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CINETEATRO MESSIAS



/editorial
Temos a honra de ter no palco do nosso Cineteatro 
um nome grande da música portuguesa: Jorge 
Palma celebra toda a sua carreira com o público 
mealhadense, acompanhado pelos músicos de renome, 
Vicente Palma e Gabriel Gomes, ex-Madredeus e Sétima 
Legião. Na música, destaco também o fado de Coimbra 
com a inigualável voz de João Farinha. 

O teatro, a comédia e o humor marcam também a 
agenda cultural do nosso município, com produções 
nacionais que merecem ser vistas.

Sugiro ainda uma visita à Biblioteca Municipal da 
Mealhada. Usufrua de todas as 
potencialidades deste espaço!

António Jorge Franco 
Presidente da Câmara Municipal

/propriedade Município da Mealhada / Diretor Presidente da CMM
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/destaque

sáb/29 out | 21h30

JORGE PALMA
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 20€ e 25€
Classificação: M6
Bilhetes: ticketline.sapo.pt  / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870

Jorge Palma é um caso raro em Portugal. 
Compositor e intérprete admirado pelos 
colegas, amado pelo público, demasiado 
célebre para o papel de génio obscuro, 
demasiado genuíno e rebelde para ser um 
músico previsível e formatado.

A sua obra contém canções amplamente 
transversais com temas como “Frágil”, 
“Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” ou “Encosta-te 
a mim”, que se tornaram hinos intemporais.

Em 2020 celebrou “70 Voltas ao Sol”, no 
Castelo São Jorge, num espetáculo com 
uma orquestra de câmara dirigida pelo 
maestro Cesário Costa e com arranjos dos 
compositores Filipe Melo e Filipe Raposo.
Foi ainda agraciado com a Medalha de 
Mérito Cultural da Cidade de Lisboa e com 
a Ordem do Infante Dom Henrique.

Venceu o prémio José Afonso em 2002 e, 
em 2008 e 2012, foi o vencedor do Globo 
de Ouro na categoria de melhor intérprete 
individual. O seu álbum “Com Todo o 
Respeito” foi ainda galardoado pela 
Sociedade Portuguesa de Autores com o 
prémio Pedro Osório. 

Vicente Palma e Gabriel Gomes (ex-
Madredeus e Sétima Legião) são os dois 
músicos que o acompanham no seu formato 
acústico. Vicente surge na guitarra, no piano 
ou na voz, acompanhando Jorge Palma 
em alguns dos temas que juntos já tocam 
há mais de uma década. Gabriel Gomes 
oferece a sonoridade do seu acordeão para 
criar ambientes verdadeiramente íntimos e 
especiais.

Bilhetes On-line



/teatro

dom/2 out | 10h30 

BUSSACO 
COM HISTÓRIA
Mata Nacional do Bussaco

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Reservas:  reservas@caixadepalco.pt  / 915 016 027

Num espetáculo itinerante e dinâmico, conhecemos a 
Mata do Bussaco e a sua história.

Através de um percurso interativo, de uma quase 
visita guiada pelo mundo desta mata, vivenciamos 
lendas e estórias, conhecemos a origem e 
contextualização histórica e encantamo-nos pela 
beleza dos diferentes pontos histórico-turísticos da 
Mata do Bussaco. 

Uma viagem pelas delícias da natureza de um recanto 
único de Portugal.

sex/7 out | 21h30

MONÓLOGOS DO PÉNIS
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 14€
Classificação: M16
Bilhetes: ticketline.sapo.pt  / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870

A comédia do ano com Ricardo Carriço e Ricardo 
Castro!
O que revelam os homens quando as mulheres 
não estão presentes? Mais de 50.000 espetadores já 
sabem a resposta!

Uma conversa entre dois amigos, um “fura-vidas” vendedor 
de automóveis e um sofisticado jornalista e escritor, 
revelam os seus desejos, preferências e inquietações.

E se pensa que já viu/ouviu tudo, desengane-se. A 
experiência de vida de cada um destes amigos dá o 
mote para uma conversa em que falam abertamente e 
refletem sobre a alma feminina e o corpo da mulher. E 
muitas vezes até sem usarem palavras para o definir… 
só gestos. Como!?!

