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editorial

Voltamos a sair de mais um longo confinamento com o desejo de 
que possamos retomar a vida de forma mais ou menos normal e 
tranquila e a esperança de que não tenhamos que voltar a confinar.  
Reabrimos os nossos espaços municipais, com cautela e a 
exigência do cumprimento escrupuloso de todas as medidas de 
higiene e segurança, para que se possa ouvir música ou apreciar 
uma peça de teatro ou uma exposição, no Cineteatro Messias, 
ler um livro, na nossa Biblioteca, ou usufruir dos nossos espaços 
verdes e das propostas do Centro de Interpretação Ambiental.  
A cultura e o lazer fazem parte da vida e são essenciais ao 
bem-estar de todos nós, mas ambos dependem da nossa 
contribuição para evitar mais uma escalada de casos de Covid-19.  
Por isso, sim, voltemos a viver, mas, por enquanto, lado a lado com a pandemia, 
o que exige de nós cuidados permanentes de proteção contra o vírus.  
Use máscara! Respeite o distanciamento social e as orientações das 
autoridades de saúde!

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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02  abril - Sexta-Feira Santa
04  abril - Páscoa
25  abril - Dia da Liberdade
01  maio - Dia do Trabalhador
13  maio - Quinta-feira da Ascensão
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destaque

1 maio l 21h
ConCerto de tiM no Cineteatro Messias
Cineteatro messias - mealhada

Preço: 15€
classificação: M/12
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
 
20-20-20 podiam ser as três parcelas da soma que equivale aos 60 anos de TIM em 2020. E 
são-no também. Mas são sobretudo a memória que vai buscar lá atrás, a uma marca de tabaco 
sem filtro, que nem era a da sua predileção, mas que lhe ficou gravada pela crueza e pela 
simplicidade da imagem e da mensagem que carregava consigo: 20 cigarros, 20 gramas, 20 
centavos. “Era aquilo e mais nada”, recorda TIM. E foi nesse tabaco, nessa memória passada, 
que se inspirou quando pôs em marcha o projeto do seu novo álbum em nome próprio.  

20-20-20 apresenta um conjunto de canções, umas mais bucólicas, outras mais ativas, outras 
mais íntimas, que o baixista e vocalista dos Xutos & Pontapés compôs em vários locais - no 
seu estúdio caseiro, na Zambujeira do Mar e no Canadá, onde fez uma residência criativa.  

No álbum participam Moz Carrapa, na guitarra, Nuno Espírito Santo, no baixo, e ainda, nas teclas 
e bateria, Vicente e Sebastião Santos, filhos do músico.

LAVAR MÃOSETIQUETA
RESPIRATÓRIA

USE MÁSCARA
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

MESMO DEPOIS DE VACINADO(A)...

Município

© Direitos reservados
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músiCa

23 abril | 21h
a história do soldado 
de stravinsky
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 10€
classificação: M/6 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

A Orquestra da Costa Atlântica apresenta uma 
produção inédita em Portugal da História do 
Soldado de Stravinsky, com projeção do filme 
de animação homónimo de Clive Hicks- Jenkins, 
multipremiado “pintor de narrativas”. A obra 
retrata a condição humana, a ganância e a luxúria, 
através da história de um soldado que vende a 
própria alma, na forma do seu violino, ao diabo. 
O espetáculo é dramatizado e narrado pelo 
artista Mário Alves, com base na tradução de 
Mário Cesariny, e dirigido pelo maestro Luís 
Miguel Clemente.

ENTREGA 
DE MÁSCARAS
3 comunitárias + 5 cirúrgicas 
por cidadão (+6 anos)

Juntas de Freguesia
Espaço Inovação
Biblioteca Municipal
Espaço Cidadão 
Posto de Turismo na Mealhada

AGENDE O LEVANTAMENTO 
DE FORMA SEGURA

Município

GRATUITA

29 maio | 21h
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. 
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teatro

8 maio l 21h
stand-up CoMedy CoM QuiM rosCas & ZeCa estaCionânCio
Cineteatro messias - mealhada

Preço: 15€
classificação: M/16
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
 
Mais de 2500 espetáculos realizados e 150 mil quilómetros percorridos durante 20 anos de muitas 
gargalhadas fazem com que João Paulo Rodrigues e Pedro Alves sejam, sem sombra de dúvidas, 
os humoristas de maior sucesso em Portugal.

