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/editorial
Temos um mês de abril intenso de atividades culturais, 
desportivas e até religiosas! O Luso assinala a Semana 
Santa com um interessante programa cultural e religioso, 
que inclui procissões, concertos, rituais e até a Via-
Sacra, no Bussaco. 

Assinalamos, após dois anos de interregno devido à 
pandemia, o Dia Nacional dos Moinhos, com múltiplas 
propostas no Lograssol e em Santa Cristina, dando 
a conhecer a importância dos moinhos e tirando 
partido dos nossos espaços verdes. Realizamos uma 
semana dedicada à saúde e à atividade física e damos 
início a um programa cultural alicerçado no legado 
militar existente no nosso território, 
procurando impulsionar o turismo 
militar. 

Prosseguimos o programa cultural 
no Cineteatro Messias com 
espetáculos diversificados e 
celebramos os livros e os 
seus autores com diversas 
atividades dinamizadas 
pela Biblioteca Municipal 
da Mealhada.

Presidente da Câmara Municipal
António Jorge Franco

/propriedade Município da Mealhada / Diretor Presidente da CMM
/textos e design gráfico Divisão de Comunicação, Eventos e Relações Externas

/impressão FIG – Indústrias Gráficas, SA / 
/tiragem 8.400 exemplares  /periodicidade Mensal /depósito legal 451443/19

/divulgação A informação deve ser enviada até dia 10 de cada mês para comunicacao@cm-mealhada.pt ou para a 
morada: Câmara Municipal da Mealhada Agenda Municipal da Mealhada Largo do Jardim 3054-001 Mealhada



/comemorações

3

dom/3 abr a dom/17 abr 

seMana santa
Luso - Bussaco

O Luso assinala a Semana Santa com um vasto programa religioso e cultural que inclui a 
Via-Sacra, procissões e concertos. 

dom/3 abr
Domingo de Lázaros
15h | Eucaristia Campal 
Jardins do Palace Hotel do Bussaco
16h | Via Sacra
Capelas da Via Sacra do Bussaco

dom/10 abr
Domingo de Ramos
11h | Bênção e Procissão dos Ramos
Fonte de São João – Luso
11h30 | Eucaristia dos Ramos
Igreja Matriz de Luso

qui/14 abr
Quinta-feira Santa
19h | Eucaristia do Lava-pés
Igreja Matriz de Luso
21h30 | “O Cantar das Almas”
pelo Grupo Regional da Pampilhosa 
do Botão
Alameda do Casino de Luso

sex/15 abr
Sexta-feira Santa 
17h30 | “O Canto da Paixão”
pelo Grupo Coral Ançã-Ble
Capelas da Via Sacra do Bussaco
21h | Celebração da Morte do Senhor
Igreja Matriz de Luso
21h30 | Procissão Solene do Encontro
Luso

sáb/16 abr
Sábado de Aleluia
21h30 | Concerto de Páscoa 
pela Associação Filarmónica de Luso
Alameda do Casino de Luso

dom/17 abr
Domingo de Páscoa
8h | Eucaristia da Ressurreição do Senhor
Igreja Matriz de Luso
9h | Procissão da Ressurreição do Senhor
Luso
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qui/7 abr a dom/10 abr
Comemorações

Moinhos 2022
Moinhos do Lograssol e St. Cristina

Informações: centroambiental@cm-mealhada.pt / 231 205 389

A Câmara Municipal da Mealhada assinala o Dia Nacional dos Moinhos com atividades 
abertas a toda a população nos moinhos do concelho, no Lograssol e em Santa Cristina.

qui/7 abril 
Parque dos Moinhos do Lograssol
10h-17h Confeção e cozedura do pão 
tradicional da Mealhada
Jogo “Viva o ambiente”*
História “Era uma vez num moinho…com a 
Maruxa”*
10h-12h “Moinhos em ação” oficina criativa*
14h-15h Apresentação do livro “A espiga de 
milho rainha do prado e muitas coisas mais” 
de Dina Monteiro

Moinho de Sta. Cristina
10h-17h “Do grão ao pão” atividade de 
expressão plástica *
Jogo “O rio que alimenta o moinho” *
“Eco-Moinho” oficina de reutilização de 
materiais *
Venda de pão tradicional da Mealhada
11h-12h Apresentação do livro “A espiga de 
milho rainha do prado e muitas coisas mais” 
de Dina Monteiro

sex/8 abril  
Centro de Interpretação Ambiental
10h-16h Jogo “Quem quer ser moleiro?”* 

