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O MAIOR SHOW
INFANTIL
Musical infantil

25 setembro
16h

HÁ MESA
Teatro

18 setembro
17h

JOÃO
FARINHA 
Ao Vivo
Música

1 outubro
21h30

MONÓLOGOS
DO PÉNIS
Com Ricardo Carriço e Ricardo Castro
Teatro

7 outubro
21h30

OLHA
QUE DUAS!
Com Florbela Queirós e Natalina José
Teatro de revista

15 outubro
21h30

ANDY SCOTCH
20 anos de carreira
Música

16 outubro
16h

PROCESSO
de Diogo Batáguas
Stand-up comedy

22 outubro
21h30

2022
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MADAGÁSCAR
Musical infantil

5 novembro
16h

NA COMPANHIA
DE SARAMAGO
Teatro

18 novembro
21h30 

A LIÇÃO
Teatro

12 novembro
21h30 

GILMÁRIO
VEMBA
Stand-up comedy

3 dezembro
21h30

O FEITICEIRO
DE OZ
Musical infantil

1 dezembro
16h

TERESA
SALGUEIRO
Por dentro do Silêncio
Música

10 dezembro
21h30

UHF
Podia ser Natal
Música

18 dezembro
17h

JORGE PALMA
Música

29 outubro
21h30



HÁ MESA
18 setembro | 17h

Teatro

Uma família burguesa, dois momentos de tempo 
diferentes, dois acontecimentos que marcaram a 
história de Portugal. O que difere numa mesa de 
jantar num espaço de 12 anos? Qual o impacto da 
Batalha do Bussaco numa família da Burguesia do 
início do Século XIX?

Esta peça de teatro, que se passa à mesa de jantar, 
procura retratar o impacto da Batalha do Bussaco 
numa família da Burguesia do início do século XIX 
e é o terceiro de 3 atos - o primeiro realizado em 
Mortágua e o segundo em Penacova - que serão 
apresentados no Bussaco no dia 24 de setembro.

Classificação
M/6

Preço
Gratuito
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O MAIOR SHOW
INFANTIL
25 setembro | 16h
Musical infantil

“O Maior Show Infantil” é um espetáculo dirigido 
a toda a família. Uma grande produção que junta 
as maiores personagens infantis da televisão. São 
atuações mágicas com muitas surpresas. Com 
algumas personagens em palco pela primeira 
vez em Portugal e, num ambiente muito diferente 
do habitual, “O Maior Show Infantil” conta com a 
presença de Pj Mask, Mickey e Minnie, Patrulha 
Pata, Elsa, Ana, a rainha do gelo em patins e Olaf. 

É um espetáculo com cenários surpreendentes 
e muitos efeitos especiais, que promete animar 
miúdos e graúdos.

Classificação
M/3

Preço
10€
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Classificação
M/6

Preço
10€

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

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

JOÃO
FARINHA 
Ao Vivo
1 outubro | 21h30
Música
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Com
Ricardo Carriço e Ricardo Castro

Classificação
M/16

Preço
14€

O que revelam os homens quando as mulheres não 
estão presentes? Mais de 50.000 espetadores já 
sabem a resposta!

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

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

A comédia do ano com Ricardo Carriço e Ricardo 
Castro!

MONÓLOGOS
DO PÉNIS
7 outubro | 21h30
Teatro
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OLHA 
QUE 
DUAS!
15 outubro | 21h30
Teatro/Revista

Com
Florbela Queiroz
e Natalina José

Classificação
M/12

Preço
12,5€

Florbela Queiroz e Natalina José, duas das maiores vedetas do Teatro 
de Revista, dão nome à revista e é caso para dizer “Olha que duas!”. 
Acompanhadas pelos atores/cantores Raquel Caneca e Gonçalo 
Brandão e os atores Ricardo Miguel e Sara Inês, esta produção tem 
esgotado todas as salas por onde tem passado.

A Revista apresenta números de crítica social e política, como 
as “apanhadas” (mulheres de banqueiros presas pelas ações dos 
maridos), “dissolvidas” (deputadas que perderam o mandato), “jejum 
inexistente” (um senhor obeso que aderiu a uma dieta estranha), entre 
muitos outros momentos de gargalhada.

