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editorial

Apesar de vivermos tempos diferentes, provocados por uma crise 
pandémica que nos tem obrigado a (re)pensar tudo aquilo que era 
adquirido como normalidade, estamos a retomar a oferta cultural 
no concelho, ainda que com regras de funcionamento adaptadas 
à realidade, assegurando sempre todas as normas de higiene e 
segurança estipuladas pela Direção-Geral da Saúde.

Em outubro, voltamos a acolher mais um espetáculo de stand- 
up comedy, com Eduardo Madeira, um dos melhores humoristas 
portugueses da atualidade, que volta a pisar o palco do Cineteatro 
Messias, mas, desta vez, acompanhado de dois companheiros de 
profissão: Manuel Marques e Carlos Vidal.

Não perca, neste mesmo espaço, a peça de teatro “Terra Queimada: 
Invasão e Resistência” e o concerto de encerramento da Semana 
Napoleónica, alusivos à época da Batalha do Bussaco. Deixo-lhe, ainda, 
o convite para visitar, na Biblioteca da Mealhada, a exposição “Trajes 
do Mundo”, de bonecas que envergam trajes típicos, adquiridas em 
vários países por uma amiga de longa data do Grupo Etnográfico de 
Defesa do Património e Ambiente da Pampilhosa (GEDEPA), de nome 
Marília Nogueira.
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destaque

9 outubro | 21h
STAND-UP COMEDY 

eduardo Madeira
CoNVida...
MANUEL MARQUES 
E CARLOS VIDAL
Cineteatro messias | mealhada

preço: 13€
Classificação: M/16
Bilhetes: 231 209 870 
teatromessias@cm-mealhada.pt

Neste espetáculo de rir à gargalhada, o humorista Eduardo Madeira convida dois amigos 
de incrível talento e intenso charme pessoal para uma noite de stand-up comedy, música e 
performances sortidas. Este é um espetáculo de comédia único e imperdível.
Diz quem já viu que é de ver... e chorar por mais!

USO OBRIGATÓRIO
DE MÁSCARA

MEDIÇÃO 
DE TEMPERATURA

DESINFEÇÃO DE MÃOS
À ENTRADA
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músiCa e dança teatro

3 outubro | 21h30
CoNCerto de 
eNCerraMeNto
SEMANA NAPOLEóNICA
Cineteatro messias | mealhada

preço: Gratuito  
(Bilhetes adquiridos no dia, por ordem de chegada)
Classificação: M/12 
informações: 231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

Um espetáculo itinerante que compreenderá o 
período histórico da Terceira Invasão e que será 
apresentado, em simultâneo, por três bandas 
filarmónicas: Filarmónica Pampilhosense, 
Filarmónica de Mortágua e Filarmónica Boa 
Vontade Lorvanense, oriundas, respetivamente, 
dos concelhos da Mealhada, de Penacova e de 
Mortágua.

16 outubro | 21h
CoNCerto baNda SeCret Chord
Cineteatro messias | mealhada

preço: Gratuito (Bilhetes adquiridos no dia, por ordem de chegada)

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

Concerto inserido na Convocatória Aberta a projetos de 
música e/ou arte sonora, promovidos por agentes da região 
de Coimbra, no âmbito da Programação Cultural em Rede: 
Coimbra Região de Cultura, da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra. Esta iniciativa, aberta a toda a comunidade, 
valoriza a relação entre criação artística, o património cultural e 
estruturas culturais do território, envolvendo as comunidades locais 
e reforçando a notoriedade e a atratividade turística da região.

23 outubro | 21h
aCadeMia de daNça hCM
20 aNoS eM PoNtaS
Cineteatro messias | mealhada

informações: ballet@hcmealhada.pt

Neste espetáculo comemorativo dos 20 anos 
de existência da Academia de Dança HCM, 
faremos uma viagem fabulosa e memorável 
por todos os eventos artísticos produzidos. 
Traremos à memória sonhos, paixão e o sucesso 
que a nossa história tem para contar.
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teatro

1 outubro | 21h30
terra QueiMada: iNVaSão e reSiStêNCia
Cineteatro messias | mealhada

preço: Gratuito (Bilhetes adquiridos no dia, por ordem de chegada)
informações: 231 209 870 | teatromessias@cm-mealhada.pt

Um espetáculo original, escrito e encenado para o projeto “Terra Queimada: Invasão e Resistência”, 
que compilará oito episódios de storytelling.

