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editorial

A Biblioteca Municipal da Mealhada assinala, em novembro, o seu 
16º aniversário. É um espaço de cultura, aberto à nossa comunidade 
sob diversas formas. Por isso, convidamo-lo a uma visita. Participe na 
feira de troca de livros usados, visite a exposição fotográfica dedicada 
aos 40 anos de atividade do GEDEPA, essa associação guardiã da 
cultura que mostra, em fotografia, as gentes, os costumes e a cultura 
do nosso município! E, se puder, não deixe de participar também na 
tertúlia literária conduzida pelo prestigiado jornalista da TSF, nosso 
conterrâneo, Miguel Midões.

Também uma figura da nossa cultura popular portuguesa é, sem 
dúvida, Fernando Mendes, que regressa ao Cineteatro Messias com 
uma peça de boa disposição, mas que fará pensar, certamente, em 
assuntos muito sérios. A 1ª sessão, no dia 7 de novembro, já está 
esgotada, mas tem uma 2ª oportunidade de assistir ao espetáculo no 
dia 8, domingo, às 17h.

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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destaque

7 e 8 novembro l 21h30 e 17h
insónia
coM Fernando Mendes
Cineteatro messias - mealhada

Preço: 15€
classificação: M/12
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
 
Em Insónia, Fernando Mendes encarna a pessoa de Custódio Reis, um vendedor de vinhos e 
licorosos, que vive com a corda no pescoço. Tanto financeiramente, como familiarmente. É o 
comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos.

Custódio encontra-se à beira do divórcio. A mulher, Sónia, esgotou de vez a sua paciência para 
com um marido que é cada vez mais um falhado e um tipo sem rumo ou grandes objetivos de vida 
para além de comer, beber e dormir. É um marido ausente e um pai ainda mais. Vende vinho, mas, 
na verdade, é quase tanto aquele que bebe como aquele que vende. 

Certa noite, Custódio, que sempre teve preguiça de pensar muito na sua vida, pára para pensar 
e ao contrário de passar a noite a ressonar, como é seu hábito, não consegue dormir. Tem uma 
terrível insónia. Uma insónia onde vai questionar tudo na sua vida e tentar encontrar soluções.
Assistimos, então, a uma hilariante crise interior pela qual Custódio vai passar na tentativa de 
alcançar a paz de alma necessária para que volte a conseguir dormir. 
Insónia, um espetáculo para brincar com coisas sérias.
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teatro

músiCa

28 novembro | 21h30
1.ª Gala de teatro 
aMador da Mealhada
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 5€ 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

A Oficina de Teatro do Cértima organiza a 
primeira Gala de Teatro Amador da Mealhada 
numa noite em que sobem ao palco cinco 
companhias de teatro amador, que ao longo de 
quase duas horas prometem boa disposição. 

1 novembro | 17h
ConCerto de outono
Cineteatro messias | mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação) 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

A Orquestra Sem Fronteiras apresenta-se pela 
primeira vez ao público da Mealhada, no palco 
do Cineteatro Messias, com um concerto que 
assinala os 250 anos de Beethoven e conta com 
a solista Marta Menezes.

Programa
Florence Price, Adoration
Edvard Grieg, Holberg Suite
Ludwig van Beethoven, Concerto para piano nº2 
em Si-bemol Maior, Op.19
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exposições

Pelas Mãos dos nossos artesãos
posto de turismo de luso - exposição

posto de turismo e loja 4 maravilhas 

da mesa da mealhada – exposição e Venda

Informações: turismo.cultura@cm-mealhada.pt

O artesanato do concelho da Mealhada é, nos dias de hoje, o 
produto de uma cultura que, através da utilização de técnicas e 
saberes tradicionais, expressa a vivência do nosso povo.
Do mais tradicional empalhamento de garrafões ao fabrico 
manual de cestas de vindima,  dos contemporâneos trabalhos em 
couro, macramé, trabalhos em nós, em renda e bordados até à 
cerâmica figurativa, onde a arte de trabalhar o barro se destaca, 
passando por mãos que agilmente talham a madeira, criando 
peças e utensílios únicos, esta exposição é um sem número de 
descobertas do artesanato do nosso concelho.
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até 31 dezembro
qua. e qui. | 15h às 21h
sex. e sáb. | 15h às 22h / dom. | 15h às 19h
Cultura e tradições 
do ConCelho da Mealhada
Cineteatro messias - mealhada

