
agenda 
Mealhada

n176 outubro‘20
Distribuição Gratuita

Teatro   AnA ArrebenTinhA stand-up comedy pág. 3 

  AnTes de ComeçAr teatro infantil pág. 4

Ambiente  5º Aniversário Centro de interpretação Ambiental pág. 8

in
fo

m
a

il



editorial

Infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, fomos obrigados a 
mudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, a reforçar os cuidados 
de higiene e segurança. Estamos a atravessar um momento difícil, de 
alguma inquietação, mas acreditamos que é passageiro. Não podemos, 
no entanto, desistir de “viver”. Temos de seguir em frente. E é por 
isso que destaco, nesta edição da Agenda Municipal, o espetáculo 
de stand-up comedy da humorista alentejana Ana Arrebentinha, 
dia 11 de outubro, às 16h, no Cineteatro Messias, na Mealhada. 

E já que falamos no nosso Cineteatro Messias, sugiro que vejam o 
cartaz de cinemas e aproveitem o conforto e a proximidade da nossa 
sala. Não são todos os municípios que dispõem de salas de cinema 
e, nestes dias em que é de evitar grandes aglomerados, com certeza 
que o Cineteatro Messias será uma boa opção, além do mais segura, 
com todos os procedimentos de higiene e segurança adotados. 

Não perca, também, a peça infantil “Antes de Começar“, trazida à 
cena pela Caixa de Palco, uma excelente companhia de teatro do 
nosso concelho.

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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destaque

11 de outubro l 16h
ana arrebentinha 
sTAnd-up Comedy
Cineteatro messias - mealhada

preço: 10€
Classificação: M/16
bilhetes: bol.pt / teatromessias@cm-mealhada.pt
informações: 231 209 870
 
Ana Arrebentinha apresenta o espetáculo “Coisas de mulheres”, onde expõe todas as questões às 
quais nenhuma mulher é indiferente e das quais nenhum homem sai como inocente. As dietas, os 
filhos que existem ou não, as roupas, os casamentos, o sexo e muitos mais temas serão abordados 
de forma crítica e atípica. O espetáculo é um monólogo intensamente humorístico na abordagem 
que faz ao universo feminino que, decerto, levará a espectadora, e não menos o espectador, a 
rever-se nas situações relatadas, como quem ri ao espelho.

Ana Arrebentinha iniciou a sua carreira artística no teatro em 2012. Natural da Amareleja, é a 
alentejana do momento. Ana é muito mais que uma brilhante contadora de anedotas. A sua 
energia verdadeiramente contagiante tornaram-na numa presença assídua no “Você na TV” (TVI).
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teatro

10 outubro | 17h
antes de CoMeçar 
TeATro infAnTil
Cineteatro messias | mealhada

preço: Gratuito (sob reserva) 
bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt

Chiiiuuu! Silêncio! Vamos deixar o coração falar!
A Caixa de Palco apresenta a peça familiar 
“Antes de Começar”, de Almada Negreiros, 
uma história de dois bonecos que ganham vida 
quando os humanos não estão por perto. Eles 
descobrem que sentem, pensam e mexem-se 
como as pessoas e as dúvidas começam a surgir 
nas suas mentes acordadas.

Numa troca de experiências e conhecimentos, 
numa conversa dançada sobre o amor, sobre o 
coração, sobre o ser e o querer, eles descobrem 
que o coração sabe sempre o que quer. Porque 
é assim, é exatamente assim que bate o coração!

la la land
Emma Stone Ryan Gosling

Cinema
drive-in
Mealhada

vencedor de 6 óscares daAcademia

3 de outubro | 21h30
zona desportiva daMealhada

Entradas gratuitas
sujeito a reserva
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Reserva de lugar: dinamaia@dinamaiaeventos.pt | Informações: 915 830 720
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músiCa

24 outubro | 21h30
7º Festival 
de aCordeão
da bairrada 
Cineteatro messias | mealhada

preço: Gratuito (sob reserva) 
reservas: 231 205 546 | 918 461 508 | 926 371 591

A Associação de Aposentados da Bairrada 
realiza o habitual Sarau de Solidariedade a favor 
dos Bombeiros Voluntários da Mealhada com 
a sétima edição do Festival de Acordeão da 
Bairrada, que conta com as atuações de Alfredo 
Santos, Márcio Cabral, Rafael Nunes, Luís Mira e 
Rodrigo Maurício. 

