada
largo do Município
3054-001 Mealhada
 231 200 980

Obelisco
Monumento Comemorativo 
da guerra peninsular
3050-902 luso 

Via Sacra
Mata nacional do buçaco
3050-261 luso
 231 937 000
 gabpresidencia@fmb.pt

Termas/Fontes

Fonte de São João
rua emídio navarro (en336)
3050-902 luso 

Fonte dos Castanheiros
3050-902 luso 

Malo Clinic Termas Luso
rua álvaro Castelões
3050-230 luso 
 231 937 910 
 termasluso@maloclinics.com
 www.maloclinictermasluso.com

Sociedade da Água de Luso 
Apartado 1
3050-902 luso 
 231 937 400 
 sal@agualuso.pt

 

Mealhada  agenda municipal    17

o que visitar



18  Mealhada  agenda municipal    

Câmara Municipal

Câmara Municipal da Mealhada
largo do Jardim
3050-337 Mealhada
 231 200 980
Geral: gabpresidencia@cm-mealhada.pt
Comunicação: comunicacao@cm-mealhada.pt
educação: educacao@cm-mealhada.pt
Desporto: desporto@cm-mealhada.pt
Cultura: cultura@cm-mealhada.pt
Serviço Social: sasocial@cm-mealhada.pt
Obras Municipais: dom-das@cm-mealhada.pt
Obras Particulares: obras-particulares@cm-mealhada.pt
Águas e Saneamento: aguas@cm-mealhada.pt

Espaço Municipais

Arquivo Municipal da Mealhada
urbanização do Choupal
3050 Mealhada
 231 281 104
 arquivo@cm-mealhada.pt 

Biblioteca Municipal da Mealhada
rua dr. José Cerveira lebre
3050 Mealhada
 231 201 681
 info@bm-mealhada.info
 www.cm-mealhada.pt/redebm/

Campos de Ténis de Luso *
pavilhão Municipal do luso
3050 luso
 231 939 235

Campos de Ténis Municipais da Mealhada *
Zona desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470

Centro de Estágios de Luso *
3050-223 luso
 231 937 950

Cineteatro Municipal Messias 
Alameda da Cidade
3050-395 Mealhada
 231 209 870
 teatromessias@cm-mealhada.pt

Espaço Internet Luso
rua emídio navarro, 128
3050-224 luso
 231 939 432
 internetluso@gmail.com 

Espaço Internet Mealhad@
Complexo das piscinas Municipais de Mealhada
3050-390 Mealhada

Estádio Municipal Dr. Américo Couto*
Zona desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada

Loja Social “Roda Viva“
estádio Municipal dr. Américo Couto
3050-390 Mealhada
 231 281 204
 rodaviva@cm-mealhada.pt

Pavilhão Gimnodesportivo da Mealhada *
Zona desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 201 154

Pavilhão Gimnodesportivo da Pampilhosa *
rua do rio de Cima
3050 pampilhosa
 231 940 764

Pavilhão Gimnodesportivo de Barcouço *
3050 barcouço

Pavilhão Gimnodesportivo de Casal Comba *
3050 Casal Comba

Pavilhão Gimnodesportivo de Luso *
3050-263 luso
desporto@cm-mealhada.pt 
 231 939 235

Piscina Municipal de Luso *
3050-263 luso
 231 930 846 

Piscinas Municipais da Mealhada  *
Zona desportiva da Mealhada
3050-390 Mealhada
 231 205 470 

Posto de turismo e 
Loja das 4 Maravilhas
parque da Cidade
Av. Fonte nova, 3050 Mealhada
 231 281 372

*  desporto@cm-mealhada.pt

outras inforMações
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Juntas de Freguesia

União das freguesias da Mealhada,  
Ventosa do Bairro e Antes
Av. dr. Manuel lousada, n.º17
3050-343 Mealhada
 231 203 181
 freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
 www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Barcouço
largo da Junta
3050-090 barcouço
 239 914 031
 jfbarcouco@gmail.com 
 www.jf-barcouco.pt

Casal Comba
rua do Campo de Futebol
3050-159 Casal Comba
 231 205 761
 geral@freguesiadecasalcomba.pt
 www.freguesiadecasalcomba.pt

Luso
rua emídio navarro
3050-224 luso
 231 930 716
 geral@jfluso.pt
 www.jfluso.pt

Pampilhosa
rua da estação, n.º15
3050-443 pampilhosa
 231 949 824
 jfpampilhosa@sapo.pt
 www.jf-pampilhosa.pt

Vacariça
largo padre dr. António Antunes breda
3050-511 vacariça
 231 930 825
 jfvacarica@sapo.pt
 www.freguesiadevacarica.eu

Farmácias

Farmácia brandão (Mealhada) 231 202 038
Farmácia do Foral (vacariça) 231 939 758
Farmácia Ferreira do vale (barcouço)239 911 220
Farmácia lucília ruivo (luso) 231 930 853
Farmácia Miranda (Mealhada) 231 202 166
Farmácia nova (luso)   231 930 905
Farmácia silva Campos (pampilhosa) 231 949 225

Contactos úteis

Urgências
piquete das águas (urgências) 966 796 734
bombeiros voluntários Mealhada 231 202 122
bombeiros voluntários pampilhosa231 949 122
lusitaniagás - emergência 24h 800 200 157

Saúde
Centro de saúde Mealhada 231 202 219
hospital Misericórdia Mealhada 231 209 050
ext. saúde de barcouço 239 913 825
ext. saúde do luso  231 930 157
ext. saúde de pampilhosa 231 948 850
ext. saúde de vacariça  231 930 419
ext. saúde de ventosa do bairro 231 289 366
Cruz vermelha (Mealhada) 964 031 454
linha saúde24  808 242 424

Correios
Ctt- Mealhada  231 200 820

Caminhos de ferro
estação da Cp da Mealhada 231 203 316
estação da Cp da pampilhosa 231 949 454

Lei e Justiça
gnr – Mealhada  231 202 351
tribunal de Comarca da Mealhada 231 209 330

Educação
Agrup. de escolas da Mealhada 231 209 640
escola profissional da Mealhada 231 209 920
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siga-nos em    /camaramealhada     /camaramealhada     
www.cm-mealhada.pt

 divulgação de eventos - a informação deverá ser enviar até dia 10 de cada mês para o e-mail comunicacao@cm-mealhada.pt