Biblioteca Municipal da Mealhada
10h-16h História “Era uma vez num moinho…
com a Maruxa”* 

Escola Profissional da Mealhada
16h-17h Workshop “A tradição do nosso pão”* 

sáb/9 abril 
Parque dos Moinhos do Lograssol
10h-17h Confeção e cozedura do pão 
tradicional da Mealhada (EPVL)
“Eco-Moinho” oficina de reutilização 
de materiais

14h Oficina de ambiente “Doces tradicionais 
da Páscoa - Bolos da Páscoa e arroz doce” 
Público alvo: Adultos
Inscrições: ambiente@cm-mealhada.pt / 231 200 980

Moinho de Sta. Cristina
14h-17h “Eco-Moinho” oficina de reutilização 
de materiais
Venda de pão tradicional da Mealhada
14h30 Inauguração da Exposição de 
Homenagem ao Antigo Moleiro Armindo e 
plantação de uma árvore
15h30 Apresentação do livro “Perdi-me nas 
nuvens” de Sara Damas Milheirão

dom/10 abril 
9h30 Caminhada “Trilho dos Moinhos da 
Freguesia da Vacariça” 
Concentração: Moinhos dos Lograssol / 
Transporte em autocarro para Sta. Cristina
Percurso - Moinho de Santa Cristina> 
Quinta do Valongo>Pego>Quinta do 
Vale>Vacariça>Lograssol
Inscrições On-line: bit.ly/caminhadatrilhos
 
Parque dos Moinhos do Lograssol
10h-17h Confeção e cozedura do pão 
tradicional da Mealhada
“Eco-Moinho” oficina de reutilização de 
materiais 
Mercadinho dos Moinhos Artesanato, Produtos 
Biológicos, Doçaria, etc. 
Tasquinha da ARCAP

Moinho de Sta. Cristina
10h-17h Feirinha de Sabores e Petiscos
Recriações do antigamente momentos 
teatrais de improviso 
14h30-17h “Água com vida” Percurso 
pedestre com interpretação da natureza
Inscrições On-line: url.gratis/gnKj1l
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7, 8, 9 e 10 abril
Mata Nacional do Bussaco
10h e 14h Oficina “As Águas da Mata 
Nacional do Bussaco”
Preço: 5€ / não inclui entrada de veículos na Mata
Inscrições: setoreducativo@fmb.pt / 231 937 000

Exposições
Moinhos do Lograssol (7, 9 e 10 abril)
“Ribeira da Vacariça: das nascentes até à 
ETAR” de Mário Breda
“Projeto Rios no concelho da Mealhada” do 
Centro de Interpretação Ambiental 

“Miniaturas de cortiça – Do grão ao pão” 
de Samuel Machado

Moinho de Santa Cristina  (9 e 10 abril)
“Água” da Fundação Mata do Bussaco
“Projeto Rios na Ribeira de Santa Cristina” 
do Centro de Interpretação Ambiental
“Os animais que frequentam o rio” material 
biológico do Centro de Interpretação 
Ambiental

* Atividade gratuita com inscrição obrigatória
Público alvo: Escolas e IPSS

Turismo Militar

Rota naPoLeÓniCa
De 9 de abril a 28 de maio, a Câmara Municipal da 
Mealhada promove o Programa de Turismo Militar -  Rota 
Napoléonica com cinema, trilhos, exposições, concertos. 
Destaque para o Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios e para o Dia da Ascensão.

sáb/9 abr | 21h30
Filme e apresentação do E-book
“teRRa QueiMaDa: 
invasão 
e ResistênCia”
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação) 
Bilhetes: 915 016 027
reservas@caixadepalco.pt
caixadepalco.pt/terraqueimada

Sessão de apresentação pública do livro 
digital referente ao projeto “Terra Queimada: 
Invasão e Resistência”.
Apresentação de um filme original que 
retrata a história dos dias antes, durante 
e depois da grande batalha na Serra do 
Bussaco contra os invasores franceses, que 
complementa o enredo e dramaturgia dos 
episódios de storytelling.

