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editorial

O mês de novembro é rico em propostas para todas as idades e gostos. Temos 
música diversificada, com Azeitonas, Virgem Suta + João Pequeno e Cordis. 
Voltamos ao teatro infantil, com a peça João Pateta. Continuamos com o 
projeto de teatro “Entre ruas”, com o Storytelling referente às Invasões Francesas 
e regressamos ao projeto 180º, desta vez com um Mercadinho Biológico. 

Destaque ainda para o Festival Intermunicipal de Folclore, que se realiza em Casal 
Comba, e para mais uma edição do Rally Legends, no Luso-Bussaco, uma iniciativa 
a não perder, especialmente para os amantes dos desportos motorizados. 
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destaque

6 novembro | 21h
os azeitoNas
“aMbos os três
Mais uNs”
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 15€
classificação: M/6
bilhetes: 231 209 870 
teatromessias@cm-mealhada.pt

Os Azeitonas regressam às salas e teatros de todo o país para apresentar o seu mais recente 
espetáculo “Ambos os três mais uns”.

Num registo descontraído e intimista, a banda apresenta os seus grandes êxitos, revelando ainda 
as histórias e memórias que estão na génese das composições.

O espetáculo é mais do que um concerto. Trata-se de um encontro de grande proximidade com o 
público, brindado com um pouco de storytelling.

Neste formato exclusivo para auditórios, Salsa, Nena e Marlon trazem para palco um convidado 
especial, que será sempre diferente em cada concerto. Para este espetáculo, no Cineteatro 
Messias, estão reservadas diversas surpresas! 

A assegurar a primeira parte deste concerto estará a banda Odete, que conta na sua liderança 
com o cantor e guitarrista mealhadense Marcelo Mendes.
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músiCa

13 novembro | 21h
virgeM suta
e João PequeNo
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 5€ 
classificação: M/6 
informações: 231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

Conhecidos pelo seu humor apurado e boa disposição, os Virgem Suta assumem-me em palco como 
verdadeiros anfitriões de uma grande festa.  Revestem-se de sonoridades familiares e as suas canções, 
que balançam entre a doce tranquilidade e a energia contagiante, criam imagens tão cativantes que 
facilmente absorvem o público naquele imaginário muito particular. Jorge Benvinda e Nuno Figueiredo 
apresentam, à boa maneira alentejana, uma exímia capacidade para contar histórias que torna cada 
atuação um encontro animado de amigos com muitos brindes à mistura.

Com origens no hip hop, mas com uma linha cada vez mais direcionada para a pop, João Pequeno 
revela uma sonoridade que contagia e uma história de vida que serve de inspiração para as suas 
canções. Aos 12 anos começou a escrever as suas letras e a compor na guitarra do irmão e rapidamente 
começou a colaborar com alguns dos grandes produtores e artistas nacionais. A sua música “Verdade 
ou Consequência” tornou-se num hino de uma geração que se revê na sua escrita especialmente incisiva 
e cativante que resulta numa sintonia perfeita entre os instrumentos orgânicos e o groove da pop.

Neste espetáculo, irão também participar a Secção de Ballet do Hóquei Clube da Mealhada e o grupo 
coral da Associação dos Jovens Cristãos do Luso.

27 novembro | 21h
Cordis
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 10€ 
classificação: M/6 
informações: 231 209 870 | teatromessias@cm-mealhada.pt

CORDIS apresenta o seu novo álbum, “Reflexo”, composto 
exclusivamente pelos dois músicos do grupo: Paulo 
Figueiredo (piano) e Bruno Costa (guitarra portuguesa). 
Para este espetáculo no Cineteatro Messias, CORDIS conta 
com a participação do Quarteto Arabesco e um grupo de 
dança contemporânea, coreografado por Paula Fidalgo. 
Constituído por Denys Stetsenko (1º violino), Raquel Cravino 
(2º violino), Lúcio Studer (viola) e Ana Raquel Pinheiro 
(violoncelo), este quarteto tinha já participado no álbum 
“Terceiro”, o anterior trabalho discográfico do CORDIS, e tem 
feito parte de diversos espetáculos apresentados pelo duo de 
Coimbra. O concerto na Mealhada faz parte de um ciclo de 
vários concertos pelo país em que o CORDIS apresenta o seu 
trabalho “Reflexo”, bem como algumas peças dos restantes 
três discos editados pelo duo.



