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agenda

bem-vindo
editorial
Nestes meses, tentamos reiniciar atividades, nomeadamente as
culturais e desportivas, mas sempre com os devidos cuidados,
cumprindo sempre as regras estabelecidas pela Direção-Geral da
Saúde. Esperamos voltar a ter casa cheia – entenda-se, com a lotação
permitida tendo em conta as medidas de segurança inerentes à
Covid-19 – no Cineteatro Messias, que reabrirá, em setembro, com
uma grande produção de artistas profissionais residentes no concelho
da Mealhada. Esta classe profissional foi bastante penalizada pela
pandemia e quisemos, abrindo-lhe a nossa casa de cultura, dar um
apoio financeiro. Convido-os, pois, a assistirem a este espetáculo. Esta
iniciativa de apoio aos profissionais das artes prosseguirá, dia 10 de
outubro, o espetáculo de teatro infantil, mas para toda a família, “Antes
de começar”, trazida à cena pela companhia Caixa de Palco.
Voltamos também às produções nacionais, com stand-up comedy,
concertos musicais e teatro, e voltamos a receber cinema às sextasfeiras, sábados e domingos.
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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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

Destaque

26 setembro l 21h30

Câmara contrata artistas do concelho e oferece
espetáculos a quem trabalhou durante confinamento
Cineteatro Messias - Mealhada

Preço: Gratuito (sob reserva)
Bilhetes: teatromessias@cm-mealhada.pt

A Camara Municipal da Mealhada vai promover, em setembro e outubro, dois espetáculos, no
Cineteatro Messias, com todos os artistas profissionais, residentes no concelho da Mealhada, que,
devido à Covid-19, ficaram sem trabalho e, por isso, sem quaisquer fontes de rendimento.
Para além de uma ajuda aos artistas locais que vivem exclusivamente do trabalho artístico ou
que têm como atividade principal as artes, o objetivo da Câmara, com estes dois espetáculos, é
o de oferecer as entradas, como forma de agradecimento, aos profissionais que, no período de
confinamento obrigatório, estiveram sempre na “linha da frente”, a trabalhar para que nada faltasse
aos munícipes da Mealhada, nomeadamente nas unidades de saúde, IPSS, bombeiros, escolas,
GNR, padarias, bombas de combustível, farmácias, empresas de transportes, entre outros.
No dia 26 de setembro, às 21h30,o Cineteatro Messias irá acolher um concerto com os músicos
Francisco Saldanha (voz e piano), CB Correia (voz e guitarra), Ricardo Carvalho (baixo), Toni Viais
(voz e guitarra) e Miguel Silva (voz e guitarra).
No dia 10 de outubro, às 17h, as portas do Cineteatro Messias irão abrir para receber um teatro
infantil a cargo da companhia “Caixa de Palco”.
Tendo em conta as imposições da Direção-Geral da Saúde, a lotação do Cineteatro Messias ficou
reduzida a 50% da sua capacidade, pelo que a Câmara Municipal sugere que a reserva de bilhetes
seja feita o quanto antes, através do e-mail teatromessias@cm-mealhada.pt.
Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada, explica o motivo desta iniciativa do
Município: “há artistas profissionais a passar sérias dificuldades financeiras, uma vez que,
alguns deles, já não trabalham há cerca de meio ano. Ora, é nossa obrigação dar uma ajuda.
E, ao promovermos estes espetáculos de música e de teatro, aproveitamos também para
simbolicamente agradecer a todos os profissionais que, no período difícil de confinamento,
nunca nos abandonaram e tudo fizeram, de forma abnegada, correndo grandes riscos de
saúde, para que a nossa vida prosseguisse com a normalidade possível e nada nos faltasse”.
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Oficinas e ambiente
setembro | 9h às 17h

Atividades em destaque

centro de interpretação ambiental - Mealhada

Preço: Gratuito
Informações: centroambiental@cm-mealhada.pt
231 205 389

As árvores do Parque
Percurso pelo Parque da Cidade para
identificação das espécies de árvores
Viva o Outono!
Percurso pelo Parque da Cidade para recolha
de folhas e elaboração de quadros naturais
7 a 11 setembro l 10h às 12h e 14h às 16h

Verão Alt’Ambiente

centro de interpretação ambiental - Mealhada

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

O Verão Alt’Ambiente regressa ao CIA com
diversas atividades destinadas a crianças do
pré-escolar e jovens do 3º ciclo. As atividades
partem de temas como “Uma história na floresta”,
“Que animal é este?”, “O mundo fascinante de
aranhas e insetos” e “Viver o ambiente - jogo
dos resíduos “ABC da Natureza” - Desafio de setembro | 9h às 17h
equipas com questões sobre a natureza.
Histórias na floresta
As atividades vão desenrolar-se em diversos centro de interpretação ambiental - Mealhada
espaços ao ar livre, nomeadamente no Parque
da Cidade da Mealhada, no Parque do Lago Preço: Gratuito
do Luso, no Parque da Via Romana, no Jardim Destinatários: Pré-escolar
Municipal da Pampilhosa e no Parque de
O ouriço-cacheiro sai de casa
Merendas do Lograssol.