seg/18 abr

Dia inteRnaCionaL 
Dos MonuMentos 
e sítios
Mealhada

Preço: Gratuito 

No dia 18 de abril 2022, no Museu Militar do 
Buçaco, celebramos o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, com a apresentação 
do documentário “A 1.ª linha de Wellington” e 
exibição do filme “Terra Queimada: invasão 
e Resistência”. 
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sáb/9 abr | 16h 
Teatro Infantil
o CaPuChinho
veRMeLho
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 10€
Classificação: M3
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

A história, trazida pela Plateia D’Emoções - Produções 
Artísticas, é a do “Capuchinho Vermelho”, mas numa 
versão diferente. A companhia vira a história ao 
contrário e dá-lhe uma nova dimensão. Inventa 
personagens, cria canções apaixonantes e acrescenta 
outras mensagens.

A história do Capuchinho Vermelho tem atravessado 
diferentes gerações e continua a fazer parte do nosso 
imaginário e das leituras obrigatórias na hora de 
dormir. Há um cão que quer ser um lobo, um lobo que 
gosta de bolos, amigos que são família e uma avó que 
fala com a natureza. Juntamos tudo numa nova versão 
musical deste conto clássico, abordando temas como o 
direito à diferença, a ambição e a ecologia.

sáb/30 abr | 16h
Peça Juvenil
taniXuDeDos
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 7€ 
Classificação: M6
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Trata-se de uma peça dirigida a toda a família, 
que retrata a chegada dos portugueses ao Japão. 
Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, relata-nos 
a sua chegada ao Japão na companhia de dois 
compatriotas no ano de 1543.
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sáb/2 abr | 21h
Piano Solo Tour

GeRaRDo
RoDRiGues
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: Gratuito (sob reserva)
Classificação: M6
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt
231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

O pianista português Gerardo Rodrigues encontrou no 
confinamento a oportunidade perfeita para se dedicar 
à sua carreira a solo, depois de 35 anos a trabalhar 
para outros artistas e como docente.

“Os últimos dois anos foram incertos e difíceis para 
todos, mas deram-nos o tempo que até então não 
tínhamos para olhar a vida de outra forma, para o 
nosso passado e futuro, e para as pessoas que temos 
à nossa volta”. Foi esta introspeção que levou Gerardo 
a sentar-se ao piano e transcrever os seus sentimentos 
em músicas, todas elas puras, emotivas e carregadas 
de humildade e agradecimento.

dom/10 abr | 15h30
Festival Intermunicipal
BanDas
FiLaRMÓniCas
Jardim Municipal de Barcouço

Preço: Gratuito (sujeito a marcação) 
Bilhetes: barcoucense@sapo.pt 

É inegável o precioso contributo das bandas 
filarmónicas para a divulgação cultural 
das populações do nosso país. Sendo as 
bandas filarmónicas um baluarte da cultura 
portuguesa, este festival pretende dar-lhes 
visibilidade. Com a presença das bandas 
filarmónicas  Lyra Barcoucense e  de Mortágua 
e dos gaiteiros “Amigos da Ramboia“

dom/24 abr | 17h
Quarteto instrumental
soLaRis
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 5€
Classificação: M3
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt
231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Juntando peças do repertório Jazz e 
composições de autores portugueses como 
Zeca Afonso, Sérgio Godinho e outros, além 
de temas brasileiros e dos próprios originais, 
Solaris viaja com o público através de um 
largo panorama de harmonias, ritmos e 
melodias.



este Mês
assinaLaMos
7 abril
Dia nacional do Moinhos
22 abril
Dia Mundial da terra 
Dia inter. das eco-escolas
27 abril
Dia da Conservação 
dos anfíbios

seg/11 a qui/14 abril | 9h às 17h

eCo-PásCoa
Centro de Interpretação Ambiental - Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
centroambiental@cm-mealhada.pt / 231 205 389
ciamealhada.cm-mealhada.pt

