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editorial

Este é o mês em que se realiza um importante evento para o Município 
da Mealhada: o Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada, que todos os 
anos atrai milhares de pessoas ao nosso concelho. Não deixe de 
participar nesta festa de cor e alegria. 

A música está verdadeiramente presente, em fevereiro, na Mealhada 
e não é só de samba que falamos. O Cineteatro Messias recebe as 
sonoridades incomparáveis de The Black Mamba e de Rui Massena, 
espetáculos que não deve mesmo perder!
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21 a 25 fevereiro
Carnaval luso Brasileiro da Bairrada
meALHAdA

O Carnaval Luso Brasileiro da Bairrada volta a sair à rua, este ano, com três desfiles principais 
nos dias 23, 24 (noturno) e 25 de fevereiro e com muita festa nas noites da tenda que começam 
a 21 de fevereiro. 

Nesta edição, os reis serão Luciana Abreu, conhecida cantora e atriz portuguesa, e Leonardo 
Vieira, ator brasileiro. Os dois vão “reinar” num desfile repleto de cor, música e dança que as 
escolas de samba e os grupos convidados trarão às ruas da Mealhada. 

PrograMa
21 a 25 fevereiro l 23h - Noites da Tenda
23 fevereiro l 15h - Corso Carnavalesco 
24 fevereiro l 21h - Desfile Noturno
25 fevereiro l 15h - Corso Carnavalesco

Preçário
Normal: 6 euros;
Bancada: Bilhete normal + 3 euros;
Grupos + 50 pessoas: 5,5 euros (oferta de 2 bilhetes para motorista e guia) 

Informações: facebook.com/carnaval.mealhada/  l 231 281 299

16 fevereiro | 15h
Carnaval de PalMo e Meio
meALHAdA

Preço: Gratuito 
informações: sasocial@cm-mealhada.pt

Centenas de crianças das escolas e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social desfilam pelas ruas da Mealhada 
antecipando o Carnaval. 

destAque

©  direitos reservados
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Quase a completar 10 anos de carreira, The Black Mamba 
apresentam a Good Times Tour: uma série de concertos exclusivos, 
apenas em teatros e entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, 
em que a banda irá reviver os seus primeiros tempos. 
Nesta tour, que começou logo após o regresso dos The Black 
Mamba aos coliseus de Lisboa e Porto em outubro de 2019, a banda 
irá, tal como no início, apresentar-se em trio e focar-se nos temas 
que compunham o alinhamento dos seus primeiros concertos, 
com originais e versões que interpretavam habitualmente na altura 
da sua formação. 
Uma oportunidade única de assistir a um dos últimos concertos 
desta tour de The Black Mamba. Um autêntico (e imperdível) 
regresso às origens! 

8 fevereiro | 21h30
the BlaCk MaMBa
CineteAtro messiAs

Preço: 12€ 
classificação: M/6 
bilhetes: 
teatromessias@cm-mealhada.pt
ticketline.sapo.pt

22 fevereiro | 21h30
rui Massena
CineteAtro messiAs

Preço: 15€ 
classificação: M/6 
bilhetes: 
teatromessias@cm-mealhada.pt
ticketline.sapo.pt

Rui Massena promete um concerto inesquecível na Mealhada. O compositor estreou dezenas de 
obras nacional e internacionalmente, dirigiu mais de 30 orquestras nacionais e internacionais de 
relevo e em salas de referência mundial. Foi o primeiro maestro português a dirigir no Carnegie Hall 
em Nova Iorque. Nutre um especial interesse pela composição e pelo piano jazz de improvisação. 
Realizou 13 programas para a RTP 1 - “Música Maestro” - numa perspetiva de aproximação da música 
sinfónica ao grande público.
“Preciso de voltar a ouvir as minhas canções ao piano. Já lá vão três álbuns e cinco anos desde que 
comecei este novo caminho. Em novembro de 2014 fiz os meus primeiros concertos a solo na Casa 
da Música e no CCB, ainda sem disco gravado. Quero agora ouvir como o silêncio mudou, como se 
alterou a visão da minha própria música, como a minha alma mudou“, diz Rui Massena, para justificar 
o seu regresso aos palcos.

músiCA
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16 fevereiro | 9h30
4º trail e CaMinhada dos Índios
CAvALeiros | bArCouço

inscrições: runmanager.net/Eventos/iv-trail-caminhada-dos-indios/506

A prova será realizada em percurso de terra, pinhal e vinhas, de 
baixo/médio grau de dificuldade, acessível a qualquer participante. 
Pelas 9h30, com partida e chegada no Salão CRD Cavaleiros.

