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A Mata Nacional do Bussaco é 
uma maravilha de Portugal. A 
sua selecção como uma das 21 
Maravilhas Naturais de Portugal, 
por uma equipa de peritos do foro 
científico, mostra a importância 
deste património que existe no 
nosso concelho. Não foi eleita uma 
das sete primeiras – numa eleição 
que decorreu num processo se-
melhante a um concurso televisivo, 
com a votação a ser realizada por 
telefone, sms ou e-mail – mas a 
sua participação neste evento só 
lhe trouxe triunfos. 

Ganhou projecção e notoriedade, 
foi palco de uma emissão em di-
recto de um conhecido programa 
televisivo, foi notícia em telejor-
nais, saiu nas primeiras páginas 
de jornais de referência, em suma, 
foi amplamente divulgada em 
toda a Comunicação Social, da 
local à nacional. Como se sabe, 
quem não é visto não é lembrado, 
e a mata foi vista. Ganhou media-
tismo. Ganhou visibilidade. E isso 
é meio caminho andado para não 
ser esquecida por todos os que 
têm um papel crucial na sua pre-
servação e conservação.

Milhares de pessoas visitaram-na 
desde o início do ano e continuam 
a fazê-lo. Não nos esqueça-
mos que mais de 2500 pessoas 
abraçaram-na na última das inú-
meras iniciativas de apelo ao voto 

organizada pela Fundação Mata 
do Buçaco. Conseguiu, assim, 
unir esforços em toda a Região 
Centro, entre população e várias 
entidades que mostraram, em 
acções, o carinho que sentem 
por esta imponente mancha flo-
restal de Portugal, que tanto tem 
de riqueza árborea e faunística, 
como de importância histórica e 
de singularidade. 

Quem ouve a palavra Bussaco, 
não só se lembra da majestosa 
mata, mas também da batalha 
que foi travada nesta serra há 
200 anos atrás. Não há ninguém 
no concelho da Mealhada que 
não saiba o significado do 27 de 
Setembro de 1810. A batalha que 
teve lugar na encosta lesta da 
serra, e que opôs o farto exército 
de Napoleão Bonaparte e as 
tropas portuguesas e inglesas, 
sob comando do General Arthur 
Wellesley, é um acontecimento 
marcante na nossa História e 
na vida local. Este ano faz dois 
séculos e, como tal, estamos 
a assinalar esta data de forma 
muito digna.

Entre exposições, conferências, 
concertos, publicações de livros 
e outras iniciativas que decorre-
ram (e vão continuar a decorrer) 
durante o ano, realço a recriação 
da histórica batalha, nos dias 25 
e 26 de Setembro no Luso e no 

editorial

Carlos Alberto da Costa Cabral

Presidente da câmara municipal

Bussaco respectivamente, e as 
cerimónias militares do Exército 
Português no dia 27 de Setem-
bro, que serão presididas pelo 
Senhor Presidente da República, 
Professor Doutor Aníbal Cavaco 
Silva, e que contarão com a 
presença do Ministro da Defesa, 
Professor Doutor Augusto Santos 
Silva, do Chefe do Estado-Maior 
do Exército, General José Luis 
Pinto Ramalho, do Bispo de 
Coimbra, D. Albino Cleto e do 
Duque de Kent, em representa-
ção da Coroa Britânica.

Um momento alto das celebrações 
que iniciámos há meses atrás 
numa organização da Câmara 
Municipal da Mealhada, em cola-
boração com o Estado-Maior do 
Exército, a Academia Portuguesa 
de História, a Fundação Mata do 
Buçaco, a Fundação Luso, a As-
sociação Napoleónica Portuguesa, 
Associação de Aposentados da 
Bairrada e outras associações do 
município. Um programa que se 
estenderá até ao final do ano e que 
conta ainda com um Congresso 
Internacional em Outubro. 

Porque há acontecimentos que 
nos marcaram, que fizeram de 
nós o que somos e que não po-
dem ser esquecidos, têm de ser 
transmitidos às gerações futuras, 
e, por isso, devem ser celebrados 
à sua altura.
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MATA NACIONAL DO BUSSACO

milhares de pessoas 
num abraço 

Mais de 2500 pessoas abraçaram a 
Mata Nacional do Bussaco no dia 5 de 
Setembro. Um dia memorável, que levou 
a população, municípios, instituições 
e várias outras entidades da região a 
aceder ao repto da Fundação Mata do 
Buçaco em prol de um bem comum: a 
promoção da mata nacional, uma das 
candidatas ao título 7 Maravilhas Natu-
rais de Portugal. 

curso de operador 
Florestal  

Doze formandos do curso de Operador 
Florestal, promovido pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
estão em formação na Mata Nacional 
do Bussaco. Os formandos, todos do 
concelho da Mealhada, iniciaram o curso 
em meados de Maio com a componen-
te teórica e prosseguem agora com a 
componente prática, que desenvolvem 
três dias por semana, na mata nacional. 

Visitas-guiadas 
à luz da lua

Dezenas de pessoas participaram nas 
duas visitas-guiadas nocturnas à Mata 
Nacional do Bussaco, organizadas pela 
Fundação Mata do Buçaco, uma em 
Agosto e a outra em Setembro. A lua 
cheia “iluminou” as iniciativas, dando 
oportunidade aos participantes de 
conhecerem a face nocturna da Mata 
Nacional do Bussaco. 