Caça ao ovo no Parque 
Procura de ovos de esferovite e desafio de equipas com 
questões sobre animais ovíparos.
Dest.: J.I., 1º e 2º ciclo / Dur.: 60 min

aBC da natureza
Desafio de equipas com questões sobre a natureza.
Dest.: 1º e 2º ciclo / Dur.: 90 min

os coelhos do Parque
Percurso no Parque para observação de coelhos e seus 
vestígios e oficina de reutilização.
Dest.: 1º e 2º ciclo / Dur.: 90 min

trilho dos sentidos
Percurso de descoberta da biodiversidade do Parque 
utilizando os 5 sentidos.
Dest.: Todos / Dur.: 60 min

o mundo fantástico dos morcegos
Sessão de esclarecimento sobre características e 
curiosidades sobre os morcegos.
Dest.: 1º e 2º ciclo / Dur.: 90 min

/ambiente e oficinas

todo o mês | 9h às 17h

ativiDaDes
eM DestaQue
Centro de Interpretação Ambiental

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
centroambiental@cm-mealhada.pt
231 200 980 

Paixão de Cristo
Sessão de esclarecimento sobre a Via 
Sacra da Mata Nacional do Bussaco.
aBC da natureza
Desafio de equipas com questões 
relacionadas com a biodiversidade 
selvagem.
anfíbios e répteis 
Sessão de esclarecimento sobre 
estas espécies selvagens.
salvem os oceanos 
Visualização da animação “Salvem 
as ondas” e sensibilização para a 
problemática da poluição marinha. 

sáb/9 abril | 14h

DoCes tRaDiCionais
Da PásCoa
Moinhos do Lograssol – Vacariça

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
ambiente@cm-mealhada.pt / 231 200 980
Monitores: Adelaide Batista e Joaquina Carvalho
Classificação: M16
Obs: Material para provar o arroz e levar um bolo para casa

A Câmara Municipal da Mealhada vai 
dinamizar oficinas de educação ambiental 
com temas bastante diversificados: dos 
doces tradicionais à degustação e vinhos, da 
compostagem à produção de cogumelos ou à 
poda das vinhas. As atividades são gratuitas 
e abertas à população.

O projeto visa proporcionar às várias 
camadas etárias da população, crianças, 
jovens e adultos, atividades lúdicas e 
educativas sobre a temática do ambiente, 
das tradições e dos produtos endógenos da 
região. 
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/exposição

sex/1 abr a sáb/30 abr
Exposição

a CaPeLa 
Da Minha aLDeia
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: Gratuito
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

O largo das capelas, enquanto elemento agregador 
e centro da vida comunitária, é muitas vezes o palco 
onde se desenrolam as mais importantes manifestações 
sociais de uma comunidade. O concelho possui um 
património religioso de enorme valor histórico que, além 
de preservar, importa dar a conhecer, não só aos turistas, 
mas também aos seus habitantes. 

Este será o ponto de partida para a criação da 
exposição “A capela da minha aldeia”, tendo como 
objetivo a valorização do património histórico-religioso 
e o desenvolvimento do turismo de índole cultural e 
religiosa no concelho. 

até qui/30 jun
Exposição fotográfica

saRDas DE PEDRO MOTA
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: Gratuito
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

A exposição intitulada “Sardas” resulta da junção de 
duas paixões do autor, Pedro Mota: a fotografia e as 
sardas. O gosto pelas sardas é já de alguns anos, mais 
propriamente de 2015, quando se iniciou no mundo da 
fotografia e, captou o seu primeiro rosto sardento. Nunca 
mais parou de fotografar, e, em 2018, após se sentir com 
capacidades, lança-se num projeto pessoal único de 
fotografar pessoas com sardas, posando-as de formas 
simples e carinhosas, captando desse modo a essencial 
e beleza das pintinhas acastanhadas nos rostos.

Serão mais de 30 fotografias de várias mulheres que ao 
longo de dois anos fotografou. A exposição terá uma 
parte escrita e outra visual, por forma a consciencializar 
também os perigos do sol sobre a pele.

