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editorial

Saúdo-vos, a todos, com alegria e esperança renovada de que 
voltaremos às nossas vidas, na medida do possível, mas sempre - 
sublinho, sempre! - com cuidados redobrados relativamente a esta 
pandemia da Covid-19, que, infelizmente, ainda não terminou.

Conseguimos reabrir, de forma ainda limitada, as Piscinas Municipais 
da Mealhada, a Biblioteca Municipal, a “apetecida” Piscina do Luso. A 
Fundação Mata do Bussaco já desenvolve as suas atividades e nós, 
pensando no bem-estar da população, desenvolvemos o Ateliê de 
Atividade Física, permitindo a todos usufruir do espaço único que é 
o Parque da Cidade da Mealhada.

Faço votos para que todos possamos ter um verão feliz e em 
segurança. Protejam-se!

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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A informação deve ser enviada até dia 10 de cada mês para comunicacao@cm-mealhada.pt
ou para a seguinte morada:

Câmara Municipal da Mealhada
Agenda Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
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desporto

até 31 de julho
abertura da Piscina do luso
piscina do luso

informações: desporto@cm-mealhada.pt
 
A Piscina Municipal do Luso, situada junto ao Lago e ao Pavilhão Municipal do Luso, reabre 
de 1 a 31 de julho, com o horário de funcionamento de terça-feira a domingo, das 13h às 19h, 
sendo necessário o cumprimento de diversas regras decorrentes da situação de pandemia da 
Covid-19, como a diminuição da lotação, o respeito pela sinalização de circulação e a proibição 
de uso de balneários ou chuveiros interiores.

O preço de admissão é de 2,5 euros (adultos) ou de 1,5 euros (crianças). Não haverá senhas 
de saída da piscina, pelo que os visitantes devem precaver-se no sentido de levarem o que 
necessitam para o espaço, nomeadamente no que se refere a bens alimentares, uma vez que a 
cafetaria ainda se encontra encerrada.

até 31 de julho
Piscinas da Mealhada
piscinas da mealhada

informações: 231 205 566 | desporto@cm-mealhada.pt

As Piscinas Municipais da Mealhada reabriram 
ao público, mas apenas para uso no regime livre 
e, portanto, sem aulas de qualquer modalidade. 
O novo horário é de segunda-feira a sexta-feira, 
das 9 às 13 horas e das 15 às 19 horas. Ao sábado, 
funcionam entre as 9 e as 13 horas.

Os utentes estão obrigados a cumprir uma 
série de regras, emanadas pelas autoridades de 
Saúde, essenciais à prevenção da COVID-19, 
nomeadamente, assegurar o distanciamento 
físico de segurança entre pessoas, no acesso 
e na utilização da piscina (3 metros no plano 
de água e 2 metros fora); o uso de máscara no 
interior das instalações, exceto no plano de água 
ou a permanência no plano de água durante um 
máximo de 45 minutos, dispondo de 10 minutos 
para sair das instalações.
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até 29 julho
ateliê de 
atividade Física
parque da cidade da mealhada

preço: Gratuito 
Classificação: M/6 
informações: 
desporto@cm-mealhada.pt

O Ateliê de Atividade Física, aberto a toda a população, 
decorre às quartas-feiras e sábados de manhã, no Parque da 
Cidade da Mealhada.  Os interessados podem dirigir-se a este 
local e participar gratuitamente nas atividades, acompanhados 
por professores de educação física.

Até 29 de julho, os participantes têm duas opções de atividade: 
o “Circuito Saúde” e o “Toca a mexer”.

O “Circuito Saúde” envolve seis estações com exercícios 
definidos e respetivo plano de treino, com acompanhamento 
de um técnico e realiza-se sempre às quartas-feiras, das 17h 
às 19h, e aos sábados, das 10h às 12h.  Em cada estação só 
é permitido permanecer, no máximo, dois utentes, com a 
respetiva distância de segurança. Já o “Toca a mexer” é uma 
sessão de 30 minutos às quartas-feiras, com início às 17h30, e 
aos sábados, com início às 10h30. A inscrição é feita no próprio 
local.

Os participantes deverão vir equipados (equipamento 
desportivo) e podem trazer material de apoio individual 
(colchão, toalha, água). As atividades são gratuitas e orientadas 
pelos professores de Educação Física da Câmara Municipal da 
Mealhada. 

Todas as atividades cumprem as normas e orientações da 
Direção Geral da Saúde (DGS) para a prática desportiva ao 
ar livre. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Mealhada 
pretende promover a retoma da prática desportiva através de 
um programa de atividade física, proporcionando momentos 
de saúde e bem estar desportivo aos munícipes, dinamizando 
um espaço que tem uma procura cada vez maior. 
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4 julho | 21h15
bussaco ao luar
mata nacional do bussaco

preço: 5€ 
inscrições: (limitadas - até 2 julho às 18h) 
atividades@fmb.pt  

Acompanhados pelo esplendor e plenitude 
da Lua, venha descobrir a história e as estórias, 
num percurso de 2 horas pela Mata Nacional do 
Bussaco.  
Receção: 20h45
Início: 21h15
Duração: +/- 2 horas
Nº mínimo: 10 pessoas
Local encontro: Esplanada da Mata
Dificuldade: média

julho | 10h
caMinhadas na Mata
orieNtAdAs pArA grupos e fAMíliAs
mata nacional do bussaco

preço: 5€ 
inscrições: atividades@fmb.pt (inscrições 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. 

