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Mealhada, 2 dias, 31 horas de diversão

231 FEST
FESTIVAL DA JUVENTUDE



/editorial
Música…. Essa forma de arte que, na combinação de 
sons e ritmos, tem o poder de nos transportar para 
locais, de nos elevar a alma e o estado de espírito! 
Este mês propomos um festival de música lírica e 
clássica, no cenário fabuloso do Lago do Luso, e um 
outro, de moldes totalmente diferentes, direcionado à 
juventude, enquadrado na Zona 231, também ele no 
cenário fantástico da Quinta do Murtal, bem no centro 
da Mealhada. Aqui, a música é direcionada aos jovens, 
mas há diversas atividades para toda a família, desde 
aulas de dança ao desporto.

E, se quiser ir a banhos sem ir à praia, aproveite o 
verão na magnífica Piscina do Luso!

Presidente da Câmara Municipal
António Jorge Franco
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/destaque

sex/29 jul e sáb/30 jul

BUSSACO 
CLASSICAL FEST
Festival de Canto Lírico
Jardins do Lago do Luso

Preço: Gratuito
Reservas: turismo.cultura@cm-mealhada.pt

No âmbito da candidatura “Praças com Vida” vai 
realizar-se, nos dias 29 e 30 de julho, junto ao Lago de 
Luso, o 1º Bussaco Fest - Festival de Canto Lírico. 

PROGRAMA

sex/29 julho | 21h  
Orquestra Clássica do Centro 
Tenor Xuenan Liu  
Maestro Sergio Alapont 
 
sáb/30 julho | 21h 
Ensemble de cordas - Orquestra Clássica do Centro 
Soprano Rebecca Pieri 
Tenor Xuenan Liu
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sex/1 jul a dom/3 jul

Mealhada

Preço: Gratuito
Inscrições: portugaladancar.pt 
Workshops: forms.gle/UdPMJFHy4h6kaEe29

1 julho | eliminatória
Pavilhão Municipal da Pampilhosa 
2 julho | eliminatória e workshops
Pavilhão Municipal da Pampilhosa 
3 julho | Final local
Cineteatro Messias

«Portugal a Dançar» é uma competição que 
percorrerá o país à procura dos maiores 
talentos de dança e que, em proximidade 
com as comunidades locais, permitirá que 
todos aqueles que aspiram uma carreira 
nesta área possam ver o seu trabalho 

sáb/2 jul | 21h
Cineconcerto

FAZER FITAS
Largo do Garoto l Pampilhosa

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Reservas: turismo.cultura@cm-mealhada.pt
231 281 372

O programa Foliar traz o Cineconcerto ao 
Largo do Garoto, na Pampilhosa. Assista a 
um espetáculo único que combina o cinema 
e a música.

devidamente valorizado, reconhecido e 
divulgado. 
Promovendo a diversidade do nosso país, 
e tendo em conta a proximidade do poder 
local, o concurso será realizado em várias 
localidades, sendo a final disputada na 
Mealhada no dia 4 dezembro de 2022.



sex/22 jul e sáb/23 jul
Mealhada, 2 dias,
31 horas de diversão

231 FEST
Quinta do Murtal - Mealhada

Informações: juventude@cm-mealhada.pt

sex/22 julho
19h-7h Zona de restauração / Espaços de diversão
19h-20h30 Sunset 
20h30-00h Dj PH / Dj Rheitor
00h PUTZGRILLA
1h30-5h Dj Braulio / Dj João Maçãs
5h-7h Música ambiente

Pintura 231 Fest - 19h às 19h

sáb/23 julho
12h-7h Zona de restauração / Espaços de diversão
12h-14h30 Música ambiente
14h30-19h Atividades palco 2
Concurso de Bandas Garagem, Masterclass 
Hip Hop, DJ Workshop
Espaço da Quinta do Murtal: Prova de 
orientação
19h-22h30 Dj Rupture / DJ Moniz
22h30 Andy Scotch
00h LON3R JOHNY
1h30-5h DJS White Beatz  /Alfa Project DJS
5h-7h Música ambiente



sex/15 jul | 21h30

CONCERTO 
CENTENÁRIO 
DA FILARMÓNICA 
PAMPILHOSENSE
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 2€
Informações: geral@filarmonicapampilhosense.pt