9
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sáb/2 abr 

Dia inteRnaCionaL 
Do LivRo inFantiL
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito (sob reserva)
Inscrições: biblioteca@cm-mealhada.pt / 231 201 681

10h>18h – Mercadinho de Palavras entre 28 mar a 2 abr
14h>17h - Workshop de Ilustração com Sandra Serra

No âmbito das comemorações do “Dia 
Internacional do Livro Infantil”, a biblioteca irá 
brindar os leitores mais jovens com um atelier 
de ilustração, dinamizado por Sandra Serra. 

sáb/9 abr a qui/28 abr

Dia inteRnaCionaL 
Dos MonuMentos 
e sítios
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito (sob reserva)
Classificação: 4 aos 10 anos
Inscrições: biblioteca@cm-mealhada.pt / 231 201 681

A Biblioteca Municipal irá associar-se 
à celebração do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, com a história “Bussaco: 
monte de histórias”.

qua/27 abr  | 18h30-20h
Clube de Leitura
“Letra GRanDe”
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito
Inscrições: biblioteca@cm-mealhada.pt / 231 201 681

O Clube de Leitura “Letra GRANDE” é uma 
iniciativa da Biblioteca,  que conta com 
a moderação da Drª. Clara Pires. Vamos 
juntar leitores que partilhem o gosto pela 
leitura para conversarem sobre as suas 
experiências literárias. Apareça e faça parte 
deste clube... Garantimos boa companhia 
dentro e fora dos livros!

sáb/30 abr  | 14h30

PaLavRa De autoR 
Ciclo de conversas com escritores 
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito
Inscrições: biblioteca@cm-mealhada.pt / 231 201 681

A Biblioteca Municipal, enquanto lugar de 
encontro com o prazer de ler e espaço de 
dinamização cultural, tem o orgulho de 
proporcionar aos seus leitores um momento 
de aproximação e de convívio com o escritor 
Pedro Chagas Freitas.



BiBLioMeaLhaDa
Este mês, os projetos “Livros em viagem” e “(A)
braços da Biblioteca Municipal”, direcionados 
para o público do pré-escolar, do ensino 
básico e público sénior, vão reiniciar a sua 
viagem na Bibliomealhada.

QUARTA-FEIRA (6 e 20 abril)
10h>11h  Casal Comba (Centro Social)
11h15>12h15  Vimieira
14h>15h  Lograssol
15h15>16h15  Lameira de S. Geraldo

QUARTA-FEIRA (13 e 27 abril)
10h>11h  Antes
11h15>12h15  Casal Comba (J. Infância)
14h>15h  Barcouço
15h15>16h15  Sargento-Mor 

QUINTA-FEIRA (7 e 21 abril)
10h>11h  Vacariça
11h15>12h15  Quinta do Valongo
14h>15h  Salgueiral
15h15>16h15  Monte Novo

QUINTA-FEIRA (14 e 28 abril)
10h>10h30  Canedo (J. Infância)
10h>11h  Canedo (Largo)
11h15>12h15  Carqueijo (J. Infância)
14h>15h  Pampilhosa (J. Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

Juntos De FéRias 
PásCoa 2022
Biblioteca Municipal da Mealhada

De 11 a 18 de abril, volta a estar disponível 
na Biblioteca Municipal o projeto “Juntos de 
Férias” que tem por objetivo incentivar o 
gosto pelo livro e pela leitura dos jovens dos 
10 aos 15 anos. Descarrega a App Desafios 
Ler+, joga e ganha!
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sáb/23 abr 
Dia Mundial do Livro
LivRos eM Festa 
Biblioteca Municipal da Mealhada
10h - 17h - Exposição de Diários de Viagem | Urban 
Scketcher Paula Brito 
14h30 - 17h - Festival de Curtas |EPVL
Jardim Municipal da Mealhada
10h-17h
- Feira do Livro Novo
- Feira dos Alfarrabistas
- Bibliomealhada 
- Exposição Benefícios da Leitura | EPVL
- Recolha de Livros Usados | EPVL
- Nós e a alimentação | EPVL

10h-11h e 12h30-14h30 - Atividades de expressão 
plástica
11h-11h30 – História encenada “Uma história do 
Faroeste” – Inês Duarte

14h30-17h – Histórias com Arte |EPVL
15h-15h45 - Atuação Musical | Violino por Jacinto 
Neves
15h-17h - Oficina de folhas recicladas | EPVL
16h30-17h – Academia Dança Jazz | HCM

Luso – Largo do Casino
11h-12h - Mesa Redonda “O desinteresse das 
comunidades pela leitura” com transmissão em 
direto para a RCP fm
Pampilhosa 
14h30-17h – Rota dos Escritores: Agustina e 
Saramago, caminhos de reParar
Ventosa do Bairro – Parque dos Namorados
16h-17h – Foliar livros em terras de leitão e 
espumante.



