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editorial

Após um ano de interregno, motivado pelos efeitos da pandemia, 
voltamos a ter, no início de setembro, mais uma edição do Meajazz – 
Festival de Jazz da Mealhada, uma iniciativa que criámos, em 2017, 
para diversificar a oferta cultural no município e da região. Uma vez 
mais, apresentamos um festival com grande qualidade e de acesso 
gratuito. 
Não posso deixar de salientar a importância da palestra de Paulo 
Azevedo, que nos mostra que, apesar de todos os problemas com que 
nos debatemos, temos mesmo que ser felizes. 
E sugiro também as comemorações da Batalha do Bussaco.                                                         
Se puderem, participem em alguma(s) das iniciativas que vos sugerimos 
para setembro!
 
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada
Rui Marqueiro
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destaque

25 setembro | 19h
PaleStra 
Motivacional 
coM Paulo 
azevedo
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 10€
classificação: M/12
Bilhetes: 231 209 870 
teatromessias@cm-mealhada.pt

Esta palestra motivacional é imperdível para quem acha que há impossíveis. Se é profissional 
de vendas ou de marketing, se atravessa um mau momento profissional ou pessoal, se acha 
que não consegue atingir os seus objetivos ou que tudo está a dar errado na sua vida, não 
perca esta palestra de Paulo Azevedo. O Paulo tem o dom de mudar vidas ou, se preferir, 
mentalidades. 

Paulo Azevedo nasceu em Coimbra, a 29 de outubro de 1981, sem mãos e sem pernas. Iniciou- 
se no teatro em 1990, em Pombal. Estudou Jornalismo na Universidade de Coimbra, tirou 
o curso de Treinador de Futebol de Nível II, estagiou no Real Madrid e frequentou o curso 
de Representação em Televisão e Cinema, sob a orientação do ator e argumentista Tozé 
Martinho, na Universidade Lusíada de Lisboa. 

Foi protagonista de reportagens televisivas premiadas, como “O Melhor Jogador do Mundo”, 
da Sport TV, e “Uma Vida Normal”, da SIC, que haveria de dar origem ao livro autobiográfico 
com o mesmo nome, em 2008. Tornou-se no primeiro ator com deficiências na ficção televisiva 
portuguesa, quando participou na novela “Podia Acabar o Mundo”, da SIC. 

É fundador da Associação “Eu Desafio-te”, é ator, palestrante e orador motivacional, tendo 
já falado para milhares de pessoas, em palcos como os dos coliseus de Lisboa e do Porto, no 
Campo Pequeno e no estrangeiro.
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músiCa

sónia Pinto l 22h45
Sónia Pinto distingue-se pelo encanto da sua poderosa voz, por vezes 
afetuosa, outras vezes muito exigente, mas sempre quente e cheia de volume 
e profundidade. 

ciro cruz Quartet l 21h50 
Ciro Cruz Quartet faz música instrumental que tem 
influências do jazz, pop e world music. Conta já com oito 
álbuns editados pela Farol Música.

Maria casal l 21h
Maria Casal trespassa as fronteiras do lirismo português ao fundi-lo com as 
linhas melódicas do jazz e os ritmos sincopados da música brasileira.

SÓNIA
PINTO

MARIA
CASAL

CIRO CRUZ
QUARTET

3 e 4 setembro | 20h 
Meajazz 2021
FeStival de jazz 
da Mealhada 
Cineteatro messias | mealhada

Preço: Gratuito (Sem reservas)
classificação: M/6
informações: 231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

A 4ª edição do Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada vai alargar a oferta cultural, juntando à 
música o teatro, o cinema e a pintura. Todos os eventos serão de acesso gratuito.
 

3 seteMBro 

“a Mulher aveirense” – exposição l 20h  (ver mais informação na página 9) 
Inauguração da exposição “A mulher Aveirense”, da artista plástica Marta Justiça.