“Verão total” 
foi um sucesso

A edição em directo do “Verão Total” 
a partir da Mata Nacional do Bussaco 
aconteceu no dia 23 de Julho e foi um 
sucesso. O programa, que foi visto ao 
vivo e a cores por centenas de pessoas 
que rumaram aos jardins do Palace Hotel 
do Bussaco, mostrou a milhares de es-
pectadores as potencialidades turísticas, 
culturais e gastronómicas do concelho 
da Mealhada. 

apesar de todo o empenho e 
dedicação da Fundação mata 
do buçaco e da Câmara mu-
nicipal da mealhada, a mata 
nacional do bussaco não foi 
eleita uma das 7 maravilhas 
naturais de Portugal, perden-
do para a Floresta laurissil-
va da madeira na categoria 
de Florestas e matas. mas 
foi igualmente vencedora. 
ganhou pela projectividade 
e notoridade conquistada, 
pela promoção e divulgação 
nos meios de Comunicação 
social, pela forte adesão às 
inúmeras iniciativas que a 
Fundação mata do buçaco foi 
realizando, pelas milhares de 
pessoas que, desde o início 
do ano, a visitaram e conhe-
ceram os seus encantos.

7 maravilhas: mata ganhou visibilidade

“Valeu a pena ser uma das 
21 Maravilhas Naturais de 
Portugal, maravilhas pré-se-
lecionadas por especialistas 
do campo científico. Valeu a 
pena pela notoriedade que a 
mata ganhou, pela divulga-
ção, pela promoção do espa-
ço”, considera o Presidente 
da Câmara da Mealhada, Car-
los Cabral, acrescentando: “A 
nível pessoal, sabendo que a 

votação das 7 Maravilhas era 
feita por processos análogos 
aos concursos televisivos, o 
resultado foi o que eu espe-
rava. Não me surpreendeu”.
“O objectivo da Fundação 

Mata do Buçaco, que era ficar 
entre as 7 Maravilhas, não foi 
alcançado. Mas foi alcançado 
o objectivo da Região Cen-
tro se unir em prol daquela 
que para nós será sempre 

uma maravilha de Portugal”, 
afirmou, por sua vez, o Presi-
dente da Fundação Mata do 
Buçaco, António Jorge Fran-
co, concluindo: “Ganhámos 
muito e, pelas pessoas com 

que fui falando, mesmo nos 
Açores, percebi que milhares 
de pessoas ganharam um 
carinho especial pela Mata 
do Bussaco. Isso é já uma 
vitória”.
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PARQUE DA CIDADE

Fez agora um ano que o con-
celho viu nascer o novo Par-
que da Cidade da mealhada. 
um imponente espaço verde, 
com cerca de 14 hectares, vo-
cacionado especialmente para 
o recreio e lazer da população, 
que representa um investi-
mento de cerca de 2,3 milhões 
de euros. uma obra que veio 
melhorar em muito a qualida-
de de vida dos mealhadenses 
e que, durante este seu ano 
de existência, tem sido palco 
das mais diversas actividades 
realizadas no município.

há um ano ao serviço 
da PoPulação

O Parque da Cidade da Mealha-
da era uma ambição de longa 
data da Câmara Municipal. Uma 
ambição que apenas foi pos-
sível porque, depois de vários 
anos de diligências junto dos 
sucessivos Governo, o anterior 
Executivo Municipal conseguiu 
a propriedade dos antigos Vi-
veiros Florestais. O projecto 
de reconversão em Parque da 
Cidade foi depois elaborado, 
executado e o novo espaço 
verde do município abriu ao 
público a 12 de Setembro do 
ano passado.

A pretensão foi concretizada e 
o município ganhou um espaço 
verde de qualidade, com uma 
área considerável, vocacionado 

sobretudo para o recreio e lazer 
da população. “Valeu a pena 
o esforço! Esta é uma obra 

emblemática da Câmara Muni-
cipal da Mealhada”, afirmou o 
presidente da autarquia, Carlos 

Cabral, na cerimónia de abertu-
ra ao público. “Entendemos que 
esta é uma estrutura fundamen-
tal para melhorar a qualidade de 
vida da cidade, do concelho e 
dos seus munícipes”, concluiu 
o autarca.

Um ano depois e o Parque 
da Cidade é já um espaço 
insubstituível no concelho, re-
cebendo todos os dias dezenas 
de visitantes. Para além das 
infra-estruturas recreativas que 
dispõe, como área desportiva, 
com campos de ténis e outras 
valências, e zona para jogos 
informais, alberga já um centro 
de marcha e corrida e é palco 
de diferentes iniciativas, não 
só de eventos de cariz local e 

mesmo nacional, mas das mais 
variadas actividades educativas 
organizadas pela autarquia, 
sobretudo nas áreas da música, 
do inglês, da educação física e 
da educação ambiental. 

