
 
 

 
 

JOSÉ CID, ANJOS, TOY, PIRUKA E HMB  

SÃO AS PRINCIPAIS APOSTAS DA FESTAME 2019 

HMB, Piruka, Jimmy P., Miguel Araújo, Toy, Os Azeitonas, Anjos, José Cid, a Dj russa 

Olga Ryazanova e o Dj/ator/humorista António Machado são as principais apostas da 

organização da FESTAME para a edição de 2019 da Feira do Município da Mealhada, 

que irá decorrer,  entre 7 e 16 de junho, na zona do parque desportivo da Mealhada, 

com entradas gratuitas nos dez dias do certame de visa promover o comércio, a 

agricultura, a indústria, o artesanato e a gastronomia e vinhos da região da Bairrada.  

O cartaz de animação é eclético e integra os melhores de vários estilos musicais do país. A 

banda de Héber Marques, HMB, traz o Soul e R&B, com um toque de jazz, funk e hip hop 

para a primeira noite de FESTAME, a 7 de junho, seguindo-se, a 8 de junho, Piruka, o maior 

rapper português da atualidade, o mais idolatrado pela juventude, não só pela sua música (só 

um dos seus vídeos no youtube conta com mais de oito milhões de visualizações), mas 

também pela sua forma de estar na vida. Nessa mesma noite, subirá ao palco principal da 

FESTAME Jimmy P., que irá passar em revista êxitos como “Sempre que acordares” ou “On 

fire”, no seu estilo de “fusão”.  

Miguel Araújo, músico, cantor, compositor e letrista português de enorme sucesso, autor de 

sucessos como “Anda comigo ver os aviões” e “Os maridos das outras”, que esgotou 

recentemente o Cineteatro Messias, na Mealhada, sobe ao palco principal da FESTAME no 

dia 9 de junho. Trata-se de uma “exigência” do público da Mealhada, sobretudo daquele que 

não conseguiu bilhete para assistir ao super esgotado concerto no “Messias".    

No feriado de 10 de junho, o Dia de Portugal será celebrado com Toy, que colocou Portugal, 

mais uma vez, a cantar em uníssono com “Coração não tem idade”.  

Os três últimos dias do certame – 14, 15 e 16 de junho - são reservados, respetivamente, a 

três nomes grandes do panorama musical português: Os Azeitonas, Anjos e José Cid.  

Primeiro, os Azeitonas, considerados um verdadeiro fenómeno de culto em Portugal, que 

atingiram o estrelato com sucessos como “Quem és tu miúda” e “Nos desenhos animados 

nunca acaba mal”. Depois, os Anjos, que celebram este ano duas décadas de carreira e 

voltam a estar nos tops com a música “Eterno”. E a finalizar a FESTAME estará José Cid, o 

único cantor português que consegue “alimentar” um concerto ao vivo, de três horas, só com 

grandes êxitos conhecidos do grande público.  



 
 

 
 

Uma das novidades é o facto de todas as noites serem complementadas com Dj’s, por vezes 

mais do que um, e destaque também para uma Festa da Espuma, dia 15 de junho (ver 

programa).  

 

Coletividades no Palco Rei dos Leitões 

Além destes artistas nacionais, o Palco Rei dos Leitões (palco principal) será, pela primeira 

vez, também reservado às coletividades locais. A noite de 11 de junho será reservada às 

filarmónicas locais, com mais de uma centena de músicos em palco, a tocar ao mesmo tempo, 

provenientes da Banda Filarmónica Pampilhosense e da Banda Filarmónica Lyra 

Barcoucense 10 de Agosto. Já a noite de 12 de junho será reservada ao folclore, com o Grupo 

Folclóricos e Etnográfico da Vimieira, Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente 

da Pampilhosa, Grupo Regional da Pampilhosa do Botão e os ranchos folclóricos de Ventosa 

do Bairro e de São João de Casal Comba.  

A noite de 13 de junho será dedicada ao samba. A FESTAME será invadida pela cor e alegria 

de quatro escolas de samba – Sócios da Mangueira, Real Imperatriz, GRES Batuque e 

Amigos da Tijuca - numa espécie de carnaval noturno que terá início com um desfile pelo 

recinto da feira.  

 

Palco Bongás inserido nas Tasquinhas 

O programa de animação da feira será complementado pelo Palco Bongás (Palco 2). Este 

ano, o palco será inserido no setor das Tasquinhas e por ali passarão coros, música pop, 

dança e fado. Esta área terá um novo layout, mantendo-se as oito tasquinhas trazidas por oito 

instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do município e que apresentarão o 

melhor da gastronomia regional.  