Este mês Assinalamos...
Contactos

telf: 231 205 389
email: centroambiental@cm-mealhada.pt
facebook: facebook.com/ciamealhada/
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16 setembro
Dia internacional para a proteção
da camada de ozono
22 setembro
Dia Europeu sem carros
da camada de ozono

setembro | 10h

20 setembro | 10h

orientadas para grupos e famílias
Mata Nacional do bussaco

No rasto dos mamíferos
Mata Nacional do bussaco

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

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

Caminhadas na mata

Desfrute de um património classificado como
Monumento Nacional, sob orientação de monitores
especializados, ao longo de uma caminhada pelos
locais mais emblemáticos da Mata.
5 e 19 setembro - Património Edificado
13 e 27 setembro - Património Natural

Domingos no Bussaco

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.

5 setembro | 21h15

Bussaco ao Luar
Mata Nacional do bussaco

Preço: 5€
Inscrições: atividades@fmb.pt (limitadas)

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: 21h15
Duração: +/- 2 horas
Nº mínimo: 10 pessoas
Local encontro: Esplanada da Mata
Dificuldade: média

27 setembro | 9h30 às 12h30

Saída de Campo na Mata
Nacional do Bussaco
Mata Nacional do bussaco

Preço: Gratuita
Inscrições: plantarumaarvore.org/iniciativas
Informações: 934 647 648 | geral@plantarumaarvore.org

Intervenção na remoção de plantas invasoras. Um
trabalho integrado num plano de conservação,
desenvolvimento e voluntariado no restauro dos
habitats desta área.
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Exposições
até 30 setembro
ter. a sex. | 10h às 13h e 14h às 20h
sáb., dom. e feriados | 15h às 20h

A importância da água no chá
Casino do Luso

Informações: geral@fundacaoluso.pt | 231 937 400

A Fundação Luso tem patente, até final de setembro, uma
exposição dedicada ao chá e à água. Com a colaboração e
apoio do Museu do Oriente, do Prof. Dr. Luís Carvalho, diretor
do Museu Botânico de Beja, e de Sebastian Filgueiras, Tea
Sommelier da Companhia Portugueza do Chá, a mostra pretende
dar a conhecer ao público informações e curiosidades sobre a
Origem do Chá (Cultura do Chá em S. Miguel – Açores), os tipos
de chá, as Infusões e tisanas, os benefícios do chá para a saúde,
a importância da Água de Luso no chá que a tornam ideal para a
preparação desta bebida milenar e por fim os utensílios e rituais
de chá, tendo os portugueses tido um papel muito importante na
sua introdução e promoção na Europa.
A entrada na exposição terá o custo simbólico de 1€, que
reverterá para recuperar mais uma peça do acervo do Convento
do Bussaco. Estará aberta ao público seguindo todas as medidas
de higiene e segurança recomendadas pelo Governo e DGS para
museus e 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.
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até 31 dezembro
qua. e qui. | 15h às 21h
sex. e sáb. | 15h às 22h / dom. | 15h às 19h

Cultura e Tradições
do Concelho da Mealhada
Cineteatro Messias - Mealhada

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

A exposição “Cultura e tradições do concelho da
Mealhada”, cedida pela Fundação Luso, conta a
história, costumes e pontos de atração de cada
uma das freguesias do concelho. Cada freguesia
tem uma montra com painéis que representam a
sua identidade. Do samba ao rancho, passando
pela filarmónica, ou do leitão à água do Luso
com enfoque para o Bolo dos Cornos, nada foi
esquecido nesta exposição. “Pela sua relação
com a comunidade e criando valor para a região
onde se insere, a Fundação Luso, em parceria
com a Câmara Municipal da Mealhada e as juntas
de freguesia (Barcouço, Casal Comba, Luso,
Pampilhosa, Vacariça e União das freguesias da
Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes), pretende,
através da exposição, dar a conhecer a riqueza
e diversidade da região, a história, o património
cultural e a gastronomia do Município da
Mealhada.

© direitos reservados

até 31 dezembro
qua. e qui. | 15h às 21h
sex. e sáb. | 15h às 22h / dom. | 15h às 19h

70 anos Cineteatro Messias

EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA
Cineteatro Messias - Mealhada

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

A exposição “70 anos do Messias” dá a conhecer a história do
Cineteatro Messias: os protagonistas, os seus momentos auge,
as curiosidades, as suas estórias. Através de fotografias, objetos,
notícias de jornais, depoimentos e memórias, procuramos recuperar
e relembrar o percurso desta grande casa de espetáculos que
nasceu, em 1950, pelas mãos e benemerência do Comendador
Messias Baptista.
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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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Bibliotecas
até 30 setembro