O Parque da Cidade está a ser 
actualmente alvo da segunda 
fase da obra de reconversão do 
espaço. Trata-se da construção 
dos equipamentos previstos no 
projecto, tais como um restau-
rante, uma cafetaria, um centro 
de documentação, um quiosque 
e uma cavalariça de apoio ao 
picadeiro. Uma empreitada que foi 
entregue à empresa Alberto Couto 
Alves, SA por cerca de 366 mil 
euros e que deverá estar concluída 
no último trimestre deste ano. 
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PARQUE DA CIDADE

há um ano ao serviço 
da PoPulação

educação 
em movimento

Mais de 30 iniciativas de Inglês, Música, 
Educação Ambiental e Desporto, que 
preencheram as manhãs de sábado 
de muitas crianças do concelho, desde 
Setembro do ano passado até Julho 
do corrente ano. Iniciativas pedagógi-
cas que procuraram complementar as 
aprendizagens curriculares, totalmente 
gratuitas e realizadas, na sua maioria, ao 
ar livre, no Parque da Cidade da Mealha-
da. Um projecto promovido pela Câmara 
da Mealhada, no âmbito das Actividades 
de Enriquecimento Curricular, que pros-
segue neste ano lectivo.

1ª mega 
caminhada 

A 1ª Mega Caminhada do Município da 
Mealhada reuniu, em Janeiro deste ano, 
mais de 200 pessoas de todas as idades 
e ambos os sexos no Parque da Cidade. 
A prova marcou a abertura do primeiro 
Centro Municipal de Marcha e Corrida 
do concelho, localizado nesse espaço 
verde, sendo que outros dois centros 
vão ainda nascer no município: um no 
Luso e outro na Pampilhosa.

“eu sou Vigilante 
da Floresta” 

Cerca de dois mil alunos de mais de 
noventa escolas do 1º ciclo do Ensino 
Básico espalhadas um pouco de todo 
o país – de Setúbal ao Porto, passando 
por Aveiro, Fafe, em mais 17 vilas e ci-
dades onde o movimento lionístico está 
implantado – juntaram-se no Parque 
da Cidade da Mealhada, no dia 29 de 
Maio, para prestarem uma homenagem 
aos bombeiros de todo o país. Foi a 
festa de encerramento da campanha “Eu 
Sou Vigilante da Floresta” 2009/2010, 
promovida pelos Lions Portugal. 

Festa de final 
do ano lectivo

A festa de encerramento das Activida-
des de Enriquecimento Curricular (AEC) 
juntou perto de 650 alunos do pré-
escolar e 1º ciclo do Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas da Mealhada, 
mais professores e auxiliares, no dia 
16 de Junho, no Parque da Cidade. As 
crianças passaram a manhã em activi-
dades lúdicas e pedagógicas, criadas 
no âmbito das quatro disciplinas das 
AEC: Inglês, Música, Educação Am-
biental e Cidadania e Actividade Física 
e Desportiva. 
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OBRAS MUNICIPAIS

ACESSOS AO CENTrO EdUCATIvO dA PAMPILhOSA – EM ExECUçãO

AVISO

Avisam-se todos os interessa-

dos que, em sessão ordinária 

da Assembleia Municipal de 

Mealhada que teve lugar no dia 

30 de Junho de 2010, foi apro-

vado, sob proposta da Câmara 

Municipal de Mealhada, o Re-

gulamento de Venda de Lotes 

de Terreno da Zona Industrial 

da Pedrulha – 2.ª Fase, que se   

encontra disponível em www.

cm-mealhada.pt.

Mealhada, 13 de Julho de 2010

Presidente da Câmara 

Municipal

Carlos Alberto da Costa Cabral

JArdIM PúBLICO dE ArINhOS – CONCLUídA PONTE dA várzEA – EM ExECUçãO

SEgUNdA fASE dO PArqUE dA CIdAdE - EM ExECUçãO

BAIrrO SOCIAL dO CANEdO  - EM ExECUçãO
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a Câmara da mealhada vai 
assinalar o Centenário da re-
pública com um conjunto de 
iniciativas a decorrer, sobretu-
do, durante o mês de outubro. 
o programa é composto por 
uma exposição de ilustrações 
sobre a temática, um ciclo de 
cinema intitulado “Filmes dos 
Presidentes” e o musical “da 
Coroa ao Cravo”. os 100 anos 
da república serão ainda 
celebrados com a inaugura-
ção do Centro educativo da 
Pampilhosa, a 5 de outubro, 
numa acção conjunta a nível 
nacional (ver caixa). 

As comemorações do Cente-
nário da República têm início 
já no dia 27 de Setembro com 
a exposição “Letras e Cores, 
Ideias e Autores da Repúbli-
ca”, que estará patente na 
Biblioteca Municipal até dia 
11 de Outubro. Uma iniciativa 
promovida pela Direcção Ge-
ral dos Livro e das Bibliotecas, 
que apresenta trabalhos ela-
borados por dez ilustradores 
sobre textos de autores que 
marcaram a cultura literária 
em Portugal no final do século 
XIX e início do século XX.

João Vaz de Carvalho, Afon-

so Cruz, Bernardo Carvalho, 
Marta Torrão, Teresa Lima, 
Rachel Caiano, Jorge Miguel, 
Carla Nazareth, Gémeo Luís 
e Alex Gozblau são os ilustra-
dores convidados a tratar dez 
temas representativos do con-
texto social, político, cívico e 
cultural da época. O resultado 
mostra de que forma a litera-
tura e a arte se podem cruzar 
harmoniosamente, retratando 
esse período fulcral da história 
portuguesa, com incidência, 
claro está, na instauração do 
regime republicano. 

