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editorial

Que 2021 seja um ano próspero de saúde e alegria para todos nós! 
Não poderia começar esta pequena mensagem de outra forma. 
Depois da situação terrível que vivemos em 2020, que este seja um 
ano diferente e que saibamos fazer das fraquezas forças, tal como fez, 
ao longo da sua vida, Paulo Azevedo, um dos convidados deste mês no 
Cineteatro Messias. Ouvi-lo é como receber uma dose de motivação 
para avançar face à adversidade. Uma verdadeira inspiração!

Neste primeiro mês de 2021, apostamos também no teatro infantil e 
no talento da nossa terra, de que é exemplo a exposição de pintura de 
Francisco Saldanha, um excelente artista do concelho da Mealhada. 
Está feito o convite. Comece o ano com uma visita ao Cineteatro 
Messias!

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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destaque

22 janeiro l 19h
Palestra Paulo azevedo
Cineteatro messias - mealhada

Preço: 10€
Classificação: M/12
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
 
Paulo Azevedo nasceu em Coimbra, a 29 de outubro de 1981, sem mãos e sem pernas. Iniciou-se 
no teatro em 1990, em Pombal, estudou jornalismo na Universidade de Coimbra, tirou o Curso de 
Treinador de Futebol de Nível II, estagiou no Real Madrid e frequentou o curso de Representação 
em Televisão e Cinema, sob a orientação do ator e argumentista Tozé Martinho, na Universidade 
Lusíada de Lisboa. 

Foi protagonista de reportagens televisivas premiadas, como “O Melhor Jogador do Mundo”, da 
Sport TV, e “Uma Vida Normal”, da SIC, que haveria de dar origem ao livro autobiográfico com 
o mesmo nome, em 2008 (4.a edição). Tornou-se no primeiro ator com deficiências na ficção 
televisiva portuguesa, quando participou na novela “Podia Acabar o Mundo”, da SIC, tendo sido 
eleito ator revelação. Participou em novelas da SIC e da RTP, protagonizou curtas-metragens 
exibidas em cinema, apresentou o programa “Consigo”, da RTP 2, e venceu o concurso televisivo 
“Splash”, da SIC. 

É fundador da Associação “Eu Desafio-te”, é ator, palestrante e orador motivacional, tendo já 
falado para milhares de pessoas, em palcos como os dos coliseus de Lisboa e do Porto, no Campo 
Pequeno e no estrangeiro.
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teatro

23 janeiro | 16h
a história de joão Pateta
TeaTro infanTil
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 4€
Classificação: M/3 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

A Porta 27 leva até ao público uma dose de comédia com 
informação pedagógica importante. Não é apenas um espetáculo 
para os alunos. É para toda a comunidade educativa e amantes 
das artes do espetáculo.
Nesta obra, recomendada para pré-escolar e 1º ciclo e integrada 
no Plano Nacional de Leitura, temos uma mãe, a mãe do tempo 
da nossa avó, aquela mulher com nervos à flor da pele, com a 
resposta na ponta da língua, com aquele abraço que faz qualquer 
filho dizer: “Mamã, já chega! Vá, largaaa!”. Temos um filho cheio 
de energia, cheio de ideias, cheio de vontade, com muito amor e 
muita traquinice à mistura. Da sua mãe herdou duas coisas: o amor 
e a resposta na ponta da língua. Depois, seguem as marionetas, 
um burro, uma casa, um poço e é verdade... um estagiário! Sobre 
o estagiário: podemos dizer que é um jovem de poucas palavras.
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30 janeiro l 21h
eduardo Madeira 
ConviDa manuel marques e Carlos viDal
Cineteatro messias - mealhada

Preço: 13€
Classificação: M/16
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
 
Neste espetáculo de rir à gargalhada, o humorista Eduardo Madeira convida Manuel 
Marques e Carlos Vidal, dois amigos de incrível talento e intenso charme pessoal para 
uma noite de stand-up comedy, música e performances sortidas. Este é um espetáculo 
de comédia único e imperdível. Diz quem já viu que é de ver... e chorar por mais! 
Eduardo Madeira é um dos pioneiros da stand-up comedy em Portugal. É coautor e autor de 
programas como Herman Enciclopédia, Contra Informação, Conversa da Treta e Levanta-te e Ri, 
tendo também escrito e protagonizado a série Os Contemporâneos. Editou vários livros e está 
presente em várias antologias. É um dos mais talentosos comediantes portugueses da atualidade.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
e os seus Parceiros desejam a todos um Ano Novo Seguro.