Bilhetes On-lineou
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sáb/22out | 21h30

PROCESSO
de Diogo Batáguas
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 15€
Classificação: M16
Bilhetes: ticketline.sapo.pt / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870

Diogo Batáguas é um humorista que se vê envolvido 
em diversos processos judiciais e que é processado 
por um famoso artista pop, por um juiz mediático e 
com várias outras ameaças à perna.
No espetáculo, Diogo procura a sua defesa e mostra 
o seu ponto de vista sobre a situação em que se viu 
enredado. Quais as suas dificuldades, dúvidas, questões 
relativas à liberdade de expressão e diligências 
jurídicas, numa construção de monólogo humorístico, 
em que fará uma introspeção relativamente àquela 
que foi a sua conduta. 

sáb/15 out | 21h30
Teatro Revista

OLHA 
QUE DUAS!
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 12,5€
Classificação: M12
Bilhetes: ticketline.sapo.pt / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870 

Florbela Queiroz e Natalina José, duas das 
maiores vedetas do Teatro de Revista, dão 
nome à revista e é caso para dizer “Olha 
que duas!”. A Revista apresenta números de 
crítica social e política, como as “apanhadas” 
(mulheres de banqueiros presas pelas ações 
dos maridos), “dissolvidas” (deputadas que 
perderam o mandato), “jejum inexistente” 
(um senhor obeso que aderiu a uma dieta 
estranha), entre muitos outros momentos de 
gargalhada.

Além da graça e do riso, o fado marca presença 
nas jovens vozes com fados orelhudos e um 
bonito medley de fados antigos.

Bilhetes On-line

Bilhetes On-line 5



/música

dom/16 out | 16h

ANDY SCOTCH
20 ANOS DE CARREIRA
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: Gratuito
Classificação: M6
Bilhetes: Cineteatro Messias

O artista Andy Scotch celebra os seus 20 anos 
de carreira no Cineteatro Messias, com um 
leque de convidados especiais que prometem 
um espetáculo mágico. Será uma viagem 
ao passado, presente e futuro do artista 
mealhadense pioneiro do Rap Bairradino.
A música, a dança e o teatro unem-se num 
espetáculo emotivo e motivacional para 
todas as idades.

sáb/1 out | 21h30

JOÃO FARINHA
AO VIVO
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: 10€
Classificação: M6
Bilhetes: ticketline.sapo.pt / Cineteatro Messias
teatromessias@cm-mealhada.pt / 231 209 870 

“Ao Vivo”, de João Farinha, é um trabalho 
onde o músico conimbricense recria e renova 
alguns dos grandes clássicos do Fado de 
Coimbra, aqueles que ocupam um lugar 
maior no seio da cultura musical portuguesa. 

A fusão com diversos instrumentos (como 
a guitarra elétrica, percussão, etc.) e 
sonoridades que não as tradicionais são 
assim o mote deste concerto, onde é assumida 
a paixão sem limites pelo Fado de Coimbra 
e a singularidade de lhe evocar as raízes, 
levando-as mais longe e fazendo com que 
germinem num tempo que é novo e pleno de 
desafios.

Bilhetes On-line
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/ambiente e oficinas

todo o mês | 9h>17h

ATIVIDADES EM DESTAQUE
Centro de Interpretação Ambiental

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

Há vida nos lagos do Parque 
Percurso pelos lagos do Parque, identificação das espécies 
existentes e jogo da pesca.

Que animal é este?
Jogos que abordam as características que diferenciam 
as várias classes de animais.

De quem é esta bolota? 
Leitura da história e realização do jogo online “Quiz da 
natureza”.

sáb/8 out | 14h
Oficinas Ambientais
COGUMELOS
DA PRODUÇÃO AO PRATO
Jardim Municipal da Pampilhosa

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
ambiente@cm-mealhada.pt / 231 200 980
Monitor: Ricardo Torres
Classificação: M16 

As oficinas ambientais promovidas pela 
autarquia são, desta vez, dedicadas à 
produção de cogumelos e a sua introdução 
na nossa alimentação.

sex/14 out | 14h>18h

OFICINA DE COLAGEM
Espaço Inovação Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Destinatários: Adultos
Inscrições: bit.ly/ofcolagemmealhada

Uma oficina em que a monitora partilha 
métodos de educação artística como 
ferramenta de autoconhecimento,  unindo 
diversão, criatividade e desenvolvimento 
pessoal através da colagem.
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/bibliotecas

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

qua/26 out | 21h
cinema
4ª FEIRA CLÁSSICA
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

Na Biblioteca Municipal continuamos com os 
filmes clássicos apresentados pela secção da 
Mealhada do Cineclub da Bairrada. Este mês,  
o filme será “Buena Vista Social Club” de Wim 
Wenders.  

ter/4 out a seg/10 out

SEMANA 
MUNDIAL
DO ESPAÇO
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito (sujeito a marcação)
Inscrições: biblioteca@cm-mealhada.pt / 231 201 681

De 4 a 10 de outubro, a Biblioteca Municipal 
vai comemorar a Semana Mundial do Espaço, 
uma celebração internacional da contribuição 
da ciência e tecnologia espacial para o 
melhoramento da condição humana. 