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

Com um guarda roupa luxuoso e atrativas projeções, este 
espetáculo tem todos os ingredientes para honrar a história da 
Revista à Portuguesa.
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ANDY 
SCOTCH
20 anos de carreira
16 outubro | 16h
Música

Classificação
M/6

Preço
Gratuito

O artista Andy Scotch celebra os seus 20 anos de 
carreira no Cineteatro Messias, com um leque de 
convidados especiais que prometem um espetáculo 
mágico. Será uma viagem ao passado, presente 
e futuro do artista mealhadense pioneiro do Rap 
Bairradino.

A música, a dança e o teatro unem-se num 
espectáculo emotivo e motivacional para todas as 
idades.
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PROCESSO
de Diogo Batáguas
22 outubro | 21h30
Stand-up Comedy

Classificação
M/16

Preço
15€

Depois da web-série, o espetáculo de stand-up 
comedy, de Diogo Batáguas, está nos palcos. Diogo 
Batáguas é um humorista que se vê envolvido em 
diversos processos judiciais e que é processado 
por um famoso artista pop, por um juiz mediático e 
com várias outras ameaças à perna.

No espetáculo, Diogo procura a sua defesa e 
mostra o seu ponto de vista sobre a situação em 
que se viu enredado. Quais as suas dificuldades, 
dúvidas, questões relativas à liberdade de 
expressão e diligências jurídicas, numa construção 
de monólogo humorístico, em que fará uma 
introspeção relativamente àquela que foi a sua 
conduta. Das suas próprias dúvidas e tentações, 
sairá a sua verdade.
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Jorge Palma é um caso raro em Portugal. Compositor 
e intérprete admirado pelos colegas, amado pelo 
público, demasiado célebre para o papel de génio 
obscuro, demasiado genuíno e rebelde para ser um 
músico previsível e formatado.

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

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

O período mais recente da vida de Jorge Palma 
é marcado por um momento de grande atividade 
no qual se destacam projetos como “Juntos”, em 
que partilhou o palco com Sérgio Godinho, e ainda 

a celebração de discos históricos como “Bairro do 
Amor” e “Só”, tendo este último resultado na edição 
de “SÓ ao vivo”, em 2017.

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

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

Classificação
M/6

Preço
Plateia: 25€
Balcão: 20€
Camarotes e pessoas com mobilidade reduzida - 20€

JORGE 
PALMA
29 outubro | 21h30
Música
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MADAGÁSCAR
5 novembro | 16 h
Musical infantil

Classificação
M/3

Preço
10€

Junta-te a Alex, o leão, Marty, a zebra, Melman, 
a girafa, Glória, o hipopótamo e, claro, àqueles 
hilariantes e conspiradores pinguins!

Finalmente chegou a Portugal a aventura musical 
de uma vida. Baseado no filme de animação 
da DreamWorks, Madagáscar, uma Aventura 
Musical, conta a história de um grupo de amigos 
inseparáveis, que escapam de sua casa no 
zoológico do Central Park, em Nova Iorque, e se 
deparam com uma viagem inesperada ao mundo 
insano de Madagáscar.

Alex, o leão, é o rei da selva urbana, a principal 
atração do zoológico do Central Park, em Nova 
Iorque. Ele e os seus melhores amigos - Marty, a 
zebra, Melman, a girafa e Glória, o hipopótamo - 
passaram a vida inteira em cativeiro, felizes, diante 
de um público que os admira e com refeições 
regulares. Não contente com a vida que tinha, Marty 
deixa a sua curiosidade levar a melhor e planeia 

toda uma fuga – com a ajuda de alguns pinguins 
prodigiosos – para explorar o mundo!

Repleto de personagens divertidas e aventureiras, 
Madagáscar deixa o público sem escolha a não ser 
“Move It, Move It!”
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A LIÇÃO
12 novembro | 21h30
Teatro

Classificação
M/16

Preço
10€

Uma bonita cidade. Um Professor, sabedor de todas 
as matérias, da aritmética à filologia linguística, 
passando pela filosofia, geografia, etc., que tem 
nas aulas particulares a sua fonte de rendimento. 
Uma criada muito dedicada. Uma aluna com “tal 
sede de saber” que entra na sala para “A Lição”.

Num ambiente em que saber não é exatamente 
igual a conhecer, assistimos a uma aula que 
coloca em evidência a perversidade das relações 
estabelecidas na disputa de poder (social, 
académico ou funcional), onde a ausência de 
comunicação e de empatia imperam.

Finda “A Lição” talvez precisemos de repensar 
algumas coisas…
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“Escrever um diário é como olhar-se num espelho 
de confiança, adestrado a transformar em beleza a 
simples boa aparência ou, no pior dos casos, a tornar 
suportável a máxima fealdade. Ninguém escreve um 
diário para dizer quem é. Um diário é um romance 
com uma só personagem.”