Trail - 17km com cronometragem e classificações
Caminhada  - 10km sem cronometragem e sem classificações

29 fevereiro e 1 março 
iii Meeting internaCional 
de natação
PisCinAs muniCiPAis dA meALHAdA

informações: desporto@cm-mealhada.pt | 231 205 470

As Piscinas Municipais da Mealhada recebem 
a terceira edição do Meeting Internacional de 
Natação Adaptada das 4 Maravilhas da Mesa da 
Mealhada.

desPorto



6

exPosições e ConferênCiAs

1 fevereiro | 9h às 18h
WorkshoP De ilusTração cienTífica

Preto e BranCo 
esPAço inovAção meALHAdA

inscrições: forms.gle/2rUhMhtHtqfBks1X8
informações: geral@livingplace.pt | 910 741 061

Formação de oito horas com certificado de 
participação, onde os participantes terão 
oportunidade de aprender a criar os efeitos de 
sombra, textura e volume usando apenas grafite, 
canetas bic e pontilhado. No final, todos estarão 
capacitados para a criação de imagens científicas. 
Não é necessário saber desenhar para participar 
nesta atividade.

Ministrado por Davina Falcão, bióloga, ilustradora 
científica e ilustradora freelancer, com diversos 
trabalhos publicados em artigos científicos, 
periódicos e livros. Experiência em trabalhos de 
campo em Ornitologia e Herpetologia. Coautora 
e ilustradora do guia de campo das aves “Guia 
das Aves das Dunas de S. Jacinto”. Palestrante de 
vários workshops de ilustração científica.

19 fevereiro | 18h
sono infantil
Centro de sAúde dA meALHAdA 

Preço: Gratuito 
inscrições: 
ucc.bairradina@arscentro.min-saude.pt
ou enfermeira/o de família 
(obrigatórias)

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)  Bairradina realiza, 
no Centro de Saúde da Mealhada, o workshop: “Sono Infantil – A 
importância da metodologia Montessori na regulação do sono 
do bebé, sob a orientação de Ana Maria Pereira, psicóloga e 
consultora de sono materno infantil. A iniciativa é aberta a todos 
as casais grávidos ou recém pais (filhos até aos 2 meses de vida). 

Um sono infantil saudável proporciona um ambiente familiar 
equilibrado. Venha saber como criar o melhor e mais seguro 
ambiente de sono para o seu bebé.
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até 31 dezembro
Cultura e tradições do ConCelho da Mealhada
CineteAtro messiAs

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. “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
70 anos 
Cineteatro Messias
eXPosição coMeMoraTiva
CineteAtro messiAs

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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fevereiro | 9h às 17h
atividades eM destaque
Centro de interPretAção AmbientAL

Preço: Gratuito
informações: centroambiental@cm-mealhada.pt
                         231 205 389

a água e a vida animal
Desafio de equipas com questões sobre a vida 
aquática.

Descobrir o rio
Desafio de equipas com questões sobre a 
biodiversidade ripícola.

Máscaras da natureza
Oficina de reutilização de materiais.

estilistas da natureza
Oficina de reutilização de materiais e produtos 
da floresta.

ofiCinAs e Ambiente

fevereiro | 9h às 17h
histórias na floresta
Centro de interPretAção AmbientAL

Preço: Gratuito
Destinatários: Pré-escolar

Tobias, é importante poupar a água!

o guarda-rios Tobias e o moleiro elias

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

este Mês assinalaMos...
2 fevereiro
Dia Mundial da Zonas Húmidas

Célula – a Base da vida

Intitulada “Célula – a base da vida”, esta ati-
vidade tem como objetivo a observação de 
estruturas invisíveis à vista desarmada.

ginásio verde

Uma iniciativa em que os participantes são 
desafiados a cumprir um percurso pedestre 
ao qual estão associadas perguntas e tarefas 
ligadas ao Parque da Cidade. 
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fevereiro | 10h
CaMinhadas na Mata
orienTaDas Para gruPos e faMílias
mAtA nACionAL do bussACo

Preço: 5€ 
inscrições: atividades@fmb.pt (limitadas)

Desfrute de um património classificado como 
Monumento Nacional, sob orientação de monitores 
especializados, ao longo de uma caminhada pelos 
locais mais emblemáticos da Mata. 

1, 15 e 29 fevereiro - Património Natural
9 e 23 fevereiro - Património Edificado

fevereiro
trilhos teMátiCos
mAtA nACionAL do bussACo

Preço: 7€/participante (grupos superiores a 15 pessoas) 
inscrições: atividades@fmb.pt

Venha conhecer todos os encantos da Mata 
Nacional do Bussaco.

Trilhos
- Floresta Relíquia 
- Água 
- Militar
- Via-Sacra

16 fevereiro | 10h
doMingos no BussaCo
seres vivos e aMbienTe: uMa inTeração única
mAtA nACionAL do bussACo

Preço: 5€ 
inscrições: setoreducativo@fmb.pt
                     (limitadas, até 13 fevereiro às 18h)

Ao longo de um passeio pela Mata do Bussaco, 
venham descobrir o alto valor conservacionista 
deste local único no Mundo e a sua elevada 
importância para a fauna.



