
agenda 
Mealhada

n181 junho‘21
Distribuição Gratuita

Destaque   Palco ao contrário pág. 3 

teatro   Um mUnDo encantanDo dia da criança pág. 4

conferências   Ponto emPreenDeDorismo pág. 7 

in
fo

m
a

il



editorial

Queremos voltar a trazer alguma alegria às nossas terras e, por isso, 
vamos levar pequenos espetáculos de música às nossas freguesias. 
O Palco ao Contrário, um programa que, em tempos de pandemia, 
foi desenvolvido no Cineteatro Messias com os artistas da terra, vai 
agora passar para os coretos e palcos do nosso município para que 
as populações possam apreciar os nossos artistas ao vivo, mas com 
salvaguarda das orientações da Direção-Geral de Saúde

Ao contrário dos últimos anos, não podemos ainda celebrar o Dia 
da Criança como habitual, com centenas de crianças em múltiplas 
atividades no Parque da Cidade, mas fizemos um pequeno programa 
que inclui um teatro infantil gratuito, no Cineteatro Messias, e a oferta de 
um livro a todas as crianças até ao 4º ano, num total de 1200. É a nossa 
forma de lhes desejar – bem como às famílias – um feliz dia!

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
rui Marqueiro

ficha técnica

Propriedade 
Município da Mealhada

diretor 
Rui Marqueiro (Presidente da CMM)

Textos e design Gráfico
Divisão de Comunicação, 
Eventos e Relações Externas

impressão
FIG – Indústrias Gráficas, SA

Tiragem
10.000 exemplares

Periodicidade
Mensal

depósito Legal
451443/19

divulgação

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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destaque

junho
Palco ao contrário
mealhada

Preço: Gratuito
 
O “Palco ao Contrário” vai às freguesias.  Nos meses de junho e julho, este programa, que durante 
os tempos mais restritivos da pandemia foi realizado a partir do Cineteatro Messias com artistas 
do concelho, vai agora às freguesias, levando, gratuitamente, espetáculos com os artistas da terra. 
 Esta é uma forma de apoiar os artistas residentes no concelho da Mealhada e de descentralizar 
a oferta cultural.
 
Programa Palco ao contrário – Entradas gratuitas

18 junho l 21h30
Luso - Palco da Alameda do Casino
Spice Jam
 
19 junho l 21h30 
Vacariça - Jardim
Andy Scotch

 
25 junho l 21h30
Pampilhosa – Covas da Baganha
Electrik Band
 
26 junho l 21h30
Arinhos (Ventosa do Bairro)
CB Correia

© Direitos reservados
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teatro

6 junho | 16h
teatro infantil - comemoração Do Dia Da criança

ViageM a uM Mundo encantado
Cineteatro messias | mealhada

Preço: Gratuito
classificação: M/6 
Bilhetes: 231 209 870 | teatromessias@cm-mealhada.pt

A Câmara da Mealhada vai comemorar o Dia da Criança com a oferta do espetáculo “Viagem 
a um mundo encantado”, uma viagem pelos vários sucessos dos filmes de animação, com 
muitas personagens capazes de nos transportar para a nossa infância e fazer a delícia dos mais 
pequenos: uma princesa do gelo, um príncipe das arábias, uma princesa presa na torre, uma sereia... 
O espetáculo conta com uma equipa composta por cinco atores/cantores e retrata algumas cenas 
dos filmes, com textos que contextualizam a história. A peça em causa critica vários problemas da 
sociedade atual, colocando pais a pensarem nalgumas questões como o abuso de poder, a amizade, 
a tolerância, o amor, a aceitação da diferença, a superação das dificuldades. 

”A  leitura  na  infância  permite  o  imponderável  
e  faz  a  imaginação voar  sem l imites”

Gil Goularte

Oferta de um livro a todas as crianças até ao 4º ano
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5 junho l 17h e 21h
Stand-uP coMedy coM QuiM 
roScaS & Zeca eStacionâncio
Cineteatro messias - mealhada

Preço: 15€
classificação: M/16
Bilhetes: 231 209 870 | teatromessias@cm-mealhada.pt
 
Mais de 2500 espetáculos realizados e 150 mil 
quilómetros percorridos durante 20 anos de 
muitas gargalhadas fazem com que João Paulo 
Rodrigues e Pedro Alves sejam, sem sombra de 
dúvidas, os humoristas de maior sucesso em 
Portugal.