5

músiCa teatro

20 novembro | 16h
a história de João Pateta
TeaTro InfanTIl
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 4€
classificação: M/3
reservas: 231 209 870 | teatromessias@cm-mealhada.pt

A Porta 27 apresenta, nesta peça, uma dose de comédia com informação pedagógica importante. Não 
é apenas um espetáculo para os alunos. É para toda a comunidade educativa e amantes das artes do 
espetáculo.

Nesta obra, recomendada para pré-escolar e 1º ciclo e integrada no Plano Nacional de Leitura, temos 
uma mãe, a mãe do tempo da nossa avó, aquela mulher com nervos à flor da pele, com a resposta 
na ponta da língua, com aquele abraço que faz qualquer filho dizer: “Mamã, já chega! Vá, largaaa!”. 
Temos um filho cheio de energia, cheio de ideias, cheio de vontade, com muito amor e muita traquinice 
à mistura. Da sua mãe herdou duas coisas: o amor e a resposta na ponta da língua. Depois, seguem 
as marionetas, um burro, uma casa, um poço e é verdade... um estagiário! Sobre o estagiário: podemos 
dizer que é um jovem de poucas palavras.

Um espetáculo onde o que é dito pode ser mais do que aparenta. Onde o sangue português fervilha 
nas palavras das personagens e onde o amor e inocência de uma criança são o ingrediente principal 
desta belíssima comédia para ver com toda a família.
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Programação Cultural em rede

6 novembro | 15h
FolClore CoM vida
fesTIval InTermunIcIpal de folclore
Casal Comba | Pavilhão Polivalente

Preço: Gratuito
informações: rancho_joao@hotmail.com

O Festival “Folclore com vida”, dinamizado pelo Rancho Folclórico de São João de Casal Comba, 
conta com a participação do Rancho Folclórico “Os Camponeses do Freixo” e com o Rancho 
Típico de Miro “Os barqueiros do Mondego”, em representação dos municípios de Mortágua e de 
Penacova, respetivamente.

Este evento inclui uma exposição fotográfica, patente na sede do Rancho Folclórico de São João 
de Casal Comba, que procura dar a conhecer a identidade cultural das populações bairradinas, 
preservar o património imaterial e valorizar a cultura popular, conservando as danças, os trajes e 
os cantares do folclore tradicional.

27 novembro | 21h
terror e Malvadez
sToryTellIng #5
Casa do Povo da vaCariça

Preço: Gratuito (sob reserva)
classificação: M/6
bilhetes: 915016027
reservas@caixadepalco.pt
caixadepalco.pt/terraqueimada

A terceira Invasão Francesa veio retirar ao concelho da 
Mealhada – na época, concelho da Vacariça - o que de me-
lhor tem: o seu povo. A população que ficou para trás, por 
força da inércia ou pela falta de oportunidade de fuga, foi 
terrivelmente dissipada e violentada e as suas terras com-
pletamente destruídas, como, aliás, se pondera ser exemplo 
o desaparecimento do ilustre Mosteiro da Vacariça. 

Desta forma, “Terror e Malvadez” vem respeitar e home-
nagear a força e resiliência nunca perdidas pelas nossas 
gentes, apesar do rasto de destruição, doloroso, que o 
povo teve de enfrentar.

reservas On-line
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Programação Cultural em rede

13 e 14 novembro | 11h e 16h
enTre ruas…

à JaNela 
barCouço | ventosa do bairro | Casal Comba

Preço: Gratuito
informações: entreruas@caixadepalco.pt | 915 016 027 

Espetáculos que podem ser assistidos à 
janela ou na rua, junto dos artistas.

