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Editorial
a Festame – Feira do município da mealhada pretende ser, como o nome indi-
ca, uma festa para todos os munícipes. É um certame que combina as nossas 
coletividades com artistas nacionais, mas é também uma oportunidade de 
divulgação para os agentes económicos da nossa região, sejam eles da área 
agrícola, comercial ou industrial. e não faltam as tão apreciadas tasquinhas, 
com a nossa gastronomia, e as atividades desportivas, como o encontro das 
tradicionais pasteleiras e a prova “3 milhas da mealhada”.

Junho é o mês de verão, o mês das crianças e, por isso, a autarquia tem para 
elas diversas atividades, que se estendem também à mata nacional do bu-
çaco. Para assinalar o dia da Criança, as atividades começam a 29 de maio, 
no Parque da Cidade e prolongam-se até dia 1 de junho. este mês tem início 
também as “aventuras de verão”, o programa de ocupação dos tempos livres 
que vai decorrer até 12 de agosto. 

FICHA TÉCNICA

edição e Design Gráfico Câmara municipal da mealhada
impressão debastos - design | publicidade
Tiragem 3500 exemplares
Periodicidade mensal

as informações que constam nesta agenda municipal são da exclusiva responsabilidade das entidades 
organizadoras, bem como quaisquer alterações ao programa e calendário das iniciativas.
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FESTAME
Feira do Município da Mealhada 
7 a 12 junho
 mealhada – Zona desportiva da mealhada

a Festame realiza-se de 7 a 12 de junho 
com atuações diárias de bandas como 
Crassh, david antunes e midnight band, 
uHF, Lucky duckies, Herman José e aurea. 
Com tasquinhas, exposição agrícola, co-
mercial e industrial, zona infantil e palco 
coletividades. as entradas são gratuitas. 

Programa:

07 junho - terça-feira
18h - abertura - animação de rua
19h – Ca7s
19h – desfile gres batuque
20h – gres batuque
21h – President dJ
22h30 – CRASSH 
00h – Andy scotch & Mr DJ Bunny (DJ set)

08 junho - quarta-feira
18h – abertura - animação de rua
19h – grupo Coral magister
20h30 – grupo de Cavaquinhos da vimieira 
21h30 – Cooletivo 68 - Tributo a Stevie Wonder  
22h30 – David Antunes e Midnight Band

09 junho – quinta-feira
18h – abertura - animação de rua
19h – associação de aposentados da bairrada
20h - Filarmónica Lyra barcoucense 10 
d’agosto - desfile 
21h – gedePa rancho Folclórico e grupo et-
nográfico da Pampilhosa 
22h - UHF 
00h - DJ Double Grooves

10 junho – sexta-feira
10h - atletismo “3 milhas de mealhada”
16H – abertura - animação de rua
16H30 - grupo regional da Pampilhosa do botão 
17h30 - rancho infantil e Juvenil de ventosa 
do bairro 

18h15 – Hospital da misericórdia
19h – desfile real imperatriz
20h – sunset dJ talent
21h15 – mPLus
22h – Lucky Duckies
00h – Dj Walter Santz

11 junho - sábado
15h-17h – tsF – Programa terra a terra
16h – abertura - animação de rua
16h30 – rancho folclórico são João de Casal 
Comba
17h30 - grupo Folclórico e etnográfico da 
vimieira 
18h30 – desfile amigos da tijuca
19h30 – sunset dJ talent 
20h45 – marble avenue
21h30 – the strangelows
22h – Herman e banda 
00h – D’jane Percy

12 junho - domingo
10h - 3.º encontro de bicicletas antigas da 
mealhada
16h – abertura - animação de rua
16h30 – Filarmónica Pampilhosense 
17h30 – aula de Zumba - Cades
18h30 – escola de música da mealhada
19h30 – tuna da universidade sénior Cades
20h15 – desfile sócios da mangueira
21h – Coimbra Gospel Choir
22h – Aurea

 gratuito /  festame.mealhada@gmail.com
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As Mentiras que 
os homens Contam
Comédia
4 junho |  21h30
 Cineteatro municipal messias
 
todos sabemos que o universo masculino 
é repleto de mentiras. o que desconhe-
cemos é que mentir é uma questão de 
sobrevivência. os homens não mentem às 
mulheres mas sim, pelas mulheres. tudo 
pela harmonia no lar, pelo status social, por 
fantásticas noites com amigos, pelos jogos 
de futebol e tantas outras razões inerentes 
à virilidade. Para provar que a sua teoria 
não é mentira, Luís Fernando veríssimo 
escreveu fantásticas crónicas, ironizando 
sarcasticamente todos estes temas.