Com um grande sentido de humor, Quim 
Roscas & Zeca Estacionâncio levam a palco um 
espetáculo hilariante onde não falta comédia, 
música, improviso e muita estupidez.

Reveja os nossos artistas 
no Palco ao Contrário em:

facebook.com/cineteatromealhada
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ofiCinas e ambiente

junho | 9h às 17h 
atiVidadeS eM deStaQue
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

separar é que está a dar
Destinatários: Todos
Duração: 90min
Sessão de esclarecimento sobre o circuito dos 
resíduos e jogos de separação de resíduos.  

oceano de plástico
Destinatários: Todos
Duração: 90min
Sessão de esclarecimento sobre a problemática 
de resíduos nos oceanos e jogos de recolha de 
resíduos no campo de areia.

rotina verde
Destinatários: Todos
Duração: 90min
Jogos de educação ambiental.

Quiz do ambiente
Destinatários: Todos
Duração: 90min
Jogos online que abordam a correta separação 
dos resíduos.

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

junho | 9h às 17h
BiocaMinhada
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: Público em geral
Percurso  no Parque da Cidade da Mealhada 
com  identificação das espécies que fizeram 
parte da floresta portuguesa, ao longo de 
milhões de anos.

duração: 90 minutos
número máximo por caminhada: 5
recomendações: Garrafa de água e calçado 
apropriado para caminhar

junho | 9h às 17h
hiStóriaS na floreSta
Centro de interpretação ambiental - mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: Pré-escolar

o dia em que o mar desapareceu 
de José Fanha
Duendes na mata do Bussaco 
de Lídia Dias

eSte MêS aSSinalaMoS...
5 junho
Dia Mundial do Ambiente
8 junho
Dia Mundial dos Oceanos
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website 
Centro de Interpretação 
Ambiental

- JOGOS ON-LINE

- HISTÓRIAS ON-LINE

- DICAS SUSTENTÁVEIS

- FAUNA E FLORA DO PARQUE

- MATERIAL DIDÁTICO

CIAMEALHADA.CM-MEALHADA.PT
     
         

       visite já

20 junho | 10h
doMingoS no BuSSaco
as ágUas Da mata nacional Do BUssaco
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€ 
inscrições: (limitadas - até 17 junho às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 

A maioria dos mamíferos selvagens é muito 
difícil de se observar diretamente. Através desta 
atividade, miúdos e graúdos irão aprender a 
detetar e identificar alguns dos mamíferos 
presentes na Mata do Bussaco.

LAVAR MÃOSETIQUETA
RESPIRATÓRIA

USE MÁSCARA
DISTANCIAMENTO

SOCIAL

MESMO DEPOIS DE VACINADO(A)...

Município
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biblioteCas

junho
aPP deSafioS ler + 
6.ª eDição - Verão 2021
biblioteCa muniCipal da mealhada

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

Este Verão torna a ler, jogar e ganhar prémios! 
Para esta série foi escolhido um conjunto 
de novos livros: “A Alma Perdida”, de Olga 
Tokarczuk, “A Rapariga que Falava com os 
Ursos”, de Sophie Anderson, “Carta ao Cavaleiro 
de Nada”, de João Marecos, “Striker Force 7”, de Cristiano Ronaldo, 
“Gosto, Logo Existo”, de Isabel Meira, e “O rapaz do Rio”, de Tim Bowler. 
Esta iniciativa está disponível na Biblioteca Municipal da Mealhada e em mais 42 bibliotecas nacionais. 

A app Desafios LeR+ disponibiliza 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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HORA 
DO CONTO
INFANTIL ON-LINE

TODOS OS SÁBADOS ÀS 17H30

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 a sexta-feira
10h às 12h30
13h30 às 18h

Município
Mealhada

Empresas com atitude!

O Atitude Agora! visa fomentar projetos de vida saudáveis em termos físicos, 
psicológicos e sociais, através da prática da atividade física, na perspetiva de 
trabalhar o Desporto numa lógica de resposta social.
Destina-se a toda a comunidade.