Este espetáculo terá um caráter multidisciplinar e comunitário, onde diferentes artes performativas 
se cruzam para contar a história dos dias antes, durante e depois da grande batalha na Serra do 
Bussaco contra os invasores franceses.

23 outubro | 21h
MeMóriaS
de retirada
STORYTELLINg #3
Portas de sula | luso

preço: Gratuito (sob reserva)
Bilhetes: 915016027
reservas@caixadepalco.pt 
caixadepalco.pt/terraqueimada

A batalha termina e chega a hora de abandonar o convento. 
Mas Frei José decide ficar para trás para proteger o convento de 
possíveis assaltos, por parte do inimigo, e para auxiliar no que for 
preciso, nomeadamente tratar dos soldados que ali ficaram, todos 
os feridos e esquecidos. Num ato de humanidade e louvor, a cor da 
farda é posta de lado, predominando a vontade de criar condições 
necessárias para o bem-estar e sobrevivência destas pessoas. 

Assim, todas as forças unem-se e na Capela de Nossa Senhora 
da Vitória e Almas cria-se um hospital de sangue onde aliados 
e inimigos se cruzam e se ajudam mutuamente. Entre pequenas 
peripécias e atos de heroísmo, a população salva a nação, com 
amor e compaixão pelo próximo. 

reservas on-line
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outros eventos

30 outubro | 15h às 16h30
180° MEALhADA

rota doS ChaléS
luso

preço: Gratuito (sob reserva)
informações: 961 750 028 | geral@livingplace.pt  
inscrições: url.gratis/N68zNM

Caminhada com apontamentos artísticos 
onde se dará especial enfoque à 
arquitetura romântica, aos chalés e aos 
edifícios históricos da vila de Luso. 
Por aqui passaram reis e rainhas, ministros 
e outros membros da corte e da burguesia. 
Uma vila repleta de histórias e curiosidades 
que encantam quem a visita.

30 outubro | Luso | 11h e 16h
31 outubro | Pampilhosa | 11h e 16h
ENTRE RUAS

À JaNela
luso | PamPilhosa

informações: entreruas@caixadepalco.pt | 915 016 027 

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

31 outubro | 20h30 às 22h30
halloweeN 
PamPilhosa

preço: Gratuito (sob reserva)
informações: 961 750 028 | geral@livingplace.pt
inscrições: url.gratis/N68zNM

Com nascimento no povo Celta nas 
Ilhas Britânicas, esta festividade pagã, 
conhecida como Samhain, era dedicada 
aos mortos, muito antes da entrada do 
cristianismo na região. O festival também 
celebrava a passagem do verão para o 
inverno, o período de colheita dos Celtas. 
O Halloween ocorreu por meio da fusão 
de elementos da cultura pagã Celta com 
elementos introduzidos pelos cristãos a 
partir do séc. XIV.
O Halloween terá início nas ruas da 
Pampilhosa, direcionando os participantes 
para a ECO Quinta Villa Maria.
Desafiamos-te a entrar na personagem 
e a viver esta história fantástica (ou 
fantasmagórica), num dia de arrepios e 
diferente de todos os outros...

 



7

exPosições

até 31 dezembro
a Mulher aVeireNSe
Cineteatro messias | mealhada

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

“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, desde a Vareira, a 
Salineira, a Mulher dos Ovos Moles à Mulher 
das Camarinhas e à Tremoceira. Estas são a 
reflexão da cidade de Aveiro e do fator que 
definia as múltiplas profissões na época: a ria de 
Aveiro, em paralelo com o trabalho no campo. 
Assim, “A Mulher Aveirense” é nada mais que 
uma forma de preservação de toda a simbiose 
apresentada. É a capacidade de imortalizar 
algo que tanto nos enriquece.

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 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. 

A virtude, por si só, como defendia a austríaca Marie Von Ebner-Eschenbach, é também ela uma 
arte. Uma arte, dizia a escritora, que “tem duas espécies de discípulos: os que a praticam e os que 
a admiram”. 

