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/editorial
Em mês de Carnaval, é tempo de brincar, de alguma 
diversão e de voltarmos a viver o carnaval como 
já não se vivia há três anos. Esta data é de extrema 
importância no nosso concelho, em termos culturais, 
económicos e sociais, e desejo, pois, que seja vivida 
com entusiasmo e também com responsabilidade.

Destaco ainda a música, o teatro, o encontro com 
escritores, com Fátima Lopes, e as exposições, 
nomeadamente, a que tem como tema o Dia dos 
Namorados, no Posto de Turismo Luso Bussaco, na qual 
somos todos desafiados a participar.

Da cultura ao desporto, assinalamos, numa segunda 
edição, a importância do Desporto, 
num seminário que procura refletir 
sobre a promoção da atividade 
física.

António Jorge Franco 
Presidente da Câmara Municipal
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sáb/11 fev a ter/21 fev

CARNAVAL
LUSO BRASILEIRO
Mealhada

Info: www.carnavalmealhada.pt

NOITES DA TENDA
22h>04h

sex/17 fev
Escolas de Samba
Xandinho
DJ Anne  +

sáb/18 fev
DJs Braulio & Maçãs
Toque Social

dom/19 fev
Tanto bate até que samba
Samba do B

seg/20 fev
João Myles
Nuno Bastos

PROGRAMAÇÃO GERAL
sáb/11 fev 
15h Ensaio Técnico na Avenida
21h30 Desfile Trapalhão

dom/12 fev 
15h Carnaval Palmo e Meio

sáb/18 fev 
15h Ensaio Técnico na Avenida
20h Baile de Gala

dom/19 fev 
15h Corso de Carnaval

seg/20 fev 
21h30 Desfile Noturno

ter/21 fev 
15h Corso de Carnaval



/teatro /zona 231

sex/3 fev | 21h30 

O PRÍNCIPE 
NABO
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 4€
Classificação: M3
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870 

A Caixa de Palco apresenta a peça “O 
Príncipe Nabo”, a partir da obra de Ilse 
Rosa. Trata-se da história da princesa 
Beatriz que, por tudo ter em abundância, 
é uma pessoa paupérrima no que diz 
respeito à compaixão para com os demais.

Para contornar a situação, o rei oferece a 
mão da princesa ao pobre músico António, 
sujeitando-a a uma vida contrária àquela 
a que se habituou.

Conseguirá Beatriz desafiar os seus 
próprios impulsos e encontrar uma vida 
feliz? Um espetáculo onde o amor se revela 
e prevalece contra todas as adversidades.

sáb/25 fev | 14h>18h 

DEMONSTRAÇÕES 
DE WARGAMING, 
BOARDGAMES 
E DUNGEONS 
AND DRAGONS
Esplanada Piscinas do Luso

Inscrições: facebook.com/DurosdoMondego

O clube “Duros do Mondego organiza 
demonstrações de Wargaming, 
Boardgames e Dungeons and Dragons, 
com o apoio da Zona 231 Mealhada.

A iniciativa marca o arranque do “Grande 
Torneio do Centro” (GTC) 2023, que se 
realiza, no fim de semana de 11 a 12 de 
março de 2023, no Mercado da Pampilhosa.

sáb/11 fev | 21h30

DIOGO
LUÍS FRANCO BASTOS
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 12,5€
Classificação: M/16
Info: teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870 

“Diogo” é um relato e uma desconstrução de 
experiências, de muitas memórias, questões 
íntimas e familiares - ao invés de falar dos 
outros, Luís Franco-Bastos vira o espetáculo 
para si próprio como nunca o fez.
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/música
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sáb/4 fev | 21h30 

ON EVERY 
STRING
TRIBUTO A DIRE STRAITS
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 8€
Classificação: M6
Bilhetes: ticketline.sapo.pt / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870 

On Every String é um espetáculo de homenagem a uma da bandas mais emblemáticas 
de sempre: os Dire Straits.

Estruturado de forma a celebrar o legado musical de um grupo cujos sucessos atravessam 
várias gerações, este projeto apresenta em palco sete músicos que, de forma autêntica 
e integralmente ao vivo, recriam as músicas que a voz e guitarra de Mark Knopfler 
tornaram inesquecíveis.

sáb/25 fev | 21h30

NOBLE
Cineteatro Messias
Mealhada

Preço: 14€
Classificação: M/6
Bilhetes: ticketline.sapo.pt / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870 

Dono de uma voz poderosa e inconfundível, 
Noble arrebatou o público português com 
o seu primeiro single, “Honey”, que atingiu 
o primeiro lugar da tabela dos temas mais 
tocados nas rádios nacionais e que já tem 
mais de 3.3 milhões de visualizações no 
Youtube.