O Projeto “Atitude Agora!” apoia financeiramente e/ou orienta para a 
prática de exercício físico no concelho da Mealhada.

INSCRIÇÕES
e-mail: sentiravida@cm-mealhada.pt
telm.: 924435030
tel.: 231200980 (ext. 602)

desporto



exposições e ConferênCias

até 30 junho
qua. e qui. | 14h às 18h / sex. e sáb.  | 15h às 22h
dom. | 15h às 19h
neM eu SaBia Que SaBia faZer
exPosição De PintUra e artesanato
Cineteatro messias - mealhada

on-line: Cineteatromessias.Cm-mealhada.pt/exposiCao/

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

Francisco Saldanha é conhecido pelo seu virtuosismo enquanto 
multi-instrumentista e compositor. Até há pouco tempo, nem 
ele próprio sabia que sabia fazer tão bem pinturas, peças de 
artesanato, instrumentos de percussão de elevada complexidade 
e tantas outras coisas só ao alcance dos predestinados. Francisco 
é um talentoso artista de múltiplas virtudes. 

17 e 18 junho
Ponto eMPreendedoriSMo
Cineteatro messias - mealhada

Preço: Gratuito 
inscrições: forms.gle/PonY8h91d9EdTUpd8

A ACIBA, Espaço Inovação Mealhada e a Câmara Municipal de Mealhada promovem a iniciativa 
“Ponto Empreendedorismo”, um evento com conceituados oradores e com uma enorme pluralidade 
de temáticas.
O Ponto Empreendedorismo pretende fomentar o espírito empreendedor nos jovens, estudantes, 
ativos empregados e desempregados, empresários e população em geral.
Contamos com a sua presença!
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outros eventos

 12 e 13 junho
urBan SketcherS 
mealhada

informações: facebook.com/180Mealhada/

Durante o fim de semana de 12 e 13 de junho, um grupo de artistas 
“Urban Sketchers”, será desafiado a desenhar o património cultural 
e arquitetónico local de cada freguesia do concelho da Mealhada.

Este evento será dinamizado pela Living Place no âmbito do 
Projeto “180º Mealhada”.

20 junho | 10h e 14h30
dia aBerto na Quinta Villa Maria
eCo quinta villa maria | pampilhosa 

informações: geral@livingplace.pt | 916 717 442 | 910 741 061

Visitas Guiadas, Mercadinho Villa Market e ainda oportunidade 
de trazer uma manta e relaxar ao som da Villa Maria com a sua 
família e amigos.

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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4 junho
o Pai

Género: Drama 
de: Florian Zeller 
com: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss 
classificação: M12

Anthony tem 81 anos e mora sozinho no seu apartamento em 
Londres, rejeitando todas as enfermeiras que a sua filha Anne 
tenta impor-lhe. Porém, esse apoio torna-se cada vez mais 
urgente para ela, pois vai deixar de poder visitá-lo todos os 
dias, já que decidiu mudar-se para Paris para viver com um 
homem que acabou de conhecer...

 

11, 12 e 13 junho
Peter raBBit: coelho à Solta VP

Género: Animação, Aventura
de: Will Gluck
com: Vasco Palmeirim, Catarina Furtado, José Raposo
classificação: M6

Bea, Thomas e os coelhos criaram uma família improvisada, mas, 
apesar dos seus melhores esforços, Peter parece não conseguir 
apagar o seu passado de traquinices. Aventurando-se fora do 
jardim, Peter dá por si num mundo onde as suas travessuras são 
apreciadas, mas quando a sua família arrisca tudo para procurá-
lo, Peter tem de descobrir que tipo de coelho ele quer ser.

Cinema

cineteatro MuniciPal MeSSiaS

contactos 

t. 231 209 870
e. teatromessias@cm-mealhada.pt
 

sessões 
6ª e sáb. | 20h30 
Dom. | 16h

Bilheteira e fUncionamento 
4ª e 5ª | 9h-12h30 e 13h30 e 19h    
6ª e sáb. | 14h-22h
Dom. | 15h-19h

Preçário: adultos - 4,5€ / Estudantes / até 12 anos - 3€

Messias
Cineteatro
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18, 19 e 20 junho
uM lugar Silencio  2

Género: Terror, Thriller
de: John Krasinski
com: Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe 
classificação: M16

Após os eventos mortais ocorridos em casa, a família Abbott 
terá agora que enfrentar os terrores do mundo exterior 
enquanto continua a lutar em silêncio pela sobrevivência. 
Forçados a arriscarem-se no desconhecido, rapidamente 
percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as 
únicas ameaças que se escondem além do caminho de areia.

