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Introdução

O Plano Municipal da Cultura pretende potenciar a cultura como fator promotor de mudança e
de bem-estar social.
Entendemos, que esta mudança se processa a vários níveis: ao nível do interesse dos cidadãos
pelas manifestações artísticas e culturais; pela elevação do nível da qualidade e da quantidade
de oferta cultural e, sobretudo, no modo como se entende o papel da cultura no
desenvolvimento local.
No horizonte temporal de um ano pretende-se promover um programa cultural de elevada
qualidade e que se desenvolva a partir do potencial existente, de modo a alcançar públicos
mais vastos, sobretudo aqueles que tradicionalmente estão afastados deste tipo de atividades.
Outro objetivo do Plano Municipal da Cultura -2017 é procurar que a cultura seja assumida
como um veículo para uma verdadeira regeneração social, através do empenhamento
proactivo dos diversos stackholders do setor, da participação alargada dos cidadãos e de uma
diversidade cultural que promova a coesão social.
Também não é de descurar o impacto económico direto e indireto deste tipo de atividade.
Tendo por base estes pressupostos e os recursos técnicos e humanos e sobretudo as
contingências orçamentais, mas consideradas, desde logo a possibilidade, sempre presente, da
obtenção de financiamento através de candidaturas a fundos nacionais e/ou comunitários,
surge um conjunto de iniciativas culturais e turísticas para o ano de 2017 e do qual passamos a
dar conhecimento.
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1. O Território de Mealhada
Com 112 km² de área e perto de 22 mil habitantes, o concelho é limitado a norte pelo
município da Anadia, a leste por Mortágua, a sueste por Penacova e Coimbra, a sul por
Coimbra e a oeste por Cantanhede.

Fonte: https://www.visitarportugal.pt/distritos/d-aveiro/c-mealhada

Figura nº1 – Mapa do Concelho de Mealhada

Situado bem no centro do país, goza de uma localização privilegiada, e dista, por autoestrada,
a uma hora do Porto, a duas de Lisboa, a menos de uma hora de Aveiro e da Figueira da Foz e a
20 minutos de Coimbra.
O concelho desfruta ainda de ótimas acessibilidades. É atravessado pela A1 com acesso pelo
nó da Mealhada, pelo IC 2, pela EN 234 (entre Mira e Mangualde) e por uma rede viária
municipal extensiva a todas as freguesias. É, ainda, atravessado pelas linhas ferroviárias do
Norte e da Beira Alta e pelo Ramal da Figueira da Foz, que se cruzam na estação da
Pampilhosa.
O Município da Mealhada é subdividido em seis freguesias: Barcouço, Casal Comba, Luso,
Pampilhosa, Vacariça e União de Freguesia da Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro. Em cada
uma das localidades é possível visitar os seus locais de culto religioso, as suas pequenas fontes
e conhecer as suas gentes.

O património existente é tão vasto no que se refere à sua história, tradição, cultura e
gastronomia, como em termos de recursos naturais. Dos seus monumentos sobressaem o
Palace Hotel do Bussaco, o Mosteiro da Vacariça, a Casa Rural Quinhentista, o Museu Militar, o
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Convento de Santa Cruz, mas também um sem número de chalés do início do século passado
que enriquecem algumas povoações mais emblemáticas, como é o caso do Luso.

A sua paisagem é definida por extensos vinhedos, que lhe conferem um merecido lugar de
destaque na Região Demarcada do Vinho da Bairrada, e ainda pelo majestoso arboreto da
Serra do Bussaco. A marcar este cenário, a romântica Mata do Bussaco proporciona a todos
momentos inesquecíveis em cada um dos seus mais encantadores recantos e é uma porta
aberta aos inúmeros desafios do turismo de natureza.

O concelho de Mealhada apresenta uma oferta turística diversificada, capaz de satisfazer
todos os públicos. Para além da sua gastronomia, que ganhou uma nova dinâmica com o
lançamento do projeto " água| Pão| Vinho| Leitão - 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada" , a
Mealhada tem uma oferta de excelência em áreas como o termalismo, a saúde e o bem-estar,
o ar livre e o desporto e a enologia.
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2. A Estratégia
A Cultura, na sua dimensão holística de grande amplitude semântica, tem assistido à crescente
densificação do seu papel enquanto agente que intervém em campos tão diversificados como
o património, a criação artística, a interculturalidade, a produção artesanal, as culturas ditas
eruditas e as culturas ditas populares, a gastronomia, entre outras manifestações diversas,
considerada sempre como identidade advinda de uma relevante herança social.
É inegável a revitalizante dinâmica cultural e social que várias entidade (Juntas de Freguesia,
Coletividades Recreativas, Culturais, Desportivas ou até de âmbito social) têm vindo a
incrementar no concelho de Mealhada com iniciativas da mais diversa índole, reafirmando
desta feita uma singular, coesa e notável exuberância do que é a própria identidade
etnológica.
Este pluralismo sustenta e consolida uma cultura inovadora, descentralizada, receptiva,
proactiva, promotora da cidadania.
Em Mealhada a política cultural do Município propõe-se para o ano de 2017 dar continuidade
às estratégias que têm norteado a sua atuação, nomeadamente:
estimular, planificar e promover políticas adequadas para garantir o acesso, a fruição e
a ação cultural e artística, assim como a preservação, defesa e valorização do
património cultural;
estimular, apoiar e implementar ações coerentes que favoreçam a democratização
cultural;
incentivar o desenvolvimento de um público culturalmente atento e participativo,
abrindo caminho a perspetivas inovadoras e criando programas de cooperação entre
instituições diversas;
potenciar a cultura como alavanca para o desenvolvimento de políticas de base
territorial;
difundir a ideia de cultura como uma mais-valia para o concelho;
entender a cultura como uma componente transversal a todas as áreas de
aprendizagem, potenciadora de melhorias na qualidade de vida da comunidade; e,
preservar e divulgar o legado cultural etnográfico de relevo e com significado para a
identidade da comunidade;
inventariar, preservar e divulgar os testemunhos do património arquitetónico,
arqueológico e do património cultural móvel, imóvel e imaterial do concelho.
Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura
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Para a Prossecução destes objectivos o Pelouro da Cultura do Município de Mealhada, propõese a organizar e apoiar projetos vários (no respeito e cumprimento do princípio da equidade
que tem assistido a este executivo e respeitando sempre o preceituado legal em vigor), nas
seguintes áreas de intervenção: teatro, música, tradições regionais, artes e ofícios,
dinamização de espaços/equipamentos culturais e acções de salvaguarda e valorização do
vasto património histórico e cultural do concelho.

Em termos das Grandes Opções do Orçamento e Plano para o ano 2017, destaca-se na área da
cultura e património, os seguintes projetos.
Intervenção no Convento de Santa Cruz e Capelas e Ermidas da Via Sacra na Mata
Nacional do Bussaco;
Projeto da Sala Polivalente no Luso;
Execução de sinalização turística na Vila do Luso;
Projeto de Execução do Parque de Estacionamento na Vila do Luso;
Novo edifício municipal na cidade da Mealhada;
Novo Mercado da Vila de Pampilhosa;
Novo Mercado da Cidade da Mealhada;
Concurso de ideias do IVV – Instituto da Vinha e do Vinho.
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3. Equipamentos Culturais
3.1. Cineteatro Messias

História do Edifício

A presença de um edifício com as características do Cineteatro Messias, numa Vila como a
Mealhada, demonstram claramente o empenho e espírito empreendedor do seu grande
impulsionador o Comendador Messias Baptista.
Sentidas pela população as dificuldades de, na Mealhada, se encontrar um espaço onde
pudessem ter lugar as manifestações recreativas e culturais, dado o estado de degradação em
que enfermava o Teatro Mealhadense e não sendo possível à iniciativa popular suportar os
custos de um novo edifício foi a faceta de benemérito deste industrial da Mealhada, que
permitiu a construção de uma obra de tamanha grandeza.
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Tirando partido da sua influência e relacionamento com os melhores arquitetos que
projetavam as grandes obras do momento, deixou o projeto a cargo do consagrado arquiteto
Raul Rodrigues Lima, com larga experiência em edifícios desta natureza como são exemplos o
Teatro Micaelense, o Teatro Avenida de Aveiro, o império de Lagos e o emblemático
Monumental de Lisboa.
Inaugurado a 18 de Janeiro de 1950, pelo então presidente da Câmara Municipal da Mealhada,
Dr. Manuel Louzada, juntamente com o Comendador Messias Baptista, este edifício é
considerado por muitos como um exemplo fiel da corrente estética que interiorizava as
políticas culturais do Estado Novo.
Apresentando linhas “ex-modernistas, telhados piramidais mas suaves, pináculos de pedra,
grelhas de tijolo e grandes varandins de ferro forjado” este Cineteatro Messias demonstra
ainda uma grande preocupação de enquadramento urbano na medida em que, como imóvel
de gaveto, não obriga a alterações nos traçados existentes.
As características inovadoras do edifício podemos encontra-las também nos elementos
decorativos escolhidos para o interior. Falamos dos candeeiros, das cadeiras, das cores e dos
materiais de revestimento.
Claramente “modernista” é também a forma como foram distribuídos os diferentes espaços
que compõem o Cineteatro Messias.
Surgem, como é característico nas obras de Rodrigues Lima, dois bares distintos, um piso
térreo e outro no foyer do 1.º piso, junto ao balcão, que pretendiam servir públicos de
diferentes níveis sociais. Do mesmo modo se explica a presença de dois espaços diferenciados
de instalações sanitárias, localizando-se uma no piso térreo e outra no 1.º piso.
Com uma capacidade superior aos 500 lugares sentados, este Cineteatro Messias dispunha
ainda de um palco de boas dimensões para a atuação de companhias de Teatro, de tela para
projeção de Cinema e ainda de salas e salões que permitiam a realização de diferentes
eventos.
Inúmeras e gratificantes são as memórias que tantos mealhadenses guardam dos tempos
áureos deste Cineteatro.
Nos seus tempos de glória recebeu grandes companhias Nacionais de Teatro e Revista.
Também os “atores” e as companhias teatrais “locais” marcavam presença neste espaço,
quase sempre em representações que visavam fins de beneficência em prol uma instituição da
Vila.
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Após o encerramento deste edifício por razões de segurança no final dos anos 80, o concelho
da Mealhada ficou privado de um espaço com tamanha dignidade e de inegável valor
Arquitetónico, Histórico e Cultural.
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O edifício manteve-se em ruína até 2000, altura em que a Câmara Municipal chamou a si a
tarefa de reabilitar e recuperar o Cineteatro Messias, como forma de lhe devolver de forma
inequívoca o “brilho e a glória” de Outros tempos.
Neste sentido a Câmara Municipal estabeleceu um acordo com a Família Messias, sendo
concedido ao Município o direito de superfície por 55 anos renováveis.
O edifício foi totalmente remodelado e dotado de meios técnicos necessários. O auditório
dispõe de plateia e balcão e mantém a traça original. O Teatro foi (re)inaugurado em Outubro
de 2001, pelo Ministro da Cultura, Prof. Doutor Augusto Santos Silva.
Desde então tem apresentado uma programação regular, constituída mensalmente por várias
produções no domínio das artes do espetáculo (teatro, música e dança) e semanalmente
realizam-se 5 sessões de cinema. Frequentemente também são organizados Congressos,
Colóquios e Seminários e Exposições.