Concerto de comemoração do centenário 
da Filarmónica Pampilhosense com a Banda 
Filarmónica Koninklijke Harmonie Concordia 
et Docilitas - Bélgica.

sáb/17 jul | 17h
Concerto de Verão
FILMES E MUSICAIS
Cineteatro Messias - Mealhada

Informações: souselensetuna@gmail.com

O Centro Cultural e Desportivo Tuna 
Souselense organiza o Concerto de Verão, 
com o tema “Filmes e Musicais”, composto de 
orquestra de plectros (bandolins, guitarras e 
cavaquinhos), piano, bateria e coro e com a 
presença de bailarinos da classe de teatro 
musical da DNA School Coimbra.

sáb/16 jul | 21h30

REACENDER 
A ESPERANÇA 
COM CANTO, 
FADO E DANÇA
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 5€
Informações: grupo.coralcolumba@gmail.com

O Grupo Coral Columba marca presença 
no Cineteatro com o concerto “Reacender a 
esperança com canto, fado e dança”.
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/dança

/desporto

terças | 10h às 12h e quintas | 17h às 19

MAIS MOVIMENTO 
PELA SUA SAÚDE
Parque da Cidade - Mealhada

Preço: Gratuito
Inscrições: desporto@cm-mealhada.pt
918 330 191 / 964 444 209
On-line: forms.gle/9BNhbBHURK45DjCP6

O programa +Movimento pela sua Saúde tem 
como finalidade proporcionar à população, 
um acompanhamento técnico personalizado, 
através de avaliações e prescrição de 
exercício físico, respeitando as características 
individuais de cada praticante. Este 
acompanhamento é realizado por técnicos 
de Desporto do Município. 7

sáb/9 jul | 21h 
dom/10 jul | 16h
Academia de Dança HCM
O CIRCO DAS EMOÇÕES
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 8€
Bilhetes: geral@hcmealhada.pt

O Circo está a chegar ao palco do Cineteatro Messias!
Quem nunca sentiu a excitação que o circo traz à cidade ou 
se deixou encantar por malabaristas, palhaços, acrobatas e 
ilusionistas? Quem nunca quis ir com toda a família ao circo ou 
sonhou que voava no trapézio?

Nos dias 9 e 10 de julho, as artes circenses voltam à cidade nos 
pés dos bailarinos da Academia de Dança do Hóquei Clube da 
Mealhada, que, com as suas secções de Ballet Clássico e Dança 
Jazz, irão recriar cada emoção vivida no circo.
Venha viver a magia do circo com espetáculo “O Circo das Emoções”.



ter/5 jul a sex/26 ago

VERÃO ALTAMBIENTE
Centro de Interpretação Ambiental - Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
centroambiental@cm-mealhada.pt / 231 205 389

O Centro de Interpretação Ambiental promove diversas atividades e oficinas para as férias de 
verão de crianças e jovens. Público-alvo: Grupos de crianças e jovens de Centros de Atividades de 
Tempos Livres. 

Uma história na floresta
Leitura e dinamização de histórias que falam 
sobre a floresta e o mar “O dia em que a mata 
ardeu”, “O Mocho vai de férias”, “O bando do 
mar”, “O dia em que o mar desapareceu”, “Se eu 
fosse uma estrela-do-mar”.
Dest.: J.I. 1º ciclo

Salvem os oceanos!
Sessão de sensibilização sobre a problemática 
da poluição marinha e jogos de educação 
ambiental.
Dest.: todos

Uma árvore é mais 
do que uma simples árvore
Visualização da animação “Uma árvore é mais 
do que uma simples árvore” (25 min) e jogo de 
identificação das árvores do Parque.
Dest.: todos

