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editorial

Começamos o ano com uma data que merece ser celebrada: o 
70º aniversário do Cineteatro Municipal Messias. Foi em 1950 que, 
pela mão do comendador Messias Baptista, abriu ao público esta 
espetacular casa de cultura do concelho da Mealhada. 

Anos depois, após um interregno em que o cineteatro esteve fechado, 
o Messias reabriu, em 2001, através de um acordo com a família 
Messias, que permitiu à Câmara Municipal da Mealhada recuperar 
este edifício e devolvê-lo à população. E o Messias cumpre hoje a sua 
função: proporcionar momentos de cultura e de lazer à população, 
trazendo à Mealhada espetáculos diversificados e de qualidade e 
dando também, quando é possível, o palco às coletividades locais. 
Estamos, por isso, todos de parabéns! 

E vale a pena ir ao Cineteatro Messias!

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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17, 18 e 19 janeiro
aniversário 70 anos do Cineteatro Messias
Cineteatro messias

A celebração dos 70 anos do Cineteatro Municipal Messias é mais um pretexto para abrir 
as portas deste espaço cultural aos artistas do concelho da Mealhada e aos munícipes. À 
semelhança do que é feito com a programação anual, de integrar na agenda os espetáculos 
de coletividades locais e os de companhias e artistas nacionais, assinalamos o 70º aniversário 
com três espetáculos completamente diferentes, dois dos quais gratuitos. António Raminhos, na 
sexta-feira, o espetáculo dos 70 anos, com artistas da terra, no sábado, e teatro de revista, com 
Carlos Areias, no domingo.  (ver páginas 4 e 5)

Uma história que começou em 1950
Sentidas as dificuldades em encontrar na Mealhada um espaço onde pudessem ter lugar 
manifestações recreativas e culturais, dado o estado de degradação em que se encontrava o 
Teatro Mealhadense, foi a faceta de benemérito do comendador Messias Baptista que permitiu 
a construção do Cineteatro Messias.

Inaugurado a 18 de janeiro de 1950 pelo então presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Dr. 
Manuel Louzada, juntamente com o Comendador Messias Baptista, este edifício é considerado 
por muitos como um exemplo fiel da corrente estética que interiorizava as políticas culturais do 
Estado Novo.

Após um início auspicioso, nos anos 80 acaba por encerrar por questões de segurança. Reabilitado 
em 2001, através de um acordo de direito de superfície por 55 anos renováveis entre a Câmara 
Municipal da Mealhada e a família Messias, o Cineteatro foi devolvido aos munícipes e apresenta 
uma programação cultural abrangente, sendo a casa cultural mais importante do concelho e 
acolhendo várias coletividades locais que usam este palco para mostrar as suas criações.  

destaque

©  direitos reservados
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17 janeiro | 21h30
antónio raMinhos
Cineteatro messias

Preço: 10€ (lugares sem marcação) 
Classificação: M/16 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt | www.bol.pt

António Raminhos, que o ano passado esgotou duas sessões 
do seu anterior espetáculo no  Cineteatro Municipal Messias, 
regressa à Mealhada com o seu novo espetáculo de standup: 
“O sentido das Coisas...e isso”, uma viagem entre o humor e 
a busca da resposta à dúvida “porque é que estamos aqui...” 
 
Tudo aquilo que fazemos tem um significado. Bom, pode não ter 
um significado. Se estiver no mar do Algarve a tomar banho e de 
repente um carapau saltar e o agredir não terá assim um grande 
significado...ou terá? Porque isto realmente aconteceu com 
António Raminhos e faz parte do novo espetáculo, “O sentido das 
Coisas…e isso”.

18 janeiro | 21h30
espetáCulo 70 anos 
do Cineteatro
Cineteatro messias

Preço: Gratuito 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt

O espetáculo “70 anos do Messias” conta com a 
participação de PAMA, Escola de Samba Sócios 
da Mangueira, Oficina de Teatro do Cértima, 
Grupo Cénico de Santa Cristina, Companhia de 
Teatro Caixa de Palco, Ballet do Hóquei Clube 
da Mealhada, Filarmónica Lyra Barcoucense 
e Filarmónica da Pampilhosa, com o seu grupo 
Dixie.

A apresentação estará a cargo de Eladio Climaco, 
conhecida voz de todos os portugueses dos 
tempos dos Jogos sem Fronteiras e dos festivais 
RTP da Canção e da Eurovisão.
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19 janeiro | 16h
Quero ir prá ilha
Revista à PoRtUgUesa
Cineteatro messias

Preço: Gratuito 
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt

O espetáculo “Quero ir prá ilha!” é uma comédia 
construída com base na Revista à Portuguesa, 
tendo como o mais característico as suas rábulas, 
a linha de representação, a linguagem própria e, 
como não podia faltar, a música! Este espetáculo 
vai recordar e homenagear alguns cantores e 
autores que, nos últimos anos, representaram 
Portugal na Eurovisão, como Simone de Oliveira, 
Rosa Lobato de Faria, Dulce Pontes, Fernando 
Tordo, Paulo de Carvalho.
 