13 novembro - Barcouço l Ventosa do Bairro 
14 novembro - Casal Comba

14 novembro | 9h30 às 16h
180° mealhada

MerCadiNho biológiCo 
CoM Passeio MiCológiCo
barCouço

Preço: Gratuito
informações: 961 750 028 | geral@livingplace.pt | livingplace.pt
inscrições Passeio micológico: url.gratis/PXMYeY (limitadas)

Mercado de exposição e comercialização de 
produtos biológicos com foco nos produtores 
locais, incluindo workshops e atividades para 
crianças.

Com início pela manhã, será efetuado um passeio 
micológico centrado na riqueza micológica 
da região. Serão abordadas e classificadas 
as espécies micológicas encontradas, as suas 
características mais importantes, composição, 
forma e sua aplicação na alimentação. Será 
confecionado um prato micológico à hora do 
almoço (sujeito a inscrição e pagamento).

Horário do Mercadinho
9h30 - 16h

Horário do Encontro Micológico
9h30 - 12h30
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ofiCinas e ambiente

novembro | 9h às 17h 
atividades eM destaque
Centro de interPretação ambiental - mealhada

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

biocaminhada artística
destinatários: Todos
duração: 60 a 90 min
Percurso no Parque da Cidade com 
recolha de elementos da floresta para 
conceção de trabalhos artísticos. 

salvem os oceanos!
destinatários: pré-escolar, 1º e 2º ciclos
duração: 90 min
Visualização da animação “Os 
oceanos – Salvem as ondas” (25min). 
Sessão de sensibilização sobre a 
problemática da poluição marinha.

Oceano de plástico
destinatários: 3º ciclo e ensino secundário
duração: 90 min
Sessão de sensibilização sobre a 
problemática da acumulação de 
resíduos nos oceanos. 

22 a 26 novembro | 9h às 17h 
seMaNa da Floresta autóCtoNe
Centro de interPretação ambiental - mealhada

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

de quem é esta bolota?
destinatários: pré-escolar e 1º ciclo | duração: 60 min
Leitura da história e realização do jogo online “Quiz da 
natureza”.

autóctones contra invasoras
destinatários: 2º ciclo | duração: 90 min
Desafio de equipas com questões relacionadas com as 
espécies da flora autóctone portuguesa e flora exótica.  

a história da Floresta Portuguesa
destinatários: ensino secundário | duração: 90 min
Sessão de esclarecimento sobre a evolução da floresta 
portuguesa ao longo de milhões de anos. 

a importância das árvores e a sua vida secreta
destinatários: 3º ciclo e ensino secundário | duração: 90 min
Sessão de esclarecimento que aborda as questões “Para 
que servem, o que sentem e como comunicam?”

caça os qr code
destinatários: 2º, 3º ciclos e ensino secundário
duração: 90 min
Percurso no Parque da Cidade com pistas QR Code que 
os participantes têm que procurar e desvendar. 

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

este Mês assiNalaMos...
16 novembro
Dia Nacional do Mar
23 novembro
Dia da Floresta Autóctone
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21 novembro | 14h
doMiNgos No bussaCo
semenTes com vIda
mata naCional do bussaCo

Preço: Gratuito*  
inscrições: (limitadas - até 18 novembro às 18h) setoreducativo@fmb.pt 
* não inclui entrada de veículos na Mata

As sementes detêm uma enorme importância para a 
preservação e propagação de espécies vegetais. Nesta 
atividade, os participantes irão recolher sementes ao longo 
de um passeio pela Mata e serão ensinados a processá-las, 
consoante as espécies, para plantação nos viveiros. 

21 novembro | 9h30 às 12h30
saída de CaMPo 
mata naCional do bussaCo

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
informações: geral@plantarumaarvore.org

Atividade de Reflorestação na Mata 
Nacional do Bussaco.

 

exPosições

até 31 dezembro
a Mulher aveireNse
exposIção de pInTura
Cineteatro messias | mealhada

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

A exposição “A Mulher Aveirense”, da 
artista plástica Marta Justiça, é resultado 
do estudo sobre a forma feminina e de 
todo o detalhe que a enalteça. É composta 
por seis obras, cada uma singular. 