Com um grande sentido de humor, Quim Roscas & Zeca Estacionâncio levam a palco um 
espetáculo hilariante onde não falta comédia, música, improviso e muita estupidez.

Reveja os nossos artistas 
no Palco ao Contrário em:

facebook.com/cineteatromealhada



25 DE
ABRIL
MEALHADA

1974
2021

DIA DO 
MUNICÍPIO
MEALHADA
13 MAIO 2021

Município
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exposições

até 30 junho
qua. e qui. | 14h às 18h  
sex. e sáb.  | 15h às 22h
dom. | 15h às 19h
neM eu sabia 
Que sabia FaZer
exPosIção De PInTuRa e aRTesanaTo
Cineteatro messias - mealhada

on-line: Cineteatromessias.Cm-mealhada.pt/exposiCao/

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

Francisco Saldanha é conhecido pelo seu virtuosismo enquanto multi-instrumentista e compositor. 
Até há pouco tempo, nem ele próprio sabia que sabia fazer tão bem pinturas, peças de artesanato, 
instrumentos de percussão de elevada complexidade e tantas outras coisas só ao alcance dos 
predestinados. Francisco é um talentoso artista de múltiplas virtudes. 

A virtude, por si só, como defendia a austríaca Marie Von Ebner-Eschenbach, é também ela uma 
arte. Uma arte, dizia a escritora, que “tem duas espécies de discípulos: os que a praticam e os que 
a admiram”. 

Ora, assim que Francisco Saldanha decidiu sair da sua zona de conforto e deixar de apenas admirar 
a virtude para a passar a praticar, o resultado foi este que é possível apreciar na exposição “Nem eu 
sabia que sabia fazer”, que mostra pela primeira vez ao público os dotes do artista para a pintura, nas 
suas mais diversas formas, e para o artesanato.

19/04
A partir de

Contamos todos.
Contamos com todos.

Onde estão todos.

Responda pela Internet
de preferência até 03/05

censos2021.ine.pt
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ofiCinas e ambiente

abril | 9h às 17h 
atividades eM destaQue
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

Biocaminhada de Primavera
Destinatários: Todos
Duração: 60 a 90min
Percurso pedestre para identificação 
da fauna e flora no Parque da Cidade.  

Brincar na natureza
Destinatários: Pré-escolar e 1º ciclo
Duração: 90min
Jogos pedagógicos ao ar livre

Quiz da natureza
Destinatários: Todos
Duração: 60min
Desafios de equipas com questões 
relacionadas com a natureza.

maio | 9h às 17h 
atividades eM destaQue
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

a importância das aves 
Destinatários: Todos
Duração: 90min
Sessão sobre a importância das aves e 
construção de comedouros.

o fascinante mundo das plantas
Destinatários: 2º ciclo e secundário
Duração: 90min
Sessão de esclarecimento sobre o Reino Vegetal.

viva a biodiversidade!
Destinatários: Todos
Duração: 60 a 90min
Percurso pedestre para identificação 
da biodiversidade do Parque da Cidade.

oceano de plástico
Destinatários: Todos
Duração: 60min
Sessão de sensibilização sobre a problemática 
da poluição marítima.

energias fósseis vs energias renováveis
Destinatários: Todos
Duração: 60min
Sessão de esclarecimento sobre 
as diferentes fontes de energia.

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

este Mês assinalaMos...
7 abril
Dia Nacional dos Moinhos
22 abril
Dia Mundial da Terra
10 maio
Dia Mundial das Aves
15 maio
Dia Internacional do Fascínio das Plantas
20 maio
Dia Europeu do Mar
22 maio
Dia Internacional da Biodiversidade
29 maio
Dia Mundial da Energia
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abril/maio | 9h às 17h
bioCaMinhada
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: Público em geral
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

abril/maio | 9h às 17h
histórias na Floresta
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

