
 
 

 
 

MUNICÍPIO E EXÉRCITO ASSINALAM  

209 ANOS DA BATALHA DO BUSSACO  

O Município da Mealhada e o Exército Português assinalam os 209 anos da Batalha do 

Bussaco com as cerimónias militares e protocolares e o concerto pela Orquestra 

Ligeira do Exército, dia 27 de setembro, na Mata do Bussaco e no Luso.  

Os 209 anos da Batalha do Bussaco serão assinalados no próprio dia do aniversário, com o 

hastear das bandeiras dos países envolvidos do conflito - Portugal, Reino Unido e França -, 

seguindo-se o cortejo histórico-militar e religioso do Museu Militar ao Terreiro do Monumento 

e, nesse local, acontece a demonstração da força militar, a missa campal e a cerimónia de 

homenagem aos mortos.  

À noite, no Luso, pelas 21h30, na Alameda do Casino, realiza-se um concerto da Orquestra 

Ligeira do Exército na Alameda do Casino.  

A Batalha de Bussaco foi travada durante a Terceira Invasão Francesa, no decorrer da Guerra 

Peninsular, na Serra do Bussaco, a 27 de setembro de 1810. De um lado, em atitude 

defensiva, encontravam-se as forças anglo-lusas sob o comando do Tenente-general Arthur 

Wellesley, Duque de Wellington. Do outro lado, em atitude ofensiva, as forças francesas 

lideradas pelo Marechal André Massena, que foram obrigadas a recuar. Esta batalha foi fulcral 

para a derrota final do franceses nas Linhas de Torres.  

Orquestra Ligeira do Exército 

Com sede no Centro Militar de Electrónica em Paço de Arcos, a Orquestra Ligeira do Exército 

iniciou as suas atividades em 1976. A sua estrutura, em género Big-Band, é composta por 

cinco saxofones (flauta, clarinete), quatro trompetes (fliscorne), quatro trombones, dois 

teclados, duas violas, bateria, percussão e três vocalistas. Possui dois registos discográficos, 

sendo o último gravado num espectáculo ao vivo na Aula Magna da Reitoria da Universidade 

de Lisboa. A Orquestra Ligeira do Exército está agraciada com a Medalha de Serviços 

Distintos grau Ouro. 

 

Programa 

27 de setembro  



 
 

 
 

09h l Terreiro do Monumento 

Hastear das bandeiras nacionais de Portugal, Reino Unido e França, com a presença da 
Fanfarra e militares fardados à época da Guerra Peninsular 

 

09h30 l Palace Hotel do Buçaco 

Receção às entidades 

 

10h l Museu Militar do Buçaco / Terreiro do Monumento 

Cortejo histórico-militar e religioso  

 

10h20 l Terreiro do Monumento  

Força Militar pronta 

Continência a AE, que preside à cerimónia 

Missa campal  

Cerimónia de homenagem aos mortos  

Deposição de coroa de flores 

Oração pelo capelão 

Palestra alusiva à Batalha do Buçaco 

Regresso do cortejo histórico-militar e religioso 

Visita ao Museu Militar do Buçaco 

 

Concerto com a Orquestra Ligeira do Exército 

21h30 l Alameda do Casino l Luso 

 

 

Mealhada, 2 de setembro de 2019 