EXPOSIÇÃO MANUAL BREVE
DE CIDADANIA LOCAL
Biblioteca Municipal da Mealhada

Preço: Gratuito

Esta exposição tem como base o “Manual Breve da Cidadania
Local”, um livro editado pela Câmara Municipal de Valongo,
em colaboração com a Universidade do Minho. Este livro
nasceu com o objetivo de querer capacitar os cidadãos
relativamente aos seus direitos e deveres e sobre os papéis de
cada ator na vida em sociedade, almejando uma comunidade
mais participativa e mais esclarecida.
Assim, pensou-se em transformar esta temática contida no
Manual Breve numa forma expositiva, para que os cidadãos
possam, de uma forma ainda mais intuitiva, apreender os
conceitos abordados e discutidos no livro. Desta forma,
esta exposição itinerante é utilizada por várias instituições,
resultando na aprendizagem efetiva de jovens e adultos sobre
os temas abordados na mesma.
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cinema

Cineteatro Municipal Messias
Contactos

T. 231 209 870
E. teatromessias@cm-mealhada.pt

Sessões

6ª e Sáb. | 21h30
Dom. | 16h

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

4, 5 e 6 setembro

Bem-vindos a África
Género: Comédia
De: James Huth
Com: Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia
Classificação: M12
Para a edição especial do seu programa de TV, o apresentador
Léo Poli tem não apenas um, mas quatro convidados excecionais.
Será uma boa ideia? As nossas estrelas, o apresentador Julien
Gosset-Grainville, a veterinária preferida dos franceses, a
estrela de futebol Kevin e a estrela do stand-up Sam Bonheur
vão ao encontro dos Malawas, uma das tribos mais isoladas
do mundo. Será que estes bon vivants da cidade conseguirão
vencer os perigos de África?
11, 12 e 13 janeiro

Scooby VP
Género: Animação
De: Tony Cervone
Com: Luís Franco-bastos, Rui Paulo, Sissi Martins
Classificação: M6
“SCOOBY!” revela como Scooby e Shaggy se conheceram e
como se juntaram aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne
até formarem a famosa Mistério e Companhia. Agora, com
centenas de casos resolvidos e aventuras vividas, Scooby e o
grupo enfrentam o maior e mais desafiante mistério de sempre:
uma conspiração para libertar o cão fantasma Cerberus e lançálo ao mundo. Enquanto tentam impedir este “cãopocalipse”
global, o grupo descobre que Scooby tem um legado secreto e
um destino épico maior do que alguma vez imaginava.
10

Cineteatro
Messias

Bilheteira e funcionamento

4ª e 5ª | 15h-21h
6ª, Sáb. e Dom. | 15h-22h

18, 19 e 20 setembro

Tenet

Género: Drama, Thriller
De: Christopher Nolan
Com: John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson
Classificação: M12
Armado apenas com uma palavra –Tenet – e lutando pela
sobrevivência do planeta, o Protagonista viaja pelo mundo
penumbroso da espionagem internacional numa missão que
irá desvendar algo além do tempo real. Não se trata de uma
viagem no tempo. Mas, sim, uma inversão.

25 e 27 setembro

Os Novos Mutantes
Género: Drama, Terror
De: Josh Boone
Com: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
Classificação: M16
Num hospital isolado, um grupo de jovens mutantes é mantido
enclausurado para acompanhamento psiquiátrico. Quando
estranhos acontecimentos têm lugar, as suas novas habilidades
mutantes e as suas amizades serão postas à prova, enquanto
lutam pela sobrevivência.
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Outros Eventos
5 setembro | 14h30 às 17h

COSMÉTICA NATURAL
WORKSHOP
Quinta Villa Maria | Pampilhosa

Preço: 30€ (inclui Tea Break e Visita à Villa Maria)
Informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028
Inscrições: tinyurl.com/yxh9k3q5

Neste workshop vamos aprender a realizar de
forma muito simples os nossos cosméticos/
produtos de higiene pessoal, apenas com
recurso a ingredientes de origem Natural e
Vegetal. Desta forma poderá utilizar produtos
livres de produtos químicos nocivos para a sua
saúde e meio ambiente!
Neste workshop vamos aprender a fazer:
Loção de Limpeza de rosto e Desmaquilhante;
Desodorizante Natural; Óleo reparador para o
cabelo; Champô vegetal e sólido.

setembro

Rotas de Experiências
no Concelho da Mealhada
Mealhada

Informações: geral@livingplace.pt | 961 750 028
Público: Famílias

Para duas pessoas, famílias ou grupo de amigos, estas rotas são itinerários definidos por
nós ou sugeridos por si. Proporcionamos experiências na Mata Nacional do Busssaco, Luso e
muitos mais recantos e encantos das aldeias e
vilas da Mealhada.
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setembro

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 centenário Louriçal, passando pelo Bambuzal, junto ao tanque de água e terminando no charco.
Durante o percurso poderá observar aves, árvores, 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

Juntas de Freguesia

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

União das freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes
231 204 204
freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com
www.mealhadaventosadobairroeantes.pt

Espaços Municipais

Barcouço
239 914 031
jfbarcouco@gmail.com
www.jf-barcouco.pt

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

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
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Agenda on-line

ECOPONTO

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

