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neste mês assinalamos o dia do Município (5 de maio) com a tradicional Ro-
maria da ascensão, um importante marco do calendário religioso. É um dia 
em que se celebra a ascensão do Senhor aos céus, 40 dias depois da páscoa, 
mas é um dia também de encontro entre famílias, amigos, vizinhos. e é, desde 
há várias gerações, um dia de encontro dos nossos conterrâneos com a sua 
mata nacional do buçaco. era lá que se faziam as romarias, os piqueniques, 
a festa que celebrava o feriado. É esta tradição que pretendemos recuperar, 
deixando o convite para que se associem às atividades programadas. 

Fica também o convite para uma atividade da rede social que promete sur-
preender: desafiámos os utentes das várias iPss do concelho a serem ma-
nequins num desfile de moda, que vai acontecer no cineteatro messias, que 
além do espetáculo tem como objetivo a angariação de fundos para as nossas 
instituições. 
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05  Feriado Municipal
26  corpo de deus

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.



Dia do município 
5 maio
 mealhada – Paços do município
   mata do buçaco

o dia 5 de maio é de dupla celebração. Fes-
tejamos o dia do Município e celebramos a 
tradicional Romaria da ascensão. esta data 
é, desde há várias gerações, um dia de en-
contro dos nossos conterrâneos com a sua 
mata nacional do buçaco. era lá que se fa-
ziam as romarias, os piqueniques, a festa 
que celebrava o feriado e vamos, por isso, 
voltar à mata.

 

Programa:
Paços do município
10h – sessão solene - atribuição de medalhas de mérito municipal
mata do Buçaco
10h - abertura da Mostra de artesanato e produtos tradicionais;
12h - Plantação de uma árvore pelo executivo municipal
15h - atuação de grupos etnográficos nas Portas de coimbra

 gratuito /  setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000

Social_moda
Desfile de moda da Rede Social
14 maio |  21h30
 cineteatro Municipal Messias

a rede social da mealhada realiza um ori-
ginal desfile de moda em que os modelos 
são essencialmente utentes (crianças, jo-
vens e idosos) de instituições Particulares 
de solidariedade social do concelho e vo-
luntários do projeto roda Viva. os figuri-
nos serão criados com a colaboração de 
agentes locais: boutiques, cabeleireiros, 
esteticistas, entre outros. as roupas da loja 
social também integrarão o desfile.
a receita deste desfile reverte a favor da 
rede social. Participação: 5 Tesouras

 teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
 sasocial@cm-mealhada.pt | rodaviva@cm-mealhada.pt
     967 10 162 | 231 281 204
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Talentos da canção 2016 
7 maio |  21h30
 cineteatro Municipal Messias
 
o concurso talentos da canção, organiza-
do pelo Grupo de disciplina de educação 
musical do agrupamento de escolas da 
Mealhada, coloca em palco alunos do 2º e 
3º ciclos do ensino básico, matriculados no 
agrupamento de escolas de mealhada, no 
de cantanhede e no de oliveira do bairro. 
o objetivo é revelar jovens com especiais 
aptidões artísticas na música. 
 3€ / 913 052 538

iX Festival de Folclore
15 maio |  16h45
 pedrulha
 
o centro cultural e desportivo e recreati-
vo da Pedrulha organiza a nona edição do 
um festival de folclore, em parceria com o 
Rancho Folclórico São João de casal com-
ba. 
o festival, além dos grupos anfitriões, con-
ta ainda com a participação de grupos 
folclóricos de alenquer e de Vila nova de 
Famalicão.
 rancho_joao@hotmail.com

Coral da Bairrada
Concerto
21 maio |  21h
 cineteatro Municipal Messias
 
o coral da bairrada, grupo fundado em 
2013 que tem como maestro celestino or-
tet, propõe uma noite diferente, preenchi-
da com música. 
além da atuação do grupo principal, atua-
rão também  a orquestra desigual da bair-
rada e os Talentos do coral. 
 5músicas /  964 252 545 | 962 453 366 