Esta gastronomia típica será complementada com a zona de “street food” inaugurada, com 

êxito, na edição passada da FESTAME.  

A área infantil será uma das apostas desta edição. Este ano, pela primeira vez, a FESTAME 

irá apresentar um parque temático, totalmente dedicado às crianças, que irá ocupar todo o 

jardim das Piscinas Municipais da Mealhada, com insufláveis, motos elétricas, carrossel, cama 

elástica, pinturas faciais, modelagem de balões e uma pequena escola de karts para ensinar 

as crianças a conduzir. 



 
 

 
 

Como não podia faltar, mantém-se a vertente desportiva da FESTAME, com a realização da 

prova de atletismo 3 Milhas da Mealhada, dia 10 de junho, em parceria com a Associação 

Trilhos Luso Bussaco, o Torneio de Ténis FESTAME, em parceria com o Luso Ténis Clube, e 

o Torneio de Natação - Preparação II, uma parceria com a Associação de Natação Centro 

Norte Portugal.  

O certame complementa-se com as áreas de artesanato, exposição comercial, industrial e 

agrícola e setor automóvel. Das mais de três centenas de inscrições para a feira, foram 

selecionados 200 expositores que procurarão potenciar os seus negócios nestes 10 dias de 

festa. Mantendo a matriz de gratuitidade que está na génese da feira, o atual Executivo 

defende a FESTAME como um verdadeiro ponto de encontro dos munícipes e da região, 

combinando o lazer com as potencialidades de alavancagem da economia local.  

Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, sublinhou esta dupla vertente da 

FESTAME: “Consegue atrair gente de todos os lados e consegue também proporcionar 

momentos de festa e lazer. É uma festa para todos os mealhadenses, de acesso livre, para 

todos quantos nos quiserem visitar”, referiu, esta manhã, na conferência de imprensa de 

apresentação.  

Para a realização do certame de 2019, a autarquia conta com o apoio de marcas locais e 

nacionais, como a Sagres (cerveja oficial), Luso (água oficial), Rei dos Leitões (restaurante 

oficial), Grande Hotel do Luso (hotel oficial), Licor Beirão (bebida oficial), Galé (gráfica oficial), 

Bongás Energias (gás oficial), Intermarché–Mealhada (supermercado oficial), CJR Motors 

(viatura oficial) e Mundial FM (rádio oficial). 

 

Link dossiê de imprensa: 

https://www.dropbox.com/sh/vawbyp0snmue92z/AACBkpiboS3RQSOk9xDREw2ua?dl=0  

Fotos conferência de imprensa:  

Mesa: Marta Torres (Bongás), Cláudia Matos (Galé- Artes Gráficas), Rita Ferreira 

(Intermarché da Mealhada), Rui Marqueiro (presidente da Câmara da Mealhada), Ricardo 

Lopes (Grande Hotel do Luso) e Paulo Rodrigues (Rei dos Leitões). 

De pé: Cláudia Matos (Galé- Artes Gráficas), Marta Torres (Bongás), Rui Marqueiro 

(presidente da Câmara da Mealhada), Rita Ferreira (Intermarché da Mealhada), Ricardo 

Lopes (Grande Hotel do Luso) e Paulo Rodrigues (Rei dos Leitões). 

https://www.dropbox.com/sh/vawbyp0snmue92z/AACBkpiboS3RQSOk9xDREw2ua?dl=0


 
 

 
 

 

Programa      Cartaz Dj’s 

7 de junho – HMB    Damn Sisters l PSI 

8 de junho – Piruka l Jimmy P.    Lu Iglésias l Nuno Piolho 

9 de junho – Miguel Araújo    Lady Van l João Maçãs 

10 de junho – Toy     Dj Nuka 

11 de junho – Filarmónicas                Flávio Silva 

12 de junho – Ranchos Folclóricos            Mister Mix 

13 de junho – Noite de Samba    Rúben Pereira 

14 de junho – Os Azeitonas   Olga Ryazanova l Ricardo Heitor 

15 de junho – Anjos     Dj Braulio l David Silva I Khaos Crew 

16 de junho – José Cid     António Machado 

 

Programa Desportivo 

3 Milhas da Mealhada 

Torneio de Ténis Festame 

Torneio de Natação - Preparação II 

Ciclopapper 

Caminhada Solidária Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 

Programa Ambiental 

Devolução de uma ave à Natureza – Living Place e Associação Cervas 

Plantação de uma árvore – Living Place 

 

 

 

 

Mealhada, 30 de abril de 2019 