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

A exposição “Cultura e tradições do concelho da 
Mealhada”, cedida pela Fundação Luso, conta a 
história, costumes e pontos de atração de cada 
uma das freguesias do concelho. Cada freguesia 
tem uma montra com painéis que representam a 
sua identidade. Do samba ao rancho, passando 
pela filarmónica, ou do leitão à água do Luso 
com enfoque para o Bolo dos Cornos, nada foi 
esquecido nesta exposição. Pela sua relação 
com a comunidade e criando valor para a região 
onde se insere, a Fundação Luso, em parceria 
com a Câmara Municipal da Mealhada e as juntas 
de freguesia (Barcouço, Casal Comba, Luso, 
Pampilhosa, Vacariça e União das freguesias da 
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes), pretende, 
através da exposição, dar a conhecer a riqueza 
e diversidade da região, a história, o património 
cultural e a gastronomia do Município da 
Mealhada.

©  direitos reservados

até 31 dezembro
qua. e qui. | 15h às 21h
sex. e sáb. | 15h às 22h / dom. | 15h às 19h
70 anos Cineteatro Messias
eXPosIÇÃo coMeMoraTIva
Cineteatro messias - mealhada

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

A exposição “70 anos do Messias” dá a conhecer a história do 
Cineteatro Messias: os protagonistas, os seus momentos auge, 
as curiosidades, as suas estórias. Através de fotografias, objetos, 
notícias de jornais, depoimentos e memórias, procuramos recuperar 
e relembrar o percurso desta grande casa de espetáculos que 
nasceu, em 1950, pelas mãos e benemerência do Comendador 
Messias Baptista.
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ofiCinas e ambiente

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

Preço: Gratuito (sob marcação)
Informações: centroambiental@cm-mealhada.pt
                         231 205 389

salvem os oceanos
destinatários: J.I., 1º e 2º ciclo
duração: 90 min
Visualização da animação “Os oceanos – 
Salvem as ondas” (25min). Sensibilização para 
a problemática da poluição marinha e jogos de 
educação ambiental.  

oceano de plástico
destinatários: Todos
duração: 90 min
Sessão de sensibilização sobre a problemática 
da acumulação de resíduos nos oceanos e 
jogos de educação ambiental.  

autóctones contra invasoras
destinatários: Todos
duração: 60 min
Desafio de equipas com questões e atividades 
relacionadas com as espécies da flora 
autóctone portuguesa e flora exótica.  

a história da Floresta Portuguesa
destinatários:  1º, 2º, 3º ciclo e Ens. Sec.
duração: 90 min
Sessão de esclarecimento sobre a evolução da 
floresta portuguesa, ao longo de milhões de 
anos.  

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

este Mês assinalaMos...

16 novembro Dia Nacional do Mar
23 novembro  Dia da Floresta Autóctone

23 a 27 novembro | 9h às 17h
seMana 
da Floresta
autóCtone 
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

Semana de atividades dedicadas à floresta 
autóctone, com histórias infantis, oficinas 
pedagógicas, jogos de sensibilização, sessões de 
esclarecimento, sementeiras, controlo de espécies 
invasoras e plantações de espécies autóctones. 
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22 novembro | 10h
doMinGos no bussaCo
seMenTes coM vIda
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€ 
Inscrições: (limitadas - até 17 novembro às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 

As sementes detêm uma enorme importância 
para a preservação e propagação de espécies 
vegetais. Nesta atividade, os participantes irão 
recolher sementes ao longo de um passeio 
pela Mata e serão ensinados a processá-las, 
consoante as espécies, para plantação nos 
viveiros. 