ReutilizArte
Oficina de reutilização de materiais recicláveis 
(trabalhos a definir consoante a faixa etária e número 
de participantes).
Dest.: todos

Caça aos QR Code
Percurso no Parque da Cidade com pistas QR 
Code que os participantes têm que procurar e 
desvendar. (Nota: APP QR Code instalada no telemóvel).
Dest.: 2º e 3º ciclo

Achas que já sabes
tudo sobre animais?
Desafio de equipas com questões sobre a fauna 
da floresta portuguesa.
Dest.: 1º, 2º e 3º ciclo

BioCaminhada Artística
Percurso no Parque da Cidade com recolha 
de elementos da floresta para composição de 
trabalhos artísticos.
Dest.: todos

Caça à Aventura
Jogo de exploração de pistas alusivas à fauna 
e flora do concelho. 
Dest.: 1º, 2º, 3º ciclo

Guardiões do Ambiente
Desafio de equipas com questões sobre o Meio 
Ambiente. 
Dest.: 1º, 2º, 3º ciclo

/ambiente e oficinas
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/outros eventos

sáb/9 jul | 14h
Oficinas Ambientais
O ABC 
DA COMPOSTAGEM 
Jardim do Lago - Luso

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
ambiente@cm-mealhada.pt / 231 200 980
Monitor: Nelson Martins
Destinatários: Toda a Família

As oficinas ambientais promovidas pela 
autarquia são, desta vez, dedicadas à 
compostagem. Venha descobrir o ABC da 
compostagem. 

sáb/16 jul | 15h

OS SEGREDOS 
DAS PLANTAS 
AROMÁTICAS
ECO Quinta VIlla Maria - Pampilhosa

Preço: 12,5€
Inscrição: forms.gle/Z6YCud1yjwAWPZKK8
geral@livingplace.pt / 916 717 442 

Como criar e manter um canteiro de plantas 
aromáticas na nossa própria casa, jardim ou 
horta serão os temas principais desta oficina. 
Será dada uma breve introdução sobre o que 
são plantas aromáticas e os seus diferentes tipos, 
seguida da oficina onde se ensina a semear, 
fazer estacas, plantar, regar e manter o seu 
próprio canteiro de plantas aromáticas.

dom/10 jul | 16h às 19h 
Por um mundo feito 
de segundas oportunidades

MERCADO DE TROCAS 
DE PORTUGAL 
Jardim Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito
Informações: saramcamartins@gmail.com
       930 405 533

A Mealhada recebe o Mercado de Trocas 
de Portugal aos segundos domingos de 
cada mês. Cada participante pode trazer 
até 10 itens (roupa, calçado, bijuteria, 
livros) para trocar por outros artigos. Estes 
devem estar em bom estado e a roupa 
para troca deve ser da estação do ano em 
que a feira decorre.

9



/bibliotecas
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sex/1 jul 

DIA MUNDIAL 
DAS BIBLIOTECAS 
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

No Dia Mundial das Bibliotecas, pretendemos realçar a importância 
que estas têm na comunidade, como locais de acesso livre à 
informação e ao conhecimento. 
Uma biblioteca não são apenas livros! A leitura é muito importante 
para a formação individual e coletiva, mas também é necessária 
uma adaptação às necessidades atuais. 

Numa altura em que se aproximam as férias e apetece estar ao ar 
livre, queremos convidá-lo a visitar a nossa biblioteca e descobrir 
o que ela tem para lhe proporcionar. Venha conhecer o espaço 
que criámos no exterior, onde as leituras têm outro “sabor”. No 
interior, os livros, a música, os filmes e os documentários continuam 
disponíveis para consulta e empréstimo. Fica o convite!

sex/26 jul | 15h

DIA MUNDIAL 
DOS AVÓS 
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

Desafiamos avós e netos a participar numa 
oficina de criação de memórias em postais. 
Uma oficina que pretende trazer muitas 
estórias para cima da mesa, dar-lhes sentido 
e cor através da partilha entre duas gerações. 
Vamos celebrar e fortalecer os laços afetivos 
entre avós e netos! 