Os 100 anos da República se-
rão ainda assinalados com um 
ciclo de cinema. Quatro ses-
sões gratuitas de filmes eleitos 
por diferentes presidentes da 
República Portuguesa. “O Pia-
nista”, de Roman Polanski, a 
escolha do actual presidente, 
“Il Gattopardo”, de Luchino 
Visconti, (Jorge Sampaio), “O 
Milagre Segundo Salomé”, de 
Mário Barroso (Mário Soares) 
e “Saving Private Ryan”, de 
Steven Spielberg (Ramalho 
Eanes), vão poder ser vis-
tos, pelas 21h30 de todas 
as quintas-feiras do mês de 
Outubro, no Cine-Teatro Muni-
cipal Messias, numa iniciativa 
promovida pela Cinemateca 

Portuguesa.
O musical “Da Coroa ao Cra-
vo”, que subirá ao palco do 
Cine-Teatro Municipal Mes-
sias, no dia 9 de Outubro, 
pelas 21h30, será o ponto 
alto das comemorações. Um 
espectáculo inovador do Gru-
po Coral do Montijo, dirigido 
pelo maestro José Balegas 
Gonçalves, que procura re-
presentar o ambiente político 

e social que se viveu desde o 
fim da Monarquia até à Revo-
lução de Abril. O espectáculo 
tem por base dez quadros 
musicais inéditos, que serão 
cantados e representados pe-
los elementos do Grupo Coral 
do Montijo. A encenação, em 
jeito de “revista à portuguesa” 
e com recurso a elementos 
multimédia, é construída em 
estreita colaboração com a 

equipa do Cinema-Teatro Jo-
aquim d’ Almeida do Montijo.

Todas as iniciativas do pro-
grama de comemorações 
dos 100 anos da República 
promovido pela Câmara Mu-
nicipal da Mealhada foram 
elaboradas em coordenação 
com a Comissão Nacional 
para as Comemorações do 
Centenário da República.

100 ANOS DA REPÚBLICA

Programa de Comemorações Conta Com 
exPosição, CiClo de Cinema e musiCal 

o Centro educativo da Pampilhosa vai 
ser inaugurado no dia 5 de outubro, 
pelas 12h, numa acção de inaugu-
ração simultânea, à escala nacional, 
de 100 novas escolas de Portugal. 
uma iniciativa que decorre no âmbito 
das Cerimónias Comemorativas do 
Centenário da república e que conta 
com a participação do Presidente 
da república, aníbal Cavaco silva, e 
do Primeiro-ministro, josé sócrates, 
que inaugurarão, à mesma hora, duas 
escolas dessa lista de 100.

Às 12h do dia 5 de Outubro, 100 no-
vas escolas ou centros escolares do 
país vão ser inaugurados simultanea-
mente. Uma iniciativa articulada entre 
o Estado e a Comissão Nacional do 

Centenário da República, que preten-
de assinalar a herança histórica deixa-
da pelo republicanismo, reafirmando 
os valores educativos que lhes estão 
associados, de dignidade, liberdade, 
igualdade e justiça para todos. 

Entre as 100 escolas ou centros es-
colares eleitos para esta acção está 
o Centro Educativo da Pampilhosa. 
A nova valência educativa do conce-
lho, que alberga mais de 220 alunos 
que transitaram de seis escolas 
que encerraram com a reorganiza-
ção da Rede Escolar, vai assim ser 
oficialmente inaugurada às 12h do 
dia em que se comemoram os 100 
anos da implantação da República 
Portuguesa. 

CENTrO EdUCATIvO dA PAMPILhOSA INAUgUrA A 5 dE OUTUBrO
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III GALA DAS 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA

os quatro produtos gastronómicos 
do concelho voltaram a estar em 
destaque e a reunir centenas de 
apreciadores na noite de 9 de julho. 
a iii gala das 4 maravilhas da mesa 
da mealhada, que foi conduzida com 
muito humor pelo apresentador joão 
baião, ficou marcada pela apreciação 
do vinho tinto da marca, pela apresen-
tação do novo lote de 2009, e pela 
entrega dos títulos aos 24 candidatos 
deste ano. uma marca que, neste 
terceira edição do evento, mostrou a 
sua solidez e maturidade. 

“Este projecto não pretende ser um 
certame com os produtos da região, 
mas sim uma aposta na valorização 
dos produtos gastronómicos do nosso 
concelho”, referiu a vice-presidente 
da Câmara, Filomena Pinheiro, acres-
centando que “a criação do vinho 4 
maravilhas é uma manifestação do que 
pode ser o projecto”. “Este é o primeiro 
filho do projecto”, concluiu.