AVANCE 
PARA 2021 
COM TODA 
A SEGURANÇA

Município
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EXPOSIÇÃO

PELAS MÃOS 
DOS NOSSOS 
ARTESÃOS

POSTO DE TURISMO E LOJA 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA
EXPOSIÇÃO E VENDA

VISITE A NOSSA EXPOSIÇÃO
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exposições

1 janeiro a 30 junho
qua. e qui. | 14h às 18h  / sex. e sáb.  | 15h às 22h / dom. | 15h às 19h
neM eu sabia que sabia fazer
exPosição De PinTura e arTesanaTo
Cineteatro messias - mealhada

Preço: Gratuito 
informações: teatromessias@cm-mealhada.pt

Francisco Saldanha é conhecido pelo seu virtuosismo enquanto multi-instrumentista e compositor. 
Até há pouco tempo, nem ele próprio sabia que sabia fazer tão bem pinturas, peças de artesanato, 
instrumentos de percussão de elevada complexidade e tantas outras coisas só ao alcance dos 
predestinados. Francisco é um talentoso artista de múltiplas virtudes. 

A virtude, por si só, como defendia a austríaca Marie Von Ebner-Eschenbach, é também ela uma 
arte. Uma arte, dizia a escritora, que “tem duas espécies de discípulos: os que a praticam e os que 
a admiram”. 

Ora, assim que Francisco Saldanha decidiu sair da sua zona de conforto e deixar de apenas admirar 
a virtude para a passar a praticar, o resultado foi este que é possível apreciar na exposição “Nem eu 
sabia que sabia fazer”, que mostra pela primeira vez ao público os dotes do artista para a pintura, nas 
suas mais diversas formas, e para o artesanato.

EXPOSIÇÃO

PELAS MÃOS 
DOS NOSSOS 
ARTESÃOS

POSTO DE TURISMO E LOJA 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA
EXPOSIÇÃO E VENDA

VISITE A NOSSA EXPOSIÇÃO
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ofiCinas e ambiente

janeiro | 9h às 17h
atividades eM destaque
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
informações: centroambiental@cm-mealhada.pt
                         231 205 389

separar é que está a dar
Destinatários: J. I. e 1º ciclo
Duração: 90 min
Sessão de esclarecimento sobre o circuito dos 
resíduos e jogo de separação de resíduos.  

a glória dos 4 r’s
Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Duração: 90 min 
Desafio de equipas com questões sobre a 
Regra dos 4R’s e o ciclo dos resíduos sólidos 
urbanos. 

Presentes na floresta
Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Duração: 90 min
Oficina de reutilização de materiais e produtos 
da floresta.

apanha se puderes
Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Duração: 90 min
Desafio de equipas com questões e atividades 
sobre o Ambiente.

ContaCtos
telf: 231 205 389
email: centroambiental@cm-mealhada.pt
facebook: facebook.com/ciamealhada/

este Mês assinalaMos...

26 janeiro
Dia Mundial da Educação Ambiental 

janeiro | 9h às 17h
bioCaMinhada
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: Público em geral
Percurso  no Parque da Cidade da Mealhada 
com  identificação das espécies que fizeram 
parte da floresta portuguesa, ao longo de 
milhões de anos.

Duração: 90 minutos
Número máximo por caminhada: 5
Recomendações: Garrafa de água e calçado 
apropriado para caminhar

janeiro | 9h às 17h
histórias na floresta
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: Pré-escolar

- Tobias, é importante poupar a água! 
- Tito, a reciclagem é para todos
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17 janeiro | 10h
doMingos no bussaCo
a floresTa revis(i)TaDa
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€ 
inscrições: (limitadas - até 14 janeiro às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 

As florestas são muito importantes para a 
melhoria da qualidade do ar, da água, do solo e 
constituem habitats para uma grande variedade 
de seres vivos. Através de um passeio pela 
Mata do Bussaco, venha descobrir os animais e 
as plantas deste local único.  
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8 janeiro
Mulher-Maravilha 1984

Género: Ação/Aventura 
De: Patty Jenkins 
Com: Gal Gadot, Kristen Wiig, Chris Pine 
Classificação: M12

A próxima aventura da Mulher-Maravilha avança para os anos 
80 onde vai ter de enfrentar dois novos inimigos: Max Lord e 
The Cheetah.

