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editorial

Em agosto, damos vida às nossas praças, com música, teatro e, 
sobretudo, com pessoas. Com este programa cultural, pretendemos 
valorizar este espaço de encontro e de partilha das nossas gentes. 
E recontamos a história das invasões francesas. Se puderem, não 
percam o terceiro episódio, com a “estória” do Moleiro de Sula. 
Permitam-me ainda sugerir uma visita à Mata Nacional do Bussaco 
e também uma ida a banhos na nossa magnífica Piscina Municipal do 
Luso. Divirtam-se, em segurança, por favor, que, infelizmente, continua 
entre nós o vírus que mudou toda a nossa vida. 

Bem hajam!
 
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro

ficha técnica

Propriedade 
Município da Mealhada

Diretor 
Rui Marqueiro (Presidente da CMM)
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divulgação

A informação deve ser enviada até dia 10 de cada mês para comunicacao@cm-mealhada.pt
ou para a seguinte morada:

Câmara Municipal da Mealhada
Agenda Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
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destaque

28 agosto | 21h
Moleiro de sula 
(teatro) 
storytelling #3
moinho de santa Cristina

Preço: Gratuito (sob reserva)
classificação: M/10
Bilhetes: 915016027
reservas@caixadepalco.pt
caixadepalco.pt/terraqueimada

Naquela madrugada de setembro, quando o clarão do nascente 
começava já a pintar a encosta do Bussaco, João Rana, Moleiro 
de Sula e dos frades, seguia, como habitualmente, a sua viagem 
até ao seu moinho. 

Nem um dos momentos mais brutos da história do Bussaco o 
impediria de cumprir com as suas funções de moleiro, levando-o 
a insurgir-se contra as forças armadas que o impeliam a 
abandonar o seu posto e a fugir, largando tudo o que lhe era 
mais importante.

João Rana, fiel ao seu moinho e às suas gentes, surge como uma 
figura representativa do povo da Mealhada: a sua resiliência, a 
sua luta e a sua fidelidade ficam perpetuadas na memória de um 
povo que luta pela sobrevivência.

reservas on-line

Conheça toda a programação do programa 
“Invasões Francesas“ em encruzilhadadobussaco.pt 
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Praças Com vida

1 a 31 agosto | 21h 
Praças coM Vida
(Ver programação na página seguinte)

Preço: Gratuito
classificação: M/6

 
Os largos, jardins, ruas e praças das aldeias do concelho da Mealhada serão palco de dois 
espetáculos multidisciplinares itinerantes que voltarão a trazer público às aldeias, contribuindo 
para a preservação do seu património cultural e arquitetónico. 
 
Piquenique
Este pequeno trecho teatral acontece num inédito cenário de guerra, onde o acaso e o absurdo se 
juntam numa cena absolutamente caricata e hilariante. A partir deste insólito encontro acontece 
tudo aquilo que a nossa criatividade for capaz de imaginar.  

a inauguração
Numa praça da aldeia, vai ser inaugurada uma estátua de alguém muito importante. Mas algo de 
muito estranho acontece. 
Não perca esta rocambolesca história de encontros e desencontros.  

LAVAR MÃOSETIQUETA
RESPIRATÓRIA

USE MÁSCARA
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

MESMO DEPOIS DE VACINADO(A)...
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Praças Com vida

ProGraMação
4 agosto  | 21h
Carvalheiras – Junto à Capela

5 agosto  | 21h
Santa Luzia
Largo da antiga Feira

6 agosto  | 21h
Quintas de Mala | Mala
Escola Primária

7 agosto  | 21h
Silvã – Escola Primária

7 agosto  | 21h
Salgueiral 

8 agosto  | 21h
Quinta do Valongo
Escola Primária

8 agosto  | 21h
Póvoa do Garção
Escola Primária

11 agosto  | 21h
Monte Novo
Escola Primária

12 agosto  | 21h
Pisão – Junto à capela

13 agosto  | 21h
Cavaleiros
Junto à Capela

14 agosto  | 21h
Grada | Quinta Branca
Salão

14 agosto  | 21h
Santa Cristina – Largo 

15 agosto  | 21h
Pampilhosa – Alto de Stº António
Campo da Urbanização

15 agosto | 21h
Sernadelo - Escola Primária

18 agosto | 21h
Lendiosa – Escola Primária

19 agosto  | 21h
Póvoa da Mealhada - Capela de Sant’Ana

20 agosto  | 21h
Ferraria – Junto à Capela

20 agosto  | 21h
Lameira de S. Geraldo
Parque do Pavilhão da Assoc. Lameirense 

21 agosto  | 21h
Canedo – Escola Primária

21 agosto  | 21h
Lograssol – Largo

22 agosto  | 21h
São Romão – Urbanização  

22 agosto  | 21h
Sargento Mor | Adões - Largo

25 agosto  | 21h
Pedrulha – Largo das Festas

26 agosto  | 21h
Louredo – Largo 

27 agosto  | 21h
Travasso – Escola Primária  

28 agosto  | 21h
Lameira de Sta. Eufémia/Lameira de S. Pedro 
Largo das Festas

28 agosto  | 21h
Lagarteira – Pampilhosa
Capela N. Srª. Fátima

29 agosto  | 21h
Pego – Largo do Pego

29 agosto  | 21h
Vimieira – Salão 
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músiCa/Cinema

