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E chegámos ao fim de um ano muito difícil para todos nós. Tivemos
meses de paragem a diversos níveis da sociedade, inclusive na cultura,
e tentamos retomar na medida do possível. E, neste mês de Natal, num
ano que não permite grandes celebrações públicas, não podíamos
deixar de ter um “presente” para os mais pequenos, com a peça “O
Capuchinho Vermelho” no nosso Cineteatro Messias. Propomos
também - e porque precisamos de boa disposição - Eduardo Madeira,
com o seu stand-up comedy que nos faz rir e esquecer momentos
mais difíceis.
Neste Natal, que não sabemos ainda os moldes em que será
celebrado, não quisemos deixar de iluminar os principais aglomerados
urbanos do concelho. Para dar alguma vida ao nosso comércio, para
que as luzes nos dêem alguma esperança alicerçada nas notícias da
chegada de vacinas contra a COVID-19. Desejo um Natal Feliz a todos
os munícipes e que 2021 seja incomparavelmente melhor do que 2020,
com muita saúde e prosperidade. Feliz Natal!
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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Restauração da Independência
Dia da Imaculada Conceição
Natal

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

Destaque

19 dezembro l 21h30

Eduardo Madeira

convida Manuel Marques e Carlos Vidal
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 13€
Classificação: M/16
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

Neste espetáculo de rir à gargalhada, o humorista Eduardo Madeira convida Manuel Marques e
Carlos Vidal, dois amigos de incrível talento e intenso charme pessoal para uma noite de stand up
comedy, música e performances sortidas. Este é um espetáculo de comédia único e imperdível.
Diz quem já viu que é de ver... e chorar por mais!
Eduardo Madeira é um dos pioneiros da Stand up comedy em Portugal. É coautor e autor de
programas como Herman Enciclopédia, Contra Informação, Conversa da Treta, Levanta-te e Ri,
Caixilhos e Laminados, Notícias em Segunda Mão, tendo também escrito e protagonizado a série
Os Contemporâneos. Editou vários livros, 9 Estórias, Forte e Feio, Os Jeitosos Continuam à Solta
e está presente em várias antologias, Dar a Rir, Antologia do Humor Português.

USO OBRIGATÓRIO
DE MÁSCARA

MEDIÇÃO
DE TEMPERATURA

DESINFEÇÃO DE MÃOS
À ENTRADA
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Teatro
5 dezembro | 16h

O Capuchinho Vermelho
Musical infantil
Cineteatro Messias | Mealhada

Preço: 10€
Classificação: M/3
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870

A história, trazida pela Plateia D’Emoções, é a do “Capuchino
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
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.
Com um cenário surpreendente, esta é mais uma aventura da
Plateia D´Emoções para toda a família, a não perder!
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Desporto
9 a 13 dezembro

Taça 1947

Hóquei em Patins Seniores
Pavilhão Municipal do Luso

Informações: desporto@cm-mealhada.pt

Município da Mealhada vai ser o palco da “Taça
1947”, uma nova competição nacional em hóquei
em patins que trará ao Pavilhão Municipal do
Luso as oito melhores equipas do campeonato
português no final da primeira volta.
Os quartos-de-final da nova competição da
Federação de Patinagem de Portugal (FPP)
decorrerão nos dias 9 e 10 de dezembro, as
meias finais no dia 12 e a final será no dia 13.
Face às dificuldades inerentes à pandemia, não
existem certezas quanto à possibilidade de o
público poder assistir à “Taça 1947”, mas é certo que todos os jogos terão emissão televisiva, no canal
Bola TV.

Calendário de jogos
Quartos de Final
9 e 10 dezembro l 12h/ 16h30
Meias Finais
12 dezembro I 15h
Final
13 dezembro l 15h

4 a 8 dezembro

12 e 13 dezembro

Estágio Seleção
Nacional Basquetebol

Campeonato Nacional
da 2ª Divisão

Informações: desporto@cm-mealhada.pt

Informações: desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal do Luso

Piscinas Municipais de Mealhada

Estágio da Seleção Nacional Basquetebol em Campeonato Nacional da 2ª Divisão em natação.
cadeira de rodas.
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Exposições
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.
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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.

© direitos reservados

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.

