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Teatro Comédia

Ai A MinhA
FilhA



/editorial
Este mês de fevereiro é riquíssimo em termos de oferta 
cultural, do teatro à música. Iniciamos com a comédia de 
Carlos Cunha e Érika Mota, no Cineteatro Messias, e com 
o “Em Palco - Festival de Artes”, desenvolvido a partir do 
Ciclo de Programação Entre Ruas, que trará ao Parque 
da Cidade teatro, música, dança, circo, magia e muita 
animação. 

Teremos também o teatro infantil, com a história de Hansel 
e Gretel, e a guitarra clássica de João Fuss. 

Não posso deixar de destacar a presença de um grande 
nome do panorama cultural do país no Cineteatro Messias: 
Ruy de Carvalho é o protagonista 
da Peça “A ratoeira”, de Agatha 
Christie, numa noite que promete 
ser memorável!

Presidente da Câmara Municipal
António Jorge Franco
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/destaque
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“Ai a minha filha” é um espetáculo com Carlos Cunha e 
a filha Érika Mota que promete muita diversão! 

Jacinto é um cinquentão a quem a vida sempre correu 
de feição, até ao momento em que a sua mulher o 
apanhou, em flagrante, a traí-la. Detentor de uma 
grande lábia e uma líbido ainda maior, Jacinto sempre 
teve as mulheres todas a seus pés. Mas a partir desse 
dia, tudo mudou... 

De um momento para o outro, tudo lhe passou a correr 
mal: passou de dono de restaurante a empregado de 
mesa, de abastado a remediado, de chefe de família 
a pai solteiro, e de mulherengo a encalhado. E este é o 
maior dos seus males: estar há dois anos sem ter uma 
mulher. 

A viver com a sua filha desde então, Jacinto está longe 
de saber que a raiz de todos os seus problemas dorme 
debaixo do seu teto: é nem mais nem menos do que a 
sua filha.

sáb/5 fev | 21h
Teatro Comédia

Ai A 
MinhA
FilhA
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 12,5€
Classificação: M/12
teatromessias@cm-mealhada.pt
231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt



/teatro

5fe
ve

re
iro

 2
02

2

sáb/19 fev | 21h

Storytelling #8
UM AMor 
eM silêncio
invasões francesas
Largo da Igreja de Casal Comba

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

Nem tudo o que ficou desta enorme atrocidade 
histórica que foram as Invasões Francesas 
foi mau. Diz-se que o amor é cego, mas nós 
descobrimos que o mesmo também é mudo. 
Neste episódio, contamos a história de um 
soldado francês, ferido, que ficou para trás. 

A boa gente da Mealhada deu guarida a este 
soldado, mostrando assim os seus princípios. 
Nada poderia prever que, a partir de tão 
nobre gesto, iria surgir uma lindíssima história 
de amor. 

Esta história de amor viria a dar origem a 
diversas famílias que ainda hoje prevalecem 
entre o nosso povo, como as Coleta, Gradim 
e Breda.

O conceituado Ruy de Carvalho é 
protagonista numa das mais incríveis 
histórias de Agatha Christie – “The Mousetrap” 
- , que tem batido todos os recordes, estando 
registado no Guiness Book of Records, como 
a peça em cena há mais tempo.

Um grupo de desconhecidos está preso 
numa pensão durante uma tempestade de 
neve. Uma destas pessoas é um assassino e 
todos são suspeitos: um arquiteto que parece 
melhor equipado para ser um chef, um major 
aposentado do exército, um homenzinho 
estranho, que alega que seu carro avariou 
numa estrada perto dali, e um jurista que 
torna a vida miserável para todos. Também 
o casal recém-casado, que explora a pensão, 
está entre os suspeitos e a dúvida nas suas 
mentes quase arruína o seu casamento, até 
ali perfeito.

À pensão chega um polícia que vem de 
esquis, através da tempestade. Mal chega, 
quando o jurista é morto. Para chegar 
ao raciocínio do padrão do assassino, o 
polícia investiga os antecedentes de todos os 
presentes…

Com ruy de carvalho, filipe crawford, sara 
cecília, Henrique de carvalho, sofia de 
Portugal, Daniel cerca santos, Luís Pacheco 
e elsa Galvão. Encenação Paulo sousa costa
Produção Yellow star company

sex/25 fev | 21h

A rAtoeirA… 
coM rUy 
de cArvAlho
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 18 a 25€
Classificação: M12
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt
231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Reservas On-line

Em Palco - Festival de Artes, desenvolvido a 
partir do Ciclo de Programação Entre Ruas. 
integra 17 entidades artísticas.