la la land
Emma Stone Ryan Gosling

Cinema
drive-in
Mealhada

vencedor de 6 óscares daAcademia

3 de outubro | 21h30
zona desportiva daMealhada

Entradas gratuitas
sujeito a reserva
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Reserva de lugar: dinamaia@dinamaiaeventos.pt | Informações: 915 830 720
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exposições

até 31 dezembro
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.

até 31 outubro
sáb. a dom. | 14h30 às 18h
exPosição de FotograFia
sede ranCho são joão | Casal Comba

informações: 914 516 247

O Rancho Folclórico São João, de Casal Comba, 
tem patente, na sua sede, uma mostra de fotografias 
dos ranchos folclóricos desde 1922. Pode visitar 
aos sábados e domingos, das 14h30 às 18h.

até 31 outubro
seg. a dom. | 9h às 13h e 14h30 às 17h30
viajar – PreParar a viageM
posto de turismo luso bussaCo | luso

informações: turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

O Posto de Turismo Luso Bussaco tem patente 
uma pequena mostra de guias de viagem de 
1909 – 1957. Os guias de viagem são pequenos 
livrinhos, sem os quais não há viagem.
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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

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

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

viva o outono!
Percurso pelo Parque da Cidade para recolha 
de folhas e elaboração de trabalhos naturais.

A água e a vida animal 
Desafio de equipas com questões sobre os 
oceanos e a vida marinha.  

1 outubro l 9h às 17h
5º aniversário do Cia 
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

o valor da água
Atividades e jogos de sensibilização ambiental 
em contexto outdoor com a colaboração 
AdCL- Águas do Centro Litoral

exposição fotográfica
“Projeto Rios no concelho da Mealhada”

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

este Mês assinalaMos...

1 outubro  Dia nacional da Água
4 outubro  Dia mundial do Animal

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

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

pafi ensina a poupar água
Tobias, é importante poupar água

outubro | 9h às 17h
bioCaMinhada no Parque 
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

Venha conhecer mais sobre a biodiversidade 
do Parque da Cidade!

Circuito circular de 2km, nível de dificuldade 1- fácil, 
acessível a pessoas com mobilidade reduzida, de 
cadeira de rodas e carrinhos de bebé. 
Duração: 90 minutos
Número máximo por caminhada: 10
Recomendações: Garrafa de água e calçado 
apropriado para caminhar
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outubro | 10h
CaMinhadas na Mata
orienTAdAs pArA grupos e fAmíliAs
mata naCional do bussaCo

preço: 5€ 
inscrições: (inscrições limitadas) atividades@fmb.pt

Através de caminhadas orientadas por monitores 
especializados da Fundação Mata do Bussaco, 
os participantes poderão desfrutar de todo 
o património classificado como Monumento 
Nacional.    
3, 17 e 31 outubro - Património Natural
11 e 25 outubro - Património Edificado

18 outubro  | 10h
doMingos no bussaCo
A floresTA revis(i)TAdA
mata naCional do bussaCo

preço: 5€ 
inscrições: (limitadas - até 15 outubro 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, vem descobrir os animais e 
as plantas deste local único.
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biblioteCas

INFANTIL

Mas Porquê?
mAC bArneTT

“Mas porquê?” é um livro com muitas 
perguntas, onde as respostas não são o mais 
importante, apenas o ponto de partida na 
aventura do pensar. O essencial é perguntar. 

ADuLTo

o PaPagaio de Flaubert
JuliAn bArnes

Um romance magistral sobre literatura, 
talento, comboios, compotas de groselha, 
ursos, vestidos de mulher, George Sand, 
política, século XIX, absurdo, morte, solidão, 
escritores, crítica literária - e beleza.

JuVENIL

o País das laranjas
rosário AlçAdA ArAúJo

Esta é a sua primeira narrativa juvenil de 
fôlego e todas as características que marcam 
a sua identidade literária ali se encontram 
consolidadas. 

ADuLTo

uM Prego no Coração; 
natureza Morta; víCio
pAulo José mirAndA

Três textos distintos, escritos em momentos 
diferentes, mas que poderão ser lidos como 
uma trilogia que nos fala sobre o século XIX, 
sobre escritores, pensadores e artistas .

SuGESTõES DE LEITuRA
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2 e 4 outubro
aFter - dePois da verdade

Género: Drama 
De: James Huth 
Com: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard 
Classificação: M12

Hardin Scott e Tessa Young estão agora separados. Tessa 
consegue o estágio dos seus sonhos na Editora Vance, onde 
chama a atenção do seu novo colega, Trevor. No entanto, 
Tessa não consegue esquecer Hardin. Ele é, afinal de contas, 
o amor da sua vida. Mesmo com todos os mal-entendidos e as 
dificuldades, Tessa não pode negar a atração que sente por 
Hardin. Ele gostaria de poder afastar-se dela... Mas não é fácil.