Missão e Objetivos
A prática cultural é indispensável ao desenvolvimento equilibrado e harmonioso de qualquer
Sociedade, sendo reconhecida como uma condição elementar da educação e vivência social do
cidadão, considerando-se assim fundamental e estruturante, independentemente da idade,
sexo, condição social, habilitações académicas e demais fatores de diversidade.

O CineTeatro, enquanto espaço privilegiado para a prática cultural, constitui-se como local de
difusão e de promoção das atividades culturais.

A atividade cultural do Município de Mealhada encontra-se essencialmente centrada no
CineTeatro Messias, um edifício emblemático dos anos 50, totalmente remodelado, que tem
como funções primordiais a apresentação regular de espetáculos nos vários domínios das artes
do espetáculo (dança, teatro, música), estando também preparado para utilizações
diversificadas, como por exemplo colóquios, seminários, congressos e exposições, bem como a
apresentação regular de sessões de cinema.

O CineTeatro, enquanto espaço de serviço público, pretende apresentar uma programação
regular e diversificada, cujo objetivo primordial é criar hábitos de consumo cultural, sem
prejuízo de uma vertente de entretenimento.

Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura
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A estratégia cultural do CineTeatro Messias para o ano de 2017 assenta numa vasta
programação nos domínios do Teatro, da Música e Exposições, vocacionada para o grande
público, sem descurar a formação cultural dos jovens e a criação de novos públicos.

Apesar desta estruturação também não é descurada a realização de Espetáculos destinados ao
público jovem e escolar bem como para assinalar os Dias Mundiais: do Teatro, da Dança, da
Música, da Criança, do Idoso e da Juventude.
Principais Objetivos:
Incrementar a oferta cultural no Concelho, por forma a criar hábitos de frequência de
eventos culturais por parte, principalmente, da população juvenil.
Captar o interesse das Crianças e Jovens para as artes do espectáculo.
Desenvolver atividades culturais visando um público infantil / juvenil
Contribuir para a “abertura de horizontes” da população, mediante a disponibilização
de uma oferta cultural diversificada e acessível a todos.
Consolidar hábitos de consumo cultural.
A Câmara Municipal da Mealhada, pretende assim uma política cultural ativa promotora de
uma oferta cultural qualificada, e diversificada nas abordagens e abrangente no que respeita
aos públicos.

11
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3.2. Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal abriu, pela primeira vez ao público, no dia 29 de novembro de 2004.

Objetivos/Missão:
Proporcionar o livre acesso à cultura, à informação, à educação e ao lazer;
Valorizar, organizar e difundir o património local;
Promover atividades de animação e divulgação cultural destinadas aos
diferentes públicos do concelho;
Criar condições para a fruição e criação literária, científica e artística.
Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura

12

Atividades:
Projetos de mediação do livro e da leitura;
Projetos realizados em parceria com Lares/Centros de Dia;
Projeto Bibliomealhada (Biblioteca itinerante) – Integrado neste projeto temos o
projeto (A)braços da Biblioteca Municipal direcionado à população sénior, utentes de
Lares e Centros de Dia pretende disponibilizar, por um período de um a dois meses,
uma cesta constituída por um conjunto de documentos (livros, Cd’s, DVD’s e revistas)
para utilização nas instituições. Assim como, o projeto “Livros em viagem” dirigido às
crianças do pré-escolar e do 1º Ciclo, que pretende disponibilizar, por um período de
um a dois meses, uma mala de viagem constituída por um conjunto de documentos
(livros, DVD, CD, jogos) para utilização nas salas de aula e para empréstimo
domiciliário.
Oficinas de escrita criativa;
Oficinas de expressão plástica;
Apoio às bibliotecas escolares;
Exposições;
Apresentações de livros.
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Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura

3.3. Arquivo Municipal

Inaugurado a 5 de Outubro do ano 2006.
Missão
O Arquivo Municipal de Mealhada tem como missão promover o acesso dos serviços
camarários e do público em geral, à informação e á documentação que tem à sua guarda.
Preservar, inventariar e divulgar o património arquivístico do concelho, diretamente, através
da valorização e divulgação dos seus fundos e coleções, e indiretamente, através do apoio
técnico às instituições ou particulares que tenham constituídos os seus arquivos é outra
missão que diz respeito ao Arquivo.
Atividades que desenvolve
O Arquivo é um instrumento essencial para o prosseguimento do trabalho da autarquia, tem
como funções incorporar, salvaguardar, divulgar e promover o acesso à documentação e
informação, de natureza administrativa e histórica, procedente dos diferentes serviços
municipais, e dos documentais, que venham a ser incorporados, provenientes de quaisquer
pessoas singulares ou coletivas, e de importância para o concelho.
Atividades:
Atendimento ao público telefónico e presencial;
Proceder ao registo, cotação, descrição e ao acondicionamento de documentos
utilizando sistemas manuais ou automatizados de acordo com as necessidades;
Envio, Receção, confirmação e arquivo de documentos;
14

Digitalização;
Restauro e encadernação de livros;
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Colaboração

no

planeamento

e

na

organização

de

atividades

turísticas,

nomeadamente no acompanhamento do projeto 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada;
Preparação de material informativo do concelho da Mealhada, para divulgação.
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4. Agenda Cultural
4.1. Cineteatro Messias

ESPETÁCULOS
JANEIRO
4 de janeiro l 21h30
Concerto de Ano Novo
O tradicional Concerto de Ano Novo e Reis constitui um dos
momentos marcantes da temporada musical da Orquestra Filarmonia
das Beiras (OFB). Tal como em Viena, soarão as mais conhecidas
Valsas, Polcas e Marchas de Strauss, selecionadas para fazer entrar o
Novo Ano de 2017 em ritmo festivo. Neste concerto junta-se à
Orquestra Filarmonia das Beiras o conceituado pianista Mário Laginha.
Sob a direção do maestro António Vassalo Lourenço, a orquestra e
este músico revisitarão as suas composições, num espetáculo único.
A OFB é composta por 23 músicos de cordas de diversas
nacionalidades e com uma média etária jovem.
Mário Laginha, com uma carreira que leva já mais de duas décadas, é habitualmente conotado
com o mundo do jazz. Mas o universo musical que construiu inclui sonoridades brasileiras,
indianas, africanas, pela pop e o rock, sem esquecer as bases clássicas que presidiram à sua
formação académica.

14 e 15 de janeiro l 15h
“Vamos ajudar os nossos animais”
A Escola Básica N.º 2 da Mealhada, no âmbito do projeto, “Abraçar
uma Causa” - " Vamos ajudar os nossos animais", apresentará dois
espetáculos completamente distintos, que integraram exclusivamente
alunos da Escola Básica N.º 2 da Mealhada.
Com o coro de alunos do 5.º ano, coro de alunos do 6.º ano, coro de
Alunos do 7.º e 8.º anos, coro e solistas da Oficina de Música.

30 de janeiro l 21h
Gala Desportiva da Mealhada
A 11ª edição da Gala Desportiva do Município da Mealhada ,
realizar-se-á no dia 30 de janeiro, pelas 21h, no CTM.
São seis as categorias de eleição: Associação Desportiva do
Ano, Equipa do Ano, Dirigente do Ano, Atleta do Ano,
Treinador do Ano, Revelação do Ano. A estas junta-se a
categoria "Mérito Desportivo", atribuída a todos os que, em
Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura
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2017, obtiveram resultados relevantes ou que participaram em seleções nacionais e outros
três prémios – "Alto Prestígio", "Incentivo", "Carreira" e "Dedicação" – que procuram prestigiar
entidades ou pessoas que se dedicam ou dedicaram ao desporto no concelho.

MARÇO
CONCERTO P8
ACADEMIA FUTSAL
4 março - 21h
A P8 Academia Futsal irá realizar o seu concerto no
dia 4 março no CTM, com a participação da Oficina de
Música da Escola Básica nº2, da Mealhada.

ABRIL
Dia Mundial da Dança
TUDO ISTO É FADO
29 abril| 21h
Integrado nas comemorações do Dia Mundial da
Dança, pretende-se realizar um espetáculo de
dança contemporânea e multimédia, coreografado
e dirigido por Claudinei Garcia. A receita deste
espetáculo solidário reverte na totalidade para o
Jardim de Infância de Sant’Ana.

MAIO
CONCURSO DE TALENTOS
6 de maio| 21h
O Concurso “Talentos” teve como objetivo revelar jovens com especiais aptidões artísticas na
música, nomeadamente no canto, dança e interpretação musical. Este concurso foi aberto a
alunos dos 2º e 3º ciclos do Agrupamentos de Escolas de Mealhada, Anadia, Oliveira do Bairro,
Cantanhede e Mortágua.

Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura
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SOCIAL MODA
19 de maio | 21h30
No dia 19 de Maio, irá ter lugar no CTM um desfile de moda muito especial: os modelos foram
clientes das Instituições Particulares de Solidariedade Social e voluntários do projeto Jovens
Voluntários por um dia da Roda Viva, que exibirão modelos da Loja Social e dos agentes do
comércio local.

TODO O MUNDO É UM PALCO, WILLIAM
20 maio| 21h30
A Aguarela de Memórias, companhia de teatro da
Pampilhosa, apresentou o seu mais recente espetáculo:
“Todo o Mundo é um Palco, William”. Este trabalho
resulta da pesquisa que o grupo conduziu em torno da
obra do dramaturgo William.
Shakespeare e põe em foco o artifício do Teatro e o
exercício consciente da Imaginação, em suas dimensões
transformadora e libertária.

JUNHO
CONCERTOS DE ENCERRAMENTO
2 e 3 de junho| 21h30

18

No âmbito do encerramento do ano letivo e da disciplina de Educação Musical realizar-se-ão
dois concertos em que os alunos demonstraram os conhecimentos obtidos, nomeadamente a
sua performance musical nas áreas da prática vocal e execução instrumental.
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GALA DE ENTREGA DE PRÉMIOS ESCOLIADAS
10 de junho| 15h30
No dia 10 de junho, terá lugar no CTM a Gala de
Entrega de Prémios das Escolíadas Glicínias Plaza 2017.
Este evento tem como objetivo a entrega de prémios
de participação das escolas envolvidas no projeto
artístico interescolar, Escoliadas Glicínias Plaza 2017.
Este evento contará com elementos das 21 escolas inscritas dos três distritos (Aveiro, Coimbra
e Viseu).

COM OS FANTASMAS NÃO SE BRINCA
17 de junho | 21h
A companhia de teatro do Cértima apresentará a Comédia de Mário
Castrim que fala de um casal e uma rapariga que, para matar o tempo e
o tédio, afugentam, com um mecanismo que simula fantasmas, todas as
visitas que pedem para pernoitar na sua casa.