Pelo  Parque da Cidade da Mealhada serão 
distribuídos de vários palcos e espaços com 
espetáculos de música, dança, circo, teatro 
e variedades. O evento conta ainda com 
workshops, animação de rua e até uma feira 
de artesanato.

Em Palco procura desenvolver uma oferta 
artística ampla e estimular o público da 
região para novas abordagens artísticas.

sáb/5 e dom/6 fev | 10h30 às 23h

Festival de Artes
eM PAlco
Parque da Cidade - Mealhada

Preço: 
6 aos 12 anos - 5€ (1 dia) / 7,5€ (2 dias) 
Adultos - 10€ (1 dia) / 15€ (2 dias)
Entrada gratuita para crianças até ao 6 anos
Grupos de 10 pessoas: Oferta de 2 bilhetes
Bilhetes: 915 016 027
entreruas@caixadepalco.pt 
caixadepalco.pt/entre-ruas/



/música

sáb/19 fev | 21h

João FUss
concerto Guitarra cLássica
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 5€
Classificação: M/6
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

João Fuss é um “mágico” da guitarra 
clássica capaz de criar ambientes que não 
deixam ninguém indiferente ao seu talento.

Neste seu concerto a solo, o virtuoso 
guitarrista João Fuss irá interpretar obras 
do seu último álbum “Best Of Chopin for 
Classical Guitar”, dedicado a F. Chopin, 
e obras do seu álbum a solo “Sossego”, 
lançado em 2019.
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dom/27 fev | 16h 
Teatro Infantil
hAnsel e Gretel
e o veLHo carvaLHo
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 8,5€
Classificação: M3
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | 231 209 870
cineteatromessias.cm-mealhada.pt

Há muitos anos, uma terrível maldição atingiu o lado Oeste 
da floresta fazendo com que, ao longo do tempo, os solos 
fossem secando, as árvores de fruto morrendo e os animais 
desaparecendo. Todas as famílias viviam com grande 
dificuldade, incluindo a família de Hansel e Gretel. Os dois 
irmãos decidem aventurar-se, floresta dentro, numa tentativa de 
os ajudar.

Vivem uma aventura inesperada cruzando-se com a sabedoria 
do Velho Carvalho, a malvadez de uma Bruxa fadista, um 
corvo trapalhão e os animados passarinhos tiktoker’s, sempre 
envolvidos por um ambiente mágico, cheio de cor e de música.

Uma aventura que nos mostra que o amor incondicional que 
une a família torna-se um fator determinante para um final feliz.



todo o mês | 9h às 17h

AtividAdes 
eM destAqUe
Centro de Interpretação Ambiental - Mealhada

reserva GruPos e escoLas
Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
centroambiental@cm-mealhada.pt / 231 205 389
ciamealhada.cm-mealhada.pt

A água e a vida animal 
Desafio de equipas com questões sobre os 
recursos hídricos e a vida marinha.
Dest.: 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Dur.: 60 min

descobrir o rio
Sessão de sensibilização para a proteção 
dos rios e da sua biodiversidade e jogo de 
educação ambiental.
Dest.: Todos
Dur.: 90 min

Achas que já sabes 
tudo sobre animais?
Desafio de equipas com questões sobre a 
fauna selvagem Portuguesa. 
Dest.:  1º, 2º, 3º ciclos e Ens. Sec
Dur.: 90 min

clarinha e os 7 amigos do ambiente  
Leitura da história e realização do jogo online 
“Quiz do ambiente”.
Dest.:  J.I. e 1º ciclo
Dur.: 90 min

separar é o que está a dar
Visualização de um vídeo relativo ao circuito 
dos resíduos e jogo de separação de resíduos.
Dest.: Todos
Dur.: 90 min

/ambiente e oficinas

dom/20 fev | 10h
Seres vivos e ambiente 
uma interação única
doMinGos 
no BUssAco
Mata Nacional do Bussaco
 

Preço: 5€
Info: setoreducativo@fmb.pt 
Inscrições obrigatórias e limitadas 
até quinta-feira, 17 fevereiro.

Um passeio pela Mata 
do Bussaco leva à 
descoberta dos animais 
e das plantas deste 
local único no mundo.  

