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/editorial
Viva o Natal com alegria!

Neste final de ano, quero deixar uma palavra de 
esperança e conforto a todos os munícipes. Ultrapassámos 
dois anos muito difíceis, mas acredito que a magia da 
quadra natalícia nos dará alento e muita força para o ano 
que aí vem. E para nos ajudar a viver esta época com 
alegria, realço a comédia de Nuno Markl e o concerto de 
Natal, com o Ensemble Vocal e Instrumental, que tem a 
chancela de qualidade da Orquestra Clássica do Centro. 
E – aproveitando a oportunidade - sugiro que guarde já 
a data (9 de janeiro) para o Concerto de Ano Novo, com 
a Orquestra Clássica do Centro, no Cineteatro Messias.

Esta é a quadra dos mais novos e, 
para eles, temos diversas propostas: 
o teat ro in fant i l  “Capuch inho 
Vermelho”, o “Natal Ecológico” para 
ocupação dos seus tempos livres, 
no Centro de interpretação de 
Ambiental, o cinema e tantas 
atividades, desde o iluminar 
de ruas aos Mercados de 
Natal.

Feliz Natal!

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



/destaque
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sáb/4 dez | 21h
Como ser um saco 
de pancada deprimente 
e vencer na vida

NuNo Markl
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 15€
Classificação: M/12
teatromessias@cm-mealhada.pt
231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Nesta apresentação ao vivo, Nuno Markl 
conta algumas experiências marcantes 
do seu percurso, vividas tanto na infância 
e adolescência, como na vida adulta. São 
histórias pessoais e profissionais, todas elas 
reais episódios que poderiam ter corrido mal 
mas, vá-se lá compreender, até correram bem.

O autor e protagonista destas quase duas 
horas de storytelling diz que este espetáculo 
muda a vida de quem o vê. Ele afirma que sim 
mas, na verdade, não tem a certeza.

ADIADO
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sáb/11 dez | 16h

Teatro infantil

o CaPuCHINHo 
VErMElHo
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 10€
Classificação: M3
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/18 dez | 21h

Storytelling #6
PErNoITa
DE MaSSENa
Tribunal da Mealhada

Preço: Gratuito (sob reserva)
Classificação: M6
Bilhetes: 915 016 027
reservas@caixadepalco.pt
caixadepalco.pt/terraqueimada

O que acham assim? 
Saindo despercebido 
da Serra do Bussaco 
para escapar e 
despistar as tropas 
anglo-lusas, depois 
do grande desfalque 
das suas fileiras e da 
visível quebra da sua 
força moral, Massena 
instala o seu quartel-
general na Mealhada, 
pernoitando na casa 
Quinta Lebre, atual 

Tribunal, pertencente 
a uma das famílias 
mais emblemáticas 
da Mealhada.  
Depois de ouvir os 
conselhos dos seus 
camaradas, Massena 
decide a ordem de 
marcha para os dias 
seguintes e prepara, 
assim, a saída das 
suas tropas para tomar 
Coimbra.
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sáb/11 dez | 16h

Entre Ruas

NoITE VIVa…
Instituto da Vinha e do Vinho - Mealhada

Preço: 7€ (3€ revertem em aquisição de produtos)
Bilhetes: 915 016 027
entreruas@caixadepalco.pt 
caixadepalco.pt/entre-ruas/

O evento Noite Viva, pertencente ao Ciclo de 
Programação Entre Ruas, tem como objetivo a 
dinamização do comércio local através das artes.  

Durante o evento, o espetador terá a oportunidade 
de conhecer e adquirir variadíssimos produtos e 
serviços do nosso comércio local, ao mesmo tempo 
que poderá assistir a várias apresentações de 
diversos artistas que, com o intuito de trazerem uma 
nova vida aos estabelecimentos dos negócios locais, 
promoverão os seus produtos, histórias e serviços. 

A entrada terá um custo de 7€, dos quais 3€ revertem 
para aquisição de produtos nos estabelecimentos 
selecionados para esta iniciativa.

sáb/18  e dom/19 dez

Artes infantis
ESColíaDaS
JúNIor
Cineteatro Messias - Mealhada 

Preço: 4€
Classificação: M6
Bilhetes: geral@escoliadas.com

Portugal é um país com mais de 
800 anos, mas ainda antes de 
ser Portugal, aqui viveram outros 
povos, como os celtas, os lusos, 
os romanos, os muçulmanos e os 
visigodos. 