Durante quase duas horas, Quero Ir Pra Ilha 
promete muitas gargalhadas, boa disposição 
e até um “pézinho de dança” nos quadros 
alusivos à marcha popular e aos cantares e 
dançares tradicionais de várias regiões do país. 
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desporto

18 janeiro
taça assoCiação 
de natação Centro 
norte portugal
pisCinas muniCipais da mealhada

 
As Piscinas Municipais da Mealhada recebem, 
dia 18 de janeiro, mais uma importante prova: 
a Taça Associação de Natação Centro Norte 
Portugal.

27 janeiro | 21h
14ª gala 
do desporto
Cineteatro messias

 
A Autarquia realiza a 14.ª edição da Gala 
Desportiva do Município da Mealhada, um 
momento de festa e de reconhecimento 
do trabalho realizado no concelho em prol 
do desporto, premiando aqueles que ao 
longo da sua vida e, sobretudo em cada ano, 
contribuíram para o seu desenvolvimento.
Nesta gala serão homenageados atletas, 
dirigentes, técnicos e personalidades que se 
destacaram, em 2019, nas diversas categorias - 
Associação Desportiva do Ano, Equipa do Ano, 
Dirigente do Ano, Atleta do Ano, Treinador do 
Ano, Revelação do Ano.

músiCa

26 janeiro | 16h
vaMos ajudar 
os nossos aniMais 2020
ConCeRto soliDáRio
Cineteatro messias

Preço: 3€ 
informações: 913 052 538

A Escola Básica N.º 2 da Mealhada, no âmbito do 
projeto: “Abraçar uma Causa” - “ Vamos Ajudar Os 
Nossos Animais”, apresenta um espetáculo que 
integra exclusivamente alunos do Agrupamento 
de Escolas de Mealhada, nomeadamente Escola 
Básica N.º 2 da Mealhada e Escola Secundária 
da Mealhada (Oficina de Música).
Este projeto foi implementado na escola no letivo 
2015-2016, pela docente de Educação Musical 
Maria Antónia Mota.

Programa
Coro Alunos do 5.º ano e do 6.º ano
Coro da Oficina de Música
Solistas da Oficina de Música
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exposições e ConferênCias

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.

©  direitos reservados

©  direitos reservados

18 janeiro a 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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janeiro | 9h às 17h
atividades eM destaQue
Centro de interpretação ambiental

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

separar é que está a dar
Sessão de esclarecimento sobre o circuito dos 
resíduos e jogo de separação de resíduos. 

a glória dos 4 R’s
Desafio de equipas com questões sobre a Regra 
dos 4R’s e o ciclo dos resíduos sólidos urbanos.

Presentes na floresta
Oficina de reutilização de materiais e produtos 
da floresta.

apanha se puderes
Desafio de equipas com questões e atividades 
sobre o Ambiente.

27 janeiro
dia Mundial 
da eduCação aMbiental 
Centro de interpretação ambiental

Preço: Gratuito

10h às 11h 
sim, eu posso ajudar a salvar o planeta
História infantil e dinamização da história.
Destinatários: Pré-escolar e 1º ciclo

14h às 16h 
no tempo dos meus avós 
não se fazia tanto lixo
Sessão de esclarecimento sobre a problemática 
da produção de resíduos.
Destinatários: Comunidade

ofiCinas e ambiente

janeiro | 9h às 17h
histórias na floresta
Centro de interpretação ambiental

Preço: Gratuito
Destinatários: Pré-escolar

tobias, é importante poupar a água!

tito, a reciclagem é para todos

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

este Mês assinalaMos...
26 janeiro
Dia Mundial da Educação Ambiental

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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janeiro | 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 mo-
nitores especializados, ao longo de uma cami-
nhada pelos locais mais emblemáticos da Mata. 

4 e 18 janeiro - Património Edificado
12 e 26 janeiro - Património Natural

janeiro | 14h
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 Na-
cional do Bussaco.

trilhos
- Floresta Relíquia 
- Água 
- Militar
- Via-Sacra

19 janeiro | 10h
doMingos no bussaCo
a floResta Revis(i)taDa
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€ 
inscrições: setoreducativo@fmb.pt
                     (limitadas, até 16 janeiro às 18h)

As florestas são muito importantes para a melho-
ria da qualidade do ar, da água, do solo e cons-
tituem habitats para uma grande variedade de 
seres vivos. Através de um passeio pela Mata do 
Bussaco, vem descobrir os animais e as plantas 
deste local único.
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biblioteCas

22 janeiro | 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.

o CantoR De jazz
89 min de Alan Crosland (EUA, 1927)