Ao longo de um 
passeio pela Mata 
do Bussaco, venham 
descobrir o alto valor 
conservacionista  da 
Mata e a sua elevada 
importância para a 
fauna. 

este Mês
AssinAlAMos
2 fevereiro 
dia Mundial das Zonas húmidas

/exposição

/desporto
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sex/4 fev a qui/30 jun
Exposição fotográfica

sArdAs De PeDro Mota
Cineteatro Messias - Mealhada

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

A exposição intitulada “Sardas” resulta da junção de 
duas paixões do autor, Pedro Mota: a fotografia e as 
sardas. O gosto pelas sardas é já de alguns anos, mais 
propriamente de 2015, quando se iniciou no mundo da 
fotografia e, captou o seu primeiro rosto sardento. Nunca 
mais parou de fotografar, e, em 2018, após se sentir com 
capacidades, lança-se num projeto pessoal único de 
fotografar pessoas com sardas, posando-as de formas 
simples e carinhosas, captando desse modo a essencial 
e beleza das pintinhas acastanhadas nos rostos.

Serão mais de 30 fotografias de várias mulheres que ao 
longo de dois anos fotografou. A exposição terá uma 
parte escrita e outra visual, por forma a consciencializar 
também os perigos do sol sobre a pele.

sex/18 fev | 9h
Seminário
o desPorto 
PrecisA de todos. 
coMo?
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: sob consulta
desporto@cm-mealhada.pt / 918 330 191
Inscrição On-line: bit.ly/seminariodesporto

O seminário “O desporto precisa de todos. 
Como?” junta selecionadores nacionais, 
académicos, especialistas, técnicos e jornalistas 
deste setor, que abordarão temáticas como 
“O Desporto e a Educação”, “O desporto e os 
territórios intermunicipais”, “O dirigente Amador 
no desporto profissional” ou “Os municípios 
enquanto organizadores de desporto e de oferta 
desportiva.



/bibliotecas

todo o mês 
Fevereiro
nA bibLioteCA
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

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

todo o mês 

horA do conto
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

Gosto de ti 
(quase sempre)
de Anna Llenas
Dest.: Pré-escolar

Este livro destina-se não só 
a crianças, mas também 
a adultos e convida-nos 
a compreender o que nos 
diferencia, mostrando o 
efeito mágico dos opostos.

GrAndes AMiGos
de Benji Davies
Dest.: 1.º CEB 

O Zé e o Nico são grandes 
amigos. São inseparáveis. 
Até que, certa manhã, um 
rapazinho chamado Gui 
ganha coragem para se 
juntar a eles... O Nico fica 
contente. 

Biblioteca Municipal da Mealhada

Horário
seg. a sex. 10h às 13h 
                  e 14h às 18h
sáb. 10h às 13h 
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 (2 e 16 fevereiro)
10h>11h  Antes
11h15>12h15  Casal Comba (J. Infância)
14h>15h  Barcouço
15h15>16h15  Sargento-Mor

Quarta-feira (9 e 23 fevereiro)
10h>11h  Casal Comba (Centro Social)
11h15>12h15  Vimieira
14h>15h  Lograssol
15h15>16h15  Lameira de S. Geraldo

 
Quinta-feira (2 e 17 fevereiro)
10h>10h30  Canedo (J. Infância)
10h>11h  Canedo (Largo)
11h15>12h15  Carqueijo (J. Infância)
14h>15h  Pampilhosa (J. Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

Quinta-feira (10 e 24 fevereiro)
10h>11h  Vacariça
11h15>12h15  Quinta do Valongo
14h>15h  Salgueiral
15h15>16h15  Monte Novo

Entregaremos
em sua casa

3

Faça o seu Pedido

1 

Reservamos 
o seu livro

2
EMPRÉSTIMO DE LIVROS

PEDIDOS   E-MAIL: BIBLIOTECA@CM-MEALHADA.PT / TELEFONE: 231 201 681

NOVO
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/cinema

sex/4 fev | 20h30
dom/6 fev | 16h

cAsA GUcci
Drama / M12

“Casa Gucci” é um filme inspirado na história 
real do império familiar da casa de moda 
italiana Gucci. 
Três décadas repletas de histórias de 
amor, traição, escândalo, decadência e 
até vingança levada a extremos, que nos 
ajudam a compreender o significado de um 
nome, o seu valor e até onde a família está 
disposta a ir para continuar a deter o seu 
controle.

sáb/26 fev | 20h30

niGhtMAre Alley
Beco Das aLMas PerDiDas 
Drama / M12

Quando o carismático Stanton Carlisle se 
torna querido para a vidente Zeena e o 
seu marido mentalista Pete, ele ganha um 
bilhete dourado para o sucesso, usando 
o conhecimento adquirido com eles para 
ludibriara elite rica da sociedade de Nova 
Iorque dos anos 1940. Com a virtuosa Molly 
ao seu lado, Stanton planeia enganar um 
magnata perigoso, com a ajuda de uma 
psiquiatra misteriosa que pode vir a ser sua 
maior adversária.