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

21 a 30 dezembro | 10h às 12h e 14h às 16h

Natal Ecológico

centro de interpretação ambiental - Mealhada

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

Viagem ao Polo Norte
Desafio de equipas com questões sobre
animais polares.

dezembro | 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 natureza no inverno
Sessão de esclarecimento que aborda as SOS Vida Selvagem
várias adaptações das plantas e dos animais Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Duração: 90 min
durante o inverno.
Sessão de sensibilização sobre os animais
selvagens.
Quiz da nossa floresta
Desafio de equipas com questões sobre a
Achas que já sabes tudo sobre animais?
fauna e flora da floresta portuguesa.
Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Duração: 90 min

Um Natal amigo do ambiente
Desafio de equipas com questões sobre a
Sessão de sensibilização sobre a problemática fauna selvagem portuguesa.
da produção de resíduos na época natalícia e
jogos de separação.
Bussaco, a floresta mágica
O aderno que queria
ser um pinheiro de Natal
Leitura e dinamização da história.

Contactos

telf: 231 205 389
email: centroambiental@cm-mealhada.pt
facebook: facebook.com/ciamealhada/
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Destinatários: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Duração: 90 min

Sessão de sensibilização sobre o património
edificado e natural da Mata Nacional do Bussaco.

Este mês Assinalamos...
4 dezembro
Dia Mundial da Conservação da Vida Selvagem
11 de dezembro
Dia Internacional das Montanhas

dezembro | 9h às 17h

BioCaminhada na história
da floreta Portuguesa
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.

dezembro | 9h às 17h

Histórias na floresta

centro de interpretação ambiental - Mealhada

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

O rei Alce
Duração: 90 minutos
Um alce que acha que não é suficientemente
Número máximo por caminhada: 5
Recomendações: Garrafa de água e calçado bom para ser rei da floresta. Será que irá
conseguir ultrapassar as suas expectativas?
apropriado para caminhar
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Bibliotecas
Contactos
Rua Dr. José Cerveira Lebre
3050-340 Mealhada
telf: 231 201 681
email: biblioteca@cm-mealhada.pt
site: biblioteca.cm-mealhada.pt

NOVO
HORÁRIO

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

dezembro

Até 31 dezembro

App Desafios Ler +
5ª Edição - Natal 2020

Exposição Fotográfica
“40 anos do GEDEPA 1979-2019”

Biblioteca Municipal da Mealhada

Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito
Informações: bit.ly/appdesafioslermais

Preço: Gratuito
Informações: biblioteca@cm-mealhada.pt | 231 201 681

Esta iniciativa está disponível na Biblioteca
Municipal da Mealhada e em mais 42
bibliotecas nacionais.
A app Desafios LeR+ disponibiliza jogos sobre
um conjunto de 6 livros recomendados pelo
PNL2027 para os jovens durante as férias
escolares.
Os jogos são: Sopa de Letras, Intruso, Escolha
Múltipla, Ordenação, Forca e Pares. Obtendo
a pontuação máxima, os participantes podem
habilitar-se a um prémio.
Este Natal lê os livros, joga com a app Desafios
LeR+ e habilita-te aos prémios!

Nascido de uma contradança carnavalesca no
ano de 1979, o percurso do GEDEPA é pleno de
atividades e eventos, mas releva, sobretudo, as
mais de 300 pessoas que envolveu diretamente
nestes 40 anos. Foram essas pessoas e
momentos que o GEDEPA quis homenagear
com esta exposição fotográfica, que retrata, de
forma cronológica, essa vivência.
Muito embora tenha estado exposta durante
quase todo o ano de 2019, na Casa Quinhentista,
temos o prazer de partilhar esta exposição com
todo o concelho, na Biblioteca Municipal da
Mealhada.
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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€

6 novembro

Mãe Fora, Dia Santo em Casa
Género: Comédia
De: Ludovic Bernard
Com: Aure Atika, Franck Dubosc, Alexis Michalik
Classificação: M12
Antoine é diretor de Recursos Humanos de uma grande
companhia. Gerir pessoas é a sua “cena”, por isso, quando a
sua assoberbada mulher decide partir inesperadamente de
férias e deixá-lo com as responsabilidades da casa e dos quatro
filhos, ele acredita que fará tudo sem qualquer problema. Mas
Antoine subestimou drasticamente a confusão que os seus
filhos seriam capazes de causar na sua vida… mesmo na altura
em que compete pelo lugar de CEO.
13, 14 e 15 novembro