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

A Biblioteca Municipal encerrará, aos sábados, entre 16 de julho a 17 de setembro

11

HORA DO CONTO
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

seg/4 jul | 17h30
CONTO(S) CONTIGO
seg/18 jul | 17h30
CONTOS COM SOTAQUE

Na biblioteca municipal há histórias 
para todos os gostos: grandes, 
pequenas, inclinadas, histórias de 
fazer rir ou chorar, histórias para 
ouvir ao colo e outras que nos 
fazem viajar até outro lugar, mas 
as melhores são aquelas que ficam 
guardadas no nosso coração.

A biblioteca municipal pretende 
criar momentos de leitura e partilha 
de livros. Quer seja na nossa língua 
materna ou em diferentes línguas, o 
importante é incentivar ao prazer de 
ler e escutar leituras em diferentes 
línguas e com diferentes sotaques. 

BIBLIOMEALHADA
Este mês, os projetos “Livros em viagem” e “(A)braços 
da Biblioteca Municipal”, direcionados para o público 
do pré-escolar, do ensino básico e público sénior, vão 
continuar a sua viagem na Bibliomealhada.

QUARTA-FEIRA (6 e 20 julho)
14h-15h  Barcouço
15h15-16h15  Sargento-Mor

QUINTA-FEIRA (7 e 21 julho)
10h>10h30  Canedo (J. Infância)
10h30>11h  Canedo (Largo)
14h>15h  Pampilhosa (J. Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

QUARTA-FEIRA (13 e 27 julho)
10h-11h  Casal Comba (Centro Social)
11h15-12h15  Vimieira
14h-15h  Lograssol
15h15-16h15  Lameira de S. Geraldo

QUINTA-FEIRA (14 e 28 julho)
10h>11h  Vacariça
14h>15h  Salgueiral
15h15>16h15  Monte Novo



/cinema

sex/1 jul | 21h30
sáb/2 jul | 21h30

MUNDO JURÁSSICO 
DOMÍNIO
Ação / M12

A história de “Domínio” decorre quatro 
anos após a destruição da Isla Nublar. Os 
dinossauros agora vivem – e caçam –
lado a lado com os humanos e por todo o 
mundo. Este equilíbrio frágil irá redefinir o 
futuro e determinar, de uma vez por todas, 
se os humanos se manterão no vértice 
dos predadores, num planeta que agora 
partilham com as criaturas mais perigosas.

sex/22 jul | 21h30
sáb/23 jul | 21h30
dom/24 jul | 16h

ELVIS
Biográfico / M12

O filme explora a vida e a música de Elvis 
Presley sob o prisma da complicada relação 
com o seu enigmático agente, “Colonel” Tom 
Parker. A história mergulha na complexa 
dinâmica entre Presley e Parker ao longo 
de 20 anos, desde o início da carreira de 
Presley até ao seu estrelato sem precedentes, 
contrastando com as mudanças culturais e a 
perda da inocência da América. 

sex/8 jul | 21h30

JUJUTSU KAISEN 0
Animação / M12

Quando era criança, Rika Orimoto morreu 
num acidente de viação à frente do seu 
amigo, Yuta Okkotsu. “Eu prometo. Quando 
crescermos, vamos casar-nos!” Rika 
transforma-se numa assombração na vida 
de Yuta, atormentando-o e fazendo-o desejar 
a própria morte. Até que um dia, Satoru 
Gojo, um feiticeiro Jujutsu, convida Yuta a 
matricular-se no Colégio Técnico de Jujutsu 
de Tóquio. Ali, ele conhece os colegas Maki 
Zen’in, Toge Inumaki e Panda, e recupera a 
sua autoconfiança.

ju
lh

o 
20

22



sex/29 jul | 21h30
sáb/30 jul | 21h30
dom/31 jul | 16h

THOR
AMOR E TROVÃO
Ação / M12

Thor empreende uma jornada diferente de 
tudo o que já enfrentou – a procura pela paz 
interior. Mas a sua reforma é interrompida 
por um assassino galáctico conhecido como 
Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a 
extinção de todos os deuses. Para combater a 
ameaça, Thor pede a ajuda da ‘Rei Valkiria’, 
Korg e da ex-namorada como a Poderosa 
Thor, que empunha inexplicavelmente o seu 
martelo mágico, Mjolnir.

