
 

 

MUNICÍPIO REALIZA PRIMEIRA EDIÇÃO DO  

FLIM – FESTIVAL LITERÁRIO DA MEALHADA  

A Câmara da Mealhada realiza, de 27 de março a 2 de abril, a primeira edição do FILM - 

Festival Literário da Mealhada, uma iniciativa que procura estabelecer proximidade com os 

livros, os escritores, os leitores, os artistas, os músicos e com todos os que se interessam 

pela leitura e pelas artes da palavra através da poesia.  

Uma feira do livro, sessões musicais e de teatro, oficinas, encontros com escritores são algumas 

das iniciativas incluídas no programa do FLIM – Festival Literário da Mealhada que se centra, 

nesta primeira edição, na poesia. “A poesia será explorada em todos os sentidos, na música, no 

teatro, na leitura. Temos iniciativas para todos públicos, desde os bebés aos idosos, porque a 

nossa visão é posicionar a biblioteca como um local de cultura e de encontro entre as várias 

gerações.  A aposta na cultura é crucial na política de desenvolvimento integrado defendida por 

este executivo e o FLIM será um poderoso instrumento para aproximar os cidadãos do concelho 

dos livros e dos escritores”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara da Mealhada.  

O FLIM vai desenrolar-se maioritariamente na Feira do Livro, que decorrerá numa tenda instalada 

junto à Biblioteca Municipal, mas ultrapassa as suas paredes, com atividades no centro da cidade, 

na vila do Luso ou no Cineteatro Messias.  Conta com declamação de poesia nas ruas da cidade, 

leituras comunitárias, sessões de cinema, concerto de poesia para crianças, com o “Andante 

(des)Concertante), iniciativas como “Nós e as palavras”, com Pedro Lamares, recitais/ debate que 

assentam na poesia em língua portuguesa, focada principalmente no século XX e XXI, de Pessoa 

até hoje, mas revisitando Camões e Gil Vicente. 

O festival integra também a programação da Semana da Leitura, com atividades nas Bibliotecas 

Escolares, entre os dias 27 e 31 de março, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, que conta 

com a parceria da Rede de Bibliotecas Escolares e da Direção-Geral do Livro, Arquivos e 

Bibliotecas, e se destina a celebrar e incentivar o prazer de ler. 

No decorrer do FLIM, a 1 de abril, será conhecido o vencedor do Prémio Literário António Augusto 

Costa Simões, que pretende homenagear o mais notável mealhadense. 

No Dia Internacional do Livro Infantil, que se comemora a 2 de abril, a tarde será dedicada às 

crianças, com a apresentação do espetáculo “Poesias e Canções”, de José Fanha e Daniel 

Completo, e com a apresentação do livro infantil “Bussaco: mata mágica”, de Virgínia Pereira, obra 

que contou com o apoio de Município de Mealhada. 



 

 

“Queremos afirmar a Mealhada na Cultura e este festival surge como espaço de reflexão, de 

encontro e de criação das pessoas ligadas à cultura e de toda a nossa comunidade, que 

desafiamos a participar ativamente”, salienta Filomena Pinheiro.  

O FLIM tem ainda a particularidade de ser o primeiro evento do Município com o selo ColorADD, 

fruto da parceria com a associação ColorADD, que promove o uso do código ColorADD para 

facilitar a identificação de cores para os daltónicos. Trata-se uma linguagem única, universal, 

inclusiva e não discriminatória, que permite ao daltónico identificar as cores, sempre que a cor 

seja um fator de identificação, orientação ou escolha.  O objetivo é contribuir para a integração 

social e bem-estar dos daltónicos, tornando a Comunicação mais eficiente, responsável e 

inclusiva.   