Depois de várias guerras entre 
estes diferentes povos, só em 
1143 nasceu o Reino de Portugal. 
Portugal é hoje um grande conjunto 
de identidades, idiomas, costumes 
e tradições que se misturam. 

E este é o mote para o espetáculo 
deste ano, «Era Uma Vez 
Portugalidades».



/música

ter/21 dez | 21h

Concerto de Natal 

ENSEMblE 
VoCal E 
INSTruMENTal 
Orquestra ClássiCa
dO CentrO
Cineteatro Messias - Mealhada

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

Na semana do Natal, assinalamos a magia da 
quadra com um concerto único: o Ensemble Vocal 
e Instrumental da Orquestra Clássica do Centro, 
proporciona uma viagem pelas grandes músicas e 
sonoridades tradicionais.

 

PrOgrama  

The Little Drummer Boy 
(O pequeno tamborileiro)
Katherine Kennicott Davis

Danny Boy - Tradicional irlandesa

Meedley de Natal
A Merry Christmas – W.  Rodby 
Have yourself a Merry Little 
Christmas – H.  Martin
Feliz Navidad - Jose Feliciano
Jingle-Bell - Joe Beal/Jim Boothe
When You Believe – S.  Schwarts

Holy Night
A.  Adam

White Christmas
I. Berlin

Noite feliz
Tradicional

Ave Maria
G. Caccini

Adeste Fidelis
D. João IV
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/exposições

7

até 31 dez

Pintura

a MulHEr
aVEIrENSE
Cineteatro Messias - Mealhada

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

“A Mulher Aveirense”, da artista plástica Marta 
Justiça, é resultado do estudo sobre a forma feminina 
e de todo o detalhe que a enalteça. É composta por 
seis obras, cada uma singular. 

Em cada obra é contada a história por detrás de 
cada mulher, desde a Vareira, a Salineira, a Mulher 
dos Ovos Moles à Mulher das Camarinhas e à 
Tremoceira. Estas são a reflexão da cidade de Aveiro 
e do fator que definia as múltiplas profissões na 
época: a ria de Aveiro, em paralelo com o trabalho 
no campo. Assim, “A Mulher Aveirense” é nada mais 
que uma forma de preservação de toda a simbiose 
apresentada. É a capacidade de imortalizar algo 
que tanto nos enriquece.

até 31 dez

Pintura e artesanato
NEM Eu 
SabIa QuE 
SabIa FaZEr
Cineteatro Messias - Mealhada

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

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 e tantas 
outras coisas só ao alcance dos 
predestinados. 

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”. 



todo o mês | 9h às 17h

aTIVIDaDES 
EM DESTaQuE
Centro de Interpretação Ambiental

reserva gruPOs e esCOlas
Preço: Gratuito
centroambiental@cm-mealhada.pt
231 200 980 

Separar é que está a dar
Sessão de esclarecimento sobre 
o circuito dos resíduos e jogo de 
separação de resíduos. 
dest.: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
dur.: 90 min

a glória dos 4 r’s
Desafio de equipas com questões 
sobre a Regra dos 4R’s e o ciclo dos 
resíduos sólidos urbanos. 
dest.: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
dur.: 90 min

Presentes na floresta
Oficina de reutilização de materiais 
e produtos da floresta. 
dest.:  1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
dur.: 90 min

apanha se puderes
Desafio de equipas com questões e 
atividades sobre o Ambiente 
dest.:  1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
dur.: 90 min

Histórias na floresta
Desafio de equipas com questões e 
atividades sobre o Ambiente 
dest.: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
dur.: 90 min

HISTórIaS 
Na FlorESTa 
Tobias, é importante 
poupar a água!

Tito, a reciclagem 
é para todos
dest.: 1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec

/ambiente e oficinas
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seg/20 a qui/30 dez

Atividades ambientais

NaTal 
ECológICo
Centro de Interpretação Ambiental - Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: 4 aos 13 anos
centroambiental@cm-mealhada.pt / 231 205 389
ciamealhada.cm-mealhada.pt

bioCaminhada de Natal
Percurso no Parque da Cidade com recolha de elementos 
da floresta para elaboração de presépios naturais.

Caça às bolas de Natal
Desafio de equipas com procura dos enfeites de Natal 
e questões relacionadas com o ambiente.

o aderno que queria ser um pinheiro de Natal
Leitura e dinamização da história.