JULHO
MÁSCARAS
22 e 23 julho| 21h
Os Gurillaz Dance Crew irão trazer até ao palco do CTM uma centena de
jovens bailarinos que, através da dança e de interpretação, procurarão
desenvolver uma exploração deste conceito, recriando situações e
cenários tão díspares e eloquentes quanto os sentimentos que uma
máscara desperta em cada um de nós. O que esconde uma máscara?
Um misterioso herói ou um ser cobarde? A necessidade de anonimato
ou de protagonismo? Protege o rosto ou esconde a alma?

Música
AUDIÇÃO DE FINAL DE ANO LETIVO
7 julho| 21h

A Escola de Música da Mealhada irá reunir todos os seus alunos, familiares e
amigos, bem como a comunidade em geral, para assistir à sua Audição Final
de ano. Os alunos serão desafiados a interpretar temas musicais clássicos,
jazz, pop rock entre outros, havendo ainda a possibilidade de ver pela
primeira vez o coro Juvenil e o coro Infantil da Escola de Música da
Mealhada, bem como as Classes de Conjunto de Guitarra e Percussão.
Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura
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AUTISMO E O THE SON-RISE PROGRAM
10 julho | 18h
A Associação Vencer Autismo realizou uma palestra destinada a informar e sensibilizar pais,
profissionais, estudantes e a comunidade em geral sobre Autismo e o The Son-Rise Program®.

OUTUBRO
7 outubro l 21h30

GEMINAÇÃO MEALHADA-MILLAU
ESPETÁCULO DE 4 COROS
[Chorale Chanlibre de Millau, Grupo
Coral Magister de Mealhada, Grupo
Coral Columba de Casal Comba,
Coro APRe! de Coimbra]
No âmbito da geminação MealhadaMillau e articulando-se com outras
atividades escolares, desportivas e
culturais realizadas, ao longo dos últimos 11 anos, entre as duas comunidades, realizará um
encontro de 4 coros no dia 7 de outubro.

13 outubro l 21h30

TEATRO “Os Piratas”
Criação Caixa de Palco
Elenco Marta Pires, Gonçalo Babo, Alexandre Santos
A peça de teatro contará a história do Manuel, um jovem
rapaz, que se vê envolvido numa misteriosa aventura,
quando, sem saber bem como, nem porquê, entra a
bordo de um navio de piratas.
Numa adaptação divertida e empolgante, a Caixa de
Palco fez o público viajar num imaginário de barcos e
capitães, de sonhos e fantasias, com muitas gargalhadas e
boa disposição à mistura.

20

14 outubro l 21h00

XXIX Aniversário do Grupo Coral Magister
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O Grupo Coral Magister nasceu em 1988
pela mão do Maestro Celestino Ortet,
desde Setembro de 2005 é seu Diretor
Artístico o Maestro Rodrigo Carvalho.
Programa:
Musical
pela Filarmónica
Pampilhosense em conjunto com o
Grupo Coral Magister.

21 outubro l 21h00

4.º Festival de Acordeão
A Associação de Aposentados da
Bairrada realizará o seu sarau de
solidariedade e o 4ºFestival de
acordeão da Bairrada, numa altura em
que celebrou o seu 16º aniversário.
Participaram neste festival: Alfredo
Santos (Mealhada),
Bruno Gomes (Ferreira do Zêzere,
Rodrigo Maurício (Lourinhã), Nelson Marto (vice-campeão de acordeão
em França), Julien Gonzales (campeão de acordeão em França e 8 vezes
campeão do mundo).

NOVEMBRO
18 novembro l 21h30

“Com os fantasmas não se brinca”

A companhia de Teatro do Cértima levará a cena pela segunda vez
a peça "Com os fantasmas não se brinca". Mas agora com mais
surpresas e tendo como objetivo a angariação de fundos para os
Bombeiros Voluntários da Mealhada e a CPSS de Ventosa do
Bairro.
Esta comédia de Mário Castrim, conta a história de um casal e uma
rapariga que, para matar o tempo e o tédio, afugentam, com um
mecanismo que simula fantasmas, todas as visitas que pedem para
pernoitar na sua casa. A próxima vítima é uma inglesa....
21
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25 novembro l 21h30

"Todo o mundo é um palco, e somos nós os seus atores" - comemoração do 6º
Aniversário Aguarela de Memórias
A Aguarela de Memórias, companhia de teatro da
Pampilhosa, apresentou no dia 25 de novembro no
Cineteatro Messias, na Mealhada, a sua produção
de 2017: “Todo o Mundo é um Palco, William”. Este
trabalho teve a sua estreia em Maio e é agora
revisitado. Resulta da pesquisa que o grupo
conduziu em torno da obra do dramaturgo William
Shakespeare, e põe em foco o artifício do Teatro e
o exercício consciente da Imaginação, em suas
dimensões transformadora e libertária.
FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Texto: do grupo, a partir da obra de W. Shakespeare
Com: Ana Soares, Andreia Marques, Carminda Baptista, Conceição Tomé, Eduardo Mota,
Emília Reis, Francisca Silva, José Manuel Pereira, Lara Bandeira e Solange Pereira
Direção: Pedro Lamas
Cenografia e adereços: Aguarela de Memórias
Figurinos: Ana Pires, Carminda Baptista e Conceição Tomé

DEZEMBRO
8,9 e 10 Dezembro
ERA UMA VEZ NO OCEANO
Escolíadas Júnior

«Num reino não muito distante, num tempo de sonhos e aventuras, portugueses decidiram
partir.
Não sabiam o que esperar nem ao certo o que procurar, mas, com bravura, enfrentaram marés
e foram à descoberta…
Pelo caminho, aventuras sem fim… Animais, piratas e pós de perlimpimpim!»
Neste projeto Escolíadas Júnior participaram todos os alunos do 1º ciclo do Agrupamento de
Escolas
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de Mealhada.
Espetáculos
8 dezembro
Espetáculo 1 - 15h – Pampilhosa 1; Espetáculo 2 - 17h – Pampilhosa 2
9 dezembro
Espetáculo 3 - 15h – Barcouço + Casal Comba; Espetáculo 4 - 17h – Antes + Luso
10 de dezembro
Espetáculo 5 - 15h – Mealhada 1; Espetáculo 6 - 17h – Mealhada 2

1 e 9 dezembro | 21h00
DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A Câmara Municipal da Mealhada e a APPACDM -Centro de Santo
Amaro de Casal Comba irão assinalar o Dia Nacional da Pessoa com
Deficiência com um espetáculo que contará com as atuações da
Orquestra Desigual, de Cláudia Alves, Grupo de Teatro do Centro
Social de Santo Amaro, Escola de Bailado de Anadia, espetáculo de
magia, Coro da Oficina de Música da EB2,3 da Mealhada e Grupo de
Dança do Centro de Santo Amaro.

16 dezembro | 16h00 e 21h00
GALA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
Cumprindo a tradição, a Gala de Natal da Santa Casa da Misericórdia da
Mealhada (SCMM) terá lugar no Cineteatro Municipal Messias, na
Mealhada, no dia 16 de dezembro, às 16h.
Juntando no palco e na plateia as participações de colaboradores,
clientes e amigos, este espetáculo natalício conta também com a
presença de Fernando Pereira, cantor e ator profissional com uma
carreira de 35 anos, que será presença de destaque.
Além da Gala de Natal a decorrer durante a tarde, o artista fará o seu
espetáculo a solo, às 21h30, no mesmo Cineteatro.
21 dezembro| 20h00
AUDIÇÃO DE NATAL DA ESCOLA DE MÚSICA DA MEALHADA

A Escola de Música da Mealhada irá reunir todos os seus alunos, familiares
e amigos, bem como a comunidade em geral, a assistir à sua Audição de
Natal no dia 21 de dezembro pelas 21h. Os alunos irão interpretar temas
musicais clássicos, jazz, pop rock entre outros, havendo ainda a
possibilidade de ver pela primeira vez as Classes de Conjunto de Guitarra e
Percussão.
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CINEMA
Programação Cinematográfica do mês de Janeiro
Cantar! VP
30 dezembro e 2 janeiro
De: Garth Jennings
Género: Animação, Comédia
Classificação: M/6
Num mundo como o nosso, mas totalmente habitado por animais,
este filme acompanha a vida de Buster Moon, um ativo Coala que
preside um, outrora grande, teatro que caiu em decadência. Buster é
um eterno otimista, tem uma última hipótese de restaurar a joia
desvanecida às glórias do passado, ao produzir a maior competição de
canto do mundo.

Rogue One: Uma História de Star Wars
6, 7, 8 e 9 janeiro
De: Gareth Edwards
Com: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Donnie Yen
Género: Ação, Aventura
Classificação: M/12
Jyn Erso está prestes a provar o seu valor quando Mon Mothma, líder
da Aliança Rebelde, lhe dá uma arriscada missão: juntar-se a um
grupo de pessoas comuns e roubar os planos da Estrela da Morte.
Inventada pelo Império Galáctico, esta arma secreta e ultra-poderosa
possui força suficiente para fazer explodir planetas inteiros. É assim
que ela e um bando de rebeldes improváveis vão embarcar numa luta
de vida ou morte, onde serão forçados a confrontar alguns dos mais perigosos defensores do
Império…
Passageiros
13, 14,15 e 16 janeiro
De: Morten Tyldum
Com: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen
Género: Drama, Romance
Classificação: M/12
Jim e Aurora são passageiros a bordo de uma nave espacial que os
transporta para uma nova vida noutro planeta. A viagem sofre uma
reviravolta mortal quando as cápsulas de hibernação os acordam 90
anos antes da chegada ao seu destino. À medida que Jim e Aurora
tentam desvendar o mistério por trás desta falha, apaixonam-se,
sendo incapazes de negar a sua intensa atração... sendo no entanto
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ameaçados pelo iminente colapso da nave e pela descoberta da verdade sobre o porquê de
terem acordado.
Porquê Ele?
20, 21, 22 e 23 janeiro
De: John Hamburg
Com: Bryan Cranston, James Franco, Zoey Deutch
Género: Comédia
Classificação: M/12
Durante as férias, Ned, um pai dedicado mas superprotetor e a sua
família visitam a filha em Stanford, onde ele conhece o seu maior
pesadelo: o bem-intencionado mas socialmente estranho bilionário de
Silicon Valley, Laird. O certinho Ned pensa que Laird, que não tem
quaisquer filtros, é uma péssima escolha para a sua filha. A rivalidade
unilateral e o nível de pânico de Ned dispara quando ele se encontra num glamoroso ambiente
high-tech, e descobre que Laird estás prestes a fazer o pedido de casamento.

Beleza Colateral
27, 28, 29 janeiro
De: David Frankel
Com: Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton, Helen
Mirren
Género: Drama
Classificação: M/12
Quando um bem-sucedido executivo de Nova Iorque sofre uma tragédia
pessoal e entra numa espiral de depressão, os seus amigos reúnem-se e
esboçam um plano drástico para interceder antes que ele perca tudo.
Levando-o até ao seu limite, eles forçam-no a confrontar a verdade de uma maneira
surpreendente e profundamente humana.