10

bibLioteCAs

19 fevereiro | 21h
4.as feiras ClássiCas

Preço: Gratuito

Um novo mês, um novo filme clássico na 
Biblioteca Municipal da Mealhada pela mão 
do Cineclub Bairrada. Na 4.ª quarta-feira de 
cada mês, venha assistir aos grandes clássicos 
que marcaram a história do cinema.

a rainha africana
106 min de John Huston (EUA, 1951)

22 fevereiro | 10h
WorkshoP’s na biblioTeca 

nós e as Plantas

Preço: Gratuito
inscrição: tinyurl.com/vqbll5r (limitado à capacidade da sala)

No dia-a-dia a quantidade de plantas que 
podem fazer parte da nossa alimentação, 
que nos curam ou previnem doenças, é 
enorme. Nesta palestra teórica e prática 
vamos viajar pelo mundo incrível das plantas 
e descobrir todo um mundo novo. No final, os 
participantes terão oportunidade de degustar 
algumas infusões.

Oradora: Rosa Pinho 
(Curadora do herbanário da Universidade de Aveiro)

BiBlioteCa 
MuniCiPal 
da Mealhada

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 
13h30 às 18h 
Terça a sexta-feira
10h às 12h30 e 13h30 às 18h
Sábado
10h às 12h30
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FEVEREIRO
NA BIBLIOTECA
Preço: Gratuito
Marcação prévia
informações: 231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt

o PerÍodo aZul do Melro
De Marion Deuchars
hora Do conTo
Destinatários: Pré-escolar

onde está a lua?
De JorDi aMenós
hora Do conTo
Destinatários: 1.º CEB 

viver a ler,
viver a BrinCar
Jogos

Preço: Gratuito
Destinatários: Adultos
Marcação prévia

Contos CarPinteiros
oficina De escriTa criaTiva

Preço: Gratuito
Destinatários: 
Crianças do 1.º e 2.º CEB
Marcação prévia

Criativo PreCisa-se
oficinas De eXPressão PlÁsTica

Preço: Gratuito
Destinatários: 
Crianças dos 4 aos 10 anos
Marcação prévia

fitas dos 
nossos teMPos
filMes

Preço: Gratuito
Destinatários: Adultos
Marcação prévia

Cine de PalMo e Meio
filMes

Preço: Gratuito
Destinatários: Crianças
Marcação prévia

QuarTa-feira (5 e 19 fevereiro)
10h>11h  ventosa do bairro
11h15>12h15  antes
14h>15h  sargento-Mor
15h15>16h15  vimieira (Jardim de Infância)

QuarTa-feira (12 e 26 fevereiro)
10h>11h  casal comba (Centro Social)
11h15>12h15  Mala (Jardim de Infância) 
14h>15h   barcouço
15h15>16h15   sernadelo (Escola Primária)

QuinTa-feira (6 e 20 fevereiro)
10h>11h  canedo
11h15>12h15  carqueijo
14h>15h  Pampilhosa (Jardim de Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

QuinTa-feira (13 e 27 fevereiro)
10h>11h  vacariça
11h15>12h15  Quinta do valongo
14h>15h  salgueiral
15h15>16h15  Monte novo
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31 janeiro, 1 e 2 fevereiro
arMados eM esPiões VP

Género: Animação, Comédia
De: Nick Bruno, Troy Quane
Com: Pedro Bargado, André Raimundo, Carlá de Sá 
Classificação: M6

Quando o maior espião do mundo se transforma num 
passarinho, ele tem de confiar num maluquinho da tecnologia 
para poder salvar o mundo.

7 e 9 fevereiro
Bad Boys Para seMPre

De: Adil El Arbi, Bilall Fallah
Com: Vanessa Hudgens, Will Smith, Martin Lawrence
Género: Comédia, Ação
Classificação: M/12

Os Bad Boys Mike Lowrey e Marcus Burnett estão de volta 
para uma última aventura juntos no muito esperado “Bad Boys 
Para Sempre”. Marcus agora é um inspetor da polícia, enquanto 
Mike está numa crise de meia idade. Juntos novamente vão 
procurar derrubar um cartel de drogas.

CinemA

Cineteatro MuniCiPal Messias

conTacTos 

T. 231 209 870
e. teatromessias@cm-mealhada.pt
 

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

bilheTeira e funcionaMenTo 
4ª e 5ª | 15h-21h    
6ª e sáb. | 15h-22h
Dom. | 15h-19h

PreçÁrio: Adultos - 4,5€ / Estudantes / até 12 anos - 3€

Messias
Cineteatro
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14,15 e 16 fevereiro
as aventuras do dr. dolittle

De: Stephen Gaghan
Com: Tom Holland, Robert Downey Jr., Emma Thompson
Género: Comédia, Aventura
Classificação: M/12

Baseado no homónimo desenho animado, criado pelos 
estúdios DePatie-Freleng Enterprises, em 1970, esta é a história 
de Doolittle, um veterinário que consegue falar com os animais 
e viaja pelo mundo para ajudá-los.