7, 21 e 28 agosto | 21h
cine-concerto 
Buster Keaton
Preço: Gratuito (sob reserva)
classificação: M/6
Bilhetes: 231 281 372
turismo.cultura@cm-mealhada.pt 

Este espetáculo ao ar livre consiste na projeção cinematográfica, com acompanhamento musical 
ao vivo, dando a conhecer a obra de Buster Keaton, um dos maiores comediantes de todos os 
tempos. Serão apresentadas três curtas metragens de Buster Keaton (One Week/Uma Semana; 
The Playhouse/O Teatro; e Cops/Polícias) acompanhadas de um guitarrista, de um baterista e 
alguns artistas das bandas filarmónicas concelhias. 

Integrado na candidatura Programação Cultural em Rede “Noites de Verão – Praças com vida: 
cultura, património e animação”, o “Cine-concerto Buster Keaton” é um evento dinamizado pela 
Associação Cultural Fila K Cineclube em parceria com a Câmara Municipal da Mealhada. 

7 agosto | 21h
Várzeas | Luso
Anfiteatro Homero Cristina Serra

21 agosto | 21h
Barcouço
Parque Verde Adriano Barata Martins

28 agosto | 21h
Pampilhosa
Jardim MunicipalPr
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Conheça toda a programação 
do programa “Praças com Vida“ 

em pracascomvida.pt
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ofiCinas e ambiente

até 10 setembro | 9h às 17h 
Verão altaMBiente 2021
Centro de interPretação ambiental - mealhada

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

uma história na floresta
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura e dinamização de histórias que 
abordam a importância da floresta e do mar.

clarinha e os 7 amigos do ambiente
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura da história e realização do jogo online 
“Quiz do ambiente”.

o gigante ventanias acordou
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura da história e realização do jogo online 
“Jogo da memória”.

de quem é esta bolota?
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura da história e realização do jogo online 
“Quiz da natureza”.

o mundo fascinante de aranhas e insetos
destinatários: 1º, 2º, 3º ciclo
Desafio de equipas com questões sobre as 
características das aranhas e dos insetos.

caça os Qr code
destinatários: 2º e 3º ciclo
Percurso no Parque da Cidade com pistas QR 
Code que os participantes têm que procurar 
e desvendar. 

Pedalar faz bem ao ar
destinatários: Todos
Percurso no Parque da Cidade da Mealhada 
em bicicletas adaptadas a todas as idades.

viva o ambiente!
destinatários: Todos
Desafio de equipas com questões sobre o meio 
ambiente e separação de resíduos.

Quiz da natureza
destinatários: Todos 
Jogo online com questões relacionadas com a 
fauna e flora selvagem.

À descoberta das plantas
destinatários: Todos
Jogos e atividades que permitem distinguir 
algumas plantas do Parque da Cidade.

Que animal é este?
destinatários: Todos
Jogos de educação ambiental que abordam as 
características dos animais.

Jogo da alimentação
destinatários: Todos
Desafios de equipas com questões sobre a 
nutrição e alimentação saudável. Atividade 
dinamizada pela nutricionista Rita Fernandes.

siga-nos        facebook.com/ciamealhada/         ciamealhada.cm-mealhada.pt
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15 agosto | 10h
doMingos no Bussaco
À descoberta do património 
cultural do bussaco
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€*  
inscrições: (limitadas - até 12 agosto às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 
* não inclui entrada de veículos na Mata

Venha viajar pelas histórias do Bussaco, da 
arte, da arquitetura e pela diversidade do 
património cultural que nos foi legado.  