Em cada obra é contada a história por 
detrás de cada mulher - Vareira, Salineira, 
Mulher dos Ovos Moles, Mulher das 
Camarinhas, Tremoceira, profissões 
ligadas à ria de Aveiro e ao trabalho no 
campo.

até 31 dezembro
NeM eu sabia que sabia Fazer
exposIção de pInTura e arTesanaTo
Cineteatro messias | mealhada
on-line: Cineteatromessias.Cm-mealhada.Pt/exPosiCao/

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

Francisco Saldanha é um talentoso artista de múltiplas 
virtudes. Esta exposição mostra pinturas, peças de artesanato, 
instrumentos de percussão de elevada complexidade e tantas 
outras coisas só ao alcance dos predestinados. 
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1 a 30 novembro 
Feira de troCa de livros usados
biblioteCa muniCiPal da mealhada

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

Para celebrar o seu 17.º aniversário (29 de novembro), a Biblioteca Municipal irá 
organizar uma feira de troca de livros usados, durante todo o mês de novembro. 
Assim, convidamos todos os utilizadores a dar uma volta nas prateleiras lá de 
casa, verificar quais os livros que já foram lidos e não são utilizados há algum 
tempo. 

Esses livros podem ter a oportunidade de ser novamente manuseados por 
outras mãos, para isso basta trazê-los até à biblioteca e trocá-los por outros.
Na troca de um livro pode levar dois!
Um livro usado, uma leitura nova! 

29 novembro
a 31 dezembro
exposIção

Caixas de FósForos
CoM história
biblioteCa muniCiPal da mealhada

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

Uma coleção pertencente ao GEDEPA, que é composta 
por centenas de caixas de fósforos, que se dividem por 
várias coleções temáticas (como por exemplo os pregões 
de Lisboa) e que poderão ser apreciadas nesta exposição. 
Trata-se de fósforos convencionais em diversos formatos 
e tamanhos, editadas ao longo das décadas de 70 e 80.

1
7
aniversário

venha festejar
connosco!

biblioteCas

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 e 13h30 às 18h
Sábado 
10h às 12h30
Domingo
Encerrado
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novEMbro
nA bIbLIoTECA
Preço: Gratuito
marcação prévia
informações: 231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt

uM iNverNo PerFeito
de crIsTIna sITja rubIo
hora do conTo
destinatários: Pré-escolar

Cabeça de aNdoriNha
de joana m. lopes
hora do conTo
destinatários: 1.º CEb 

viver a ler,
viver a briNCar
jogos

Preço: Gratuito
destinatários: Seniores
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 (10 e 24 nOVembrO)
10h>11h  Ventosa do bairro
11h15>12h15  antes
14h>15h  barcouço
15h15>16h15  sargento-mor

quarta-Feira (3 e 17 nOVembrO)
10h>11h  casal comba (Centro Social)
11h15>12h15  Vimieira
14h>15h  lograssol
15h15>16h15  lameira de s. geraldo

quinta-Feira (11 e 25 nOVembrO)
10h>11h  canedo
11h15>12h15  carqueijo
14h>15h  Pampilhosa (J. Infância)
15h15>16h15  Pampilhosa (Escuteiros)

quinta-Feira (4 e 18 nOVembrO)
10h>11h  Vacariça
11h15>12h15  quinta do Valongo
14h>15h  salgueiral
15h15>16h15  monte novo

h
o

r
Á
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b
Ib

lI
o

m
e

a
lh

a
d

a



12

5 e 7 novembro
FÁtiMa

Género: Drama
De: Marco Pontecorvo 
Com: Harvey Keitel, Joaquim de Almeida, Lúcia Moniz
Classificação: M12

Em 1917, Lúcia e os seus dois primos mais novos, Jacinta e Francisco, 
tiveram visões de Virgem Maria, que lhes surgiu com uma mensagem 
de paz. As suas revelações inspiraram dezenas de milhares de fiéis 
que se deslocaram até Fátima, na esperança de testemunhar um 
milagre, mas não agradaram à Igreja nem ao Governo de Portugal, 
que tentaram forçá-los a recontar a sua história. 