“Boa noite” – cinema l 20h30 
A curta-metragem de 20 minutos “Boa Noite”, de Catarina Ruivo, foi filmada no Luso e no Bussaco 
e conta a história dos temores noturnos de André e da sua ligação à avó.

Meajazz
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4 seteMBro

“Muito barulho por nada” – teatro l 20h 
A peça de teatro “Muito barulho por nada”, uma coprodução 
da Companhia de Teatro Gato Escaldado e da Companhia de 
Teatro da SMUP-Sociedade Musical União Paredense, parte 
da obra homónima de William Shakespeare, resulta numa 
hilariante comédia sobre a amizade, o amor e a mentira. Pedro 
e Luísa decidem casar e pensam que a festa de noivado será a 
oportunidade perfeita para se tornarem casamenteiros de dois 
pares de amigos: Benedito e Cláudio, amigos do noivo, e Beatriz 
e Maria, amigas da noiva.

Meajazz

cucoma combo l 21h
Da África Negra à América do Sul, Cucoma Comba viaja 
por caminhos do soukuss congolês e do carimbó amazónico, 
entre sotaques da cumbia colombiana, vibrações de kalimba 
e vozes tribais.

Mova dreva l 21h45
Mova Dreva é um quarteto de Ethno Jazz que tem como 
ponto de partida a cultura folk Bielorussa. 

vénus Matina l 22h30
Vénus Matina é um quarteto de Aveiro que apresenta uma 
sonoridade que conjuga composições e arranjos com claras 
influências do jazz, fusão e bossa nova.

luís Martelo l 23h15
O novo álbum “All of me” do trompetista Luís Martelo, que vai ser 
apresentado no MeaJazz, arrecadou a medalha de prata na categoria 
de jazz nos “Global Music Awards”. Para além disso, o jovem músico 
conquistou também a medalha de prata como o 2º melhor artista 
revelação do mundo em 2021. Já no ano passado, o artista foi 
considerado o 3º melhor instrumentista do mundo. Luís Martelo, natural 
da Mealhada mas residente em Inglaterra, será acompanhado pelas 
bandas filarmónicas do concelho, Pampilhosense e Barcoucense.

MOVA DREVA

VÉNUS MATINA

LUÍS MARTELO

CUCOMA COMBO
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semana napoleóniCa

18 setembro 
PercurSoS PedeStreS 
interPretativoS e interativoS 
mata naCional do bussaCo

Preço: Gratuito (Sob reserva)
classificação: M/6
Bilhetes: turismo.cultura@cm-mealhada.pt | 231 281 372

Percursos pedestres orientados na Mata do Bussaco, palco na 
história da nação portuguesa. Serão percorridos os trilhos do 
exército luso-britânico, que se destacou pela adoção de uma 
tática defensiva militar exemplar.

24 setembro | 21h
a encruzilhada do buSSaco – teatro
mata naCional do bussaCo | portas de Coimbra 

Preço: Gratuito (Sob reserva)
classificação: M/6
Bilhetes: turismo.cultura@cm-mealhada.pt | 231 281 372

Evento multidisciplinar e comunitário de grande dimensão artística e técnica onde as artes 
performativas (teatro, música, dança, artes circenses, etc.) se cruzam para contar a história dos 
dias antes, durante e depois da grande batalha na serra do Bussaco contra as invasões francesas.
A História de Portugal e a história local de cada território, de cada património, de cada concelho 
e das suas gentes, serão assim colocadas em diálogo para uma preservação da memória e uma 
discussão completa e artística do impacto das invasões francesas nos territórios de Mealhada, 
Penacova e Mortágua.

27 setembro
coMeMoraçõeS doS 211 anoS 
da batalha do buSSaco
mata naCional do bussaCo

informações: turismo.cultura@cm-mealhada.pt | 231 281 372

O Município da Mealhada e o Exército Português assinalam 
os 211 anos da Batalha do Bussaco com um programa de 
comemorações que inclui as cerimónias oficiais pelo Exército 
Português.