A vice-presidente avançou ainda que 
já está lançado um novo desafio para 
a valorização dos produtos gastro-
nómicos do concelho. “Desafiámos a 
Escola Profissional a criar um curso 
de cozinha e outro de mesa e bar. Um 
curso que permita não só o saber fazer, 
mas também o saber servir”, acres-

centou Filomena Pinheiro, realçando a 
importância do “bem servir” para a boa 
imagem da gastronomia do concelho e 
lembrando que esse é um dos critérios 
de avaliação dos candidatos pelo júri 
das 4 Maravilhas.
Já o presidente da Câmara da Mealhada 
encerrou a cerimónia realçando que “este 
é um dos projectos mais relevantes” do 
concelho. “É uma marca que a Câmara 
registou e que apenas alguns, que cum-
prem os critérios do júri, podem utilizar. 
Quando as pessoas vêem este símbolo, 
esta marca, sabem que estes produtos 
são de qualidade. Têm a certeza de esta-
rem a ser bem servidos”, concluiu Carlos 
Cabral, agradecendo a todos os que, 
de uma forma ou de outra, “acreditam e 
apoiam” este projecto.

marCa aPresenta 
mais solidez e maturidade
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III GALA DAS 4 MARAVILHAS DA MESA DA MEALHADA

Pig Parade 
embelezou a cidade

Onze porquinhos de metro e meio, decorados por 
escolas e artistas do concelho com os mais variados 
materiais, embelezaram o espaço ajardinado em frente 
ao Cine-Teatro Municipal Messias durante o dia da 
terceira edição da gala. Uma exposição que começou, 
portanto, no dia 9 de Julho, que permaneceu no exte-
rior até dia 11 de Julho e que transitou depois para a 
sala de exposições do cine-teatro.

“Parabéns a você” foi cantado ao som 
dos desbundixie

O jantar ficou ainda marcado pelo corte do bolo de 
aniversário do projecto, protagonizado pela vice-
presidente da Câmara, Filomena Pinheiro, ao som dos 
“Parabéns a Você”, tocados pela banda Desbundixie, 
e das palmas dos convidados presentes.

Vinho das 4 maravilhas foi saboreado 
durante o jantar

A água, o pão, o vinho e o leitão brilharam ainda no jantar 
de degustação que reuniu cerca de 150 pessoas na ten-
da montada ao lado do Cine-Teatro Municipal Messias. 
Um jantar que ficou marcado pela apreciação do vinho 
das 4 Maravilhas, lote de 2008, criado pelo enólogo 
Rui Reguinga. O seu preço de venda ao público já está 
estipulado (16 euros), mas quem usufruir do cartão da 
marca consegue um bom desconto no produto. 
Entretanto, durante a cerimónia, foi apresentado o vinho 
de 2009, que tem a assinatura do enólogo Anselmo 
Mendes. 
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200 ANOS DA BATALHA DO BUSSACO

a batalha do bussaco está a 
marcar o calendário cultural 
do concelho da mealhada. no 
bicentenário desta importante 
data histórica, a Câmara mu-
nicipal da mealhada preparou 
um programa de comemo-
rações que se estende até 
ao final do ano e que inclui 
várias exposições, concertos, 
lançamento de livros, de selos 
e de um carimbo comemorati-
vo, cerimónias militares, uma 
recriação histórica da batalha 
do bussaco e um Congresso 
internacional. 

batalha vai ser reProduzida a PreCeito 
Por CerCa de 200 reCriadores

O mês de Setembro é o mês 
forte das comemorações, já 
que foi precisamente há 200 
anos, no dia 27, que se travou 
a histórica batalha na Serra 
do Bussaco. E se o mês já 
foi inaugurado, no dia 11 de 
Setembro, com a exposição 
de fotografia “O(s) Rosto(s) da 
Batalha”, do Coronel Ribeiro de 
Faria, e o lançamento do livro de 
Banda Desenhada “A Batalha 
do Bussaco – A Derrota Fatal 
dos Marechais de Napoleão 
Bonaparte”, de José Pires, o 
momento alto do programa 
de comemorações ainda está 
para vir, com as cerimónias 
militares e a recriação histórica 

da batalha. 
A recriação da célebre batalha 
será realizada por cerca de 
200 participantes, oriundos de 
associações napoleónicas de 
vários países. Uma reprodução 
a preceito, com uniformes e 
armamento da época, que 
procura dar a conhecer, tão 
fielmente quanto possível, as 
batalhas e os combates que se 
realizaram. A iniciativa começa 
no sábado, dia 25 de Setembro, 
pelas 17h, com um desfile pela 
avenida central do Luso, ao qual 

se seguirá uma escaramuça no 
mesmo local. No dia seguinte, 
pelas 11h, as portas de Sula 
vão servir de cenário à recons-
tituição da Batalha do Bussaco.

As comemorações prosseguem 
na segunda-feira, dia 27 de 
Setembro, pelas 9h, com uma 
missa campa nos jardins do 
Palace Hotel do Bussaco, à qual 
se seguem, pelas 10h30, as ce-
rimónias militares e protocolares 
do Exército Português, junto ao 
monumento evocativo na Serra 
do Bussaco (ver notícia, pág. 
12). Um momento solene que 
será presidido pelo Presidente 
da República Portuguesa, Aní-
bal Cavaco Silva. À tarde, pelas 
16h decorrerá a apresentação 

dos selos e do carimbo come-
morativo no Convento de Santa 
Cruz do Bussaco.  

O Congresso Internacional so-
bre a Batalha do Bussaco está 
já confirmado para os dias 29, 
30 e 31 de Outubro no Cine-
Teatro Municipal Messias. Uma 
iniciativa que tem o alto patrocí-
nio da Presidência da República 
e que terá um preço simbólico 
de 10 euros. O congresso en-
globa ainda uma série de outras 
acções, como um percurso 
nocturno de recriação da Via 
Sacra pelos Monges Carmeli-
tas, um concerto de Vox Angelis 
intitulado “Lamento em Memó-
ria das Vítimas da Batalha do 
Bussaco” e uma visita guiada 

dos congressistas ao Bussaco.