novembro | 9h às 17h
bioCaMinhada na história 
da Floreta PortuGuesa 
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
destinatários: Toda a população

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

novembro | 9h às 17h
histórias na Floresta
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

Picos e avelã à descoberta da Floresta do Tesouro!  
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biblioteCas

29 novembro | 16h
tertúlia CoM MiGuel Midões
biblioteCa muniCipal da mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a inscrição)
limitada a 15 pessoas
Inscrições: tinyurl.com/tertuliabmmealhada | 231 201 681

Participe na tertúlia literária com o jornalista 
da TSF e autor Miguel Midões, que irá 
orientar os participantes na criação de textos 
literários.

Venha celebrar o 16º aniversário da Biblioteca Municipal da Mealhada, participando nas 
diversas atividades: tertúlia, feira de troca de livros usados e exposição fotográfica “40 anos 
do GEDEPA 1979“.

2 a 30 novembro 
Feira de troCa 
de livros usados
biblioteCa muniCipal da mealhada

Preço: Gratuito
Informações: biblioteca@cm-mealhada.pt | 231 201 681

Para celebrar o seu 16.º aniversário, a 
Biblioteca Municipal irá organizar uma feira 
de troca de livros usados, durante todo o mês 
de novembro. Assim, convidamos todos os 
utilizadores a dar uma volta nas prateleiras lá 
de casa, verificar quais os livros que já foram 
lidos e não são utilizados há algum tempo. 
Esses livros podem ter a oportunidade de ser 
novamente manuseados por outras mãos. Para 
isso, basta trazê-los até à biblioteca e trocá-los 
por outros.
Na troca de um livro pode levar dois!
Um livro usado, uma leitura nova! 

 

29 novembro a 31 dezembro 
exPosição FotoGráFiCa 
“40 anos do GedePa 1979-2019”
biblioteCa muniCipal da mealhada

Preço: Gratuito
Informações: biblioteca@cm-mealhada.pt | 231 201 681

Nascido de uma contradança carnavalesca no 
ano de 1979, o percurso do GEDEPA é pleno de 
atividades e eventos, mas releva, sobretudo, as 
mais de 300 pessoas que envolveu diretamente 
nestes 40 anos. Foram essas pessoas e 
momentos que o GEDEPA quis homenagear 
com esta exposição fotográfica, que retrata, de 
forma cronológica, essa vivência.
Muito embora tenha estado exposta durante 
quase todo o ano de 2019, na Casa Quinhentista, 
temos o prazer de partilhar esta exposição com 
todo o concelho, na Biblioteca Municipal da 
Mealhada.

 

16º ANIvERSáRIo
BIBLIoTECA MuNICIPAL DA MEALhADA
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6 novembro 
Mãe Fora, dia santo eM Casa

Género: Comédia 
De: Ludovic Bernard 
Com: Aure Atika, Franck Dubosc, Alexis Michalik 
Classificação: M12

Antoine é diretor de Recursos Humanos de uma grande 
companhia. Gerir pessoas é a sua “cena”, por isso, quando a 
sua assoberbada mulher decide partir inesperadamente de 
férias e deixá-lo com as responsabilidades da casa e dos quatro 
filhos, ele acredita que fará tudo sem qualquer problema. Mas 
Antoine subestimou drasticamente a confusão que os seus 
filhos seriam capazes de causar na sua vida… mesmo na altura 
em que compete pelo lugar de CEO.

 

13, 14 e 15 novembro 
o leGado

Género: Drama, Thriller
De: Vaughn Stein
Com: Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen
Classificação: M12

Após a morte inesperada do milionário Archer Monroe, a sua 
filha Lauren recebe um envelope com indicações sobre um 
determinado legado, guardado no “bunker” subterrâneo onde 
costumava brincar quando era criança. Ao chegar ao local, 
depara-se com algo inimaginável: um prisioneiro que ali vive há 
cerca de três décadas. A descoberta, chocante e aterradora, cria 
em Lauren um enorme conflito moral, que a obriga a escolher 
entre libertar o prisioneiro ou salvar a família da ruína total.