Programação Cinematográfica do mês de Fevereiro
3, 4, 5 e 6 fevereiro
O Divã de Estaline (Le Divan de Staline)
De: Fanny Ardant
Com: Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, Joana de Verona
Género: Drama
Classificação: M/12
Estaline decide descansar três dias num palacete no meio da floresta,
neste caso no Palace do Buçaco, acompanhado da amante de longa data,
Lídia. No escritório onde dorme, há um sofá parecido com o de Freud, em
Londres. À noite, propõe a Lídia jogarem o jogo da psicanálise. Durante o
Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura
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dia, um jovem pintor, Danilov, espera ser recebido por Estaline para lhe apresentar o
monumento que concebeu para a sua glória. Gera-se entre os três uma ligação perturbada,
perigosa e perversa. O desafio é sobreviver ao medo e à traição.
xXx - O Regresso de Xander Cage
10, 11, 12 e 13 fevereiro
De: D. J. Caruso
Com: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev
Género: Ação, Aventura, Thriller
Classificação: M/12
De regresso do seu exílio voluntário, Xander Cage encontra-se agora em
rota de colisão com o guerreiro Xiang e a sua equipa, numa corrida para
recuperar uma arma sinistra e aparentemente imparável, conhecida por
Caixa de Pandora. Recrutando novos membros à procura de emoções
fortes, Xander encontra-se envolvido numa conspiração mortal que
envolve os mais altos cargos do governo a nível mundial.
Resident Evil 6 - O Capítulo Final
17, 18, 19 e 20 fevereiro
De: Paul W. S. Anderson
Com: Iain Glen, Milla Jovoivich, Ali Larter, Aubrey Shelton
Género: Ação, Ficção Científica
Classificação: M/16
A humanidade tem os dias contados após Alice ser traída por Wesker,
em Washington DC. A única sobrevivente do que era para ser a
batalha final da humanidade contra as hordas de mortos-vivos, Alice,
regressa onde começou o pesadelo: Raccoon City, onde a Umbrella
Corporation reúne as suas forças para um ataque final contra os
últimos sobreviventes do apocalipse.

Fragmentado
24, 25, 26 e 27 fevereiro
De: M. Night Shyamalan
Com: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson
Suspense
Classificação: M/16
Kevin possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las
quimicamente no seu organismo apenas com a força do pensamento. Um
dia, ele sequestra três adolescentes que encontram num parque
estacionamento. No seu cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes
facetas de Kevin enquanto procuram uma forma de escapar.
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Programação Cinematográfica do mês de Março
AS CINQUENTA SOMBRAS
MAIS NEGRAS
3, 5 e 6 março
Género: Drama, Romance
De: James Foley
Com: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Tyler Hoechlin
Classificação: M16
Quando o magoado Christian Grey tenta seduzir a, agora bem mais cautelosa, Anastasia
Steele, ela exige novas regras antes de lhe dar outra oportunidade. Quando os dois começam a
ganhar confiança e a encontrar estabilidade como casal, começam a aparecer figuras sombrias
do passado de Christian, determinadas a destruir as suas esperanças.

SILÊNCIO
10,11, 12 e 13 março
Género: Drama, Histórico
De: Martin Scorsese
Com: Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam Driver
Classificação: M12
No século XVII, dois padres jesuítas vindos de Portugal -Sebastião
Rodrigues e Francisco Garrpe - viajam até ao Japão, sob ordens da
Igreja, na esperança de encontrarem o seu mentor, o padre Cristóvão
Ferreira, que alegadamente cometeu apostasia. Nas terras nipónicas
sob o regime Xogunato Tokugawa, que baniu o catolicismo e quase
todo o contacto com o estrangeiro, os dois jovens religiosos
testemunham a perseguição dos japoneses cristãos pela mão do seu
próprio
governo.

LEGO BATMAN VP
17, 18, 19 e 20 março
Género: Animação, Aventura
De: Chris McKay
Vozes: Pedro Bargado, Benedita Pereira, Luís Franco-Bastos
Classificação: M6
Há várias mudanças a surgir em Gotham e, se desejar salvar a cidade
do hostil ataque do vilão Joker, Batman terá que aprender a abandonar
o seu trabalho como vigilante solitário e a trabalhar com outros. E
talvez - apenas talvez - aprenda a relaxar...
27
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LA LA LAND: MELODIA DE AMOR
24, 26 e 27 março
Género: Comédia, Musical
De: Damien Chazelle
Com: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons
Classificação: M12
Ao chegar a Los Angeles, Sebastian, pianista de jazz, conhece a atriz
principiante Mia. Apaixonam-se perdidamente um pelo outro. E,
enquanto procuram oportunidades de carreira na competitiva cidade,
vivem com a esperança de que o seu relacionamento funcione na
perfeição.

Programação Cinematográfica do mês de Abril
AQUI HÁ GATO! VP
1, 2 e 3 abril
Género: Comédia
De: David Frankel
Vozes: Pedro Fernandes, Jessica Athayde, Bárbara Lourenço
Classificação: M6
O estilo de vida de Tom, viciado no trabalho, afastou-o da família:
da sua bela mulher Lara e da sua adorável filha Rebeca. O
aniversário de Rebeca chegou e ela pede a mesma prenda de
todos os anos: um gato. A caminho da festa da filha Tom tem um
acidente terrível e, ao recuperar a consciência, percebe que ficou
preso dentro do corpo do gato.

MOONLIGHT
7, 8, 9 e 10 abril
Género: Drama
De: Barry Jenkins
Com: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson
Classificação: M16
Uma história de ligações humanas e autodescoberta, o relato da
vida de um jovem afro-americano desde a sua infância até à
idade adulta, acompanhando a sua luta por encontrar um lugar
no mundo à medida que cresce num bairro empobrecido de
Miami. O filme é um retrato vital da vida contemporânea da
comunidade afro-americana ao mesmo tempo que é uma
meditação intensamente pessoal sobre identidade e uma obra
revolucionária que reflete com grande compaixão e verdades
universais.
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A BELA E O MONSTRO
14, 15, 16 e 17 abril
Género: Fantasia
De: Bill Condon
Com: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Classificação: M6
A fantástica história de Bela, uma jovem brilhante, bonita e
independente, que é aprisionada por um Monstro no seu
castelo. Apesar dos seus receios, torna-se amiga dos empregados
encantados do castelo e consegue ver para além do terrível
exterior do Monstro quando começa a conhecer a alma e o
coração do verdadeiro Príncipe que vive no seu interior.

AGENTE DO FUTURO
21, 22, 23 e 24 abril
Género: Drama, Thriller
De: Rupert Sanders
Com: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott
Classificação: M12
Major, uma agente de operações especiais, híbrida de humano e
ciborgue, lidera a equipa de elite Section 9. Decidida a parar os
mais perigosos criminosos e extremistas, a Section 9 depara-se
com um inimigo cujo único objetivo é eliminar os avanços
tecnológicos da Hanka Robotic.

Programação Cinematográfica do mês de Maio
SMURFS: A ALDEIA PERDIDA VP
28, 30 abril e 1 maio
Género: Animação, Comédia
De: Kelly Asbury
Vozes: Cláudia Vieira, Lourenço Ortigão, Nilton
Classificação: M6
Os Smurfs regressam numa aventura totalmente animada em que
um misterioso mapa leva Smurfina e os seus melhores amigos
Sabichão, Trapalhão e Valentão numa excitante e emocionante
aventura pela Floresta Proibida, repleta de criaturas mágicas, para
encontrar uma misteriosa aldeia perdida antes que o feiticeiro
Gargamel o faça.Ao embarcarem nesta viagem, plena de ação e
perigo, os Smurfs irão descobrir o maior segredo da sua história!
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VELOCIDADE FURIOSA 8
5, 7 e 8 de maio
Género: Ação
De: F. Gary Gray
Com: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
Depois que Brian e Mia se aposentaram e o resto da equipa foi exonerada,
Dom e Letty estão em lua de mel e levam uma vida pacata e
completamente normal. Mas a adrenalina do passado acaba voltando com
tudo quando uma mulher
misteriosa faz com que Dom retorne ao mundo do crime e da velocidade.

THE BOSS BABY VP
12,13,14 e 15 de abril
Género: Animação
De: Tom McGrath
Com: Kevin Spacey, Alec Baldwin
Vozes: Nuno Markl (Júnior), Leonor Seixas (Tulip) e Manuel Marques
(Pombo Toady)
A chegada de um bebé afeta toda a família, especialmente na
perspetiva imaginativa e pouco confiável de Tim, uma criança de 7
anos, que é o seu irmão mais velho. Além do mais, o bebé não é um
bebé normal: vem já bem preparado com
uma boa dose de sabedoria e ironia, veste fato e gravata e usa uma
malinha. como um crescido homem de negócios...
GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 2
21 e 22 de maio
Género: Fantasia
De: James Gunn
Com: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
Os Guardiões precisam lutar para manter sua recém descoberta família
unida, enquanto descobrem os mistérios sobre o verdadeiro pai de Peter
Quill. Antigos inimigos se tornam aliados e personagens conhecidos e
amados dos quadrinhos virão ao auxílio dos heróis.

FÁTIMA
26, 27, 28 e 29 de maio
Género: Drama
De: João Canijo
Com: Rita Blanco, Anabela Moreira, Teresa Tavares, Márcia Breia e Sara
Norte
Fátima trata a história de um grupo de 11 mulheres que parte de Vinhais,
Trás-os-Montes, em peregrinação a Fátima. Para esta produção, as atrizes
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realizaram uma espécie de “estágio” naquele concelho transmontano, onde passaram alguns
meses convivendo com a população local e aprendendo os seus ofícios e modos de vida para
criarem as suas personagens. Também a peregrinação que é retratada no filme é real. As
atrizes cumpriram, como qualquer peregrino, o percurso a pé de Trás-os-Montes até ao
santuário.

Programação Cinematográfica do mês de Junho
BALLERINA 2D VP
3, 4 e 5 de junho
De: Eric Summer
Vozes: Sara Prata, Vitor Norte, Cifrão
Género: Animação, Comédia
Paris, 1879. Uma orfã foge da zona rural onde vive e dirigese a Paris
para seguir o seu sonho de se tornar bailarina.
Faz-se passar por outra pessoa e consegue ser aceite como aluna na
Grand Opera.

COVENANT
9, 10, 11 e 12 junho
De: Ridley Scott
Com: Michael Fassbender, Katherine Waterston, James Franco
Género: Terror, Thriller
Ridley Scott regressa para o universo que criou, com Alien:
Covenant, um novo capítulo do seu inovador franchise, Alien.
A tripulação da nave Covenant, com destino a um planeta remoto do
outro lado da galáxia, descobre o que acredita ser um paraíso
desconhecido, mas é na realidade um estranho e perigoso mundo.