Filarmónica Pampilhosense
96º aniversário
21 e 22 maio |  21h30
 sede da Filarmónica pampilhosense
 
a Filarmónica pampilhosense assinala o 
96º aniversário com o festival de bandas. o 
concerto, com a banda musical castroma-
rinese, acontece às 21h30.
no domingo, dia 22, realiza-se o desfile, 
às 09h30, nas ruas da vila, seguindo-se o 
acompanhamento da missa, às 10h.
 gratuito /  filarpamp@gmail.com | 231 940 296
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Lost orchestra
28 maio |  21h30
 cineteatro Municipal Messias
 
a lost orchestra apresenta um concerto 
composto por um repertório de bandas 
sonoras, que promete recriar momentos 
sonoros dos mais conhecidos filmes ci-
nema, desde as grandes composições de 
John Williams a hans Zimmer. Quem ousar 
estar presente nesta noite, poderá escutar 
temas dos míticos filmes da Walt disney’s, 
recordar filmes como o gladiador, piratas 
das caraíbas ou Senhor dos anéis.
o concerto terá a participação especial de 
nuno Trindade e nuno santos, que vão 
associar imagens aos sons da grande tela 
durante todo o concerto.

 filarpamp@gmail.com | 231 940 296

artistas sem barreiras
Exposição de pintura e artes plásticas 
até 29 maio
 cineteatro Municipal Messias
 
cinco artistas da bairrada encontram-se 
numa mostra de trabalhos: pintura, artes 
plásticas, etc. o grupo tem como objetivo 
enriquecer a atividade cultural na região 
e fomentar a descoberta da arte nas mais 
variadas formas de expressão. são afonso 
cabral, ricardo cruz, Luís morais, simão 
nascimento e pedro Rolo.
 gratuito /  teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

Dia Internacional da Família
15 maio a 15 junho
 Jardim Municipal da Mealhada
 
a rede social da mealhada assinala o dia internacional da Fa-
mília (15 de maio) com a decoração de árvores do Jardim do 
municipal. este espaço ganha nova vida com os trabalhos, seja 
em croché, tecido ou materiais reciclados, criados pelos utentes das instituições Particu-
lares de solidariedade social e de outras organizações locais.
 sasocial@cm-mealhada.pt
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Dia da mãe na Piscina 
1 maio |  10h>12h
 piscinas Municipais de Mealhada 
 
as piscinas Municipais da Mealhada assina-
lam o dia da mãe com entradas gratuitas 
para mães e filhos. 

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

Hóquei em patins
Seleções nacionais
2 e 3 maio | 16 e 17 maio
 Pavilhão municipal de Luso
 
estágio da a seleção nacional Feminina de 
hóquei em patins  realiza o estágio de pre-
paração para o campeonato do mundo, 
dias 2 e 3 de maio. 
as seleções nacionais sub17 e sub20 de 
hoquei em patins estão no concelho, con-
cretamente no luso, para os habituais es-
tágios dias 16 e 17 de maio.

  desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470

Campeonatos de atletismo
7 e 8 maio
 centro de estágios de Luso
 
o centro de estágios de Luso recebe os 
campeonatos nacionais individuais de 
atletismo anddi (associação nacional de 
desporto para a deficiência intelectual).
 

 desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470

Luso Trail Bussaco 
15 maio
 Luso - bussaco
 
a 4ª edição do Luso Trail, na vertente de 
corrida de montanha, realiza-se a 15 de 
maio, organizada pelo atletas.net, em cola-
boração com a câmara municipal da mea-
lhada, Fundação mata do bussaco e Junta 
de Freguesia do Luso. a partida e chegada 
são na Vila do Luso. as provas são de 25, 15 
km e a caminhada é de 10 km, com percur-
sos por entre os trilhos da Serra e da Mata 
nacional do bussaco. 

 www.atletas.net/lusotrail

Patinagem artística
21 e 22 maio
 Pavilhão municipal de Luso
 
o Pavilhão municipal de Luso recebe o es-
tágio dos atletas Pré-selecionados de ale-
manha  de patinagem artística. 
 

 desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470
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Tardes altambiente 
maio |  14h30-16h30
 centro de interpretação ambiental 
 
4 maio
“Reutilizarte”
oficina de reutilização.

11 maio
“o valor de um pássaro”
dia mundial das aves migradoras
observação e identificação de aves e cons-
trução de comedouros.