O programa de comemorações 
dos 200 anos da Batalha do 
Bussaco tem vindo a ser elabo-
rado pela Câmara da Mealhada, 
em colaboração com Estado 
Maior do Exército, a Acade-
mia Portuguesa da História, a 
Associação Napoleónica Por-
tuguesa, a Fundação Mata do 
Buçaco, a Fundação Luso, a 
Associação dos Aposentados 
da Bairrada e outras entidades 
locais. Um calendário rico em 
iniciativas, que pretende assi-
nalar da forma mais nobre um 
acontecimento que não marcou 
só a História de Portugal, mas 
as gentes do concelho da Mea-
lhada e de toda a região. 

“Só daqui a 100 anos se 
comemorará o terceiro 
centenário, portanto 
esta data tem de ser 
devidamente assinala-
da. O 27 de Setembro 
de 1810 é uma data 
inesquecível para nós. 
Não há ninguém do 
concelho que não saiba 
o que ela representou”

fOTOS © COrONEL rIBEIrO dE fArIA

Presidente da Câmara Municipal da Mealhada



11BOLETIM MUNICIPAL • mealhada •

PrOgrAMA

200 ANOS DA BATALHA DO BUSSACO

200 anos da batalha 
do bussaco

exposição de fotografia 
“o(s) rosto(s) da batalha”
da autoria de Coronel Ribeiro de Faria
Data: 25 de Setembro a 31 de Outubro 
Local: Casino do Luso

recriação histórica da batalha 
do bussaco
Data: 25 e 26 de Setembro 
Local: Serra do Bussaco e Portas de Sula
25 de Setembro
17h – Desfile seguido de escaramuça na 
avenida principal do Luso
26 de Setembro
11h – Reconstituição da Batalha do Bussa-
co junto às Portas de Sula

concerto da orquestra ligeira do exército
Data: 25 de Setembro, às 21h30
Local: Alameda do Casino – Luso

exposição cartográfica “as linhas 
de defesa de lisboa durante a guerra 
Peninsular – o terreno e o engenho
pararam a invasão de massena”
Organização: Gabinete de Estudos Arqueológicos da En-
genharia Militar da Direcção de Infra-Estruturas do Exército
Data: 25 de Setembro a 27 de Setembro 
Local: Convento de Santa Cruz do Bussaco
Data: 1 de Outubro a 31 de Outubro
Local: Cine-Teatro Municipal Messias

missa campal
Data: 27 de Setembro, 9h
Local: Jardins do Palace Hotel do Bussaco

cerimónias militares 
e Protocolares do exército 
Português
Data: 27 de Setembro, 10h30
Local: Junto ao Monumento Evocativo na 
Serra do Bussaco

selos e carimbo comemorativos 
dos 200 anos da batalha do bussaco
Data: 27 de Setembro, das 16h às 18h
Local: Convento de Santa Cruz do Bussaco

congresso internacional 
sobre a batalha do bussaco
Organização: Academia Portuguesa de História e Câ-
mara Municipal da Mealhada
Data: 29, 30 e 31 de Outubro
Local: Cine-Teatro Municipal Messias

ensemble da banda sinfónica do exército
Data: 29 de Outubro, 21h30
Local: Cine-Teatro Municipal Messias

concerto: Vox angelis “lamento em 
memória das Vítimas da batalha do bussaco”
Data: 30 de Outubro, 21h30
Local: Convento de Santa Cruz do Bussaco

Visita guiada dos congressistas ao bus-
saco
Data: 31 de Outubro
Local: Bussaco
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A história da Batalha do Bus-
saco foi apresentada em ban-
da desenhada, na tarde do dia 
11 de Setembro, no Convento 
de Santa Cruz do Bussaco, a 
cerca de 150 pessoas. “Tive 
um prazer extraordinário a fa-
zer este álbum”, afirmou o au-
tor do livro, José Pires, acres-
centando: “Eu não conhecia 
a história, nem o Bussaco e 
foi uma grande descoberta”. 

“A Batalha do Bussaco – A 
Derrota Fatal dos Marechais 
de Napoleão Bonaparte” é o 
título da obra, que conta com 

30 páginas e foi editado pela 
Câmara da Mealhada, em 
parceria com a Âncora Edito-
res. “É um livro extraordinário, 
muito rigoroso”, sublinhou o 
Presidente da Câmara, Carlos 
Cabral, salientando a impor-
tância de publicar esta obra 
“para que os jovens de hoje 
passem a mensagem às ge-
rações futuras”. “Estes factos 
não se podem esquecer”, 
insistiu, crente, contudo, que 
“daqui a 100 anos, toda a 
gente do concelho vai conti-
nuar a saber o que é o 27 de 
Setembro”. 

200 ANOS DA BATALHA DO BUSSACO

o Presidente da república, aníbal Cavaco silva, vai presidir às cerimónias militares e protocolares 
das comemorações dos 200 anos da batalha do bussaco, que se realizam na manhã do dia 27 
de setembro, no monumento comemorativo da batalha. o Chefe de estado deverá chegar ao 
bussaco por volta das 10h para presidir às cerimónias, constando ainda no programa uma visita 
ao museu militar do bussaco e a inauguração da exposição “linhas de defesa de lisboa durante 
a guerra Peninsular – a arte e o engenho de Fortificar parou a invasão de massena”, no Convento 
de santa Cruz do bussaco.