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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20 e 21 novembro
o ninho

Género: Drama
De: Sean Durkin
Com: Jude Law, Carrie Coon, Anne Reid 
Classificação: M12

Rory, um empresário carismático, muda a sua família para a 
Inglaterra na esperança de lucrar com a Londres em expansão, 
de 1980. Mas quando a sua mulher, Allison, sente dificuldades 
para se adaptar e a promessa de um começo novo e lucrativo 
começa a esfumar-se, o casal tem de encarar as verdades 
indesejadas que residem sob a superfície do seu casamento.

22 novembro
CaPitão dentes de sabre 
e o diaMante MáGiCo VP

Género: Animação
De: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen
Classificação: M6

Numa densa e escura floresta tropical algures nas Caraíbas, 
o jovem Marco prepara a sua fuga do terrível feiticeiro Maga 
Kahn. Marco roubou um diamante mágico que tem o poder 
de realizar todos os desejos em noites de lua cheia. A notícia 
rapidamente chega aos ouvidos do infame Capitão Dentes de 
Sabre que o decide roubar... 

27 e 29 novembro
ava

Género: Drama, Ação
De: Tate Taylor
Com: Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich 
Classificação: M12

Ava é uma assassina a soldo de uma organização secreta, 
que viaja por todo mundo com a missão de abater alvos VIP. 
Quando um desses trabalhos corre mal, Ava é obrigada a 
lutar pela sobrevivência e pela da sua família e a enfrentar os 
fantasmas do passado...
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outros eventos

31 outubro | 16h às 22h
halloWeen 
na eco QuInTa vIlla MarIa
quinta villa maria | pampilhosa 

Inscrições: geral@livingplace.pt | 961 750 028  
destinatários: Famílias, grupos de amigos

Reza a lenda que na noite de Halloween 
muitas pessoas desaparecem na Quinta Villa 
Maria...  e nós decidimos investigar. Queremos 
que venham connosco.
Através de um percurso, cheio de pistas e 
segredos e com performances assustadoras, 
vão poder juntar as peças do puzzle e 
desvendar o fantástico mistério deste jogo 
de terror. Mas tomem bem atenção, estejam 
realmente atentos! Porque ouvimos dizer que 
esta floresta está recheada de moradores 
assombrados...
Ah! E vistam-se a rigor, para conseguirmos 
entrar despercebidos! Mas depois de lá 
entrarem, não podem contar nada a ninguém!
Este Halloween vai ser memorá-áá-áá-vel. Não 
tenham medo, que nós também não temos! 
Achamos nós… 

 

novembro
rotas de exPeriênCias 
no ConCelho da Mealhada
mealhada

Informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028 
Público: Famílias

Para duas pessoas, famílias ou grupo de 
amigos, estas rotas são itinerários definidos 
por nós ou sugeridos por si. Proporcionamos 
experiências na Mata Nacional do Bussaco, 
Luso e muitos mais recantos e encantos das 
aldeias e vilas da Mealhada.

 

novembro
viaGeM sensorial
quinta villa maria | pampilhosa 

Informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028 
Público: Famílias ou grupos

Convidamo-lo a “Viajar” entre o Prado, o 
centenário Louriçal, passando pelo Bambuzal, 
junto ao tanque de água e terminando no charco. 
Durante o percurso poderá observar aves, 
árvores, plantas, insetos e um conjunto de cores 
associadas aos aromas naturais da época. Esta 
atividade pode terminar com um piquenique.
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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 internet luso
231 939 432
internetluso@gmail.com 

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

MIssas - Julho

luso
Sábado - 18h
Domingo - 11h30

Pampilhosa
Sábado - 19h30
Domingo 10h

Mealhada 
Sábado - 18h 
Domingo - 10h15 e 18h

casal comba 
Sábado - 20h 
Domingo - 11h30

vacariça 
Domingo - 9h

ventosa do Bairro 
Domingo 11h30

Barcouço 
Sábado - 20h 
Domingo - 9h

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) 
964 031 454
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