as mentiras que os Homens Contam fala da história de Jorge e Carla, um casal que 
vive os problemas e alegrias de qualquer relacionamento, num meio social comum para 
a maioria das pessoas, com amigos “sacanas”, algumas amantes, onde as personagens se 
colocam em situações embaraçosas por mentiras inocentes. mas serão todos incorrigí-
veis mentirosos ou simples inventores de histórias?
É este o tema desta peça com almeno gonçalves, antónio melo, Joaquim nicolau e Fer-
nando Ferrão.
Duração: 90 minutos, sem intervalo.

 12,5€ /  m/12 /  teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

Aniversário da oficina 
de Teatro Cértima
Espetáculo de variedades 
18 junho |  21h30
 Cineteatro municipal messias
 
a oficina de teatro do Cértima  apresenta 
um espetáculo de variedades com  teatro 
e música.   

 teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
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Sons do Bussaco
Kimi Djabaté
4 junho |  21h30
 Convento sta. Cruz l mata nacional do buçaco
 
a Fundação mata do buçaco dá início ao ci-
clo de espetáculos “sons do bussaco”, com 
a atuação do artista Kimi djabaté, da guiné 
bissau. ao longo do mês de julho o ciclo 
prossegue com artistas do brasil, Portugal 
e outros países.

 5€ /  turismo@fmb.pt | 231 937 000

Audição final 
Escola de música 
25 junho |  21h
 Cineteatro municipal messias
 
a escola de música da mealhada realiza a 
sua audição Final com os alunos a serem  
desafiados a interpretar temas musicais 
referentes aos anos 80, havendo ainda a 
possibilidade de ver e ouvir alguns alunos 
na interpretação de temas de cariz clássico.  
 

 2€  (até 12 anos grátis) /  913 052 538 | sede da escola

Aula de Zumba
12 junho |  17h30
 Zona desportiva da mealhada
 
a associação Cades realiza uma mega aula 
de zumba, integrada na programação da 
Festame. basta aparecer junto ao palco 
2 no domingo. Com a professora débora 
abreu.
 

 gratuito /  festame.mealhada@gmail.com 

Marchas Populares
30 junho |  16h
 rua Cerveira Lebre l rua dr. Costa simões
 
os utentes das iPss concelhias em conjunto 
com os clientes da rede social da mealhada 
realizam um desfile de marchas populares 
integrado no Xii encontro interinstitucio-
nal, promovido pelo serviço de ação social. 
 

 gratuito /  sasocial@cm-mealhada.pt | 231 281 204
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3 milhas da Mealhada
Caminhada e Prova de Atletismo
10 junho |  10h
 Piscinas municipais de mealhada 
 
inserida na programação da Festame, a 
prova “3 milhas da mealhada”, além da ver-
tente de caminhada de lazer, assume, este 
ano, uma vertente competitiva, com uma 
prova de atletismo com organização do 
CCdr da Pedrulha. 
 

 gratuito  /  desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470

Bicicletas antigas
Encontro de bicicletas antigas
12 junho |  10h
 Zona desportiva da mealhada
 
o iv encontro de bicicletas antigas volta  
integrar a programação da Festame - Fei-
ra do município da meallhada. as velhinhas 
pasteleiras devem concentrar-se na zona 
desportiva e partir, em desfile, pelas ruas 
da cidade. 

 gratuito  /  sed@cm-mealhada.pt | 916 038 388
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Tardes AltAmbiente 
junho |  14h30-16h30
 Centro de interpretação ambiental 
 
8 junho
“os oceanos – salvem os animais”
sensibilização para a conservação de espé-
cies que vivem nos oceanos.

15 junho
“Solo, quem és tu?”
observação de diferentes tipos de solo e 
dos efeitos causados pela erosão do solo.