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€

seg/4 jul a sex/29 jul
Exposição
JARDINS HISTÓRICOS 
TRANSFRONTEIRIÇOS
Cineteatro Messias - Mealhada

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

O Cineteatro Messias exibe a exposição 
“Jardins históricos Transfronteiriços - Património 
e natureza para sonhar”, que nos mostra os 
jardins da Mata Nacional do Bussaco e o 
Jardín Histórico de El Bosque. Palacete, de Bejar 
(Espanha).  Esta exposição esta enquadrada no 
projeto de Interreg JARCULTUR.
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O Cineteatro Messias estará encerrado, para férias, entre 1 a 31 de agosto
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/espaço saúde

Rita Fernandes
Nutricionista

VOU DE FÉRIAS, 
E AGORA?

Para quem tem a preocupação com o peso, seja perder ou manter, o período de férias parece 
ser um problema. Mas se é, não deveria ser. Férias são para aproveitar, descontrair e sair da 
rotina. Não quer dizer que tenha de comer uma bola de Berlim por dia, mas também não 
quer dizer que tenha de se privar de as comer. O segredo será sempre o equilíbrio.

Deixo-lhe algumas dicas, caso queira controlar o peso durante as suas férias:
- Comece o dia com um bom pequeno-almoço, completo e nutritivo, para se manter 
com energia e saciado(a). Ex: pão de mistura com queijo creme light + iogurte + fruta
- Leve snacks para a praia para o meio da manhã e meio da tarde, de forma a 
controlar o apetite ao longo do dia. Ex: fruta, palitos de cenoura, tremoços, iogurte, 
tortitas de arroz/milho, frutos gordos...
- Tenha sempre água consigo e vá bebendo ao longo dia para se manter hidratado(a) 
nos dias de calor
- Faça uma caminhada de manhã e outra à tarde, ou pelo menos, uma por dia
- Opte por refeições mais leves como saladas e grelhados 
- Se não conseguir abdicar da sobremesa nas férias, divida com alguém
- Aproveite não ter horas para cumprir e desfrute da refeição. Coma devagar, de 
forma a perceber quando esta saciado(a). Não é por estar de férias que tem de comer 
mais do que precisa. 
- Não abuse das bebidas alcoólicas. Além de serem calóricas, desidratam e aumentam 
a vontade de comidas com elevada densidade energética, ricas em gordura e açúcar
- Seja consciente e inclua as bolas de Berlim, gelados ou o que gostar de comer nas 
férias, mas faça com que esses alimentos não estejam presentes na maior parte dos dias. 

Relaxe, desfrute e descanse… Boas férias!
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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 Santa Luzia 
Dias 5 e 19 de cada 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
01 julho - Dia Mundial das Bibliotecas
15 julho - Dia Mundial das Competências dos Jovens
20 julho - Dia do Amigo
22 julho - Dia Mundial do Cérebro
24 julho - Dia dos Primos
26 julho - Dia Mundial dos Avós
28 julho - Dia Mundial da Conservação da Natureza
31 julho - Dia Mundial do Vigilante da Natureza

Morgado do Bussaco

JULHO 2022
Q

07

14

21

28

S 

02

09

16

23

30

S 

01

08

15

22

29

Q

06

13

20

27

T 

05

12

19

26

S 

04

11

18

25

D 

03

10

17

24

31

15



Depois de ler esta Agenda, coloque-a 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!

Município

BUSSACO
CLASSICAL
FEST
Festival de Canto Lírico

29 e 30 julho’22
Lago do Luso