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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JANEIRo
NA bIbLIoTECA
Preço: Gratuito
marcação prévia
informações: 231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt

jorge e a sua soMbra
De DaviDe Cali
HoRa Do Conto
Destinatários: Pré-escolar

uM CapuChinho
verMelho
De maRjolaine leRay
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 (8 e 22 janeiRo)
10h>11h  ventosa do Bairro
11h15>12h15  antes
14h>15h  sargento-mor
15h15>16h15  vimieira (Jardim de Infância)

QUaRta-feiRa (15 e 29 janeiRo)
10h>11h  Casal Comba (Centro Social)
11h15>12h15  mala (Jardim de Infância) 
14h>15h   Barcouço
15h15>16h15   sernadelo (Escola Primária)

QUinta-feiRa (9 e 23 janeiRo)
10h>11h  Canedo
11h15>12h15  Carqueijo
14h>15h  Pampilhosa (Jardim de Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

QUinta-feiRa (2, 16 e 30 janeiRo)
10h>11h  vacariça
11h15>12h15  Quinta do valongo
14h>15h  salgueiral
15h15>16h15  monte novo
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3,4 e 5 janeiro
juManji: o nível seguinte

Género: Comédia, Aventura 
De: Jake Kasdan 
Com: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Madison Iseman 
Classificação: M12

Em “Jumanji: O Nível Seguinte”, o gang está de volta, mas o jogo 
mudou. Quando regressam a Jumanji para resgatar um deles, 
descobrem que nada é como estavam à espera. Os jogadores 
terão de enfrentar lugares desconhecidos e inexplorados, 
desde os áridos desertos às montanhas nevadas, para escapar 
do jogo mais perigoso do mundo.

10,11 e 12 janeiro
star Wars: 
a asCenção de skyWalker

Género: Ação, Aventura, Fição Científica
De: J. J. Abrams
Com: Billie Lourd, Daisy Ridley, Adam Driver
Classificação: M12

Uma jornada épica para uma galáxia muito, muito distante. A 
fascinante conclusão da saga Skywalker, onde vão nascer novas 
lendas e a batalha final pela liberdade ainda está para chegar.

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, sáb. e Dom. | 15h-22h

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

Messias
Cineteatro
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24 e 25 janeiro
Cats

Género: Musical 
De: Tom Hooper
Com: Idris Elba, Ian McKellen, Taylor Swift 
Classificação: M12

Uma tribo de gatos chamada Jellicles todos os anos toma 
uma grande decisão: escolher um dos gatos para ascender ao 
Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um 
dos gatos conta a sua história ao seu líder, o velho Deuteronomy, 
na tentativa de ser o escolhido.

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.

Informações: teatromessias@cm-mealhada.pt

Voucher
Cineteatro Messias - Mealhada

Ofereça
Cultura
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outros eventos

4 dezembro | 14h às 16h
plantar futuro
Mãos na terra
quinta villa maria | pampilhosa

Preço: Gratuito
informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028 

Ação de Voluntariado com plantação de árvores, 
para toda a família.

 

janeiro
rotas de experiênCias 
no ConCelho da Mealhada
mealhada

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

Para duas pessoas, famílias ou grupo de ami-
gos, estas rotas são itinerários definidos por 
nós ou sugeridos por si. Proporcionamos expe-
riências na Mata Nacional do Busssaco, Luso e 
muitos mais recantos e encantos das aldeias e 
vilas da Mealhada.

 

janeiro
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 cen-
tenário Louriçal, passando pelo Bambuzal, jun-
to ao tanque de água e terminando no charco. 
Durante o percurso poderá observar aves, ár-
vores, plantas, insetos e um conjunto de cores 
associadas aos aromas naturais da época. Esta 
atividade pode terminar com um pic-nic.

 

5 janeiro
Canto de reis
fonte de s. João | luso

10h às 13h | Capelas da freguesia do Luso
O programa de animação de Natal no Luso 
conta com o Canto de Reis nas capelas da 
freguesia de Luso, pelo Grupo Regional da 
Pampilhosa. 

15h30 | Fonte de S.João - Luso
O Grupo Regional da Pampilhosa e o Coral 
Stella Maris realizam o Concerto de Reis, 
encerrando, desta forma, o programa de 
animação de Natal no Luso.  

 

12 janeiro | 15h
enContro de Cantadores
de reis e de janeiras
Capela nossa senhora de fátima | pampilhosa 

O Grupo Regional de Pampilhosa do Botão 
(Danças e Cantares do Cértoma) realiza mais 
um Encontro de Cantadores de Reis e de 
Janeiras da Vila de Pampilhosa.
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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

BlackMamba
The

Good times tour

Cineteatro Messias | Mealhada
M/6 anos | preço: 12€

Bilhetes à venda na Ticketline e na bilheteira do Cineteatro Messias
INFORMAÇÕES Cineteatro Municipal Messias 231 209 870 teatromessias@cm-mealhada.pt 4ª e 5ª das 15h-21h | 6ª a domingodas 15h-22h

8 fev|21h30

Patrocinador o�cial