22 junho
“Separar é que está a dar”
Jogos de separação de resíduos

 gratuito /  crianças dos 10 aos 15 anos
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 205 389 

Célula – a base da vida
junho |  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 | 231 205 389

Ginásio Verde
junho |  9h-17h
 Centro de interpretação ambiental 
 
o Centro de interpretação ambiental realiza 
o “Peddy-paper verde”, atividades em que os 
participantes são desafiados a cumprir um 
percurso pedestre ao qual estão associadas 
perguntas e tarefas ligadas ao Parque da Ci-
dade. o peddy-paper  dura entre 1 a 2h e 
qualquer pessoa pode participar.

 gratuito
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 205 389
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Bussaco ao Luar
20 junho |  21h30
 mata nacional do buçaco 
 
visitas em noites de lua cheia. venha co-
nhecer a mata e o Convento de st.Cruz 
numa visita noturna orientada por monito-
res. Ponto de encontro: Posto de informação.
 10€(+12 anos) - 5€(7 aos 12 anos) 
 turismo@fmb.pt | 231 937 000

hoje é dia de… 
junho |  9h-12h30 l 13h30-17h
 Centro de interpretação ambiental 
 
8 junho
Comemorar o Dia Mundial dos Oceanos
venha conhecer o novo continente do 
oceano Pacífico!

15 junho
Comemorar o Dia Mundial do Vento
venha fazer um moinho de vento!

17 junho
Comemorar o Dia do Combate 
à Desertificação e à Seca
venha ver as previsões para o ano 2017!

21 junho
Comemorar a chegada do verão 
Leve uma recordação da floresta para a 
praia!
 
 gratuito /  jovens e adultos
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 205 389

Sábado no Parque  
25 junho
 Centro de interpretação ambiental 
 
 14h30-16h30
Oficina em ambiente de… verão
- conciliar o desporto e a natureza
“Aula de Zumba” 

Entidade convidada: associação Cades 
Limite de participantes: 25 max / 10 mín
Destinatários: Crianças, jovens e adultos

 21h-22h30
Sessão em ambiente de conversa
“Apresentação de métodos de vigilância 
na área florestal e na natureza.”

Entidade convidada: sePna
Destinatários: adultos
Limite participantes: 30 max / 10 mín
 
 gratuito /  até 22 junho
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 205 389
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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 1,15 e 29 junho l 17h
hora do conto l 8 e 22 junho l 17h
 gratuito /  crianças das eb1
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

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 | 231 201 681

Trilho Adernal
Trilho Bright
25 junho |  10h
 mata nacional do buçaco 
 
o projeto brigHt do programa LiFe+ da 
Comissão europeia decorre na mata do bu-
çaco com o objetivo de proteger o adernal, 
através do controlo de espécies invasoras.
 gratuito /  até 16h de 14 junho 
 setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000

A floresta revis(i)tada
Domingos no Buçaco
26 junho |  10h
 mata nacional do buçaco 
 
através de um passeio pela mata do buça-
co, venha conhecer plantas e animais que 
constituem este espaço, que é único no 
mundo.
 5€ /  até 16h de 14 junho 
 setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000
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Três desejos
de eva mejuto
hora do conto
 biblioteca municipal da mealhada 
 
“sonhar em noites de Lua, traz fortuna. Po-
deis pedir três desejos”, dizia um misterio-
so papel que desceu pela chaminé de um 
casal de velhinhos que assava um naco de 
pão ao lume. que desejos irão pedir?
atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças das eb1
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Quero um abraço
de simona Ciraolo
hora do conto
 biblioteca municipal da mealhada 
 
ao Filipe, um pequeno cato, apetece-lhe um 
abraço apertado. mas a família Cato não 
gosta nada de abracinhos. ele não desiste e 
decide partir em busca de carinho e amiza-
de. e, quem sabe, do seu merecido abraço… 
 
atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças do jardim de infância
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Aviso  
 

a bibliomealhada faz uma paragem 
no seu circuito nos meses de verão, 

retomando as visitas quinzenais pelas 
vilas e aldeias do concelho no mês de 

setembro.
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Dia da Criança
29, 30 e 31 maio l 1 junho
 Parque da Cidade da mealhada
 
a autarquia assinala o dia da Criança com 
diversas atividades para as crianças do 
concelho. no dia 29 de maio, domingo, as 
atividades são abertas a toda a comunida-
de, com insufláveis, atividades de música, 
pintura facial. nos dias 30 e 31 de maio as 
tividades são reservadas às iPss. no dia 1 
de junho são dirigidas aos alunos dos Jar-
dins de infância e das eb1 do concelho. 
 