O Legado

Género: Drama, Thriller
De: Vaughn Stein
Com: Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen
Classificação: M12
Após a morte inesperada do milionário Archer Monroe, a sua
filha Lauren recebe um envelope com indicações sobre um
determinado legado, guardado no “bunker” subterrâneo onde
costumava brincar quando era criança. Ao chegar ao local,
depara-se com algo inimaginável: um prisioneiro que ali vive há
cerca de três décadas. A descoberta, chocante e aterradora, cria
em Lauren um enorme conflito moral, que a obriga a escolher
entre libertar o prisioneiro ou salvar a família da ruína total.
12

Cineteatro
Messias

Bilheteira e funcionamento

4ª e 5ª | 14h-18h
6ª e Sáb. | 15h-22h
Dom. | 15h-19h

20 e 21 novembro

O Ninho

Género: Drama
De: Sean Durkin
Com: Jude Law, Carrie Coon, Anne Reid
Classificação: M12
Rory, um empresário carismático, muda a sua família para a
Inglaterra na esperança de lucrar com a Londres em expansão,
de 1980. Mas quando a sua mulher, Allison, sente dificuldades
para se adaptar e a promessa de um começo novo e lucrativo
começa a esfumar-se, o casal tem de encarar as verdades
indesejadas que residem sob a superfície do seu casamento.

22 novembro

Capitão Dentes de Sabre
e o Diamante Mágico VP
Género: Animação
De: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen
Classificação: M6
Numa densa e escura floresta tropical algures nas Caraíbas,
o jovem Marco prepara a sua fuga do terrível feiticeiro Maga
Kahn. Marco roubou um diamante mágico que tem o poder
de realizar todos os desejos em noites de lua cheia. A notícia
rapidamente chega aos ouvidos do infame Capitão Dentes de
Sabre que o decide roubar...

27 e 29 novembro

AVA

Género: Drama, Ação
De: Tate Taylor
Com: Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich
Classificação: M12
Ava é uma assassina a soldo de uma organização secreta,
que viaja por todo mundo com a missão de abater alvos VIP.
Quando um desses trabalhos corre mal, Ava é obrigada a
lutar pela sobrevivência e pela da sua família e a enfrentar os
fantasmas do passado...
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Outros Eventos
1 a 15 dezembro

Mercadinho de Natal

com os nossos Artesãos
Destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho - Mealhada

Informações: turismo.cultura@cm-mealhada.pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Pellentesque tempus quam a posuere feugiat. Praesent
pellentesque metus vitae lacus sagittis, a congue purus sodales.
In sit amet urna maximus, posuere nisl eu, mattis ligula. Aliquam
erat volutpat. Sed augue sapien, ornare non sagittis eget, cursus
quis tortor. Maecenas fermentum nibh dolor, in iaculis dui suscipit
sit amet. Donec eu enim varius, posuere libero nec, fringilla ligula.
Donec eleifend, dolor auctor pellentesque gravida, diam quam
bibendum libero, non ultrices leo ante at felis.

novembro

Rotas de Experiências
no Concelho da Mealhada
Mealhada

Informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028
Público: Famílias

Para duas pessoas, famílias ou grupo de
amigos, estas rotas são itinerários definidos
por nós ou sugeridos por si. Proporcionamos
experiências na Mata Nacional do Bussaco,
Luso e muitos mais recantos e encantos das
aldeias e vilas da Mealhada.
14

novembro

Viagem Sensorial

Quinta Villa Maria | Pampilhosa

Informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028
Público: Famílias ou grupos

Convidamo-lo a “Viajar” entre o Prado, o
centenário Louriçal, passando pelo Bambuzal,
junto ao tanque de água e terminando no charco.
Durante o percurso poderá observar aves,
árvores, plantas, insetos e um conjunto de cores
associadas aos aromas naturais da época. Esta
atividade pode terminar com um piquenique.

Informações Úteis
Câmara Municipal

Juntas de Freguesia

Contactos úteis

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
231 200 980
E-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt

União das freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes
231 204 204
freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Espaços Municipais

Barcouço
239 914 031
jfbarcouco@gmail.com
www.jf-barcouco.pt

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

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

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

* desporto@cm-mealhada.pt
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NATAL 2020

COMPRE CUIDANDO
DE TODOS

Agenda on-line

ECOPONTO

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