PIRATAS DAS CARAÍBAS: HOMENS MORTOS NÃO CONTAM HISTÓRIAS
16, 18 e 19 junho
De: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Com: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites
Género: Ação, Aventura, Comédia
Johnny Depp regressa ao grande ecrã como o icónico antiherói Jack
Sparrow, no novo filme “Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não
Contam Histórias”. Esta emocionante aventura encontra o Capitão
Jack Sparrow numa maré de azar.
31
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MULHER MARAVILHA
23, 24, 25* e 26 junho
De: Patty Jenkins
Com: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright
Género: Ação
Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince
nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa
das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa
praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está a
emergir no mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o
conflito.

A MÚMIA
30 junho 01, 02, 03 julho
De: Alex Kurtzman
Com: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe
Género: Ação
Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha está mumificada.
Quando desperta, com uma maldade acumulada ao longo dos anos, ela
espelha terror desde as areais do Oriente Médio até os becos de
Londres.

Programação Cinematográfica do mês de Julho
A MÚMIA
1, 2, 3 julho
Género: Ação
De: Alex Kurtzman
Com: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russel Crowe
Nas profundezas do deserto, uma antiga rainha cujo destino foi
injustamente tirado está mumificada. Apesar de estar sepultada em sua
cripta, ela desperta nos dias atuais. Com uma maldade acumulada ao
longo dos anos, ela espelha terror desde as areais do Oriente Médio até
os becos de Londres.
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GIRLS NIGHT
8, 9 e 10 de julho
Género: Comédia
De: Lucia Aniello
Com: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Demi Moore
Uma comédia picante que gira em torno da reunião de cinco
melhores amigas do tempo da escola, 10 anos mais tarde, para
uma despedida de solteira selvagem em Miami. A festa louca sofre
uma reviravolta inesperada quando as cinco amigas matam
acidentalmente um stripper. Por entre as loucas tentativas de
decidirem o que fazer, elas deparam-se durante a noite com
inesperadas situações hilariantes que acabam por as unir mais do
que nunca...

TRANSFORMERS: O ÚLTIMO CAVALEIRO
14, 15, 16 e 17 julho
Género: Ação, Aventura
De: Michael Bay
Com: Laura Haddock, Mark Wahlberg, Anthony Hopkins

”Transformers: O Último Cavaleiro” rompe com os mitos nucleares
da saga Transformers e redefine o significado de herói. Humanos e
Transformers estão em guerra. Optimus Prime partiu. A chave para
salvar o nosso futuro está enterrada nos segredos do passado, na
história oculta dos Transformers na Terra, e a missão recai sobre os
ombros de uma aliança improvável: Cade Yeager, Bumblebee, um
lorde inglês e uma professora de Oxford.

GRU – O MALDISPOSTO 3 VP
21, 23 e 24 julho
Género: Drama, Thriller
De: Rupert Sanders
Com: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott

O convertido super-vilão Gru e a esposa Lucy, embarcam numa
missão para derrotar e travar os terríveis planos do seu novo
inimigo, o vilão Balthazar Bratt, uma ex-estrela infantil que cresceu
até ficar obcecado com o personagem que interpretou nos anos 80.
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HOMEM-ARANHA: REGRESSO A CASA
28, 29, 30 e 31 julho
Género: Ação, Aventura
De: Jon Watts
Com: Tom Holland, Chris Evans, Robert Downey Jr.
Entusiasmado com a sua recente experiência com os Vingadores,
Peter regressa a casa, onde vive com a tia May, sob o olhar
vigilante no seu novo mentor, Tony Stark. Peter procura
reintegra-se na sua rotina diária, sempre focado no desejo de
provar que não é apenas o super-herói simpático que vive nas
redondezas, e, assim sendo, quando Vulture surge como o novo
vilão, tudo o que é mais importante para Peter fica ameaçado…

Programação Cinematográfica do mês de agosto
CARROS 3 VP
25, 26,27 e 28 agosto
Género: Animação
De: Brian Fee
Vozes: Pedro Granger, José Raposo, Elisabete Jacinto
Surpreendido por uma nova geração de pilotos extremamente
rápidos, o lendário Faísca McQueen é subitamente afastado o
desporto que ama. Para voltar ao jogo, vai precisar da ajuda de
uma jovem treinadora de corridas, Cruz Ramirez, que tem o seu
próprio plano para vencer, e da inspiração do Fabuloso Hudson
Hornet com algumas voltas inesperadas. Para provar que o 95º
lugar não o completa, vai testar o seu coração de campeão na
maior corrida da Taça Pistão.

BAYWATCH – MARÉS VIVAS
1, 2, 3 e 4 setembro
Género: Comédia Dramática
De: Seth Gordon
Com: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario
O dedicado nadador-salvador Mitch Buchanan entra em
divergência com o novo e impertinente recruta Matt Brody.
Mas juntos desvendam uma conspiração criminosa que ameaça
a Baía da Califórnia.
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Programação Cinematográfica do mês de Setembro
EMOJI VP
8, 9, 10 e 11 setembro
Género: Animação, Comédia
De: Tony Leondis
Vozes: Vasco Palmeirim, César Mourão, Ana Guiomar
Escondido dentro da app de mensagens está Textopolis, uma cidade
cheia de vida, onde todos os emojis vivem, aguardando ser
selecionados pelo dono do seu telemóvel. Determinado a tornar-se
“normal” como os outros emojis, Gene conta com uma ajuda do seu
melhor amigo Hi-5 e com a famosa hacker emoji Rebelde.

O GUARDA-COSTAS E O ASSASSINO
15, 16, 17 e 18 setembro
Género: Comédia, Ação
De: Patrick Hughes
Com: Ryan Reynolds, Gary Oldman, Samuel L. Jackson
O maior assassino profissional do mundo decidiu sair da sombra e
testemunhar contra o seu antigo patrão no Tribunal Internacional de
Justiça, em Haia. No entanto, este não foi um patrão qualquer, mas,
sim, um corrupto e mortífero ex-presidente de um país de Leste, que
tem ao seu dispor um enorme exército de mercenários capazes de
tudo para impedir que a testemunha apareça no julgamento.

UM VOO EM GRANDE VP
22, 23, 24 e 25 setembro
Género: Animação
De: Toby Genkel, Reza Memari
Vozes: Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula, Pedro Granger
Richard é um pardal órfão criado por uma amorosa família de
cegonhas. Nunca lhe passou pela cabeça não ser uma cegonha.
Mas quando os seus pais e irmão adotivos se preparam para a longa
viagem até os territórios quentes de África, no Outono, têm de lhe
dizer a verdade: um pequeno pardal não é feito para a longa viagem.
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Programação Cinematográfica do mês de Outubro
BARRY SEAL: TRAFICANTE AMERICANO
29 e 30 setembro, 1 e 2 outubro
Género: Comédia, Ação
De: Doug Liman
Com: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright
Baseado na história real de Barry Seal, um piloto de aviação
oportunista, que é inesperadamente recrutado pela CIA, nos anos
80, para realizar uma das operações mais secretas da história dos
Estados Unidos.

Barry Seal: Traficante americano
1 e 2 outubro
Título original: American Made
De: Doug Liman
Com: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright
Género: Comédia, Ação
Classificação: M/12
Baseado na história real de Barry Seal, um piloto de aviação
oportunista, que inesperadamente recrutado pela CIA, nos anos 80,
para realizar uma das operações mais secretas da história dos
Estados Unidos.

IT
6, 8 e 9 outubro
De: Andrés Muschetti
Com: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard
Género: Drama, Terror
Classificação:M16
Após o desaparecimento misterioso de algumas crianças na cidade
de Derry, no Maine, um grupo de pré-adolescentes é confrontado
com os seus maiores medos quando inicia um confronto com o
maquiavélico palhaço Pennywise, cujo historial de crimes e
violência tem origem há séculos.
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Sorte à Logan
15 e 16 outubro
De: Steven Soderbergh
Com: Katherine Waterston, Daniel Craig, Channing Tatum
Género: Drama, Comédia
Classificação: M12
Jimmy Logan, encaminha Clyde, o seu irmão maneta, e Mellie, a sua
irmã cabeleireira, para um elaborado esquema para roubar a pista
de corrida de Charlotte Motor Speedway, na Carolina do Norte. Para
os ajudar a aceder ao subterrâneo sistema de armazenamento de
dinheiro da pista, Jimmy recruta Joe Bang, um instável especialista
em demolições. Enquanto levam a cabo este ambicioso projeto, os
azarados dos Logan ainda têm que enfrentar um obstáculo: uma
implacável agente do FBI, que começa a investigar o caso.
Lego: Ninjago VP
20, 22, 23 outubro
De: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan
Vozes: Miguel Guilherme, Xana Toc toc, Nuno Markl
Género: Animação
Classificação: M6
A luta pela cidade de Ninjago exije a actuação do jovem Lloyd,
mais conhecido como "o Ninja Verde". A ele se juntam os seus
amigos, que secretamente são todos guerreiros ninjas.
Liderados pelo Mestre Wu, que tem tanto de engraçado como
de sábio, vão ter de defrontar o bélico Garmadon. Colocando
robot contra robot, filho contra pai, esta épica batalha irá pôr à
prova a equipa de ferozes mas indisciplinados ninjas dos nossos
dias.

Blade Runner 2049
27, 28, 29 e 30 outubro
De: Denis Villeneuve
Com: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto
Género: Thriller
Classificação: M12
K, um novo blade runner, oficial da LAPD, desvenda um segredo há
muito enterrado que pode potencialmente mergulhar no caos o que
resta da sociedade. A descoberta de K leva-o numa missão para
localizar Rick Deckard, um antigo blade runner da LAPD, desaparecido
há 30 anos.
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Programação Cinematográfica do mês de Novembro
O Gangue do Parque 2 VP
3, 4, 5 e 6 novembro
De: Cal Brunker
Vozes: Manuel Marques, Ricardo Carriço, Sónia Tavares
Género: Animação, Comédia
Classificação: M/6
Surly e os seus amigos do parque reúnem-se e tentam fazer de tudo
para impedir a construção de um parque de diversões nos bosques
de Oakton City.

O Boneco de Neve
10,11,12 e 13 novembro
De: Tomas Alfredson
Com: Rebecca Ferguson, Michael Fassbender, Val Kilmer
Género: Thriller, Policial
Quando uma equipa de elite de combate ao crime, liderada pelo
detetive Harry Hole, investiga o desaparecimento de uma vítima
da primeira queda de neve do inverno, este teme que um elusivo
assassino em série esteja de novo ativo. Com a ajuda de uma
extraordinária recruta, o polícia tem que ligar décadas de casos
não resolvidos com um impressionante novo caso, se quiser
superar este inimaginável e perverso assassino antes da próxima
queda de neve.