sex/11 fev | 20h30
sáb/12 fev | 20h30
dom/13 fev | 16h

Gritos
Terror / M16

Passados 25 anos desde que uma onda de assassinatos 
brutais chocou a tranquila localidade de Woodsboro, 
um novo assassino toma o lugar de Ghostface e 
começa a perseguir um grupo de jovens para 
desenterrar segredos do passado sombrio da cidade.

sex/18 fev | 20h30
dom/20 fev | 16h

cliFFord
o cão verMeLHo VP 
Animação / M6

Quando a jovem Emily Elizabeth conhece um senhor 
que resgata animais mágicos e este lhe oferece um 
pequeno cãozinho vermelho, ela não poderia imaginar 
que, ao acordar, iria encontrar um cão gigante, com 
3 metros, no seu pequeno quarto. Enquanto a sua 
mãe está fora em trabalho, Emily e o seu divertido e 
impulsivo tio Casey, entram numa aventura que vai 
virar a cidade de patas para o ar.

COVID-19 
SIGA AS RECOMENDAÇÕES

LAVAR MÃOSETIQUETA
RESPIRATÓRIA

USE MÁSCARA
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

cineteatro Messias

Bilheteira
sala de exposições
qua. e qui.: 9h às 12h20 
 13h30 às 19h
sex. e sáb.: 14h 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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/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

/este mês celebramos
02 fevereiro - Dia Mundial das Zonas Húmidas
04 fevereiro - Dia Mundial de Luta Contra o Cancro
08 fevereiro - Dia da Internet Segura
11 fevereiro - Dia Mundial do Doente
15 fevereiro - Dia Internacional da Criança com Cancro
21 fevereiro - Dia Internacional da Língua Materna
27 fevereiro - Domingo Gordo 
28 fevereiro - Dia Mundial das Doenças Raras

Vinhas

/espaço saúde/outros eventos

Fevereiro 2022
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Rita Fernandes
Nutricionista

FrUtA
Quais as recoMenDações?

A fruta é rica em vitaminas, minerais e fibra, sendo a 
recomendação de ingestão diária de 3 a 5 porções 
(média 160g), segundo a Roda dos Alimentos. Fornece 
hidratos de carbono simples, a frutose, que apesar 
de ser um açúcar natural, não deixa de ser açúcar, 
sendo, portanto, o motivo pelo qual se deve limitar a 
sua ingestão, sobretudo em diabéticos.

Nos sumos naturais de fruta é fácil ultrapassar os 
valores recomendados. Por exemplo, um sumo de 
laranja natural pode conter o sumo de 4 a 5 laranjas. 

Algumas recomendações para a ingestão de fruta:
- Consuma fruta diariamente, tendo em conta a 
variedade, pois cada fruta contém nutrientes diferentes;
- Dê preferência à fruta da época, que para além de 
ser mais nutritiva também é mais económica;
- Prefira o consumo de fruta ao natural, sempre que 
possível com casca;
- Ao optar por sumos naturais, contabilize as porções 
que pretende utilizar e complete com água;

sex/13 fev | 14h às 16h

Fevereiro vivo
ECO Quinta Villa Maria - Pampilhosa

Preço: 
até 6 anos - Gratuito
7 aos 12 anos - 6€
mais 13 anos - 8€
Descontos para famílias 
(+ de 2 inscrições desconto 10%)
Inscrição On-line: url.gratis/XeX83W 
geral@livingplace.pt / 916 717 442

Antecipando o Dia dos Namorados, 
esta atividade será dedicada 
ao amor pela natureza. A Eco 
Quinta Villa Maria irá acolher 
os participantes numa tarde de 
atividades dedicada às famílias. 

Descobrir os Animais Selvagens 
da Villa e Oficina de Natureza 
são algumas das atividades 
que poderão participar. A tarde 
terminará com uma degustação 
dos sabores da Villa. 

nota:
A realização da atividade estará 
dependente das condições 
meteorológicas do dia. Aconselhamos 
roupa quente e calçado de campo 
(para as crianças botas galochas para 
poderem andar mais à vontade em 
contacto direto com a natureza).
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Depois de ler esta Agenda, coloque-a 
no papelão para a sua reciclagem.

vamos cuidar do ambiente!