Presidente da rePúbliCa 
nas Comemorações do biCentenário

APrESENTAçãO dE áLBUM 
dE BANdA dESENhAdA 
SOBrE A BATALhA dO BUSSACO

8h45 - Hastear das Bandeiras Nacionais (Portugal, Reino 
Unido e França), junto ao monumento comemorativo da 
Batalha do Bussaco

9h - Missa Campal no jardim do Palace Hotel do Bussaco

9h30 - Chegada das entidades convidadas ao Palace 
Hotel do Bussaco (até às 10h)
10h30 – Cerimónia Militar, junto ao monumento comemo-
rativo da Batalha do Bussaco, presidida por Sua Excelência 
Presidente da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva
- Prestação de Honras Militares à Alta Entidade
- Cerimónia de Homenagem aos Mortos
- Discursos (Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, 
General Chefe do Estado-Maior do Exército e Presidente 
da República Portuguesa)
- Desfile das Forças

11h20 – Evocação da Batalha do Bussaco, pelo Coronel 
de Infantaria Américo Henriques

12h - Visita ao Museu Militar do Bussaco e inauguração 
do sistema multimédia

12h30 - Inauguração da Exposição “Linhas de Defesa de 
Lisboa durante a Guerra Peninsular – a Arte e o Engenho 
de Fortificar parou a Invasão de Massena”, apresentada 
pelo Tenente-Coronel José Berger, no Convento de Santa 
Cruz do Bussaco

PrOgrAMA dE 27 dE SETEMBrO:

dIrEITOS rESErvAdOS
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Perto de 100 pessoas estiveram, na noite 
de 30 de Julho, no Casino do Luso para a 
inauguração da mostra documental “A Guerra 
Peninsular e a Literatura”. Uma exposição que 
apresentou ao público obras de referência e 

outras publicações sobre a Guerra Peninsular 
e que pôde ser vista até ao dia 31 de Agosto. A 
noite contou ainda uma conferência de pouco 
mais de meia hora proferida pelo comissário 
da exposição, José Valle Figueiredo, e um 
concerto do Quarteto de Cordas da Orquestra 
Clássica do Centro.
Doze painéis de mais de um metro de altura, 
com obras de referência e outras publicações 
sobre a Guerra Peninsular, assinadas por 
grandes autores portugueses e estrangeiros. A 
exposição retratou, precisamente, a influência 
dessa guerra na literatura. Uma guerra que 
designa o período das Invasões Francesas, que 
tem início no princípio do século XIX e termina 
com a derrota do exército napoleónico em 
1814, e que ficou marcada por uma importante 
batalha, que tanto diz às gentes da Mealhada: 
a Batalha do Bussaco, travada no dia 27 de 
Setembro de 1810.

As comemorações do bi-
centenár io da bata lha do 
Bussaco ar rancaram,  no 
d ia  12  de  Junho,  com a 
abertura ao público de uma 
exposição retrospectiva, na 
sala de exposições do Cine-
Teatro Municipal Messias. 
Uma exposição essencial-
mente bibliográfica, mas que 
também mostrou armamento 
da época, alguma estatuária 
e cartografia militar, fotogra-
f ias do Bussaco e do seu 
património histórico e militar. 
No mesmo dia, a Câmara da 

Mealhada apresentou uma 
reedição fac-similada do livro 
“Guia Histórico do Viajante 

no Bussaco” (3ª edição, de 
1896), da autoria de Augusto 
Mendes Simões de Castro.

A inauguração da mostra foto-
gráfica “O(s) Rosto(s) da Batalha” 
antecedeu a apresentação do 
álbum de banda desenhada. 
Mais de 30 fotografias de várias 
recriações dos combates e bata-
lhas das Invasões Francesas que 
foram realizadas, desde 2004, 
em Portugal, com a assinatura 
do Coronel Ribeiro de Faria. 
Imagens de combates, de quem 
combateu, de figuras de corpo 
inteiro e apenas de rostos e ex-
pressões, tiradas das recriações 
que pretendem retratarem, com 
o maior realismo possível, as ba-
talhas das Invasões Francesas.
“Desde que há recriações em 
Portugal tenho feito recolha des-

sas imagens, de forma a mostrar 
a quem não pôde compare-
cer nessas iniciativas o que se 
passou”, explicou o coronel, 
acrescentando que pretendeu 
“mostrar pontos importantes 
das batalhas que ocorreram na 
época”. “O realismo é a base do 
trabalho”, concluiu o autor da 
mostra, lembrando que, agora, 
vai passar a ter também foto-
grafias da recriação da Batalha 
do Bussaco, iniciativa agendada 
para os próximos dias 25 e 26 
de Setembro.

A exposição pode ser apreciada, 
de 25 de Setembro a 31 de Ou-
tubro, no Casino do Luso.

Mais de 500 pessoas assisti-
ram na noite de 26 de Junho 
a um concerto da Banda Sin-
fónica do Exército nos jardins 
do Palace Hotel do Bussaco. 
Um cenário magnífico, uma 
noite amena, boa música, 

excelentes executantes e uma 
primeira apresentação públi-
ca da composição "Batalha 
do Bussaco", da autoria de 
António Jozé do Rego, muito 
a propósito. Quem assistiu 
aplaudiu, gostou e vibrou. 