 

15, 16 e 17 janeiro
seM saída

Género: Terror
De: Will Wernick
Com: Holland Roden, Ronen Rubinstein, Keegan Allen
Classificação: M18

Uma estrela das redes sociais viaja com os amigos para Moscovo 
para gravar novos conteúdos para o seu bem-sucedido 
vlog. Numa tentativa permanente de ultrapassar limites para 
satisfazer os desejos de um crescente número de seguidores, 
ele e os amigos aceitam participar num jogo mortal cheio de 
mistério, excessos e perigo. À medida que a fronteira entre vida 
real e redes sociais se vai esbatendo, o grupo tem de lutar para 
escapar e sobreviver.

Cinema

Cineteatro MuniCiPal Messias

ConTaCTos 

T. 231 209 870
e. teatromessias@cm-mealhada.pt
 

sessões 
6ª e sáb. | 21h30 
Dom. | 16h

BilHeTeira e funCionamenTo 
4ª e 5ª | 14h-18h    
6ª e sáb. | 15h-22h
Dom. | 15h-19h

Preçário: Adultos - 4,5€ / Estudantes / até 12 anos - 3€

Messias
Cineteatro
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22, 23 e 24 janeiro
o aMor é uMa aventura 

Género: Ação/Aventura
De: Dennis Dugan
Com: Maggie Grace, Diane Keaton, Jeremy Irons 
Classificação: M12

Pouco depois de ter sido deixada pelo namorado, Jessie 
English, proprietária de uma florista, é contactada por uma 
cliente, Liz Rafferty, que lhe pede que organize o seu casamento, 
que acontecerá dentro de apenas oito dias. Sempre pronta 
para desafios, Jessie aceita planear o casamento de Liz e do 
noivo, Robert Barton, contratando, para tal, Lawrence Phillips, 
o famoso fornecedor de caterings.

29 e 31 janeiro
o Mundo seCreto dos dragões VP

Género: Animação
De: Tomer Eshed 
Com: Nélson Évora, Ana Guiomar
Classificação: M6

Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver 
escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um 
verdadeiro dragão. Agora, que os humanos estão a ameaçar 
destruir o último refúgio da sua espécie, Drago parte 
secretamente numa aventura, com a sua fiel amiga Sorrel, 
em busca da Orla do Céu, um local mítico e um misterioso 
santuário secreto para Dragões, onde poderão viver em paz 
sem serem ameaçados pela espécie humana. 

USO OBRIGATÓRIO
DE MÁSCARA

MEDIÇÃO 
DE TEMPERATURA

DESINFEÇÃO DE MÃOS
À ENTRADA

nota
As datas e os horários das sessões de cinema poderão sofrer alterações, de acordo 

com as medidas do Governo e/ou da DGS de combate à pandemia da Covid-19
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biblioteCas

ContaCtos

Rua Dr. José Cerveira Lebre
3050-340 Mealhada
telf: 231 201 681
email: biblioteca@cm-mealhada.pt
site: biblioteca.cm-mealhada.pt

novo
horÁrio

Segunda a sexta-feira
10h às 12h30
13h30 às 18h

Sábado
10h às 12h30

INFANTIL

os adultos? nunCa!
DaviDe Cali

Os adultos são sempre bons. Nunca se atrasam. Nunca 
fazem ou dizem asneiras. São calmos, arrumados e 
reciclam sempre. Enfim, verdadeiros exemplos de bom 
comportamento. Ou será que não? A dupla imbatível 
Davide Cali e Benjamin Chaud volta a surpreender-nos 
e a virar o mundo às avessas para nos desvendar a mais 
pura realidade: os adultos são tal e qual as crianças! Um 
livro insólito e muito divertido para miúdos e graúdos.  

JUVENIL

o diÁrio de uM banana 
n.º 15: bater no fundo
Jeff Kinney

Os Heffleys fazem-se à estrada rumo às melhores férias de 
verão de SEMPRE, mas acabam por mergulhar numa aventura 
de loucos.
E se achas que ficar preso num parque de autocaravanas 
muito duvidoso é o pior que lhes pode acontecer, estás bem 
enganado!