 

9 e 10 outubro
uM PrínCiPe eM aPuros

Género: Comédia, Aventura
De: Tony Cervone
Com: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
Classificação: M6

Todas as noites antes de dormir, Djibi conta uma história a Sofia, 
fazendo-a viajar até à “Terra das Histórias”, um local imaginário 
onde as suas extraordinárias aventuras de fantasia ganham 
vida. Cinco anos depois, Sofia, quase adolescente, começa a 
cansar-se das histórias do pai e a inventar as suas, onde o pai 
já não é o protagonista e herói. Djibi terá de encontrar forma de 
permanecer para sempre o herói da vida e das histórias da filha.

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 | 15h-18h    
6ª e sáb. | 15h-22h
dom. | 15h-19h

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

Messias
Cineteatro
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16, 17 e 18 outubro
greenland - o ÚltiMo reFÚgio

Género: Thriller, Ação
De: Ric Roman Waugh
Com: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn 
Classificação: M12

Quando um cometa destruidor de planetas chega à terra, John 
Garrity, a sua ex-mulher, Allison, e o seu jovem filho, Nathan, 
fazem uma perigosa viagem até à sua derradeira esperança 
de salvação.  Por entre terríveis relatos de destruição a nível 
mundial, a família Garrity experencia o melhor e o pior da 
Humanidade, à medida que a contagem decrescente para o 
apocalipse global se aproxima do zero.

23 e 25 outubro
liga dos aniMais FantástiCos VP

Género: Animação, Comédia
De: Reinhard Klooss
Com:  
Classificação: M6

Roger é um cão vadio com um grande sentido de justiça. Um 
dia, Frank Stone, o implacável presidente da Câmara, expulsa 
todos os seres vivos da cidade. Em pânico, os humanos põem-
se em debandada, deixando atrás de si os seus pertences e 
animais de estimação, habituados a mordomias. É assim que, 
forçados a pôr de lado o que os divide, todos unem forças para 
lutar contra a nova lei. 

30 e 31 outubro
o ano da Morte de riCardo reis

Género: Drama
De: João Botelho
Com: Victoria Guerra, Catarina Wallenstein, Luís Lucas 
Classificação: M12

José Saramago fez regressar o heterónimo Ricardo Reis a 
Portugal, ao fim de 16 anos de exílio no Brasil. 1936 é o ano 
de todos os perigos, do fascismo de Mussolini, do Nazismo 
de Hitler, da terrível guerra civil espanhola e do Estado Novo 
em Portugal, de Salazar. Fernando Pessoa, o criador, encontra 
Ricardo Reis, a criatura. Duas mulheres, Lídia e Marcenda, são 
as paixões carnais e impossíveis de Ricardo Reis.
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outros eventos

10 e 17 outubro | 15h às 16h
uMa janela Para a Mente 
MindFullness
quinta villa maria | pampilhosa 

preço: 15€ (sessão de 10 de outubro é gratuita)
informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028  
inscrições: forms.gle/Z7hinutsVc3FxDMD6

É regularmente traduzido para português 
como atenção plena, mas a verdade é que 
o Mindfulness é muito mais do que isso. É o 
conjunto de práticas meditativas e cognitivas 
com o objetivo fulcral de ajudar a não estarmos 
tão agarrados ao passado e/ou excessivamente 
preocupados com o futuro. “Puxa-nos” para 
o aqui e o agora, relembra que temos que 
aproveitar o presente de forma concentrada, 
mas relaxada.

 

11 outubro | 9h30 às 12h30
AçÃo de volunTAriAdo

Controlo/reMoção de invasoras
quinta villa maria | pampilhosa 

preço: Gratuito
informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028 

A Living Place - Animação Turística aceitou o 
convite e vai participar na Semana Nacional de 
Sensibilização sobre Espécies Invasoras, uma 
iniciativa de sensibilização e controlo de plantas 
invasoras que decorrerá em todo o país em 
diversas localidades.
Para quem quiser fazer um piquenique no fim do 
voluntariado, sugerimos trazer almoço e desfrutar 
da tranquilidade do espaço para descansar.

 

31 outubro | 16h às 22h
halloWeen 
nA eCo QuinTA villA mAriA
quinta villa maria | pampilhosa 

informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028 
inscrições: forms.gle/zLznBr8fspugp1847
público: Famílias ou 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. 
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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