“Na Companhia de Saramago” apresenta-se 
como um diário da vida e obras de José Saramago. 
Passando por obras como “Memorial do Convento” 
, “O ano da morte de Ricardo Reis”, “Ensaio sobre 
a cegueira”, entre outras, este espetáculo prima 
pelo estímulo à leitura e acompanhamento literário 
de um dos escritores nacionais mais conceituado. 
E permite-nos caminhar pela vida, pensamento 
e personalidade de um autor que nos deixa com 
um espólio inigualável e rico e que nos transporta 
para uma consciência coletiva de liberdade de 
pensamento e escolha, com a premissa de jamais 
sucumbir à cegueira.

Classificação
M/6

Preço
4€

NA COMPANHIA
DE SARAMAGO
18 novembro | 21h30
Teatro
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Como em todos os contos, este também pode ter 
várias leituras. Na versão original procura ensinar 
às crianças o que é a inteligência, o amor e a 
coragem através das paradigmáticas personagens 
“espantalho”, “homem de lata” e “leão”. Não 
esquece os valores da família e da verdadeira 
amizade personificados em  “Dorothy”, personagem 
principal e que repete várias vezes “não há nada 
como a nossa casa”.

Nesta versão que apresentamos, baseada nas 
premissas da versão original do livro de L. Frank 
Baum, em que depois da Dorothy adormece a ouvir 
uma história que o seu Avó Júlio está a contar e 
começa a sonhar, passando rapidamente para lá do 
Arco íris, onde encontra a Fada Boa “Glinda” e os 
“Munckins” que a vão ajudar a apanhar a estrada de 
tijolos amarelos que a levará até a Cidade Esmeralda 
onde está o Feiticeiro de Oz, que é a única pessoa 
que a pode ajudar a voltar para casa.

Claro que pelo caminho encontrará o Espantalho, 
o Homem de Lata e o Leão, não esquecendo a Bruxa 
má que quer ficar com os famosos sapatos de rubi que 
Dorothy tem calçados. É durante todo esse caminho, 
até a Cidade esmeralda, que Dorothy e seus novos 
amigos vão aprender o valor da solidariedade e 
entreajuda, para poder ultrapassar as dificuldades que 
a Bruxa má vai colocar no seu caminho.

Um espetáculo com humor, num ambiente de muita 
cor, música e dança. Uma aventura musical com 
todos os ingredientes para assegurar muita diversão, 
com uma mensagem pedagógica que ensina o 
valor da Família, da Amizade, da Solidariedade e de 
entreajuda. O espetáculo conta com a participação 
de oito atores e seis bailarinos que se desdobram em 
várias personagens utilizando mais de 20 figurinos. A 
tudo isto junta-se uma equipa de técnicos e assistentes 
de palco que fazem com que este espetáculo seja 
realmente “um musical de encantar”.

O FEITICEIRO
DE OZ
1 dezembro | 16h
Musical infantil

Classificação
M/3

Preço
10€
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TEMAS
Gilmário Vemba

3 dezembro | 21h30
Stand-Up Comedy

Classificação
M/16

Preço
16€

“TEMAS” é o mais recente espetáculo de Gilmário 
Vemba, que nos promete surpreender!

Gilmário irá apresenta-nos um espetáculo 
completamente novo todas as semanas. Família, 
guerra, supermercados, heróis e invasões alien são 
só alguns dos temas que pudemos ouvir neste novo 
espetáculo. 

Curiosos?
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Teresa Salgueiro é uma figura artística ímpar no 
nosso país e, desde há quase três décadas, constitui 
uma imagem emblemática de Portugal no mundo. O 
seu percurso na música inicia-se em 1986 quando, 
com apenas 17 anos, é convidada para integrar a 
fundação do grupo Madredeus, gravando 9 discos 
de música original, criada especificamente para a 
sua voz. Entre 1987 e 2007, vinte anos de viagem e 
mais de cinco milhões de álbuns vendidos em todo o 
mundo tornaram-nos nos primeiros representantes 
internacionais da música feita em Portugal, depois 
de Amália Rodrigues. Teresa Salgueiro, com a 
sua presença discreta, delicada e com a sua voz 
extraordinária, foi a “figura de proa” dessa nau 
musical.