ProGraMa

obelisco - Portas de sula
- Terreiro do Monumento
  Hastear das bandeiras de Portugal, Reino Unido e França
- Missa campal em memória dos mortos e Cerimónia Militar
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27 setembro | 21h30
concerto coM a orqueStra ligeira do exército
luso | alameda do Casino

Preço: Gratuito (Sob reserva)
Bilhetes: turismo.cultura@cm-mealhada.pt | 231 281 372

Concerto da Orquestra Ligeira do Exército Português integrado no programa das comemorações 
dos 211 anos da Batalha do Bussaco.

29 setembro  | 21h30
aPreSentação do FilMe “a PriMeira linha de Wellington”
Cineteatro messias | mealhada

Preço: Gratuito (Sob reserva)
classificação: M/6
Bilhetes: turismo.cultura@cm-mealhada.pt | 231 281 372

O documentário “A primeira Linha de Wellington”, realizado por Paulo Fajardo, abrange factos 
históricos ocorridos nos municípios de Mealhada, Penacova e Mortágua. Retrata a Terceira 
Invasão Francesa, a Batalha do Bussaco ocorrida em 1810 e o confronto entre as tropas de 
Napoleão, lideradas por André Massena e as tropas britânicas e portuguesas, lideradas pelo 
Duque de Wellington.

211 anos depois, o filme recupera os palcos e as personagens dos dias antes e depois da batalha 
decisiva que ocorreu a 27 de setembro de 1810.

Mova-se
de forma

sustentável.
Seja saudável.

Município

MEALHADA
SEMANA
EUROPEIA
DAMOBILIDADE
16-22 SETEMBRO 2021

ANOS SEMANA
EUROPEIA
DAMOBILIDADE
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dança

18 setembro
gala do 50.º aniverSário 
do carnaval da Mealhada
Cineteatro messias | mealhada

Preço: Gratuito
Bilhetes: carnavalbairrada@gmail.com | 913 635 318

A Associação de Carnaval da Bairrada assinala os 50 anos com a apresentação da “Gala 
dos 50 anos do Carnaval da Mealhada”, a inauguração da exposição “50 anos do Carnaval 
da Mealhada” e o lançamento de um livro em formato digital com a história dos 50 anos desta 
tradição carnavalesca.

17, 18 e 19 setembro  
Portugal a dançar
luso e mealhada

Preço: Gratuito
inscrições: portugaladancar.pt

A edição 2021 do “Portugal a Dançar”, concurso que se baseia na 
busca de talentos na área da dança, vai passar pela Mealhada. 
As eliminatórias irão decorrer no Pavilhão do Luso, dias 17 e 18 de 
setembro, sendo a final, dia 19, domingo, no Cineteatro Messias, 
na Mealhada.

17 e 18 setembro l Audições l Pavilhão Municipal do Luso
19 setembro l Final Regional l Cineteatro Municipal Messias
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exposições
até 31 dezembro
a Mulher aveirenSe
Cineteatro messias | mealhada

Preço: Gratuito 
informações: 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 
composto 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.

teatro

10 setembro | 21h
11 setembro | 16h e 21h
MonólogoS
da vagina 
Cineteatro messias | mealhada

Preço: 20€
classificação: M/16 
Bilhetes: 231 209 870
teatromessias@cm-mealhada.pt

A peça “Monólogos da vagina”, com as atrizes Marta Andrino, Melânia Gomes e Teresa 
Guilherme, é composta por vários pequenos textos/monólogos. Cada um deles lida com a 
experiência feminina, abordando assuntos como sexo, prostituição, imagem corporal, amor, 
estupro, menstruação, mutilação genital feminina, masturbação, nascimento, orgasmo, os 
vários nomes comuns para a vagina ou simplesmente como uma parte física do corpo feminino. 