21 agosto | 21h30
Bussaco ao luar
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€ 
inscrições: atividades@fmb.pt  
(limitadas - até 19 agosto às 18h)

Acompanhados pelo esplendor e plenitude da 
Lua, venham descobrir as histórias e as estórias, 
num percurso de 2 horas pela Mata Nacional do 
Bussaco. 
Receção: 21h
Duração: +/- 2 horas
Nº mínimo: 10 pessoas
Local encontro: Esplanada da Mata
Dificuldade: média



10

biblioteCas

contactos

Rua Dr. José Cerveira Lebre
3050-340 Mealhada
telf: 231 201 681
email: biblioteca@cm-mealhada.pt
site: biblioteca.cm-mealhada.pt

horÁrio

Segunda a sexta-feira
10h às 12h30 e 13h30 às 18h
 
Sábado e domingo
Encerrado

HORA 
DO CONTO
INFANTIL ON-LINE

TODOS OS SÁBADOS ÀS 17H30
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INFANTIL

endireita-te
rémi courgeon (2020)

Adjoa, endireita-te! Em Djougou, para 
que uma menina cresça, põem-lhe coisas 
na cabeça: café, feijão, bananas, sonhos, 
jerricãs e até segredos difíceis de guardar.
Uma história contada em jeito poético e 
inusitado, que nos mostra como se podem 
transformar objetos de dor em atos de amor. 

ADuLTo

a anoMalia
HerVé le tellier (2021)

Em junho de 2021, um acontecimento muito 
estranho altera a vida de centenas de 
homens e mulheres, todos passageiros de 
um voo Paris-Nova Iorque. Entre eles: Blake, 
pai de família e assassino a soldo; Slimboy, 
popstar cansado de viver na mentira; 
Joanna, advogada de topo apanhada nos 
seus erros; ou Victor Miesel, ghostwriter 
transformado em autor de culto.

JuVENIL

uMa aVentura 
eM noite de teMPestade
ana maria magalHães e isabel alçada (2021)

Os nossos amigos vão desta vez até uma 
aldeia, que parece fantasma, muito perto 
da fronteira, ajudar o proprietário na sua 
recuperação para turismo rural.
Empenham-se na recuperação de um antigo 
teatro, mas deparam-se com um grupo 
de malfeitores que planeava roubar umas 
peças muito valiosas.

ADuLTo

Águas Passadas
João tordo (2021)

Durante treze dias de janeiro de 2019, a chuva 
cai  sobre Lisboa. É quando aparece a primeira 
vítima, na praia de Assentiz: uma jovem de 
quinze anos trazida pela maré. O seu corpo 
apresenta marcas de sofisticada malvadez. 
Pilar Benamor, uma subcomissária da PSP, 
está empenhada em descobrir a verdade. 

SuGESTõES DE LEITuRA
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em setembro
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
15 JUNHO A 15 SETEMBRO

ter. a dom. 13h às 19h
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o Verão Pede hidratação!

Com o aumento da temperatura ambiente, o nosso organismo perde mais água através da 
transpiração, sendo esta a principal forma de arrefecer o nosso corpo. É fundamental manter um 
consumo de água adequado pois é mais fácil entrar num estado de desidratação nesta altura do 
ano. 

como garantir uma boa Hidratação?

- Tenha sempre consigo uma garrafa de água e vá bebendo, ao longo do dia, mesmo que não sinta sede;

- Quem sente dificuldade em beber água, pode optar por águas aromatizadas (com fruta, hortelã, 
canela…) ou infusões, sem adição de açúcar;

- Inclua sopa nas suas refeições. Comer sopa é uma excelente estratégia de hidratação, para além 
de ser rica em vitaminas e minerais. Se não gosta de sopa no verão, pode optar pelas versões frias 
(ex: gaspacho);

- A fruta é rica em água e nutrientes sendo as recomendações de consumo diário entre 3 a 5 
porções. No verão, há tendência para comer mais fruta por ser considerado mais “leve”, mas o 
açúcar naturalmente existente, se consumido em excesso, também pode levar ao aumento de peso 
e patologias associadas;

- Evite abusar das bebidas alcoólicas, demasiado açucaradas ou com cafeína, ou que estas sejam 
consideradas como principal fonte de hidratação. O consumo excessivo destas bebidas, em vez de 
hidratar, contribui para uma maior perda de água. 

Tenha um feliz verão e cuide de si!

esPaço saúde

Rita Fernandes
Nutricionista
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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 
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
desporto@cm-mealhada.pt

campos de ténis Municipais da Mealhada 
231 205 470
desporto@cm-mealhada.pt

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

Museu Militar do Buçaco
231 939 310
musmilbucaco@exercito.pt

Pavilhão Municipal da Mealhada
231 201 154
desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal da Pampilhosa
231 940 764
desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal de luso
231 939 235
desporto@cm-mealhada.pt

Piscinas Municipais da Mealhada 
231 205 470 
desporto@cm-mealhada.pt

Posto de turismo e loja das 4 Maravilhas
231 281 372
maravilhasmealhada@gmail.com
turismo.cultura@cm-mealhada.pt

Posto de turismo luso Bussaco
231 930 122
turismolusobucaco@cm-mealhada.pt
turismo.cultura@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

informações úteis

Use máscara
Distanciamento

Social Lavar mãos



Depois de ler esta agenda, coloque-a no papelão para a sua reciclagem. Vamos cuidar do ambiente!
ECOPONTO

AZUL

agenda on-line