18 maio
“o fascínio das plantas”
dia internacional do Fascínio das Plantas 
identificação de espécies vegetais e elabo-
ração de um mini-guia.

25 maio
“Um tesouro chamado Biodiversidade”
dia mundial da diversidade biológica
Jogo de exploração de pistas alusivas à fau-
na e flora em busca do tesouro.

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

Célula – a base da vida
maio |  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
maio |  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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Hoje é dia de… 
maio |  9h-12h30 l 13h30-17h
 centro de interpretação ambiental 
 
11 maio
Comemorar o Dia Mundial 
das Aves Migradouras
Venha fazer um comedouro para aves.

13 maio
Comemorar o Dia do Duende
Leve um duende para casa.

19 maio
Comemorar o aniversário 
da Mata do Buçaco
Venha conhecer melhor a mata do buçaco.

20 maio
Comemorar o Dia Europeu do Mar
Venha descobrir um mar de ideias!

23 maio
Comemorar o Dia Mundial da Tartaruga
Leve uma tartaruga ecológica para casa.

24 maio
Comemorar o Dia Europeu 
dos Parques Naturais
Venha conhecer os parque naturais de 
Portugal!

 gratuito /  jovens e adultos
 centroambiental@cm-mealhada.pt | 231 205 389

Sábado no Parque  
28 maio
 centro de interpretação ambiental 
 
“sábado no Parque” é um conjunto de ati-
vidades ou oficinas para adultos e crianças 
que assinala a efeméride ambiental do 
mês, com participação de diversas entida-
des ligadas ao tema.

 14h30-16h30
Oficina em ambiente de família
“A fauna selvagem” – identificação de 
espécies selvagens e dos seus indícios 
de presença na natureza.

Entidade convidada
cerVas - centro de ecologia, recuperação 
e Vigilância de animais selvagens
Destinatários: crianças, jovens e adultos
Limite de participantes: 25

 21h-22h30
Sessão em ambiente de conversa
“O fascínio das plantas silvestres”

Entidade convidada
GedePa - Grupo etnográfico de defesa do 
património e ambiente da pampilhosa
Destinatários: adultos
Limite participantes: 30

 gratuito /  jovens e adultos
 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 4 e 18 maio l 17h
Hora do conto l 11 e 25 maio 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

Batalha na mata: 
Combate às invasoras
Trilho Bright
14 maio |  14h
 mata nacional do buçaco 
 
as pressões que as espécies invasoras co-
locam à conservação de espécies e habi-
tats ameaçados, constituem um problema 
grave, que podemos ajudar a combater. ao 
longo de um passeio pela mata, miúdos e 
graúdos irão aprender como o fazer, con-
tribuindo para esta inglória batalha.
 gratuito /  setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000

Seres vivos e ambiente 
uma interação única  
Domingos no Buçaco
15 maio |  10h
 mata nacional do buçaco 
 
“naturalmente é impossível dissociar os 
fenómenos ecológicos florísticos dos pro-
cessos decorrentes da presença de fauna. 
através de um passeio pela mata, venha 
descobrir o alto valor conservacionista des-
te local e a sua elevada importância para os 
seres vivos.”
 5€ /  setoreducativo@fmb.pt | 231 937 000
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Na barriga da minha mãe
de christine Roussey e Jo witek
Hora do conto
 biblioteca municipal da mealhada 
 
“na barriga da minha mãe” é um livro que 
reflete com poesia e delicado encanto a 
espera de uma irmã mais velha pelo bebé 
que se vai desenvolvendo na barriga da 
mãe.
atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças das eb1
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618

os pequenos girassóis...
de angela mcallister
Hora do conto
 biblioteca municipal da mealhada 
 
o simão e a bia queriam oferecer um pre-
sente à sua mãe, um lindo girassol! eles 
apenas tinham uma semente e, claro, pri-
meiro teriam de plantá-la. Mas um desas-
tre aconteceu… 
atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças do jardim de infância
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618

Quando a mãe grita
de Jutta bauer  
Hora do conto
 bibliomealhada
 
era uma vez uma mãe que gritou com o seu 
filho, um pequeno pinguim. o pinguim não 
esperava tal coisa e assustou-se tanto, tanto, 
que ficou desfeito… mas tudo acabou bem 
quando a mãe foi ao seu encontro e lhe pe-
diu desculpa.