Ao longo da semana teremos várias iniciativas 
relacionadas com o espaço.
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HORA DO CONTO
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

seg/3 out | 17h30
CONTO(S) CONTIGO
seg/17 out | 17h30
CONTOS COM SOTAQUE

todo o mês

Ateliês de expressão plástica
CRIATIVO PRECISA-SE!
Oficinas de escrita criativa
ESCRITOR PROCURA-SE!

qua/12 out | 17h

PALAVRA DE AUTOR
Ciclo de conversas com escritores
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

O jornalista e escritor José Milhazes é o autor convidado 
da rubrica “Palavra de Autor - Ciclo de conversas com 
escritores”. 

Venha conhecer e partilhar as experiências deste 
carismático escritor. 

José Milhazes além de jornalista com um aprofundado 
conhecimento da realidade Russa, é autor de vasta obra 
publicada, destacando-se “As Minhas Aventuras no País 
dos Sovietes” (2017) e “Os Blumthal” (2019). 

Em 2013 foi distinguido com a Ordem do Mérito da 
República Portuguesa.

qua/26 out | 18h30 às 20h

Clube de Leitura 
“LETRA GRANDE”
Biblioteca Municipal da Mealhada

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

O Clube de Leitura “Letra GRANDE” é uma iniciativa 
da Biblioteca Municipal, que conta com a moderação 
da Drª Clara Pires. Vamos juntar leitores que partilhem 
o gosto pela leitura para conversarem sobre as suas 
experiências literárias. 
Apareça e faça parte deste clube… garantimos boa 
companhia, dentro e fora dos livros!

9



BIBLIOMEALHADA

SEMANA A (11 e 13 out / 25 a 27 out)
terça-feira
10h30>12h15 Antes
14h>15h15 Cavaleiros
15h30>16h30 Sargento-Mor
quarta-feira
10h>11h30 Casal Comba (J. Infância)
11h45>12h15 Vimieira
14h>16h30 Barcouço
quinta-feira
10h30>11h30 Canedo (J. Infância)
11h45>12h15 Canedo (Largo)
14h>16h30 Pampilhosa (J. Infância)

SEMANA B (18 a 20 out)
terça-feira
10h30>12h15 Quinta do Valongo
14h>15h Lameira S. Geraldo
15h15>16h15 Monte Novo

quarta-feira
10h30>12h15 Casal Comba (Centro Social)
14h>16h30 Luso

quinta-feira
10h30>12h15 Carqueijo
14h>15h30 Pampilhosa (CAPP)
15h45>16h30 Pampilhosa (Largo do Garoto)

HORAS DO CONTO

A Bibliomealhada terá, ao longo de todo o mês, 
momentos dedicados ao livro e à leitura para 
os mais novos.

“Um dragão em brasa!” Creche e Pré-escolar
de Robert Starling  
“A menina furacão e o menino esponja” 1º CEB
de Ilan Brenman   
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/outros eventos

dom/16 out | 15h às 18h 
MERCADO DE TROCAS 
DE PORTUGAL 
Mercado Municipal da Pampilhosa

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

Cada participante pode trazer até 10 itens 
(roupa, calçado, bijuteria, livros) para 
troca. Estes devem estar em bom estado 
para troca.

dom/16 out | 10h às 18h 

MERCADINHO LIVRE 
DA PAMPILHOSA
Mercado Municipal da Pampilhosa

Preço: Gratuito
jfpampilhosa@sapo.pt

O Mercado da Pampilhosa realiza o 
mercadinho livre com artesanato e 
comércio local diversos.

seg/31 out

HALLOWEEN 
Eco Quinta Vila Maria | Pampilhosa

Sessões: 1ª - 16h / 2ª - 18h / 3ª - 21h / 4ª - 22h30 
Preço: 5€ (até 5 anos)
               8€ (5 aos 11 anos)
               15€ (adultos)
              (Descontos: sob consulta)
Informações: geral@livingplace.pt / 961 750 028

Alguém falou em Halloween?! 
Esta é uma das noites mais misteriosas do 
ano! A Caixa de Palco e a Living Place - 
Animação Turística não quiseram deixar 
de a celebrar! Reza a lenda que na noite 
de Halloween muitas pessoas costumam 
desaparecer na Quinta Villa Maria e 
nós, corajosos como somos, decidimos ir 
investigar.
Mas não vamos sozinhos, queremos que 
venham connosco! O Halloween terá início 
nas ruas da Pampilhosa, direcionando 
os participantes para a ECO Quinta Villa 
Maria. A Eco Quinta Villa Maria - Turismo de 
Natureza será o cenário para esta fantástica 
e assustadora noite, onde convidamos o 
nosso público a fazer parte dela.
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/cinema

dom/2 out | 16h

BILHETE 
PARA O PARAÍSO
Comédia romântica / M12

Wren Butler acompanha a sua melhor amiga, 
Lily, numa viagem de pós-graduação a Bali. 
A decisão abrupta de Lily casar-se com um 
homem local faz com que seus pais se unam 
para tentar impedir que a filha cometa o 
mesmo erro que eles fizeram há 25 anos atrás.