12 e 14 novembro 
veNoM: teMPo de CarNiFiCiNa 

Género: Ação
De: Andy Serkis
Com: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson
Classificação: M12

Nesta sequela, Brock volta ao jornalismo e entrevista um assassino 
em série, Cletus Kasady, que, por sua vez, se torna hospedeiro de 
um simbiote chamado Carnage.

Cinema

CiNeteatro 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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19, 20 e 21 novembro
soMbra

Género: Drama
De: Bruno Gascon 
Com: Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte
Classificação: M12

Numa manhã igual a tantas outras, Isabel saiu de casa sem 
saber o quanto a sua vida iria mudar. Ao regressar, percebeu 
que Pedro, o filho de 11 anos, tinha desaparecido. A polícia e os 
meios de comunicação seguiram o caso mas a investigação não 
avançou. Quinze anos passados sobre a tragédia, ela continua 
desesperada. 

26 e 28 novembro
o ÚltiMo duelo

Género: Drama
De: Ridley Scott 
Com: Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver
Classificação: M12

Um emocionante conto de traição e vingança contra a brutalidade 
e a opressão feminina da França do século XIV. O filme é um 
épico histórico baseado em eventos reais retratados em “O 
Último Duelo: Uma História Verdadeira de Crime, Escândalo e 
Julgamento por Combate na França Medieval”.



14

a CastaNha,
uM dos sabores
de outoNo 

Estamos no outono e, este mês, no dia de S. Martinho, diz a tradição que as castanhas não podem faltar.

A castanha é um fruto pobre em gordura e rica em hidratos de carbono, assemelhando-se aos alimentos 
do grupo da Roda dos Alimentos- Cereais, Derivados e Tubérculos. Assim, quem está numa fase de 
perda ou controlo de peso, deverá controlar a quantidade para que não exceda demasiado o valor 
energético da refeição, sendo que 10 castanhas são equivalentes a:

- 115g de pão integral
- 228g de massa cozida
- 163g de arroz cozido
- 227g de batata cozida 

A castanha é ainda uma boa fonte de vitamina C, vitamina B6 e ácido fólico. A nível de minerais, fornece 
quantidades consideráveis de cálcio, magnésio e potássio. Devemos dar preferência aos produtos da 
época, pelo que, desfrute desta maravilha da natureza nesta estação! 

esPaço saúde

Rita Fernandes
Nutricionista

outros eventos

5,6 e 7 novembro
5ª edição do rally legeNds 
luso| bussaCo

informações: www.lusoclassicos.com

O Rally Legends terá como participantes os principais 
veículos que já fizeram a história dos ralis. No Rally Legends 
os veículos até 1983 serão designados como Legends 
Históricos, onde também haverá espaço para outros veículos 
que ocuparão as categorias de Legends Míticos, Sport e 
Open / Show, sempre sob o olhar atento dos espetadores. 
Este rali será composto por várias secções fechadas, bem 
conhecidas no mundo do rali, e uma secção mais “citadina”, 
que terá o seu expoente mais alto no dia 6.
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câmara municiPal

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Jardim
3054-001 Mealhada
231 200 980
gabpresidencia@cm-mealhada.pt

esPaçOs municiPais

arquivo Municipal da Mealhada
231 281 104
arquivo@cm-mealhada.pt 
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
desporto@cm-mealhada.pt

Campos de ténis Municipais da Mealhada 
231 205 470
desporto@cm-mealhada.pt

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

Museu Militar do buçaco
231 939 310
musmilbucaco@exercito.pt

Pavilhão Municipal da Mealhada
231 201 154
desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal da Pampilhosa
231 940 764
desporto@cm-mealhada.pt

Pavilhão Municipal de luso
231 939 235
desporto@cm-mealhada.pt

Piscinas Municipais da Mealhada 
231 205 470 
desporto@cm-mealhada.pt

Posto de turismo e loja das 4 Maravilhas
231 281 372
maravilhasmealhada@gmail.com
turismo.cultura@cm-mealhada.pt

Posto de turismo luso bussaco
231 930 122
turismolusobucaco@cm-mealhada.pt
turismo.cultura@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

informações úteis

esPaço saúde



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

vamos cuidar do ambiente!

ECOPONTO

AZUL

agenda on-line