Um tema recorrente em toda a peça é a vagina como uma ferramenta de capacitação feminina e 
a personificação máxima da individualidade. São histórias divertidas, cruas e reais que desvendam 
um pouco mais do desconcertante universo feminino.
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ofiCinas e ambiente

até 10 setembro | 9h às 17h 
verão altaMbiente 2021
Centro de interpretação ambiental - mealhada

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

uma história na floresta
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura e dinamização de histórias que 
abordam a importância da floresta e do mar.

clarinha e os 7 amigos do ambiente
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura da história e realização do jogo online 
“Quiz do ambiente”.

o gigante ventanias acordou
destinatários: J.I. /1º ciclo
Leitura da história e realização do jogo online 
“Jogo da memória”.

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

o mundo fascinante de aranhas e insetos
destinatários: 1º, 2º, 3º ciclo
Desafio de equipas com questões sobre as 
características das aranhas e dos insetos.

19 setembro | 10h
doMingoS no buSSaco
No rasto dos mamíferos
mata naCional do bussaCo

Preço: 5€*  
inscrições: (limitadas - até 16 setembro às 18h) 
setoreducativo@fmb.pt 
* não inclui entrada de veículos na Mata

Através desta atividade, miúdos e graúdos irão 
aprender a detetar e identificar alguns dos 
mamíferos presentes na Mata do Bussaco.     

eSte MêS aSSinalaMoS...
16 setembro 
Dia Internacional para a Proteção 
da Camada de Ozono
 
22 setembro 
Dia Europeu sem Carros

Pedalar faz bem ao ar
destinatários: Todos
Percurso no Parque da Cidade em bicicletas 
adaptadas a todas as idades.

viva o ambiente!
destinatários: Todos
Desafio de equipas com questões sobre o meio 
ambiente e separação de resíduos.

Quiz da natureza
destinatários: Todos
Jogo online com questões relacionadas com a 
fauna e flora selvagem.

À descoberta das plantas
destinatários: Todos
Jogos e atividades que permitem distinguir 
algumas plantas do Parque da Cidade.

Que animal é este?
destinatários: Todos
Jogos de educação ambiental que abordam as 
características dos animais.

jogo da alimentação
destinatários: Todos
Desafios de equipas com questões sobre a 
nutrição e alimentação saudável. 
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4 setembro | 18h
apreseNtação de livro

“teMPoS idoS”
salão polivalente da freguesia de Casal Comba

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

Apresentação do livro “Tempos idos: lembranças do passado, 
tesouros da cultura popular”, da autoria de Augusto Gomes 
Simões Mamede, natural da Vimieira.

Depois de “Cancioneiro musicado e alfaias agrícolas entre 
as serras e o mar: tesouro que vos deixo”, Augusto Mamede 
regressa com um novo livro, onde nos deixa um conjunto 
de memórias que nos permitem entender melhor os nossos 
hábitos e costumes.

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

SETEMbRO
nA bIbLIOTECA
Preço: Gratuito
Marcação prévia
informações: 231 201 681
biblioteca@cm-mealhada.pt

o caSo do MiSterioSo
ladrão de coreS
de richard ByrNe
hora do coNto
destinatários: Pré-escolar

nunca Se PaSSa nada
no Meu bairro
de elleN raskiN
hora do coNto
destinatários: 1.º CEb 

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
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5 setembro
d’artacão e oS trêS 
MoScãoteiroS

Género: Animação 
De: Toni Garcia 
Com: Vasco Palmeirim, Nuno Markl 
Classificação: M6

Montado no seu desastrado cavalo Rofty, D’Artacão parte 
rumo a Paris, a capital do mundo, para tentar alistar-se. 
Uma vez lá chegado, a sua ingenuidade e tendência natural 
para combater as injustiças vão trazer-lhe alguns problemas. 
Quando entra ao seu serviço o escudeiro Pom, um rato brigão 
e fura-vidas, os problemas tornam-se ainda maiores. 