25, 26 e 27 junho
cruella

Género: Comédia
de: Craig Gillespie 
com: Emma Stone, Paul Walter Hauser, Emma Thompson
classificação: M12

“Cruella”, que se passa em Londres, nos anos 70, a meio da 
revolução do punk rock, segue uma jovem vigarista chamada 
Estella, uma rapariga inteligente e criativa determinada a fazer 
vingar o seu nome através das suas roupas.Ela faz amizade 
com um par de jovens ladrões que apreciam o seu apetite por 
problemas e, em conjunto, constroem uma vida nas ruas de 
Londres.

USO OBRIGATÓRIO
DE MÁSCARA

MEDIÇÃO 
DE TEMPERATURA

DESINFEÇÃO DE MÃOS
À ENTRADA

nota
as datas e os horários das sessões de cinema poderão sofrer alterações, de acordo 

com as medidas do Governo e/ou da dGS de combate à pandemia da covid-19
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coMo enfrentar 
oS deSafioS 
da PandeMia

Vivemos um período de excecionalidade, sentido à escala global.
A pandemia afetou a vida pessoal e profissional de cada um de 
nós, originando múltiplos desafios e conduzindo a humanidade 
para uma nova realidade.
O mundo que conhecíamos alterou-se e tudo se transformou nas 
nossas vidas.
A interação foi substituída pela comunicação à distância com a família e 
amigos, os planos foram adiados e os nossos hábitos reajustados. 
A liberdade que sempre conhecemos deu lugar a novas regras e hábitos 
sociais, como medida de prevenção da propagação da Covid-19.
A incerteza sobre a doença, a gestão da distância física de familiares e amigos, a separação dos entes 
queridos são circunstâncias que podem causar efeitos nocivos, particularmente na saúde mental 
e manifestados na forma de medo, frustração, ansiedade, depressão, perda de controle, stresse, 
insegurança. 
Todos esses sentimentos são compreensíveis perante o cenário de excecionalidade que vivemos. 
É importante termos consciência que o ser humano é resiliente, capaz de se reinventar e reerguer 
perante a imprevisibilidade. 

Dicas para enfrentar os desafios da pandemia
 - Mantenha uma perspetiva positiva do futuro.
 - Aceite as suas emoções desencadeadas por esta nova realidade.
 - Acredite na sua capacidade e resiliência para lidar com esta situação.
 - Realize tarefas promotoras de bem-estar (atividade física, leitura e outras que considere prazerosas).
 - Fortaleça os seus contactos, mesmo que à distância.

No caso de se sentir demasiado angustiado, irritado, profundamente triste e com perda de interesse 
em atividades de lazer, incapaz de executar as suas rotinas diárias, peça ajuda.

espaço saúde

Sandra Tátá
Psicóloga
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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 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 
Dias 5 e 19 de cada mês
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) 
964 038 721
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

18JUN 21H
LUSO
PALCO DA ALAMEDA DO CASINO

SPICE JAM
19JUN 21H
VACARIÇA
JARDIM
ANDY SCOTCH

25JUN 21H
PAMPILHOSA
COVAS DA BAGANHA
ELECTRIK BAND
26JUN 21H
VENTOSA DO BAIRRO
ARINHOS
CB CORREIA

2JUL 21H
ANTES
LARGO DA CAPELA
FRANCISCO
SALDANHA
3JUL 21H
CASAL COMBA
RODA MOINAS - CARQUEIJO
SEDE BANDIDA

9JUL 21H
MEALHADA
JARDIM MUNICIPAL
PAMA
11JUL 17H
LUSO
PALCO DA ALAMEDA DO CASINO

EDNA COSTA

16JUL 21H
BARCOUÇO
CORETO
MIGUEL SILVA
17JUL 21H
CASAL COMBA
LARGO DA IGREJA
TILT
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