SUGESTõES DE LEITURA
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ADULTo

se o disseres 
na Montanha
James BalDwin

“Se o Disseres na Montanha”, publicado em 1953, é o romance 
que revelou ao mundo o génio de James Baldwin. Romance 
inaugural da sua obra de ficção, constituiu-se, desde logo 
como marco para muitos outros escritores, ao mesmo 
tempo que foi conquistando o lugar de clássico da literatura 
americana.

ADULTo

quando a PenuMbra veM 
Jaume CaBré

“Quando a Penumbra Vem” compõe-se de 13 histórias que têm 
como denominador comum a morte, convocando, de modo 
magistral, um certo humor negro — sarcástico e desencantado 
— e truques narrativos cinematográficos e policiais. Estes 
contos chamam à cena objetos e símbolos clássicos que 
entretecem uma espécie de estética do mal, conduzida por 
protagonistas infames que vivem presos no passado, devido à 
culpa, à vergonha ou ao remorso.



14



15

informações Úteis

Câmara muniCiPal

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
231 200 980
E-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt

esPaços muniCiPais

arquivo Municipal da Mealhada
231 281 104
arquivo@cm-mealhada.pt 

biblioteca Municipal da Mealhada
231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt
biblioteca.cm-mealhada.pt

Campos de ténis de luso
jorge humberto *
231 939 235

Campos de ténis Municipais da Mealhada *
231 205 470

Centro de interpretação ambiental
231 205 389
centroambiental@cm-mealhada.pt

Cineteatro Municipal Messias 
231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

espaço inovação Mealhada
231 281 513
espacoinovacao@cm-mealhada.pt

loja social “roda viva“
231 281 204
rodaviva@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal da Mealhada *
231 201 154

Pavilhão Municipal da Pampilhosa *
231 940 764

Pavilhão Municipal de luso *
231 939 235

Piscinas Municipais da Mealhada  *
231 205 470 

Posto de turismo e loja das 4 Maravilhas
231 281 372
maravilhasmealhada@gmail.com

Posto de turismo luso bussaco
231 930 122
turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

* desporto@cm-mealhada.pt

JunTas De freguesia

união das freguesias da Mealhada, 
ventosa do bairro e antes
231 204 204
freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

barcouço
239 914 031
jfbarcouco@gmail.com 
www.jf-barcouco.pt

Casal Comba
231 205 761
geral@freguesiadecasalcomba.pt
www.freguesiadecasalcomba.pt

luso
231 930 716
geral@jfluso.pt
www.jfluso.pt

Pampilhosa
231 949 824
jfpampilhosa@sapo.pt
www.jf-pampilhosa.pt

vacariça
231 930 825
jfvacarica@sapo.pt
www.freguesiadevacarica.eu

feiras e merCaDos

feira de santa luzia 
Dias 5 e 19 de cada mês
feira de velharias
Mensal - 1º Domingo de cada mês
feira do travasso
Mensal - 2º Fim de semana de cada mês
Mercado da Mealhada
Todos os Sábados
Mercado da Pampilhosa
Sábados de manhã
Mercado do luso
Diário

ConTaCTos úTeis

farmácia Brandão (Mealhada)  
231 202 038
farmácia do foral (Vacariça)  
231 930 611
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
Centro de saúde mealhada 
231 202 219
Hospital misericórdia mealhada 
231 209 050
Bombeiros voluntários mealhada 
231 202 122
Bombeiros voluntários Pampilhosa 
231 949 122
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) 
964 038 721
linha saúde24  
808 242 424
Piquete das águas (Urgências) 
966 796 734
lusitaniagás - emergência 24h 
800 200 157
CTT- mealhada  
231 200 820
estação da CP da mealhada 
707 210 220
estação da CP da Pampilhosa 
707 210 220
gnr – mealhada  
231 202 351
Tribunal de Comarca da mealhada 
231 209 330
agrup. de escolas da mealhada 
231 209 640
escola Profissional da mealhada 
231 209 920
espaço Cidadão da mealhada  
964 039 369
espaço Cidadão da Pampilhosa  
961 637 037



Depois de ler esta agenda, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
ECOPONTO

AZUL

agenda on-line