O Pequeno Vampiro VP
17, 19, 20 novembro
De: Richard Claus, Karsten Kiilerich
Vozes: Júlio Isidro, Ana Guiomar, Diogo Valsassina
Género: Animação, Comédia
Classificação: M/6
“O Pequeno Vampiro” conta a história de Rudolph, um vampiro de
13 anos, cujo clã é ameaçado por um caçador de vampiros de
sucesso. Rudolph conhece Tony, um humano da mesma idade, que
é fascinado por castelos antigos, cemitérios e vampiros claro. Tony
ajuda Rudolph numa batalha contra os seus adversários. Juntos
eles vão salvar a família de Rudolph e criar uma grande amizade.
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Thor: Ragnarok
24, 26, 27 novembro
De: Taika Waititi
Com: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch
Género: Ação, Aventura
Classificação: M/12
Thor encontra-se preso do outro lado do universo, sem o seu
martelo poderoso, numa corrida contra o tempo para voltar a
Asgard e impedir Ragnarok - a destruição do seu mundo e o fim
da civilização Asgardiana – que se encontra nas mãos de uma
nova e poderosa ameaça, a implacável Hela. Mas primeiro, Thor
precisa de sobreviver a uma luta mortal de gladiadores, que o
coloca contra um seu ex-aliado e companheiro Vingador – Hulk.

Programação Cinematográfica do mês de Dezembro
UM CRIME NO EXPRESSO DO ORIENTE
2, 3 e 4 dezembro
De: Kenneth Branagh
Com: Daisy Ridley, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz,
Judi Dench, Kenneth Branagh, Willem Dafoe
Género: Crime
Classificação: M/12
Baseado no best-seller de Agatha Christie, "Um Crime no Expresso
do Oriente" conta a história de 13 estranhos presos num comboio
e onde todos são suspeitos. Um homem a correr contra o tempo
para resolver o enigma antes que o assassino ataque novamente.

LIGA DA JUSTIÇA
8, 9, 10 e 11 dezembro
De: Zack Snyder
Com: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Connie Nielsen
Género: Acção, Aventura
Classificação: M/12
Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado
pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova
aliada, Diana Prince, para o combate contra um inimigo ainda maior,
recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e
recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas, mesmo
com a formação da liga de heróis sem precedentes, poderá ser tarde
demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.
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Coco VP
15, 16, 17 e 18 dezembro
De: Lee Unkrich, Adrian Molina
Género: Animação, Comédia
Classificação: M/6
Miguel é um menino de 12 anos que sonha vir a ser um músico
famoso, mas que vive contrariado pela família. Ainda assim, Miguel
vive com a determinação de tornar o seu sonho em realidade e pelo
caminho acaba desencadeando uma série de acontecimentos ligados
a um mistério de 100 anos...

PAI HÁ SÓ UM... OU DOIS
22, 23 dezembro
De: Sean Anders
Com: Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrell
Género: Comédia
Classificação: M/12
Pai e padrasto juntam forças para proporcionar o Natal perfeito
aos seus filhos. A nova parceria é posta à prova quando o pai de
Dusty, um machão da velha guarda, e o pai de Brad, um homem
ultra afetivo e emocional, chegam a tempo de tornar esta época
festiva num caos completo.

A ESTRELA DE NATAL VP
29, 30 dezembro
De: Timothy Reckart
Género: Animação
Classificação: M/6
Um pequeno, mas valente burro chamado Bo sonha com uma vida
para além da existência corriqueira na sua aldeia. Um dia ganha
coragem para se libertar e iniciar a aventura dos seus sonhos. Na
sua viagem, junta-se a Ruth, uma adorável ovelha que se perdeu
do rebanho, e a Dave, uma pomba com grandes ambições.
Juntamente com três camelos sábios e outros tantos excêntricos
animais do estábulo, Bo e os seus novos amigos seguem a Estrela
e tornam-se os improváveis heróis na maior história alguma vez
contada – o primeiro Natal.
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EXPOSIÇÕES
Galeria de Exposições do CineTeatro Messias
EXPOSIÇÃO Mealhada 016. Metamorphosis da imagem urbana
20 de janeiro a 28 de fevereiro
A exposição "Mealhada 016. Metamorphosis da imagem urbana" é
um projeto desenvolvido pelo curso de fotografia realizado na
Mealhada em 2016. O trabalho explora as mudanças urbanas e
arquitetónicas da cidade através da utilização de fotografias de várias
épocas como meio de estudo.

EXPOSIÇÃO “12 MESES EM PONTAS”
2 a 23 abril
Partindo do excelente trabalho fotográfico de Inês Cabral e Ludmila
Queirós, nasceu a ideia desta exposição que congrega alguma da
história do ballet HCM – visitada através dos fatos exibidos em 16
anos de espetáculos – e as fotografias tiradas no âmbito do projeto
do Calendário Ballet HCM 2017.
A inauguração, encontra-se prevista para o dia 02 de abril, e contará
com momentos de música e ballet.

QUAL É A IMAGEM DA SEGURANÇA NO TRABALHO
1 a 31 de maio

Esta exposição fotográfica, composta por
25 imagens, representa várias profissões e
ambientes de trabalho, bem como as
diferentes exigências, dificuldades e riscos
que lhes são inerentes. Procura dar uma
nova perceção da segurança e saúde no
trabalho.
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RECRIAÇÃO DE ACAMPAMENTO MILITAR
À época das Invasões Francesas
8 a 30 setembro
A exposição, recria um acampamento à época, desde os trajes, vivências, envolvendo
aproximadamente 200 figuras na escala de 1.40.

OUTROS EVENTOS
VII Seminário de Apicultura
11 março

Associação dos Apicultores do Litoral Centro irá
realizar no dia 11 de Março no auditório do Cineteatro
Messias o VII Seminário de Apicultura
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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE GERIATRIA E
SAÚDE MENTAL
O CTM irá acolher o I Congresso Internacional de Geriatria
e Saúde Mental, dia 23 de Junho de 2017, um encontro
dirigido a clínicos, profissionais, cuidadores e famílias que,
no seu dia-a-dia, convivam com estas problemáticas.
O Congresso, organizado pela Replicar Socialform, sediada
no Espaço Inovação Mealhada, contará com um painel de
oradores nacionais e internacionais de elevado
reconhecimento e experiência nas áreas da geriatria e
saúde mental, que abordarão temas desde os cuidados de
saúde inerentes à longevidade, à intervenção e
reabilitação em geriatria e saúde mental, com destaque
para projetos inovadores nestas áreas.
Sendo estas temáticas cada vez mais emergentes e uma
preocupação no contexto global, devido ao crescimento
exponencial da população idosa em todo o mundo, e, em particular, das situações de
demência, é premente, mais que uma reflexão, estabelecer programas adequados à prevenção
e reabilitação desta população.
Este é um dos objetivos do Congresso: divulgar o que de melhor se está a desenvolver nestas
matérias, junto de dirigentes e profissionais das áreas da saúde, sociais e humanas, que
intervenham com a população geriátrica e de saúde mental, em contexto institucional, clínico
ou comunitário.
Dança

RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA
11 setembro
A Câmara Municipal da Mealhada dá as boas
vindas a toda a comunidade educativa do
concelho no dia 11 de setembro, no CineTeatro
Messias.
Um dia que pretende unir a comunidade com
partilha de experiências, preocupações para o ano
letivo que vai iniciar, bem como dar a conhecer o
município.
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4.2. Biblioteca Municipal

Janeiro
Quem sabe, sabe!
Jogo l janeiro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Com lápis e pincéis
Oficina l janeiro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Cores, formas, texturas, histórias e muitos
objetos são o ponto de partida para as
oficinas de expressão plástica, a dinamizar na
biblioteca municipal. Entre livros, palavras e
diversos objetos vamos experimentar e
explorar diferentes técnicas e materiais.
Vem
connosco
partilhar
experiências
divertidas!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

“Vidas sem rumo”
Fitas dos nossos tempos
 Biblioteca Municipal da Mealhada

“Vidas sem rumo” é uma história passada
entre
mendigos,
estivadores
e
contrabandistas do cais de Lisboa. Gaivota,
Pardal e Meia-Lua são algumas das
personagens que vivem nesta comunidade e
que vão ver as suas vidas alteradas, ao
encontrar uma criança abandonada.
“Vidas sem Rumo” teve a participação de
Alves Redol nos seus diálogos.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público Sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Onde está a lua?
Hora do conto l janeiro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Numa noite, o Paulo observou que a lua
brilhava grande e redonda no céu. No
dia seguinte, reparou que era um pouco
mais pequena, e mais pequena ainda com
o passar dos dias… até que desapareceu
completamente. Que mistério! Este livro
convida-nos a imaginar…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do pré-escolar
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Faz-de-conta
Hora do conto l janeiro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

“Faz-de-conta… que sou uma princesa! E
faz-de-conta… que o meu cão é um urso!”
Todos adoramos brincar ao faz-de-conta.
Nesta história a imaginação e a criatividade
são celebradas, e mostra-nos que cada um
pode ser o que quiser. Vamos experimentar…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fevereiro
Quem sabe, sabe!
Jogo l fevereiro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Com lápis e pincéis
Oficina l fevereiro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Cores, formas, texturas, histórias e muitos
objetos são o ponto de partida para as
oficinas de expressão plástica, a dinamizar na
biblioteca municipal. Entre livros, palavras e
diversos objetos vamos experimentar e
explorar diferentes técnicas e materiais.
Vem
connosco
partilhar
experiências
divertidas!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos nossos tempos

“Uma hora de amor”
 Biblioteca Municipal da Mealhada

António, operário numa fábrica, é descoberto
por um empresário que o lança como
cançonetista. O seu convívio com Stela Maria,
grande vedeta da rádio e da TV, afasta-o de
Lina, uma rapariguinha que o adora, e cuja
doença se agrava. A partida de Stela para o
Brasil, capacita António dos seus erros.
Augusto Fraga a juntar dois nomes muito
conhecidos da televisão e da canção, António
Calvário e Madalena Iglésias, que
marca a sua estreia no cinema.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público Sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Sabes onde é que os teus
pais se conheceram?
Hora do conto
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Quantos meninos haverá por aí que ainda
não sabem como os pais se conheceram?
No mês em que se celebra o amor, vamos
imaginar o que é que aconteceu quando
os teus pais se viram pela primeira vez.
Este livro convida-nos a partilhar momentos
mágicos…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do pré-escolar e 1º CEB
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Março

Quem sabe, sabe!
Jogo
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Com lápis e pincéis
Oficina
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Cores, formas, texturas, histórias e muitos
objetos são o ponto de partida para as
oficinas de expressão plástica, a dinamizar na
biblioteca municipal. Entre livros, palavras e
diversos objetos vamos experimentar e
explorar diferentes técnicas e materiais.
Vem
connosco
partilhar
experiências
divertidas!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos nossos tempos

Camões: erros meus, má
fortuna, amor ardente
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A tempestuosa existência errante de Luís
Vaz de Camões (1524-80), o grande épico,
desde os tempos irreverentes em Coimbra
(1542) aos amores contrariados, como
guerreiro da “má fortuna”, até ao declínio
inglório, acompanhando a decadência do
fausto renascentista e da pátria imperial.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público Sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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SEMANA DA LEITURA
27 a 31 março
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Vamos convidar os nossos leitores a celebrar a
leitura e o livro. Em colaboração com as
Bibliotecas Escolares do concelho iremos
dinamizar um conjunto de iniciativas que este
ano se centram no tema “Prazer de ler”.
 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681