4 e 18 julho - Património Edificado

12 e 26 julho - Património Natural

19 julho | 10h
doMingos no bussaco
À desCoBertA do pAtriMóNio CulturAl
mata nacional do bussaco

preço: 5€ 
inscrições: setoreducativo@fmb.pt (até 16 julho às 18h)

O legado patrimonial dos Carmelitas no 
Bussaco é vasto e diversificado. Por toda a 
Mata podemos observar a marca deixada pelos 
Carmelitas e a construção do caráter deste 
lugar doado por estes religiosos. Venha viajar 
pela Arte, pela Arquitetura e pela diversidade 
do Património cultural que nos foi legado. 

oficinas e ambiente
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1 e 29 agosto | 21h30
bussaco ao luar
mata nacional do bussaco

preço: 5€ 
inscrições: atividades@fmb.pt  
(limitadas - até 27 agosto às 18h)

Acompanhados pelo esplendor e plenitude 
da Lua, venha descobrir a história e as estórias, 
num percurso de 2 horas pela Mata Nacional do 
Bussaco.  
Receção: 21h
Início: 21h30
Duração: +/- 2 horas
Nº mínimo: 10 pessoas
Local encontro: Esplanada da Mata
Dificuldade: média

agosto | 10h
caMinhadas na Mata
orieNtAdAs pArA grupos e fAMíliAs
mata nacional do bussaco

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

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 agosto - Património Natural
9 e 23 agosto - Património Edificado

16 agosto | 10h
doMingos no bussaco
os 5 seNtidos
mata nacional do bussaco

preço: 5€ 
inscrições: (limitadas - até 13 agosto às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 

Através de um passeio pelos jardins, pela Mata e 
seus viveiros, venha descobrir todas as belezas 
que estes nos podem oferecer. Esta atividade 
pretende exercitar os nossos sentidos: a visão, 
a audição, o tato, o olfato, bem como o paladar.
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exposições

até 31 dezembro
Pelas Mãos dos nossos artesãos
posto de turismo de luso - exposição

posto de turismo e loja 4 maravilhas 

da mesa da mealhada – exposição e Venda

informações: turismo.cultura@cm-mealhada.pt

O artesanato do concelho da Mealhada é, nos dias de hoje, o 
produto de uma cultura que, através da utilização de técnicas e 
saberes tradicionais, expressa a vivência do nosso povo.

Do mais tradicional empalhamento de garrafões ao fabrico 
manual de cestas de vindima,  dos contemporâneos trabalhos em 
couro, macramé, trabalhos em nós, em renda e bordados até à 
cerâmica figurativa, onde a arte de trabalhar o barro se destaca, 
passando por mãos que agilmente talham a madeira, criando 
peças e utensílios únicos, esta exposição é um sem número de 
descobertas do artesanato do nosso concelho.

conheça o
Fundo de iMagens online
em arquivo.cm-mealhada.pt
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bibliotecas

SALA DE ESTUDO
E ÁREA DE INFORMÁTICA

JÁ REABERTAS
seg. a sex. 10h às 12h30 e 13h30 às 18h

VOLTE A USUFRUIR
DESTE ESPAÇO QUE É SEU!

Desinfeção de mãos obrigatório / Uso obrigatório de máscara
Lotação limitada / Distanciamento social obrigatório
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A partir de 19 junho 2020 
aPP desaFios ler +
este verão torNA A ler, jogAr e gANhAr préMios!

informações: 231 201 681 | biblioteca@cm-mealhada.pt

A Biblioteca Municipal da Mealhada (bem 
como outras  42 bibliotecas nacionais) associa-
se ao lançamento digital da quarta série do projeto Juntos de Férias, relativa às férias de verão 
de 2020, com base na app Desafios LeR+.
Para esta série foi escolhido um conjunto de novos livros: “A árvore dos desejos”, de William 
Faulkner, “No labirinto do Minotauro”, de Ana Soares e Bárbara Wong, “Marinheiro em terra 
firme”, de Laia de Ahumada, “O país das Laranjas”, de Rosário Alçada Araújo, “George e o código 
secreto do universo”, de Lucy & Stephen HaWking, e “Uma aventura no palácio das janelas 
verdes”, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. 
A app Desafios LeR+ disponibiliza também jogos sobre um conjunto de seis livros recomendados 
pelo PNL2027 para os jovens durante as férias escolares. Os jogos são: Sopa de Letras, Intruso, 
Escolha Múltipla, Ordenação, Forca e Pares. Obtendo a pontuação máxima, os participantes 
podem habilitar-se a um prémio. 
O Juntos de Férias, um projeto de parceria com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, 
através da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, desenvolve-se nas férias de Páscoa, 
Verão e Natal, a partir desta app.
 
lê os livros, joga com a app desafios ler+ e habilita-te aos prémios!
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outros eventos

4 e 5 julho
sobrevivência
Curso Nível 1
quinta villa maria | pampilhosa 

preço: 100€
informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028  
inscrições: forms.gle/oLEC7V7uyNuD8km4A

As Técnicas de sobrevivência compõem um 
conjunto de práticas que, compreendidas, 
treinadas e aplicadas em situações extremas, 
permitem ao indivíduo prolongar a sua vida e 
manter-se física e psicologicamente íntegro, 
permitindo-lhe o resgate ou encontrar uma 
saída para os problemas que vão surgindo.

 

julho / agosto
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.

 

julho / agosto
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 piquenique.
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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
231 204 204
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

MissAs - julho

luso
Sábado - 18h
Domingo - 11h30

pampilhosa
Sábado - 19h30
Domingo 10h

Mealhada 
Sábado - 18h 
Domingo - 10h15 e 18h

Casal Comba 
Sábado - 20h 
Domingo - 11h30

vacariça 
Domingo - 9h

ventosa do Bairro 
Domingo 11h30

Barcouço 
Sábado - 20h 
Domingo - 9h

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



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

AZUL

Agenda on-line