sex/14 out | 21h30

RESTOS DO VENTO
Drama / M14

Uma tradição pagã numa vila do interior de 
Portugal deixa traços dolorosos num grupo 
de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao 
reencontrarem-se, o passado ressurge e a 
tragédia instala-se.

sáb/8 out | 21h30 
dom/9 out | 16h

TAD 3 VP
O EXPLORADOR E A TÁBUA DE ESMERALDA
Animação / M6

Tad adoraria ser reconhecido pelos colegas 
arqueólogos, mas acaba sempre por arranjar 
confusão! Tad volta a fazer das suas ao 
destruir inadvertidamente um raro sarcófago 
e libertar um feitiço que põe em perigo as 
vidas dos seus amigos. Salvar Múmia, Jeff e 
Belzoni dará início a uma grande aventura 
que irá levar Tad e Sara aos quatro cantos 
do mundo, para que consigam pôr fim à 
maldição da Tábua de Esmeralda.
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sex/21 out | 21h30
dom/23 out | 16h

NÃO TE PREOCUPES 
QUERIDA
Thriller / M12

Alice e Jack têm a sorte de viver na 
comunidade idealizada de Vitória, a cidade 
experimental que foi construída para os 
homens que trabalham para o ultrassecreto 
Projeto Vitória e as suas famílias. A vida é 
perfeita, mas quando pequenas falhas na sua 
vida perfeita começam a aparecer, debaixo 
da atrativa fachada, Alice não consegue 
resistir a perguntar-se o que é que estarão 
realmente a fazer em Vitória.

sex/28 out | 21h30

SORRI
Terror / M16

Depois de testemunhar um bizarro e 
traumático incidente envolvendo uma 
paciente, a Dra. Rose Cotter começa a 
viver momentos assustadores que não 
consegue explicar. À medida que um terror 
avassalador começa a apoderar-se da sua 
vida, Rose terá de enfrentar o seu passado 
conturbado, para poder sobreviver e 
escapar a esta terrível nova realidade.

13



/espaço saúde

DIA MUNDIAL
DA ALIMENTAÇÃO
No dia 16 de outubro celebra-se o Dia Mundial da 
Alimentação. 

A segurança alimentar, segundo a FAO (Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) 
acontece quando todas as pessoas têm acesso físico, 
social e económico a alimentos suficientes, seguros e 
nutricionalmente adequados. 

O ano de 2022 tem sido marcado por grandes desafios 
a nível mundial – pandemia, conflitos, alterações 
climáticas e aumento dos preços –, situações que afetam 
a segurança alimentar global. 

As nossas escolhas atuais são essenciais para um 
futuro alimentar seguro. Pequenas ações podem fazer 
toda a diferença.

- Planeie antecipadamente as suas compras e elabore 
uma lista, de forma a evitar comprar por impulso ou 
em excesso. 
- Planeie as suas refeições e aproveite as sobras para 
outras refeições ou para utilizar em novas receitas.
- Compre produtos locais e de pequenos produtores. 
Habitualmente esses produtos têm melhor qualidade 
nutricional e esta é uma forma de fortalecer a 
economia local. 
- Inclua na sua rotina alimentar mais produtos frescos e 
limite o consumo de alimentos processados. 
- Inclua na sua semana algumas refeições vegetarianas 
e “amigas” do ambiente. 

Eunice Pratas
Nutricionista

Estagiária 

até dom/30 out 
Exposição Interativa
FOLIAR ENTRE 
MONTES E MAR
Cineteatro Messias - Mealhada
 

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

Exposição interativa que retrata 
o Carnaval dos municípios da 
Mealhada, de Góis e de Mira, 
criada no âmbito da candidatura 
“Foliar entre Montes e Mar”.

/exposições
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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 Barcouço 
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 outubro - Dia Internacional do Idoso
01 outubro - Dia Nacional da Água
05 outubro - Implantação da República
15 outubro - Dia Mundial da Lavagem das Mãos
16 outubro - Dia Mundial da Alimentação
24 outubro - Dia da Biblioteca Escolar
31 outubro - Dia Mundial das Cidades
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Depois de ler esta Agenda, coloque-a 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!