21 e 23 fevereiro
1917

De: Sam Mendes
Com: Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Colin Firth
Género: Drama, Guerra
Classificação: M/12

No auge da Primeira Guerra Mundial, dois jovens soldados 
britânicos, Schofield e Blake recebem uma missão 
aparentemente impossível. Numa corrida contra o tempo, têm 
de atravessar território inimigo e entregar uma mensagem que 
impedirá um ataque letal contra centenas de soldados, entre 
eles o irmão de Blake.

28, 29 fevereiro e 1 março
MulherZinhas 

De: Greta Gerwig
Com: Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet
Género: Drama, Romance
Classificação: M/12

Um clássico romance inspirado no livro “Mulherzinhas”, 
publicado em 1868, conta a história de quatro irmãs que 
procuram realizar os seus sonhos, em plena época da Guerra 
Civil. Cada uma com um feitio diferente: a já adulta, Meg, Jo, a 
impulsiva, Beth, a tímida e Amy, a orgulhosa.
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outros eventos

fevereiro
ação soCial
meALHAdA

informações: sasocial@cm-mealhada.pt

O serviço de Ação Social e a Rede Social da 
Mealhada dinamiza, em fevereiro, diversas atividades:
14 fevereiro l Dia de S. Valentim
16 fevereiro l Carnaval de Palmo e Meio
19 fevereiro l Reviver o Entrudo

 

30 março a 9 abril
insCrições- eCo CaMP
férias Da PÁscoa na villa
quintA viLLA mAriA | PAmPiLHosA 

informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028 
Público: 6 aos 10 anos e 11 aos 15 anos

Umas Férias da Páscoa repletas de aventuras 
fantásticas e únicas no meio da natureza. 

 

13 fevereiro | 21h30
artCaMP shoW
CineteAtro messiAs

Preço: Gratuito (sujeita à lotação da sala)
informações: geral@escoliadas.com

O ArtCamp Show é o culminar do projeto 
Erasmus+ e Juventude em Ação, ArtCamp, que 
começou em novembro de 2018 e termina em 
fevereiro de 2020, promovido pela Associação 
Escolíadas. Este espetáculo junta as criações 
artísticas de escolas de Portugal – Escola 
Profissional da Mealhada, Espanha e Itália. 
O ArtCamp tem por objetivos potenciar o 
empoderamento, a participação e a cidadania 
ativa dos jovens através da inclusão das artes 
na Educação. O idioma predominante deste 
espetáculo será o Inglês.

 

14 fevereiro | 14h às 18h
i fóruM euroPeu
Para as artes na eduCação 
CineteAtro messiAs

Preço: Gratuito (sujeita à lotação da sala)
informações: geral@escoliadas.com

Este fórum, que acontecerá pela primeira 
vez na Europa, promovido pela Associação 
Escolíadas no âmbito do projeto ARTCAMP 
Erasmus +, é um momento de discussão e 
de partilha entre os jovens representantes 
de três países: Portugal, Espanha e Itália, 
juntamente com decisores locais e políticos e 
terminará com a apresentação de uma Carta 
de Recomendação sobre a inclusão das Artes 
na Educação, subscrita pelos três países, a ser 
entregue à Comunidade Europeia e respetivos 
órgãos governamentais dos países envolvidos.

 

2 fevereiro
senhora das Candeias
PAmPiLHosA | GedePA

25 fevereiro
o PerÍodo aZul do Melro
PAmPiLHosA | GedePA

25 fevereiro
Jogo do entrudo e Jogo da Panelinha
vimieirA | GruPo etnoGráfiCo dA vimieirA

fevereiro
rotas de exPeriênCias 
no ConCelho da Mealhada
meALHAdA | LivinG PLACe

fevereiro
viageM sensorial
quintA viLLA mAriA | LivinG PLACe
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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 internet luso
231 939 432
internetluso@gmail.com 

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
231 204 203
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 
Quinzenal
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) 
964 031 454
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



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

ECOPONTO

AZUL

agenda on-line

CONCERTO SOLIDÁRIO
a favor dos bombeiros

INFORMAÇÕES Cineteatro Municipal Messias 231 209 870 teatromessias@cm-mealhada.pt 4ª e 5ª das 15h-21h | 6ª a domingodas 15h-22h

JOSÉ
CID

CineteatroMessias | Mealhada
M/6 anos | preço: 10€

8MAR |21H
MárioMata

Comconvidado