A criação de um Festival Literário insere-se numa forte política cultural do executivo de António 

Franco Jorge, que procura acrescentar produtos culturais aos já existentes no Município e 

diversificar a oferta cultural e turística deste território, captando novos nichos de mercado e 

atraindo novos públicos, novas dinâmicas. Além da forte aposta cultural no Cineteatro Messias, 

com espetáculos nacionais e de associações locais, e do Meajazz, em 2022 realizou-se a primeira 

edição do Bussaco Classical Fest – Festival de Canto Lírico, avançando-se agora para o FLIM.  

 

Programa 

27 março  segunda-feira 

Feira do Livro 

13h30 | Dar poesia à Mealhada | Jardim de Infância de Mealhada  

14h00 | Sessão de abertura 

14h30 | Inauguração da exposição “Cada coisa em seu lugar” 

15h00 | Oficina “Somos poesia” | Sheila Rocha 

17h30 | 23 Poemas de Eugénio de Andrade – Leitura Comunitária | Editora Alma Azul 

 

28 março  terça-feira 

Feira do Livro 

14h00 | Abertura da Feira do Livro 

15h00 | Oficina “Cartas Doce Espinho” | Sheila Rocha  

17h30 | Viagem Literária à Mata Nacional do Buçaco |Editora Alma Azul  



 

 

 

29 março  quarta-feira 

Cineteatro Messias 

11h00 | 14h00 |Andante (des)concertante |Andante Associação Cultural  

Feira do Livro 

14h00 | Abertura da Feira do Livro 

14h30 | Poesia deVida | Geriatria - Sta. Casa da Misericórdia de Mealhada 

15h30 | Poemas desalinhados | Universidade Sénior CADES 

16h30 | Versos de Poesia | E-Drama |APPACDM de Anadia – Centro Santo Amaro 

18h30 | Clube de Leitura “Letra GRANDE” | Biblioteca Municipal de Mealhada 

21h00 | “4ª feira clássica” |Cineclube da Bairrada - Apresentação do filme “O clube dos poetas 

mortos” 

 

30 março  quinta-feira 

Feira do Livro 

09h30 | 11h00 | 14h00 | “Contos de boca a orelha” |Cristina Taquelim 

14h00 | Abertura da Feira do Livro 

Cineteatro Messias 

14h30 | Nós e as palavras | Pedro Lamares 

Feira do Livro 

15h00 | Micro contos: Oficina de leituras poéticas |Fernando Guerreiro  

21h00 | “Uma dança, um poema” | Academia de Dança HCM 

21h30 | GUME – poesia falada, lida e cantada | Fernando Guerreiro 

 

31 março  sexta-feira 

Feira do Livro 

09h30 |11h00 |14h00 | “Contos de boca a orelha” |Cristina Taquelim 

14h00 | Abertura da Feira do Livro 

21h30 | Poetry Slam Aveiro – poesia sonora 

Centro Escolar do Luso  

14h00 | Apresentação das Histórias da Ajudaris | Agrupamento de Escolas de Mealhada 



 

 

 

01 abril  sábado 

Biblioteca Municipal 

10h00 e 11h00 | “Afinal… o gato?” | Andante Associação Cultural  

Posto de Turismo de Luso 

11h00 | “Ir a banhos” com Literatura - Roteiro Literário 

Feira do Livro 

14h00 | Abertura da Feira do Livro 

15h00 | Oficina de Leitura Criativa Cooperativa | Paulo Condessa 

17h30 | Entrega do prémio Literário Dr. António Augusto da Costa Simões 

18h00 | Por falar em poesia… - Mesa Redonda 

21h30 | Stand Up Poetry | Paulo Condessa 

 

02 abril  domingo 

Feira do Livro 

14h00 | Abertura da Feira do Livro 

15h00 | Espetáculo de poesia e canções | José Fanha e Daniel Completo 

16h30 | Apresentação do livro “Bussaco: mata mágica” de Virgínia Pereira 

 

De 27 a 31 de março no Agrupamento de Escolas de Mealhada: 

- Piqueniques literários 

- 10 minutos a Ler 

 

 

Mealhada, 13 de março de 2023 

 