- o guarda-rios Tobias e o moleiro elias
- Duendes na Mata do Bussaco

website 
Centro de Interpretação 
Ambiental

- JOGOS ON-LINE

- HISTÓRIAS ON-LINE

- DICAS SUSTENTÁVEIS

- FAUNA E FLORA DO PARQUE

- MATERIAL DIDÁTICO

CIAMEALHADA.CM-MEALHADA.PT
     
         

       visite já

DIA NACIONAL DOS

 MOINHOS

7ABRIL’21
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30 abril e 2 maio
seM saída

Género: Terror
De: Will Wernick
Com: Holland Roden, Ronen Rubinstein, Keegan Allen
Classificação: M18

Um jovem estrela das redes sociais viaja com os amigos 
para Moscovo para gravar novos conteúdos para o seu 
bem-sucedido vlog. Numa tentativa permanente de 
ultrapassar limites, ele e os amigos aceitam participar 
num jogo mortal cheio de mistério, excessos e perigo.  

7 e 9 maio
MusiC

Género: Drama, Musical
De: Sia
Com: Kate Hudson, Leslie Odom Jr.,Maddie Ziegler
Classificação: M12

Na sua estreia em realização para cinema, a popular 
cantora e autora Sia traz-nos a história de Zu, uma 
jovem problemática, que, com a morte da avó, se torna 
na única responsável pela sua meia irmã autista, Music. 

24 e 25 abril
o Mundo seCreto dos dragões VP

Género: Animação
De: Tomer Eshed 
Com: Nélson Évora, Ana Guiomar
Classificação: M6

Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver 
escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um 
verdadeiro dragão. Agora, Drago parte secretamente numa 
aventura, com a sua fiel amiga Sorrel, em busca da Orla do Céu. 

Cinema

Cineteatro MuniCipal Messias
conTacTos 
T. 231 209 870
e. teatromessias@cm-mealhada.pt
 

sessões 
6ª e sáb. | 21h30 
Dom. | 16h

PReçáRIo: Adultos - 4,5€ / 
Estudantes / até 12 anos - 3€
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21, 22 e 23 maio
godZilla vs. kong

Género: Ação/Aventura
De: Adam Wingard
Com: Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård 
Classificação: M12

O filme traduz a luta pelo reino dos monstros, entre o imparável 
Godzilla e o gigantesco Kong. Num mundo onde o homem e os 
monstros coexistem, os grupos inimigos querem manipular os 
Titãs para que a guerra comece a surgir sob o disfarce de uma 
conspiração nefasta, ameaçando acabar com a vida no Planeta.

28 e 30 maio
o pai

Género: Drama 
De: Florian Zeller 
Com: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss 
Classificação: M12

Anthony tem 81 anos e mora sozinho no seu apartamento em 
Londres, rejeitando todas as enfermeiras que a sua filha Anne 
tenta impor-lhe. Porém, esse apoio torna-se cada vez mais 
urgente para ela, pois vai deixar de poder visitá-lo todos os 
dias, já que decidiu mudar-se para Paris para viver com um 
homem que acabou de conhecer...

 

14 e 16 maio
noMadland - SOBREVIVER NA AMÉRICA

Género: Drama
De: Chloé Zhao
Com: Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier 
Classificação: M12

O filme segue a vida de Fern, uma mulher que perde tudo 
durante a Grande Recessão e começa a viver como um nómada 
dos tempos modernos, percorrendo o Oeste Americano com a 
sua carrinha. Inspirado no livro “Nomadland: Surviving America 
in the Twenty-First Century”, de Jessica Bruder.

nota
As datas e os horários das sessões de cinema poderão sofrer alterações, de acordo 

com as medidas do Governo e/ou da DGS de combate à pandemia da Covid-19
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biblioteCas

16 e 21 abril
Fase interMuniCipal 
ConCurso naCional
de leitura
biblioteCa muniCipal da mealhada

Preço: Gratuito
Informação: biblioteca.cm-mealhada.pt

A Câmara Municipal da Mealhada organiza, dia 16 de abril de 2021, a fase intermunicipal do 
Concurso Nacional de Leitura, reunindo crianças e jovens dos 19 municípios da CIM – Região 
de Coimbra.
Ultrapassada a fase municipal do Concurso Nacional de Leitura, os apurados, alunos do 
1º ciclo ao Ensino Secundário, disputarão a fase intermunicipal, dia 16 de abril, altura em 
que decorrerá a prova escrita. No dia 21 de abril, de manhã, realiza-se a prova oral para os 
finalistas desta fase do concurso e que contará com apresentação do contador de histórias 
Jorge Serafim. Os vencedores, representantes de cada um dos níveis de ensino (1º, 2º e 3º 
ciclos e Ensino Secundário), irão representar a região na final nacional que decorrerá, dia 5 
de junho, em Oeiras.