Em 2020, o álbum “Honey” atingiu o primeiro 
lugar do top nacional de vendas. Em abril 
de 2021, deu a conhecer um novo single 
“Beautiful”, que segue os passos de sucesso 
dos singles anteriores. 

Em fevereiro de 2022, Noble lançou o tão 
aguardado segundo álbum de originais, 
“Secrets”, que alcançou o segundo lugar do 
top nacional de vendas e que conta com 
dez temas originais.

No espetáculo que vai dar no Cineteatro 
Messias, o público vai ouvir os seus mais 
recentes singles “Lost in you” e “Give .

Bilhetes On-line

Bilhetes On-line



todo o mês | 9h às 17h

ATIVIDADES 
EM DESTAQUE
Centro de Interpretação Ambiental - Mealhada

RESERVA GRUPOS E ESCOLAS
Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Info: 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
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sáb/18 fev | 9h30>12h
Terapia de Floresta
“Sentir o Amor” 
SÁBADOS 
NO BUSSACO
Mata Nacional do Bussaco

 
Preço: 7€/participante*
Info: setoreducativo@fmb.pt 
Inscrições obrigatórias e limitadas 
até quinta-feira, 16 fevereiro.
* não inclui entrada de veículos na Mata

Venha desfrutar de um passeio, sentir e 
descobrir a Mata do Bussaco de forma 
diferente, através  de uma terapia de floresta.

dom/12 fev | 10h
Seres vivos e ambiente, 
uma interação única
DOMINGOS 
NO BUSSACO
Mata Nacional do Bussaco

 
Preço: 5€/participante*
Info: setoreducativo@fmb.pt 
Inscrições obrigatórias e limitadas 
até sexta-feira, 10 fevereiro.
* não inclui entrada de veículos na Mata

Venha descobrir o alto valor 
conservacionista deste local único e a sua 
elevada importância para a fauna.

© direitos reservados © direitos reservados



/bibliotecas

sex/3 fev | 21h

SEXTAS COM 
ESTÓRIAS E MEMÓRIAS
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

Mais uma noite de contos com estórias bem 
contadas por contadores e por outros que 
também as queiram contar.

qua/15 fev | 17h30
Palavra de Autor
Ciclo de conversas com escritores

FÁTIMA LOPES
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

A Biblioteca Municipal, enquanto lugar de 
encontro com o prazer de ler e espaço de 
dinamização cultural, tem o orgulho de 
proporcionar aos seus leitores um momento de 
aproximação e de convívio com a escritora 
Fátima Lopes.

ter/21 fev

DIA INTERNACIONAL 
DA LÍNGUA MATERNA 
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

O Dia Internacional da Língua Materna é 
celebrado anualmente a 21 de fevereiro e 
tem como objetivo proteger, promover e 
preservar todas as línguas faladas pelos 
povos em todo o Mundo e respeitar a 
diversidade linguística.

A biblioteca municipal irá assinalar o Dia 
Internacional da Língua Materna, como 
forma de valorizar a multiculturalidade 
cultural e linguística dos vários residentes no 
concelho, com a realização de uma sessão 
especial dos “Contos com Sotaque”.
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HORA DO CONTO
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito
Classificação: 3 aos 10 anos
Inscrições: biblioteca@cm-mealhada.pt 
231 201 681

seg/6 fev | 17h30
CONTO(S) CONTIGO
ter/21 fev | 17h30
CONTOS COM SOTAQUE
sessão especial

todo o mês

Oficinas de escrita criativa
ESCRITOR PROCURA-SE!

qua/22 fev | 18h30 às 20h

Clube de Leitura 
“LETRA GRANDE”
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

O Clube de Leitura “Letra GRANDE” é uma iniciativa 
da Biblioteca Municipal, que conta com a moderação 
da Drª Clara Pires. Vamos juntar leitores que partilhem 
o gosto pela leitura para conversarem sobre as suas 
experiências literárias. 
Apareça e faça parte deste clube… garantimos boa 
companhia, dentro e fora dos livros!