/cinema

sex/8 abr | 20h30
dom/10 abr | 16h

JaCkass PaRa seMPRe
Comédia / M16

Celebrando a alegria em estar de volta 
com os seus melhores amigos e um tiro 
nos genitais perfeitamente conseguido, a 
equipa original regressa para outra ronda 
de atividades cómicas, altamente absurdas 
e muitas vezes perigosas, com a ajuda de 
um entusiasmadíssimo novo elenco. Johnny 
e a equipa esticam ainda mais a corda em 
“Jackass Para Sempre”.

sex/1 abr | 20h30
dom/3 abr | 16h

uM susto 
De FaMíLia 2 VP
Animação / M6

A família Wishbone debate-se com as suas 
várias imperfeições. O filho, Max é o mais 
baixo do oitavo ano. A filha, Fay, sente que 
todos os amigos têm algum talento menos 
ela. Portanto, é boa notícia o casamento da 
bruxa Baba Yaga e do mordomo corcunda 
Renfield. O que não é boa notícia é quando, 
segundos antes de dizerem o sim, os dois 
pombinhos são raptados pela jovem estilosa 
Mila Starr.

Cineteatro Messias

Bilheteira
Sala de exposições
qua. e qui.: 9h às 12h30 
 13h30 às 19h
sex. e sáb.: 14h às 22h
dom.: 15h às 19h

Messias
Cineteatro

Contactos
Alameda da Cidade
3050-395 Mealhada
T/ 231 209 870
E/ teatromessias@cm-mealhada.pt
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Preçário  Adultos: 4,5€ / Estudantes; até 12 anos: 3€
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sex/29 abr | 20h30

MonstRos FantástiCos: 
os seGReDos De DuMBLeDoRe
Ação / M12

O Professor Albus Dumbledore sabe que o 
poderoso Feiticeiro Negro Gellert Grindewald 
está-se a preparar para controlaro mundo 
dos feiticeiros. Sem conseguir travá-lo 
sozinho, ele confia no magizoologista 
Newt Scamander para liderar uma equipa 
intrépida de feiticeiros, bruxas e um corajoso 
cozinheiro muggle numa perigosa missão, 
onde encontram antigos e novos monstros 
e chocamcom a crescente legião de 
seguidores de Grindewald.

sex/15 abr | 20h30
sáb/16 abr | 20h30

as aventuRas De Lia VP
Animação / M6

Lia, uma perspicaz jovem órfã, vive nas ruas 
da Cidade da Névoa. Com o Dentuça, Fofo e 
Gordo, as suas três doninhas de estimação, 
vai sobrevivendo ao roubar comida do 
castelo do sinistro regente Tristão, que 
planeia roubar o trono. Um belo dia, para 
escapar dos guardas que a perseguem, Lia 
disfarça-se de princesa e acaba por dar por 
si a embarcar numa missão contra a sua 
própria vontade. 

sex/22 abr | 20h30
sáb/23 abr | 20h30

MoRBius
Ação / M6

O bioquímico Michael Morbius tenta curar-se 
de uma rara doença sanguínea com ADN 
de morcegos mas acaba por se tornar uma 
espécie de vampiro vivo.
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/desporto

seg/4 abr a sáb/9 abr

saúDe & ativiDaDe 
FísiCa
Mealhada

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

A Câmara Municipal da Mealhada organiza 
uma semana dedicada à saúde atividade 
física com diversas atividades, desde rastreios 
de saúde, a palestras sobre alimentação 
saudável ou aulas de atividade física. 
 
sáb/9 abr | 21h
FESTIVAL DE ATIVIDADE FíSICA 2022 
Pavilhão Municipal da Mealhada 
17 instituições/entidades do Município da 
Mealhada irão fazer uma apresentação ao 
público das suas atividades.

terças | 10h às 12h e quintas | 17h às 19

Mais MoviMento 
PeLa sua saúDe
Parque da Cidade - Mealhada

Preço: Gratuito
Inscrições: desporto@cm-mealhada.pt
918 330 191 / 964 444 209
On-line: forms.gle/9BNhbBHURK45DjCP6

O programa +Movimento pela sua Saúde tem 
como finalidade proporcionar à população, 
um acompanhamento técnico personalizado, 
através de avaliações e prescrição de 
exercício físico, respeitando as características 
individuais de cada praticante. Este 
acompanhamento é realizado por técnicos 
de Desporto do Município.