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

Atividades infantis
5, 19 e 26 junho |  15h-19h
 mata nacional do buçaco
 
a Fundação mata do buçaco tem ativida-
des infantis, aos domingos, na mata. insu-
fláveis com a presença de monitores e uma 
gincana de obstáculos (dia 26 de junho).  

 sob consulta /  turismo@fmb.pt | 231 937 000

Aventuras de Verão
13 junho a 12 agosto
 mealhada
 
o programa de ocupação dos tempos livres aventu-
ras de verão decorre de 13 de junho a 12 de agos-
to, com as as mais variadas atividades desportivas, 
culturais e recreativas para crianças e jovens com 
idades entre os 6 e os 14 anos. Piscina, dança, fute-
bol, andebol, voleibol, basquetebol e outro tipo de 
jogos, como os jogos aquáticos, de tabuleiro ou de 
expressão musical e movimento, workshops de am-
biente, de culinária ou de ciência, sessões de escrita 
criativa, de cinema ou fotográficas, viagens, passeios 
ou visitas educativas fazem parte do programa. 
  
 sob consulta /  aventurasdeverao@cm-mealhada.pt | 231 200 980

outros eventos

aventuras
   de verão

município da mealhada

Mealhada  agenda municipal    11



12  Mealhada  agenda municipal    

cineMa

Má Vizinhança 2
3, 5 e 6 junho

Género: Comédia
De: nicholas stoller 
Com: Chloë grace moretz, Zac efron, seth rogen
depois de se livrarem da residência universitária ao lado de 
sua casa, mac e Kelly radner sentem que é o momento de se 
mudarem para uma moradia. tudo corre bem, até descobrirem 
que a casa do bairro é uma residência universitária.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  m16 

X-Men: Apocalypse
10, 11, 12 e 13 junho

Género: aventura
De: bryan singer 
Com: Jennifer Lawrence, sophie turner, olivia munn

no início dos tempos, apocalipse, o primeiro e mais possante 
mutante a nascer, era adorado como uma divindade. Para 
alterar o curso das coisas, resolve exterminar a espécie 
humana e iniciar uma nova ordem universal dominada por si e 
pelos seus seguidores mais fiéis.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  m16

Alice do outro Lado do Espelho
17, 19 e 20 junho

Género: aventura, Fantasia
De: James bobin 
Com: Johnny depp, Helena bonham Carter, mia Wasikowska

no casarão de uma grande festa, alice percebe a presença de 
um espelho mágico, que a faz retornar ao País das maravilhas, 
onde descobre que o Chapeleiro maluco corre risco de morte. 
Para salvar o amigo, ela deve conversar com o tempo para 
mudar o destino do Chapeleiro.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  m12
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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

Angry Birds: o Filme
24, 26 e 27 junho

Género: animação, Comédia
De: Clay Kaytis, Fergal reilly 
Vozes: eduardo madeira, Joaquim de almeida, sandra Cóias

red, um pássaro com problemas de temperamento, o veloz 
Chuck e o volátil bomb, sempre foram verdadeiros pássaros 
inadaptados. mas quando a ilha é visitada por misteriosos 
porquinhos verdes serão estes improváveis marginais que se 
incumbirão de descobrir que raio andam os porcos a tramar…
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  m6
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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 Manel
en 234, Lameira de s. geraldo
3050-327 vacariça
 231 939 421
 restauranteomanel@hotmail.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
 231 023 769
 
O Sítio
estrada nacional nº1
3050-382 mealhada
 231 205 188
 caferestauranteositio@gmail.com
 www.restauranteositio.pt
 

 4M restaurantes 4 maravilhas 

onDe coMer
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O Típico da Bairrada 4M
rua da Fonte nº 1
3050-382 mealhada
 231 202 206
 antonioflores@sapo.pt
 www.tipicodabairrada.com

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
 231 404 728
 marisqueiraapaula@gmail.com
 
Amorim
rua emídio navarro, n.º 6
3050-225 luso
 231 930 735
 
Cozinha Aromática
urb. qta. da nora, Lt 11, Lj 22
3050-378 mealhada
 231 024 199
 cozinhaaromatica@hotmail.com
 
Esplanada 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 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 e
Residencial 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

Turismo em Espaço Rural

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

Turismo de habitação

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

16  Mealhada  agenda municipal    

onDe ficar



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
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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 enviada até dia 10 de cada mês para o e-mail comunicacao@cm-mealhada.pt