BIBLIOMEALHADA

SEMANA A (31 jan a 2 fev / 14 a 16 fev / 28 fev a 2 mar)
terça-feira
10h30>12h15 Antes
14h>16h30 Luso

quarta-feira
10h>11h30 Casal Comba (J. Infância)
11h45>12h15 Vimieira
14h>16h30 Barcouço

quinta-feira
10h30>11h30 Canedo (J. Infância)
11h45>12h15 Canedo (Largo)
14h>15h15 Pampilhosa (J. Infância)
15h30>16h30 Travasso

SEMANA B (7 a 9 fev / 22 e 23 fev)
terça-feira 
10h30>12h15 Quinta do Valongo
14h>15h Lameira S. Geraldo
15h15>16h15 Monte Novo

quarta-feira
10h30>12h15 Casal Comba (Centro Social)
14h>15h15 Cavaleiros 
15h30>16h30 Sargento-Mor

quinta-feira
10h30>12h15 Carqueijo
14h>15h30 Pampilhosa (Largo do Garoto)
15h45>16h30 Pampilhosa (CAPP) 

HORAS DO CONTO

A Bibliomealhada terá, ao longo de todo o mês, 
momentos dedicados ao livro e à leitura para 
os mais novos.

“Um abraço” Creche e Pré-escolar
de Eoin McLaughlin   
“Vamos fazer amigos” 1º CEB
de Adam Relf 
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/exposições

Até qua/22 fev

OS TESOUROS 
DA MATA DO BUSSACO
Cineteatro Messias - Mealhada

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

“Os tesouros da Mata Nacional do Bussaco” é uma mostra de 
54 painéis criados pelos estabelecimentos escolares com o 
ensino pré-escolar e ensino básico do 1º ciclo do concelho da 
Mealhada. As turmas do pré-escolar trabalharam a fauna; as 
crianças do 1.º e 2.º anos focaram-se na flora da Mata e as 
turmas do 3.º e 4.º anos pesquisaram e pintaram o património 
edificado.

São 54 trabalhos, em cartazes de 85x100cm, que representam 
o Património Edificado, a Fauna e a Flora da Mata Nacional 
do Bussaco.

A Câmara Municipal da Mealhada assinala 
o Dia dos Namorados com duas exposições 
alusivas ao tema “(Re) Namore”, patentes até 
dia 28 de fevereiro. Uma exposição de postais 
elaborados por toda a comunidade, que os 
partilha em exposição, e outra de lencinhos 
minhotos que são caracterizados pelos 
dizeres, bordados de corações, passarinhos 
ou chaves do amor. 

No Posto de Turismo Luso Bussaco serão 
dinamizadas diversas atividades interativas.

As exposições serão complementadas com 
diversas atividades interativas a desenvolver 
no próprio Posto de Turismo Luso-Bussaco 
e haverá, no centro do Luso, o Baloiço do 
Amor, um ponto “instagramável”, que faz a 
ponte para as novas tecnologias.

Este programa alusivo à data, com a 
designação geral “(Re) Namore”, inclui ainda 
uma palestra subordinada ao tema da 
violência no namoro, com data ainda a definir. 

qua/1 fev a dom/19 mar

(RE) NAMORE
DIA DOS NAMORADOS
Posto de Turismo Luso-Bussaco

Preço: Gratuito
Info: turismo@cm-mealhada.pt / 231 201 681
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/desporto

A segunda edição do seminário “O desporto 
precisa de todos. Como?”  centra-se na 
“Promoção da Atividade Física”. Este evento 
é inteiramente dedicado ao desporto e às 
suas potencialidades e impactos noutras 
áreas sociedade, da economia, à educação 
e qualidade de vida.

Tem como tema agregador a promoção 
da atividade física, com os oradores a 
enveredarem por subtemas como as 
populações especiais, a atividade física 
na escola, na adolescência e na terceira 
idade, o envelhecimento ativo ou os 
comportamentos sedentários.

Participam, como oradores, académicos 
e dirigentes ligados ao mundo do 
desporto, oriundos das universidades 
de Coimbra, de Lisboa, do Porto, do 
Instituto Politécnico de Santarém e da 
Associação Nacional do Desporto 
para o Desenvolvimento Intelectual. 

sex/17 fev | 9h

O DESPORTO 
PRECISA 
DE TODOS. 
COMO?
Cineteatro Messias

Inscrições: shorturl.at/nrCMP
Info: desporto@cm-mealhada.pt l 968 661 670



/cinema

dom/5 fev | 16h 

MISSÃO DE RESGATE
Ação / M12

O piloto Brodie Torrance salva os seus 
passageiros ao fazer uma aterragem 
arriscada numa ilha devastada pela guerra. 
Quando os sobreviventes são feitos reféns 
por rebeldes perigosos, a única pessoa com 
quem Torrance pode contar é Louis Gaspare, 
um assassino que estava a ser transportado 
pelo FBI. Para salvar os passageiros, 
Torrance precisará da ajuda de Gaspare... e 
descobrirá que este é mais do que aparenta.