Ora, assim que Francisco Saldanha decidiu sair da sua zona de conforto e deixar de apenas 
admirar a virtude para a passar a praticar, o resultado foi este que é possível apreciar na exposição 
“Nem eu sabia que sabia fazer”, que mostra pela primeira vez ao público os dotes do artista para 
a pintura, nas suas mais diversas formas, e para o artesanato.
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ofiCinas e ambiente

outubro | 9h às 17h 
atiVidadeS eM deStaQue
Centro de interPretação ambiental - mealhada

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

Há vida nos lagos do parque 
destinatários: Todos
duração: 90 min
Percurso pelos lagos do Parque, identificação 
das espécies existentes e jogo da pesca.

Que animal é este?
destinatários: Todos
duração: 60 min
Jogos que abordam as características que 
diferenciam as várias classes de animais.

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

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

eSte MêS aSSiNalaMoS...
1 outubro
Comemoração do 6º aniversário do CIA
Dia Nacional da Água
4 outubro
Dia Mundial do Animal

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
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17 outubro | 10h
doMiNgoS No buSSaCo
A FLORESTA REVIS(I)TADA
mata naCional do bussaCo

preço: 5€*  
inscrições: (limitadas - até 14 outubro às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 
* não inclui entrada de veículos na Mata

As florestas são muito importantes para a 
melhoria da qualidade do ar, da água, do 
solo e constituem 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.  

outubro | 9h às 17h
Caça aoS Qr Code
Centro de interPretação ambiental - mealhada

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

destinatários: 2º, 3º ciclo e secundário
duração: 90 min 
Percurso no Parque da Cidade com pistas 
QR Code que os participantes têm de 
procurar e desvendar. 

 

outubro | 9h às 17h
bioCaMiNhada artíStiCa
Centro de interPretação ambiental - mealhada

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

destinatários: Todos
duração: 90 min 
Percurso no Parque da Cidade com recolha 
de elementos da floresta para conceção 
de trabalhos artísticos.
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1 a 29 outubro
ExPOSIçãO

traJeS do MuNdo
biblioteCa muniCiPal da mealhada

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

Marília Nogueira sempre teve fascínio por viagens, conhecer 
outros povos, a sua cultura, costumes e tradições. Para dar 
asas ao seu sonho, decide ser hospedeira de bordo. 
Do “casamento” destes elementos nasce a coleção “Trajes do 
Mundo”. Em cada paragem, em cada escala, Marília Nogueira 
adquiria uma, ou mais bonecas que envergavam o traje típico 
e representativo do país, chegando, assim, a uma coleção 
com dezenas de pequenos figurinos.
Amiga do GEDEPA de longa data, a determinada altura 
Marília Nogueira decide deixar a sua coleção à guarda desta 
coletividade, para que possa ser exposta.

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 e domingo
Encerrado



11

ouTuBRo
NA BIBLIoTeCA

preço: Gratuito (Marcação prévia)
informações: 231 201 681 | biblioteca@cm-mealhada.pt

ViVer a ler,
ViVer a briNCar
JOgOS

preço: Gratuito
destinatários: Séniores
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

a Caixa: o Que fariaS CoM uMa Caixa?
DE MIN FLYTE
hORA DO CONTO
destinatários: Pré-escolar

Quatro crianças encontram brinquedos dentro de caixas de 
cartão. Divertem-se muito com os brinquedos, mas, pouco de-
pois, o interesse por estes desvanece e a sua atenção vira-se 
para as caixas em si.

fraNkliN e a liVraria Voadora
DE JEN CAMPbELL
hORA DO CONTO
destinatários: 1.º CeB 

Franklin, o dragão, adora livros e gosta de os ler em voz alta 
para toda a gente ouvir. Se ao menos os habitantes da aldeia 
não tivessem tanto medo dele…. Felizmente, o Franklin encontra 
uma alma gémea, a Luna, que adora histórias tanto quanto ele.  

o frigorífiCo da Magui
DE LOIS bRANDT
hORA DO CONTO
destinatários: Pré-escolar e 1.º CeB 

A Sofia e a Magui vivem no mesmo bairro, brincam no mesmo 
parque e andam na mesma escola. Mas, enquanto o frigorífico 
da casa da Sofia está cheio, o da casa da Magui está vazio, 
completamente vazio... 