 

12 setembro
velocidade FurioSa 9

Género: Ação
De: Justin Lin
Com: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Classificação: M12

Todos sabem que para lá do horizonte pacífico, o perigo está 
sempre à espreita. Desta vez, esta ameaça vai forçar Dom a 
enfrentar os pecados do seu passado para conseguir salvar 
aqueles que mais ama. A sua equipa volta a unir-se para 
travar um plano que vai chocar o mundo, liderado pelo melhor 
condutor e maior assassino que alguma vez encontraram: 
Jakob, o irmão abandonado de Dom.

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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26 setembro
boSS baby - negócioS de FaMília VP

Género: Animação
De: Tom McGrath 
Com: Fernando Luís
Classificação: M6

Tim e o seu irmãozinho, o Boss Baby Ted – tornaram-se adultos 
e afastaram-se um do outro. Tim é agora casado e um pai de 
família que passa os dias em casa. Ted é CEO de uma grande 
empresa. Mas um novo Boss Baby, com uma abordagem 
inovadora e com uma atitude positiva, está prestes a reuni-los 
novamente… e a inspirar um novo negócio de família.

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.

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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Poderá a grávida 
Praticar exercício FíSico?

Para que se desmistifiquem certas questões como esta 
de as grávidas poderem ou não fazer exercício físico, é 
importante que se entenda que cada mulher é uma mulher 
diferente, cada corpo se comporta de forma distinta e 
que cada história é uma história, o que faz com que cada 
processo de gravidez, respetivo parto e processo pós-parto 
seja sempre um fenómeno único.

A atividade física pré-natal deve ser considerada uma terapia de primeira 
linha, com o objetivo de reduzir o risco de complicações na gravidez e melhorar a saúde física 
e mental da mãe.

Contudo, esta fase exige cuidados adicionais, pelo que é muito importante que a prescrição de 
exercício físico durante a gravidez e no pós-parto seja sustentada em conhecimento cientifico 
válido e atual, com base em toda a história da mãe, devidamente acompanhada por um 
profissional conhecedor e experiente, que consiga identificar bem quais os exercícios que devem 
ser praticados, por quem, de que forma, com que frequência e intensidade, de modo a garantir um 
processo adequado e em segurança.

As mulheres previamente ativas podem e devem dar continuidade ao seu processo de prática 
de atividade física habitual durante a gravidez, desde que não desenvolvam nenhuma contra--
indicação para tal. Porém, o processo de treino terá de sofrer adaptações repetidas, de acordo 

com todas as alterações fisiológicas, biomecânicas e psicossociais da mulher. 
Este deverá ser constantemente adaptado e ajustado à condição da gravidez.

A intervenção de vários profissionais de saúde faz verdadeiramente 
a diferença, influenciando positivamente o crescimento psicológico e 
físico, quer dos pais, quer do bebé, tendo impacto direto na felicidade e 
sensação de bem-estar da pessoa, complementando o conceito geral de 
bons indicadores de saúde.

Com base em estudos e evidências sobre a atividade física durante a 
gravidez e a promoção da saúde materna, fetal e neonatal, as vantagens 

da sua prática estão associadas a indicadores base como a diminuição de 
possíveis complicações no recém-nascido e a benefícios na saúde materna, 

como a diminuição do risco de pré-eclampsia, hipertensão gestacional, 
diabetes gestacional, cesariana, parto instrumental, incontinência 

urinária, aumento excessivo de peso gestacional, depressão e dor 
lombo-pélvica.

espaço saúde

João Rosas
Personal Trainer
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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

©
D
iv
is
ão

de
co
m
un

ic
aç
ão

,e
ve
nt
os

e
re
la
çõ
es

ex
te
rn
as

INFORMAÇÕES Cineteatro Municipal Messias 231 209 870 teatromessias@cm-mealhada.pt 4ª e 5ª das 15h-21h | 6ª e sábadodas 15h às 22h | domingodas 15h-19h

Cineteatro
Messias
Mealhada

25
setembro
19h

Paulo
Azevedo

"Não há
impossíveis"