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

guardiões do ambiente para 2022
Desafio de equipas com questões sobre hábitos 
amigos do ambiente.

achas que já sabes tudo sobre animais?
Desafio de equipas com questões sobre a fauna 
selvagem portuguesa.

Natal amigo do ambiente
Sessão de sensibilização sobre a aplicação da regra 
dos 3 R’s durante a quadra natalícia.

Como sobrevivem os animais no inverno?
Sessão de esclarecimento sobre as diferentes 
adaptações dos animais ao frio.



todo o mês | 9h às 17h

Atividade ambiental

Caça aoS
Qr CoDE
Centro de Interpretação Ambiental

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

Percurso no Parque da Cidade com pistas QR Code 
que os participantes têm de procurar e desvendar. 
dest.: 2º, 3º ciclo e secundário
dur.: 90 min

todo o mês | 9h às 17h

Atividade ambiental
bIoCaMINHaDa
arTíSTICa
Centro de Interpretação Ambiental

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

Percurso no Parque da Cidade com recolha de 
elementos da floresta para conceção de trabalhos 
artísticos.
dest.: Todos
dur.: 90 min

sáb/4 dez | 14h30 às 17h

Atletismo
Associação Atletismo Aveiro

TorNEIo Paulo 
FErrEIra
Centro de Estágio do Luso

desporto@cm-mealhada.pt

A Associação Atletismo Aveiro vai 
levar a cabo esta prova no Centro 
de Estágios do Luso.

sáb/18 dez | 14h30 às 17h
dom/19 dez | 9h30 às 11h30

Atletismo
Associação Atletismo Aveiro

CaMPEoNaTo 
DISTrITal 
DE ProVaS 
CoMbINaDaS
Centro de Estágio do Luso

qui/16 a dom/19 dez

Hóquei em patins
CHallENgE 
raFaEl olIVEIra
sub-17 FemininOs de Hóquei 
em Patins
Pavilhão Municipal do Luso 

COMEÇA AQUI
LÊ AQUI O CÓDIGO QR CODE PARA COMEÇARES A JOGAR

/desporto

9



/bibliotecas

todo o mês 

DEZEMbro
NA BiBLioTeCA
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
biblioteca@cm-mealhada.pt
231 201 681

O HOtel extravagânCia 
de natal
de Tracey Corderoy
Hora Do CoNTo
dest.: Pré-escolar

a verdadeira 
História dO Pai natal
de Alexandre Santos Lobão
Hora Do CoNTo
dest.: 1.º CEB 

VIVEr a lEr,
VIVEr a brINCar
JOGOS
dest.: Seniores

CoNToS CarPINTEIroS
OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA
dest.: 1.º e 2.º CEB

CrIaTIVo PrECISa-SE
OFICINAS DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA
dest.: dos 4 aos 10 anos

FITaS DoS 
NoSSoS TEMPoS
FILMES
dest.: Adultos

CINE DE PalMo E MEIo
FILMES
dest.: Crianças

até 31 dez

Exposição

CaIxaS 
DE FóSForoS
CoM HISTórIa
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

Uma coleção pertencente ao GEDEPA, que é 
composta por centenas de caixas de fósforos, que 
se dividem por várias coleções temáticas (como por 
exemplo os pregões de Lisboa) e que poderão ser 
apreciadas nesta exposição. Trata-se de fósforos 
convencionais em diversos formatos e tamanhos, 
editadas ao longo das décadas de 70 e 80.
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biblioteca Municipal da Mealhada

Horário
seg. a sex. 10h às 12h30 
                  e 13h30 às 18h
sáb. 10h às 12h30
Dom. Encerrado

Contactos
Rua Dr. José Cerveira Lebre
3050-340 Mealhada
t/ 231 201 681
e/: biblioteca@cm-mealhada.pt
biblioteca.cm-mealhada.pt

bIblIoMEalHaDa Horário
quarta-Feira (22 dezembro)
10h>11h  Ventosa do Bairro
11h15>12h15  Antes
14h>15h  Barcouço
15h15>16h15  Sargento-Mor

quarta-Feira (15 e 29 dezembro)
10h>11h  Casal Comba (Centro Social)
11h15>12h15  Vimieira
14h>15h  Lograssol
15h15>16h15  Lameira de S. Geraldo

 
quinta-Feira (23 dezembro)
10h>11h  Canedo
11h15>12h15  Carqueijo
14h>15h  Pampilhosa (J. Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

quinta-Feira (16 e 30 dezembro)
10h>11h  Vacariça
11h15>12h15  Quinta do Valongo
14h>15h  Salgueiral
15h15>16h15  Monte Novo