/outros eventos

sáb/16 abr | 15h às 17h

Caça aos ovos
na viLLa MaRia
ECO Quinta Villa Maria - Pampilhosa

Preço: 8€
Informações: geral@livingplace.pt / 910 741 061 / 
961 750 028
On-line: www.livingplace.pt

Recriação da típica atividade de “Caça aos 
Ovos da Páscoa” na Eco Quinta Villa Maria, 
mas com uma reviravolta ecológica. Convide 
a sua família, ponha as suas sapatilhas e 
venha passar uma tarde diferente connosco!

sáb/23 abr | 17h

FeiRa Das soPas 
“saBoRes e saBeRes 
Dos nossos BisavÓs”
Rancho São João de Casal Comba

seg/25 abr | 14h30
Inauguração de Exposição
esPÓLio DR. ManueL 
Bastos De Matos
Rancho São João de Casal Comba
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/serviços Municipais
Câmara Municipal da Mealhada
T/ 231 200 980
E/ gabpresidencia@cm-mealhada.pt

/espaço Municipais
Arquivo Municipal da Mealhada
T/ 231 281 104
E/ arquivo@cm-mealhada.pt 
Biblioteca Municipal da Mealhada
T/ 231 201 681
E/ biblioteca@cm-mealhada.pt
Campos de Ténis de Luso
Jorge Humberto
T/ 231 939 235
Campos de Ténis Municipais
da Mealhada 
T/ 231 205 470
Centro de Interpretação Ambiental
T/ 231 205 389
E/ centroambiental@cm-mealhada.pt
Cineteatro Municipal Messias 
T/ 231 209 870
E/ teatromessias@cm-mealhada.pt
Espaço Inovação Mealhada
T/ 231 281 513
E/ espacoinovacao@cm-mealhada.pt
Loja Social “Roda Viva“
T/ 231 281 204
E/ rodaviva@cm-mealhada.pt
Pavilhão Municipal da Mealhada 
T/ 231 201 154
Pavilhão Municipal da Pampilhosa 
T/ 231 940 764
Pavilhão Municipal de Luso 
T/ 231 939 235
Piscinas Municipais da Mealhada  
T/ 231 205 470 
Posto de Turismo 
e Loja das 4 Maravilhas
T/ 231 281 372
E/ maravilhasmealhada@gmail.com
Posto de Turismo Luso Bussaco
T/ 231 930 122
E/ turismolusobucaco@cm-mealhada.pt

/Juntas de Freguesia
União das freguesias da Mealhada, 
Ventosa do Bairro e Antes
T/ 231 204 204
E/ freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com

Barcouço
T/ 239 914 031
E/ jfbarcouco@gmail.com 
Casal Comba
T/ 231 205 761
E/ geral@freguesiadecasalcomba.pt
Luso
231 930 716
geral@jfluso.pt
Pampilhosa
231 949 824
jfpampilhosa@sapo.pt
Vacariça
231 930 825
jfvacarica@sapo.pt

/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
964 038 721

Linha Saúde24  
808 242 424
Piquete das Águas (Urgências) 
966 796 734
Lusitaniagás - emergência 24h 
800 200 157
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

/Feiras e Mercados
Feira de Santa Luzia 
Dias 5 e 19 de cada mês
Feira do Travasso
Mensal - 2º Fim de semana do mês
Mercado da Mealhada
Todos os Sábados
Mercado da Pampilhosa
Sábados de manhã
Mercado do Luso
Diário

/informações

/este mês celebramos
02 abril - Dia Mundial da Consciencialização do Autismo
06 abril - Dia Mundial da Atividade Física
07 abril - Dia Nacional do Moinhos
15 abril - Sexta-Feira Santa
17 abril - Páscoa
18 abril - Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
22 abril - Dia Mundial da Terra
22 abril - Dia Internacional das Eco-Escolas
25 abril - Dia da Liberdade - 25 de Abril
27 abril - Dia da Conservação dos Anfíbios

Bolo da Páscoa
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Depois de ler esta Agenda, coloque-a 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!