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

Quero uma mamã-robot
de davide cali 
Hora do conto
 bibliomealhada
 
uma mamã verdadeira nunca tem tempo 
para nós. pelo contrário, uma mamã-robot, 
faz todas as nossas vontades. e nunca nos 
grita… senão, desligamo-la! mas será chei-
ra tão bem e sabe fazer cócegas como uma 
mamã verdadeira? 
 
atividade realizada por marcação prévia 
 gratuito /  crianças das eb1
 info@bm-mealhada.info | 231 201 618
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Semana A  4 a 6 maio | 18 a 20 maio

Semana B  11 a 13 maio l 25 a 27 maio

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

Uma família feliz
Cineanimação
 bibliomealhada
 
uma série deliciosa e divertida, que relata 
as aventuras e desventuras de uma família 
de ursos que vive nas colinas do País dos 
ursos. 
com amor, lealdade e humor conseguem 
ultrapassar qualquer obstáculo que se 
atravesse no seu caminho… 
 gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 618

Uma hora de amor
Cinetempo
 bibliomealhada 
 
antónio, operário numa fábrica, é des-
coberto por um empresário que o lança 
como cançonetista, após grande campa-
nha publicitária. augusto Fraga ao juntar 
dois nomes muito conhecidos da televisão 
e da canção, antónio calvário e madalena 
iglesias, marca a sua estreia no cinema. 
 gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 618
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Cineteatro Municipal Messias

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

Horário 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

12  mealhada  agenda municipal    
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Pai há só um! 
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

Conquista a Lua! VP
6, 8 e 9 maio

Género: animação
De: enrique gato 
Vozes: Joana Seixas, paulo pires, pedro Fernandes

o multimilionário richard carson tem um projecto singular: 
apagar todos os vestígios da presença humana na Lua de 
modo a poder explorar o hélio-3, a energia limpa do futuro, e 
colonizar o lugar como se lhe pertencesse. mas o destino do 
satélite depende de mike Goldwing, um ousado surfista de 12 
anos, que está determinado a impedir que isso aconteça.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M6

Festa do Cinema
o cineteatro messias associa-se à Festa do cinema com ses-
sões a preços reduzidos (2,5€) dias 16, 17 e 18 de maio, com 
o filme “o Caçador e a Rainha do Gelo” 
Sessão às 21h30 l 2,5€
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o Livro da Selva
20, 22 e 23 maio

Género: aventura
De: Jon Favreau
Vozes: daniel moreia, miguel Luz, rita Tristão

mogli foi abandonado na selva indiana ainda bebé. incapaz 
de cuidar de si próprio, o pequeno foi resgatado pela pantera 
baguera e criado no seio de uma alcateia. apesar das 
dificuldades em ser aceite por todas as criaturas selvagens, ele 
foi crescendo saudável, adquirindo os hábitos da sua família 
adotiva.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M6

o Caçador e a Rainha do Gelo
13, 15, 16, 17 e 18 maio

Género: aventura
De: cédric nicolas-Troyan 
Com: Jessica chastain, chris hemsworth, Sam claflin

charlize Theron, no papel da rainha má ravenna, trai a sua 
bondosa irmã Freya com um ato imperdoável, gelando-lhe o 
coração e libertando um poder glacial que nem Freya sabia 
possuir. em retiro num longínquo reino no norte, Freya cria 
um exército de caçadores para a proteger, com a única regra 
que nenhum se podia apaixonar.
 4.5€ (1) - 3€ (2) /  M12 /  Festa do Cinema - Preço do ingresso – 2,5€

Capitão américa: Guerra Civil! 
27, 29 e 30 maio

Género: ação, aventura
De: anthony Russo, Joe Russo 
Com: scarlett Johansson, chris evans, robert downey Jr

o novo status quo divide os Vingadores, criando dois campos 
- um liderado por steve rogers e pelo seu desejo de manter 
os Vingadores livres para defenderem a humanidade sem 
interferência do governo e o outro por Tony stark, que 
toma a decisão surpreendente de apoiar a supervisão e 
responsabilidade do governo.
 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 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
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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 enviada até dia 10 de cada mês para o e-mail comunicacao@cm-mealhada.pt