11



/cinema

sex/3 dez | 20h30
dom/5 dez | 16h

ETErNalS (eTerNoS)
Aventura / M12 

Passaram milhares de anos desde que seres 
alienígenas, conhecidos como Celestiais, 
alteraram geneticamente alguns seres de 
modo a torná-los imortais e propensos a 
fazer o bem. Foi assim que nasceram os 
Eternos, cuja função se tornou proteger, 
subrepticiamente, o planeta Terra. Contudo, 
um erro inesperado fez também surgir os 
Desviantes, seres antagónicos dos Eternos, 
com total apetência para a destruição. Ao 
longo dos anos, as duas castas enfrentaram-
se em lutas de vida e morte. 

sáb/11 dez | 20h30

a FaMílIa 
aDDaMS 2 VP 
Drama / M12

Frustrados com a nova dinâmica familiar, 
em que os miúdos cresceram e estão de 
tal modo focados na tecnologia que mal 
aparecem para jantar, Mortícia e Gomez 
têm uma ideia brilhante: pegar na velha 
autocaravana da família e pôr-se a 
caminho. 
É assim que, acompanhados por 
Wednesday, Pugsley, o Tio Fester e o resto 
das mascotes, eles percorrem os locais mais 
icónicos dos EUA, onde vão fazer novos 
amigos e visitar familiares que há muito 
não vêem.

Cineteatro Messias

bilheteira
sala de exposições
qua. e qui.: 15h às 21h
sex. e sáb.: 15h 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/17 dez | 20h30
sáb/18 dez | 20h30

Caça-FaNTaSMaS: 
o lEgaDo
Comédia / M12

Do realizador Jason Reitman e do produtor 
Ivan Reitman, chega o próximo capítulo do 
universo original nascido em 1984. “Caça-
Fantasmas: O Legado” conta a história 
duma mãe solteira e dos seus dois filhos 
quando estes chegam a uma pequena 
cidade.
Após a chegada, as crianças começam 
a descobrir a sua ligação com os Caça-
Fantasmas originais e o legado secreto que 
o seu avô deixou para trás.

13

Celebre connosco
esta quadra natalícia!

ILUMINAÇÃO DE NATAL
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO

MEALHADA | LUSO | PAMPILHOSA

Município
Mealhada



/espaço saúde/outros eventos

Rita Fernandes
Nutricionista

NaTal 180º
Preço: Gratuito
geral@livingplace.pt
910 741 061 / 961 750 028
On-line: www.livingplace.pt

Os Mercados de Natal estão de 
volta e com eles o Espírito Natalício. 
Serão muitos os motivos para os 
visitar, mas oportunidades só duas!
Artigos artesanais, gastronomia 
vegetariana e tradicional, 
animação infantil (pela Caixa 
de Palco) e espaço criança, 
workshops e palestras temáticas, 
doces e salgados, pão e bolos 
e um sorriso sempre no rosto é o 
que se espera destes Mercados de 
Natal, onde a tradição e o conforto 
de proximidade vão acolher quem 
os visitar.

dom/12 dez | 10h às 16h

MErCaDo 
DE NaTal & 
DIa SEM DIETa
Pampilhosa

dom/19 dez | 10h às 16h

MErCaDo 
DE NaTal & 
SaúDE No PraTo
Bombeiros Voluntários da Mealhada

de
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rabaNaDaS
SauDáVEIS

º 1 pão tipo caseiro grande em fatias
º 750l de bebida vegetal ou leite magro
º Mel
º 1 colher de chá de açafrão das índias
º Canela em pó para polvilhar

Numa taça, colocar a bebida vegetal ou o leite, uma 
colher de sobremesa de mel e o açafrão. Mexer 
bem.

Numa frigideira anti-aderente e pré-aquecida, 
colocar o pão até tostar nos dois lados.

Estando as rabanadas prontas, adicionar mais um 
pouco de mel por cima e polvilhar com a canela 
a gosto.

Boas Festas!



/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 de Velharias
Mensal - 1º Domingo do 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
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/Este mês celebramos
01 dezembro - Restauração da Intependência
03 dezembro - Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
05 dezembro - Dia Internacional do Voluntário
08 dezembro - Dia da Imaculada Conceição
11 dezembro - Dia Internacional das Montanhas
20 dezembro - Dia Internacional da Solidariedade Humana
25 dezembro - Natal

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

AZUL