12

2 outubro
after: dePoiS do deSeNCoNtro 

Género: Romance
De: Castille Landon 
Com: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo
Classificação: M16

Tessa toma a maior decisão da sua vida e tudo muda. 
Descobre várias revelações sobre a sua família e a de Hardin, 
que colocam tudo o que sabiam antes em dúvida e torna mais 
difícil reivindicar o futuro arduamente conquistado juntos.

8 e 10 outubro
Patrulha Pata VP

Género: Animação
De: Cal Brunker
Com: Solange Santos, Soraia Tavares, Bárbara Lourenço 
Classificação: M6

Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma e Skye, heróis caninos 
sempre prontos a salvar o dia sob o comando de Ryder, têm 
agora como missão impedir que o desonesto Humdinger, 
recentemente eleito presidente da Câmara, transforme a 
Cidade da Aventura num completo caos.

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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15 e 17 outubro
ShaNg-Chi e a leNda doS dez aNéiS

Género: Ação 
De: Destin Daniel Cretton 
Com: Simu Liu, Michelle Yeoh, Awkwafina
Classificação: M12

O jovem Shang-Chi, treinado em todas as artes marciais 
chinesas, é atraído para a organização Dez Anéis, liderada 
pelo seu poderoso e pouco escrupuloso pai. Forçado a 
confrontar a herança familiar que julgava ter deixado para 
trás, ele tem de usar de todas as suas forças.

22 e 24 outubro
007 - SeM teMPo Para Morrer

Género: Ação
De: Cary Fukunaga 
Com: Ana de Armas, Léa Seydoux, Daniel Craig
Classificação: M12

Bond já está reformado e decide aproveitar o seu tempo 
de descanso na Jamaica. Mas, a sua paz é rapidamente 
interrompida quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, 
aparece e pede ajuda. A missão desta vez é resgatar um 
cientista sequestrado. O novo desafio acaba por ser muito 
mais traiçoeiro do que esperava e Bond entra no trilho de um 
vilão misterioso.

29,30 e 31 outubro
flag day 

Género: Drama
De: Sean Penn 
Com: Dylan Penn, Sean Penn, Regina King
Classificação: M12

John Vogel leva uma vida dupla como pai e criminoso. Para 
sustentar a filha Jennifer, ele atua como ladrão de bancos, 
falsificador e vigarista. Apesar dos seus esforços controversos, 
ele tem uma relação complexa com a família. Porém, para 
Jennifer, o seu pai é uma figura paterna heróica e presente.
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dia MuNdial
da aliMeNtação

O Dia Mundial da Alimentação, celebrado no dia 16 de outubro, é um apelo 
global à erradicação da fome. É inaceitável que a fome no mundo aumente num 
momento em que são desperdiçados milhões de toneladas de alimentos.

É importante mantermos uma alimentação não só saudável, mas também sustentável, de forma a 
satisfazermos as necessidades presentes e futuras, sem causar danos irreversíveis no ecossistema 
e sem comprometer o futuro das gerações vindouras.

Como podemos manter uma alimentação sustentável 
e diminuir o desperdício alimentar?
- Planeie as refeições e faça uma lista de compras, de forma a adquirir apenas o que vai 
precisar para a semana/mês.
- Aproveite as sobras e, se não for possível comer nas refeições seguintes, congele. 
- Em dias de festa, é normal sobrar comida. Partilhe as sobras. Leve para os seus colegas 
de trabalho, distribua com os seus familiares, mas quanto maior for a quantidade, mais difícil 
será aproveitar tudo.
- Organize os alimentos na prateleira da despensa ou frigorífico por ordem de validade, de 
forma a que os alimentos com validade mais reduzida não fiquem esquecidos.
- Opte por produtos da época e locais. Estes alimentos não necessitam de tantos recursos 
para o seu desenvolvimento e crescimento nem para o seu transporte. 

Mantenha um estilo de vida saudável, com uma alimentação adequada, permaneça ativo(a) e 
tenha em consideração as práticas sustentáveis no seu dia a dia.

esPaço saúde

Rita Fernandes
Nutricionista
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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 
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

Use máscara
Distanciamento

Social Lavar mãos



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

AZUL

agenda on-line

21H30 | 15€ | M/12