A BALEIA
Hora do conto l março
 Biblioteca Municipal da Mealhada

O Noé vivia com o pai à beirinha do mar.
Certo dia, encontrou uma baleia encalhada na
areia. Assim começa uma grande amizade
entre um menino e uma baleia… e não só!
Este livro convida-nos a partilhar momentos
mágicos…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB e Pré-Escolar
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Abril
DIA INTERNACIONAL
DO LIVRO INFANTIL
 Rede de Bibliotecas de Mealhada

No dia 2 de abril comemora-se em todo o
mundo o nascimento de Hans Christian
Andersen. A partir de 1967, este dia passou a
ser designado por Dia Internacional do Livro
Infantil, chamando-se a atenção para a
importância da leitura e para o papel
fundamental dos livros para a infância. A Rede
de Bibliotecas de Mealhada irá associar-se às
comemorações deste dia partilhando várias
leituras.
 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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O MORCEGO
BIBLIOTECÁRIO
Hora do conto l abril
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Uma história com asas que realça o amor
aos livros e à leitura. Este é o motivo que
leva Franjinhas, o protagonista da história,
a deixar a sua família e a sua gruta, para se
tornar no morcego bibliotecário da biblioteca
de um palácio distante.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB

ALI-SAURA & O PRIMEIRO
DIA DE ESCOLA
Hora do conto l abril
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Um livro divertido que celebra a imaginação
infantil. Alice ou Ali-Saura, como se apresenta
aos outros, adora dinossauros, mas descobre,
no seu primeiro dia de escola, que nem todos
partilham o seu fascínio por estes animais…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do Pré-Escolar
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681  info@bmmealhada.info | 231 201 681

Fitas dos nossos tempos

OUTRO PAÍS
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A Revolução Portuguesa (1974-1975) vista
através dos olhares de alguns dos mais
importantes
fotógrafos
e
cineastas
internacionais que testemunharam o evento.
Quais eram os seus sonhos e expetativas? O
que ficou do sonho da revolução? Um
documentário que reúne arquivos históricos
excecionais.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público Sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Quem sabe, sabe!
Jogo
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Com lápis e pincéis
Oficina
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Cores, formas, texturas, histórias e muitos
objetos são o ponto de partida para as
oficinas de expressão plástica, a dinamizar na
biblioteca municipal. Entre livros, palavras e
diversos objetos vamos experimentar e
explorar diferentes técnicas e materiais.
Vem
connosco
partilhar
experiências
divertidas!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Maio
AUTORES PORTUGUESES
DE A A Z…

 Rede de Bibliotecas de Mealhada
No dia 22 de maio celebra-se o dia do autor português. Com a iniciativa, “Autores portugueses de A
a Z…”, pretendemos dar a conhecer melhor os
autores portugueses que “vivem” na nossa biblioteca e descobrir as preciosas leituras que nos
podem proporcionar

 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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DE QUE COR É UM BEIJINHO?
DE ROCIO BONILLA
Hora do conto l maio
 Biblioteca Municipal da Mealhada
Este mês vamos andar à procura da cor de um
beijinho. De que cor é um beijinho, afinal? Móni-ca, a
nossa personagem, vai tentar descobrir e fazer
divertidas associações nas quais todas as crianças se
poderão rever. Um álbum para ler e contemplar.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do Pré-Escolar e 1º CEB
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos nossos tempos

A QUIMERA DO OURO
 Biblioteca Municipal da Mealhada
O próprio Charles Chaplin afirmou que a Quimera
do ouro é “o filme pelo qual gostaria de ser
recordado”.
Neste clássico do cinema mudo, Chaplin, que dá
vida a um vagabundo, vai à procura da fortuna no
Yukon. Com o seu feitio único e inimitável,
consegue transformar mesmo os tempos mais
difíceis em episódios hilariantes.
Recordem e divirtam-se…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público Sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Quem sabe, sabe!
Jogo
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Com lápis e pincéis
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Oficina
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Cores, formas, texturas, histórias e muitos
objetos são o ponto de partida para as
oficinas de expressão plástica, a dinamizar na
biblioteca municipal. Entre livros, palavras e
diversos objetos vamos experimentar e
explorar diferentes técnicas e materiais.
Vem
connosco
partilhar
experiências
divertidas!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Junho

BARRIGA DA BALEIA
Hora do conto l junho
 Biblioteca Municipal da Mealhada
Sari tem quatro anos e uns pais dorminhocos. Certa
manhã, cansada de esperar que estes acordassem,
decidiu partir com o seu amigo Azur numa aventura
de barco para a terra-onde-nunca-ninguém-seaborrece. De repente, uma grande onda lança-a
para a boca de uma baleia. O que irá Sari encontrar
dentro da barriga da baleia? Conseguirá sair?
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do Pré-Escolar e 1º CEB
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

CEGONHAS
Cine de Palmo e Meio | junho
 Biblioteca Municipal da Mealhada
As cegonhas entregam bebés… ou pelo menos
entregavam. Agora elas entregam encomendas.
Júnior, a cegonha que mais entregas faz, mete-se
em problemas quando a antiga máquina de fazer
bebés é ativada e uma adorável menina é
produzida.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Fitas dos nossos tempos

LUZES DA CIDADE
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junho
 Biblioteca Municipal da Mealhada
Neste clássico do cinema mudo, Chaplin, dá vida a um
vagabundo que pretende encontrar o dinheiro
necessário para uma operação que iria restituir a visão
a uma jovem vendedora de flores. O vagabundo
transforma-se num homem do lixo, num boxeur…

É clara a sua mensagem: O amor é cego.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público Sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Quem sabe, sabe!
Jogo
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Julho
Oficinas

“CRIATIVO PRECISA-SE!”
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Com a chegada do calor de verão, a biblioteca
municipal programou um conjunto de
atividades com caracter lúdico dirigido aos
mais novos. A casa onde cabe toda a gente
convida as crianças a explorar este espaço,
envolvendo-as em atividades que valorizam a
curiosidade, a criatividade, a
experimentação, a vivência e a partilha.
Propomos desafios nas artes plásticas, jogos
lúdico-pedagógicos, entre outros.
Momentos que pretendemos que fiquem na
memória de cada um!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681
 Crianças dos 4 aos 10 anos
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Hora do Conto

“COMO TOMAR
CONTA DOS… AVÓS”
julho
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Vamos fazer uma homenagem às mães e
pais ao quadrado que, depois de reformados
e de terem os filhos criados, encontram
dentro de si um imenso coração, uma
paciência tremenda e uma dedicação de todo
o tamanho pelos rebentos mais novos da
família.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB e Pré-Escolar
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

“TOP CAT:
O INÍCIO”
Cine de Palmo e Meio | julho
 Biblioteca Municipal da Mealhada

O charmoso e divertido Top Cat é acarinhado
por todos, mas como começou toda a sua vida
repleta de aventuras?
E como conheceu todos os seus amigos e
companheiros de peripécias sem igual? Vem
descobrir connosco as respostas a estas
questões…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Quem sabe, sabe!
Jogo
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Através de um jogo, destinado ao público
sénior, pretendemos estimular a memória,
a compreensão verbal, a abstração lógica,
a concentração e a atenção.
Vamos, em conjunto, estimular o cérebro e
valorizar a sabedoria popular.
Venha jogar connosco.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos Nossos Tempos

OS GATOS
NÃO TÊM VERTIGENS
julho
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Jó é um rapaz desencantado com a vida
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e que se deixou influenciar pelas piores
companhias do bairro. Rosa, com 73 anos, é
uma mulher frágil que tenta lidar com o
falecimento do seu marido. Entre os dois
nasce uma enorme cumplicidade que, apesar
de incompreendida por todos, se torna a cada
dia mais forte e verdadeira…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Agosto

Oficinas

“CRIATIVO PRECISA-SE!”
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Com a chegada do calor de verão, a biblioteca
municipal programou um conjunto de
atividades com caracter lúdico dirigido aos
mais novos. A casa onde cabe toda a gente
convida as crianças a explorar este espaço,
envolvendo-as em atividades que valorizam a
curiosidade, a criatividade, a experimentação,
a vivência e a partilha. Propomos desafios nas
artes plásticas, jogos lúdico-pedagógicos,
entre outros.
Momentos que pretendemos que fiquem na
memória de cada um!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681
 Crianças dos 4 aos 10 anos

Hora do Conto

BARRIGA DA BALEIA
agosto
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Certa manhã, Sari, cansada de esperar que os
pais acordassem, decidiu partir com o seu
amigo Azur numa aventura de barco para a
terra-onde-nunca-ninguém- -se-aborrece. De
repente, uma grande onda lança-a para a
boca de uma baleia.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Cine de Palmo e Meio

TROLLS
agosto
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Quando a aldeia dos Trolls é invadida pelos
pessimistas Bergens, dois improváveis amigos
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devem trabalhar juntos e em perfeita
harmonia para salvar o dia.
Diverte-te com esta comédia de animação
do ano!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Jogo

VIVER A LER,
VIVER A BRINCAR!
agosto
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Se não tem pernas para jogar à macaca,
tem mãos para jogar ao loto!
Os anos passam e todos gostamos de brincar
e recordar o encanto dos divertidos
momentos da infância. Na Biblioteca temos
muitas recordações, brincadeiras e jogos
guardados, destinados ao público sénior.
Visite-nos e venha descobrir os jogos que
temos para si…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos Nossos Tempos

NÃO SEI SE CANTO,
SE REZO
agosto
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A história de Argentina Santos é o próprio
fado! Foi na sua Casa de Fados, Parreirinha de
Alfama, que se revelou a sua voz ímpar e a
sua alma de fadista. Sempre na primeira
pessoa revela-nos essas descobertas tardias
da Mouraria e de Alfama até aos grandes
palcos nacionais e internacionais.
Uma sentimental e profunda homenagem
a Argentina Santos, lenda viva do Fado!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Setembro
FARDAMENTOS DO
PERÍODO DA GUERRA
PENINSULAR
25 setembro a 14 outubro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A exposição “Fardamentos do período da
guerra peninsular” irá estar patente na
biblioteca municipal, de 25 de setembro a 14
de outubro.
Uma exposição que reúne fotografias das
aguarelas do General Ribeiro Arthur.
 Gratuita /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Hora do Conto

BUSSACO, UM MONTE.
MONTE DE HISTÓRIAS
22 e 23 setembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Monte de histórias, ali acontecidas, com
frades, pássaros, reis, silêncios, paz e também
guerra… “Um livro que nos leva a um lugar
mágico em que a natureza é rainha e o
património é rei!” A Biblioteca Municipal
associa-se à celebração das Jornadas
Europeias do Património.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Jogo

VIVER A LER,
VIVER A BRINCAR!
setembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Se não tem pernas para jogar à macaca,
tem mãos para jogar ao loto!
Os anos passam e todos gostamos de brincar
e recordar o encanto dos divertidos
momentos da infância. Na Biblioteca temos
muitas recordações, brincadeiras e jogos
guardados, destinados ao público sénior.
Visite-nos e venha descobrir os jogos que
temos para si…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Hora do Conto