sáb/18 fev | 21h30 
dom/19 fev | 16h 

BATEM À PORTA
Thriller / M16

Durante umas férias numa cabana isolada, 
uma menina e os seus pais são feitos reféns 
por quatro estranhos armados, que exigem 
que a família faça uma escolha impensável 
de forma a prevenir o apocalipse. Com 
acesso limitado ao mundo exterior, a família 
tem de decidir no que acredita, antes que 
tudo esteja perdido…

sex/10 fev | 21h30
dom/12 fev | 16h

BABYLON
Drama / M12

Um épico original que decorre no final 
dos anos 20, uma história que acompanha 
a descoberta de um mundo repleto de 
excentricidades e ambições desmedidas, 
e que traça a ascensão e queda de 
várias personagens, durante uma era de 
desenfreada decadência e depravação no 
início dos anos de ouro de Hollywood.
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sex/24 fev | 21h30
dom/26 fev | 16h

OS ESPÍRITOS 
DE INISHERIN
Drama / M12

Passado nos anos de 1920, numa ilha remota 
ao largo da costa ocidental da Irlanda, 
“Os Espíritos de Inisherin” acompanha dois 
amigos de longa data, Pádraic e Colm, 
a partir do momento em que Colm põe 
inesperadamente fim à amizade.
Um Pádraic atordoado, tenta reparar a 
relação com o auxílio da irmã, Siobhán, e do 
jovem Dominic. 

Cineteatro Messias

Bilheteira
Sala de exposições
qua. e qui.: 9h às 12h30 
 13h30 às 17h
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€

13



/espaço saúde

DIA MUNDIAL DAS LEGUMINOSAS
O Dia Mundial das Leguminosas é assinalado no dia 10 de fevereiro e tem como principais 
objetivos reconhecer a importância das leguminosas para a saúde, através dos seus benefícios 
nutricionais, e a sua contribuição para um sistema alimentar saudável e sustentável. 

Em Portugal, o consumo de leguminosas ainda é baixo, quando comparado a outros 
alimentos, por exemplo, os cereais, como o arroz e o trigo. Segundo a roda dos alimentos, a 
ingestão recomendada é de 1 a 2 porções de leguminosas por dia. 

Uma porção de Leguminosas corresponde a:
• 1 colher de sopa de leguminosas secas cruas (25g)
• 3 colheres de sopa de leguminosas frescas cruas (80g)
•  3 colheres de sopa de leguminosas secas/frescas cozinhadas (80g)
• As leguminosas, como a ervilha, o feijão, a fava, o grão-de-bico, são alimentos muito 

ricos nutricionalmente. Fique a conhecer algumas informações sobre o seu conteúdo 
nutricional:

•  São uma boa fonte de proteína de origem vegetal;
•  Fornecem hidratos de carbono, especialmente complexos, como o amido;
•  Possuem um baixo teor de gordura e não têm colesterol na sua composição;
•  Contêm uma boa quantidade de fibra, o que permite promover o controlo da saciedade; 
•  São ricas em vitaminas, principalmente do complexo B;
•  São uma ótima fonte de ferro, zinco, magnésio, potássio e fósforo.

Eunice Pratas 
Nutricionista Estagiária

sex/10 fev a dom/12 fev

FESTA EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA 
DAS PRECES 
Barcouço

dom/26 fev | 10h>18h 

MERCADINHO LIVRE 
DA PAMPILHOSA
Mercado Municipal da Pampilhosa

Preço: Gratuito
Info: jfpampilhosa@sapo.pt

/outros eventos
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/Serviços Municipais
Câmara Municipal da Mealhada
T/ 231 200 980
E/ gabpresidencia@cm-mealhada.pt

/Espaços 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 Barcouço 
Dias 5 e 19 de cada mês
Feira do Travasso
Mensal - 2º domingo 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
07 fevereiro - Dia da Internet Mais Segura
10 fevereiro - Dia Mundial das Leguminosas
14 fevereiro - Dia dos Namorados (Dia de São Valentim)
14 fevereiro - Dia Nacional do Doente Coronário
14 fevereiro - Dia Internacional da Doação de Livros
19 fevereiro - Domingo de Carnaval
21 fevereiro - Carnaval
28 fevereiro - Dia Mundial das Doenças Raras
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Depois de ler esta Agenda, coloque-a 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!