O Concurso Nacional de Leitura é o maior evento de promoção de leitura dirigido a estudantes 
e envolve centenas de alunos e professores de todo o país. Visa estimular o gosto e os hábitos 
de leitura e melhorar a compreensão leitora. A iniciativa tem como destinatários alunos dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário. É organizado pelo Plano 
Nacional de Leitura, em articulação com a RTP, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas e a Rede de Bibliotecas Escolares, incluindo as municipais.
Na Mealhada, os alunos aprovados para disputar a fase intermunicipal foram João Mano, 
Letícia Oliveira, Matilde Simões (1.º ciclo), Isaac Serra, Matilde Rodrigues, Maria Eduarda 
Gomes (2.º ciclo), Maria da Luz da Cruz, José Conceição e Sofia Costa (3.º ciclo).

Banner Hora do contoHORA 
DO CONTO
INFANTIL ON-LINE

TODOS OS SÁBADOS ÀS 17H30
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19 a 25 abril
exposição bibliográFiCa 
Multilingue do livro 
“pipi das Meias altas”
biblioteCa muniCipal da mealhada

Preço: Gratuito
Informação: biblioteca.cm-mealhada.pt

Astrid Lindgren cresceu numa quinta em 
Småland, na Suécia, e muitos dos seus livros 
são baseados na sua família e memórias de 
infância. Todavia, Pipi das Meias Altas, a 
sua personagem mais famosa, foi inventada 
originalmente para entreter a sua filha Karin, 
de 7 anos, que estava doente e acamada. Visite 
a nossa exposição bibliográfica multilingue 
da Pipi das Meias Altas, porque, apesar de 
falarmos línguas diferentes, os livros e a 
cultura unem-nos e tornam-nos iguais! 
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aliMentação 
e sisteMa iMunitário

será possível reforçar o sistema imunitário através da alimentação?
A evidência científica diz-nos que não. Porém, sabemos que um estado de nutrição e hidratação 
adequados contribuem para um sistema imunitário otimizado. Por isso, as boas práticas de higiene 
e uma alimentação saudável, variada e equilibrada continuam a ser as melhores estratégias para 
prevenir a doença.

No caso de infeção por Covid-19, não existe nenhum alimento/suplemento que a possa prevenir 
ou tratar eficazmente. No entanto, tem vindo a ser estudado o papel de alguns micronutrientes na 
diminuição da resposta inflamatória descontrolada desencadeada por este vírus. Entre eles estão o 
selénio, o zinco e a vitamina D.  Os níveis adequados destes micronutrientes melhoram a capacidade 
de resposta à Covid-10, diminuindo o stress oxidativo associado à infeção.

onde podemos encontrar estes micronutrientes?
As fontes de selénio variam de acordo com os solos e águas utilizadas durante a produção dos 
alimentos, contudo os que contêm maior teor são: a castanha do pará, as sementes, o ovo, os 
cogumelos e os cereais e derivados.   

O zinco está presente em maior quantidade nas ostras, nas carnes vermelhas, nas carnes de aves, no 
feijão, nas nozes e nos grãos integrais.

A vitamina D pode ser produzida endogenamente por ação da radiação ultravioleta da luz solar na 
nossa pele, mas também está presente em alimentos como peixes gordos (salmão, atum e cavala) e 
em óleos de peixe.

De forma a conseguirmos manter o bom funcionamento do organismo e das suas funções, incluindo 
o sistema imunitário, é necessário que a nossa alimentação forneça uma proporção adequada de 
macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e de micronutrientes (vitaminas e minerais). 
Isto é possível se seguirmos as recomendações da Roda dos Alimentos.

espaço saúde

Rita Fernandes
Nutricionista
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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 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

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
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