UMA PRINCESA
DO PIOR
setembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Estão fartos das princesas normais?
Estão cansados de histórias tradicionais
de princesas que encontram o seu príncipe?
Se procuram uma princesa com mais
“sal e pimenta”?
Então este livro é para vocês…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Cine de Palmo e Meio

ZOOTRÓPOLIS
setembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A agente Judy Hopps, a primeira coelha na
força policial, tem a oportunidade de fazer
toda a diferença e de resolver o seu primeiro
caso mas, para resolver o mistério, vai ter que
se associar ao burlão Nick Wilde.
Muita ação e emoção que nos vão levar ao
mundo de Zootrópolis.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos Nossos Tempos

O POVO QUE AINDA CANTA
setembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada
“O povo que ainda canta” surge na sequência

de um trabalho de realização de
documentários que mostram a música
portuguesa e os seus protagonistas. Tiago
Pereira e a equipa da Música Portuguesa a
Gostar dela Própria partilham a criatividade
dum povo que não quer ser esquecido.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura

58

Oficinas

“CRIATIVO PRECISA-SE!”
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Com a chegada do calor de verão, a biblioteca
municipal programou um conjunto de
atividades com caracter lúdico dirigido aos
mais novos. A casa onde cabe toda a gente
convida as crianças a explorar este espaço,
envolvendo-as em atividades que valorizam a
curiosidade, a criatividade, a experimentação,
a vivência e a partilha. Propomos desafios nas
artes plásticas, jogos lúdico-pedagógicos,
entre outros.
Momentos que pretendemos que fiquem na
memória de cada um!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681
 Crianças dos 4 aos 10 anos

Outubro
FARDAMENTOS DO
PERÍODO DA GUERRA
PENINSULAR
25 setembro a 14 outubro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A exposição “Fardamentos do período da
guerra peninsular” irá estar patente na
biblioteca municipal, de 25 de setembro a 14
de outubro.
Uma exposição que reúne fotografias das
aguarelas do General Ribeiro Arthur.
 Gratuita /  info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Hora do Conto

BATATA CHACA-CHACA
outubro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Este mês, vamos ter um livro que se
transforma numa bancada de cozinha. Os
nossos leitores vão lavar, cortar, amassar,
temperar… mas não só.
Entre tachos e panelas vão aparecer tarefas
inesperadas como fazer saltar as misteriosas
batatas chaca-chaca…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Hora do Conto

EU SOU UM ARTISTA
outubro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

“Eu sou um artista, não consigo parar de
criar, tudo me inspira!” Um pequeno artista
que deixa a casa de pernas para o ar, com a
sua forma de se expressar. Mas para o nosso
artista tudo está onde devia estar, ele dá um
novo sentido a objetos banais. Vamos
descobrir se também somos artistas…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Fitas dos Nossos Tempos

FLORBELA
outubro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Enorme sucesso de bilheteira, Florbela é o
retrato íntimo de Florbela Espanca: não de
toda a sua vida cheia de sofrimento, mas de
um momento no tempo, em busca de
inspiração, uma mulher que viveu de forma
intensa e não conseguiu amar docemente.
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças dos 3 aos 10 anos
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Jogo

VIVER A LER,
VIVER A BRINCAR!
agosto
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Se não tem pernas para jogar à macaca,
tem mãos para jogar ao loto!
Os anos passam e todos gostamos de brincar
e recordar o encanto dos divertidos
momentos da infância. Na Biblioteca temos
muitas recordações, brincadeiras e jogos
guardados, destinados ao público sénior.
Visite-nos e venha descobrir os jogos que
temos para si…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

60

Câmara Municipal de Mealhada | Plano Municipal de Cultura

Novembro
Hora do Conto

UMA ÚLTIMA CARTA
novembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Aquele era o último dia de trabalho do senhor
Costas. O último dia como único carteiro de
toda a ilha.
Era uma época em que não havia telefone,
nem correio eletrónico, e em que todas as
notícias viajavam a pé…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Hora do Conto

SOCORRO,ESTAMOS
NO LIVRO ERRADO!
novembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

A Rita e o Rui nem querem acreditar no que
acabou de acontecer! O cão da Rita
empurrou-os para fora da página do livro em
que estavam a brincar e eles foram parar a
outra página diferente. Que confusão! Será
que vão conseguir encontrar o caminho de
volta à sua história?
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do pré-escolar
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Jogo

VIVER A LER,
VIVER A BRINCAR!
novembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Se não tem pernas para jogar à macaca,
tem mãos para jogar ao loto!
Os anos passam e todos gostamos de brincar
e recordar o encanto dos divertidos
momentos da infância. Na Biblioteca temos
muitas recordações, brincadeiras e jogos
guardados, destinados ao público sénior.
Visite-nos e venha descobrir os jogos que
temos para si…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681
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Fitas dos Nossos Tempos

O TRIGO DO JOIO
novembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Baseado na obra de Fernando Namora, esta é
a história da família de Ti Loas, um lavrador
que vive com dificuldades e vê a sua vida
piorar quando, numa feira, o seu sócio gasta
mal o dinheiro que tinha arrecadado para
comprar uma burra que
iria servir para lavrar os campos de trigo. Será
que consegue recuperar o seu dinheiro?
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

Dezembro
Hora do Conto

O RATO QUE
CANCELOU O NATAL
dezembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Depois de, em pequenino, ter sofrido um
incidente traumático com uma bola da árvore
de Natal, para o Rato, o Natal só representa
uma coisa… PERIGO em tudo! O
mais fácil será cancelar o Natal.
Vamos descobrir o que irá acontecer neste
divertido conto de Natal!
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB e pré-escolar
 biblioteca@cm-mealhada.pt | 231 201 681

Cine palmo e meio e atelier

PAPEL DE NATAL
dezembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Neste filme, o Dodu vai partir para a Floresta
Mundi à procura do pai da Camila.
Nesta aventura, Dodu e os seus amigos vão
descobrir a importância da reciclagem
e da entreajuda! Vem fazer parte desta
aventura e aprender a tornar a Terra mais
verde!
No final, vamos propor-te um desafio…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Crianças do 1º CEB e pré-escolar
 biblioteca@cm-mealhada.pt | 231 201 681
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Jogo

VIVER A LER,
VIVER A BRINCAR!
dezembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

Se não tem pernas para jogar à macaca,
tem mãos para jogar ao loto!
Os anos passam e todos gostamos de brincar
e recordar o encanto dos divertidos
momentos da infância. Na Biblioteca temos
muitas recordações, brincadeiras e jogos
guardados, destinados ao público sénior.
Visite-nos e venha descobrir os jogos que
temos para si…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 info@bm-mealhada.info | 231 201 681

ENTRE TANTO…
O NATAL!
dezembro
 Biblioteca Municipal da Mealhada

“Entre tanto…” que há para falar, este mês
escolhemos o tema do Natal, para junto do
público sénior recordar as brincadeiras e
brinquedos de outros tempos. Vamos registar
estes momentos e partilhá-los…
Atividade realizada por marcação prévia
 Gratuito /  Público sénior
 biblioteca@cm-mealhada.pt | 231 201 681
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4.3. Arquivo Municipal
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4.4. FESTAME
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4.5. MeaJazz
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5. Balanço de 2016
5.1. Cineteatro Messias

Taxa de Ocupação – Espetáculos 2016
Plateia

Balcão

Camarotes

TOTAL

256

100

10

366

Balcão

Camarotes

Soma

Taxa de
ocupação

LOTAÇÃO

Mês

Actividade

Janeiro

Absolutamente Fabulosos

1

144

85

2

231

63,11%

Março

"As Marias" António Raminhos

2

257

100

10

367

100,27%

Abril

Bagunçada à Portuguesa
"As Mentiras que os Homens
contam"
"Cinderela O Musical"

3

153

44

5

202

55,19%

4

141

11

1

153

41,80%

5

256

100

10

366

100,00%

MÉDIA ANUAL

7

951

340

28

1319

51,48%

Junho
Dezembro

Sessão Plateia

Taxa de Ocupação - Espectáculos 2016
120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Absolutamente
Fabulosos

"As Marias" António
Raminhos

Bagunçada à
Portuguesa

"As Mentiras que os
Homens contam"

"Cinderela O
Musical"

Média 2016
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Taxa de Ocupação – Cinema 2016

LOTAÇÃO

PLATEIA

BALCÃO

Camarotes

TOTAL

256

100

10

366

Soma

Taxa de
ocupação

MÉDIA ANUAL - CINEMA
Mês

Plateia

Balcão

JANEIRO

169

312

481

6,57%

FEVEREIRO

177

305

482

6,27%

MARÇO

207

340

547

8,30%

ABRIL

172

264

436

6,62%

MAIO

111

231

342

4,45%

JUNHO

107

238

346

5,56%

JULHO

203

335

538

9,19%

AGOSTO

235

317

555

15,16%

SETEMBRO

189

300

493

6,73%

OUTUBRO

129

341

470

6,42%

NOVEMBRO

217

305

522

8,39%

DEZEMBRO

288

325

613

11,96%

TOTAL

2204

3613

5825

7,51%
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5.2. Biblioteca Municipal
Operações agrupadas por mês - 2016

Catalogação - totais de exemplares criados:
Datas: de 01-01-2016 até 31-12-2016

Catalogação - Totais de exemplares criados
entre 01-01-2016 e 31-12-2016
1200

1043

1037

1000
800
600
400

Totais de Exemplares
criados

249

200
8

83

79

59

10

0

(Nota: Nestas Unidades Administrativas o serviço de Catalogação é realizado pela Biblioteca
Municipal)

Totais de empréstimos domiciliários, empréstimos presenciais e consultas locais agrupados
por tipo de documento:
Datas: de 01-01-2016 até 31-12-2016 – Biblioteca Mealhada
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Total de novos utentes agrupados por escalões etários e por sexo:
Datas: de 01-01-2016 até 31-12-2016 – Biblioteca Mealhada
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5.3 Arquivo Municipal

Arquivo Municipal Mealhada 2016
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Pedidos Internos de documentação AMM - 2016
1 12 523
12

22

67

914

DGU

Secretaria

Gabinete Presidência

Educação

DACT

Divisão Financeira

Tesouraria

Contabilidade

SASU

Notariado
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Conclusão
A Cultura assume-se hoje como elemento agregador e potenciador de inúmeras dinâmicas
sociais, bem como uma alavanca do desenvolvimento de uma sociedade mais criativa,
podendo gerar inúmeras externalidades positivas ao nível da economia local e da dinamização
dos espaços urbanos.

Hoje, a Cultura desempenha um papel fulcral na atratividade de um território, enquanto fator
de competitividade e de diferenciação, sendo um indicador da qualidade de vida e do bemestar das populações. Como tal, a cultura continuará a ser uma das grandes apostas da
Autarquia na promoção e apoio de iniciativas, projetos e ações que visem o desenvolvimento
cultural da região e o alargamento das suas potencialidades, bem como a preservação da sua
identidade cultural e o intercâmbio cultural nas suas diversas formas de expressão.
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