Em 2020, Teresa Salgueiro iniciou o desenho do 
espetáculo “Por dentro do silêncio”. Os temas de 
sua criação, a par da grande variedade de autores 
portugueses que vem interpretando ao longo deste 

tempo e arranjando à luz da sua linguagem musical, 
refletem um profundo respeito pela diversidade e 
riqueza da música portuguesa. O concerto reflete 
uma grande influência de compositores e intérpretes 
que, com o seu talento e intervenção, marcaram 
decisivamente o nascimento da democracia em 
Portugal. 

Contém também temas compostos por si, 
identificadores do seu percurso em nome próprio, 
retratando a sua independência enquanto intérprete 
e autora.

Classificação
M/6

Preço
10€

TERESA 
SALGUEIRO 
Por dentro do Silêncio
10 dezembro | 21h30
Música
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O tema “Podia Ser Natal”, que dá nome ao 
espetáculo, é uma canção dos UHF que foi editada 
em 2004 e que, anualmente, no mês de dezembro 
volta à antena das rádios nacionais.

Neste concerto, os UHF juntam os seus clássicos, 
em acústico, ao cancioneiro internacional de Natal.  
De “Cavalos de Corrida”, “Rua do Carmo”, “Menina 
Estás à Janela” ou “Matas-me com o Teu Olhar”, 
passando por “Podia Ser Natal”, “Silent Night” ou 
Hallelujah”, os UHF prometem um concerto para 
toda a família. Este espetáculo tem a particularida-
de de ter em palco, como convidados dos UHF, a 
Escola de Música da EB2 da Mealhada e a Escola 
de Música da Associação Jovens Cristãos de Luso.

UHF
Podia ser Natal
18 dezembro | 17h
Música

Classificação
M/6

Preço
5€
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O Cineteatro Messias apresenta semanalmente 
propostas de cinema atuais e, seguindo a linha de 
abrangência de públicos, bastante diversificadas, 
tendo em cartaz filmes infantis, de animação, 
aventura, ação ou drama.

Numa confortável sala – e a preços acessíveis -  
é possível ver tranquilamente as últimas produções 
nacionais e internacionais.

Horário Cineteatro Messias:
qua. e qui.: 9h às 12h30 e 13h30 às 17h
sex. e sáb.: 14h às 22h
dom.: 15h às 19h

Preços:
Adultos - Sex., Sáb. e Dom. (tarde): 4,5€
Estudantes / Crianças até 12 anos: 3€

CINEMA
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FOLIAR
ENTRE 
MONTES 
E MAR
exposição temática
9 setembro a 30 outubro

Na Mealhada, uma mistura de cor, ritmo e alegria, 
inspirada no exuberante Carnaval do Rio de 
Janeiro, é trazida pelas quatro escolas de samba 
que vão perpetuando, de avós para pais e filhos, 
esta tradição, que chega a ser um modo de vida.

Mira dá destaque à tradição dos Caretos da 
Lagoa, que saem à rua de “Campina”, a máscara 
pintada e ornamentada com cornos e peles de 
animais. A tradição é antiga e, acredita-se, ter 
ligação a rituais pagãos de iniciação dos rapazes 
na idade adulta.

Em Góis vive-se o Entrudo Tradicional das Aldeias 
de Xisto com a “Corrida do Entrudo”. Nesta corrida, 
as máscaras de cortiça são adorno obrigatório.

E por detrás destas, manda a tradição que sejam 
declamadas “quadras jocosas” sobre os habitantes 
dessas aldeias.

É destas realidades distintas de vivenciar o 
Carnaval que nasce um programa cultural em rede 
com o objetivo de “preservar os valores naturais e 
culturais dos três territórios”, procurando aumentar 
a sua atratividade turística.
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Esta exposição envolve todos os estabelecimentos 
escolares com o ensino pré-escolar e ensino básico 
do 1º ciclo do concelho da Mealhada, promovendo 
a pesquisa e o conhecimento sobre o património 
arquitetónico e património natural da Mata Nacional
do Bussaco. Cada turma pintou um animal, uma 
planta ou um edifício alusivos ao Bussaco.

São 54 trabalhos, e cartazes de 85x100cm, que 
representam o Património Edificado, a Fauna e a 
Flora da Mata Nacional do Bussaco.

OS TESOUROS DA MATA 
NACIONAL DO BUSSACO
exposição de pintura
3 novembro a 31 dezembro
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Depois de ler este Dossiê, coloque-o 
no papelão para a sua reciclagem.

Vamos cuidar do ambiente!
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