200 ANOS DA BATALHA DO BUSSACO

ExPOSIçãO “A gUErrA PENINSULAr E A LITErATUrA”

ExPOSIçãO COMEMOrATIvA 
dOS 200 ANOS dA BATALhA dO BUSSACO

ExPOSIçãO dE fOTOgrAfIA “O(S) rOSTO(S) dA BATALhA”

CONCErTO PELA BANdA SINfóNICA 
dO ExérCITO
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EDUCAÇÃO

o regresso às aulas no con-
celho da mealhada aconte-
ceu, à semelhança do que 
se passou no resto do país, 
na segunda-feira, dia 13 de 
setembro. um início de ano 
lectivo sem sobressaltos, mas 
com novidades. o novo Cen-
tro educativo da Pampilhosa, 
que recebeu alunos de seis 
das oito escolas do 1ºciclo 
do ensino básico do concelho 
que encerraram, e a fusão dos 
dois agrupamentos de esco-
las num mega-agrupamento 
marcaram o arranque do ano 
lectivo 2010/2011.  

Centro eduCativo da PamPilhosa Foi a grande 
novidade do arranque no novo ano leCtivo

O novo Centro Educativo da 
Pampilhosa, que vai ser ofi-
cialmente inaugurado no dia 5 
de Outubro no âmbito das co-
memorações do Centenário 
da República, abriu as portas 
aos mais de 220 alunos do 
1º ciclo do Ensino Básico 
(EB1) na segunda-feira, dia 
13 de Setembro. O dia foi 
para alunos e encarregados 
de educação conhecerem o 
novo espaço educativo do 
concelho e se familiarizarem 
com colegas e professores. 

Os alunos das EB1 da Lendio-
sa, Mala, Carqueijo, Canedo, 
Pampilhosa 1, Pampilhosa 2 e 
Travasso, cujo encerramento 
já estava previsto no proces-
so de reorganização do rede 
escolar, transitaram, assim, 
para o novo equipamento. 
Um espaço que concentra 
10 salas de aula, quatro salas 
para as Actividades de Enri-
quecimento Curricular, sala 
dos professores, secretaria 
e salas de apoio administra-
tivo, instalações desportivas 
cobertas e exteriores, balne-
ários, anfiteatro, biblioteca, 
refeitório e cozinha, ofere-
cendo, assim, as melhores 
condições e os equipamentos 
mais modernos a alunos e 
professores.

A reorganização da rede es-
colar, promovida pelo Gover-
no, levou ainda ao encerra-

mento da EB1 de Cavaleiros, 
com os alunos a transitaram 
para a remodelada escola 
de Barcouço, e da EB1 da 
Vimieira, com os alunos a 
passarem para Casal Comba. 
Uma reestruturação positiva, 
nas palavras da vice-presi-
dente da Câmara, Filomena 
Pinheiro, já que proporcio-
na melhores condições de 
ensino e de aprendizagem 
aos alunos, possibilitando a 
existência de salas por cada 
nível de ensino. Quanto aos 
espaços que encerram, Fi-
lomena Pinheiro reconhece 
ser uma matéria difícil para 
as populações, mas assegu-
ra que esses continuarão a 
ser dinamizados, acolhendo, 
nomeadamente, novos pro-
jectos educativos.

A fusão dos dois agrupamen-
tos de escolas do concelho 
(Pampilhosa e Mealhada) num 
mega-agrupamento (Mealha-
da) é outra novidade no ano 
lectivo 2010/2011. Um novo 

modelo de gestão, centrado 
numa só unidade, que tem 
por fim potenciar uma acção 
mais concertada de todos 
os ciclos de ensino. Uma 
reestruturação que não está 
totalmente concluída, mas 
que Filomena Pinheiro acre-
dita que “será pacífica” e na 
“direcção certa”. 

As declarações da vice-pre-
sidente da Câmara aconte-
ceram na recepção municipal 
aos intervenientes directos 
na actividade educativa do 
concelho, que habitualmente 
decorre antes do arranque 
do ano lectivo. Cerca de 300 
pessoas estiveram presen-
tes nessa cer imónia,  que 
decorreu na sexta-feira, dia 
10 de Setembro, no Cine-
Teatro Municipal Messias e 
que serviu, sobretudo, para 
dar as boas-vindas aos no-
vos professores e promover 
o convívio entre os diferentes 
membros da comunidade 
educativa do município.

Escolas do 1.º ciclo do EB: 10 
-Mealhada
- Luso
- Casal Comba
-Vacariça
-Antes
-Ventosa do Bairro
-Lameira S. Pedro
- Silvã
-Centro Educativo de Pampilhosa
-Barcouço

Jardins de Infância: 12
-Antes
-Casal Comba
- Lameira S. Pedro
- Luso
-Mealhada
-Vacariça
- Ventosa do Bairro
-Vimieira
- Pampilhosa
- Canedo
- Quinta do Valongo
- Carqueijo

Escola Secundária da Mealhada

Escola Profissional Vasconcellos Lebre

rEdE ESCOLAr dA MEALhAdA:
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DESPORTO

fUTSAL: BENfICA ESTAgIOU NO LUSO SELECçãO NACIONAL fEMININA dE BASqUETEBOL 
TAMBéM ESCOLhEU O LUSO PArA ESTAgIAr

BEIrA-MAr TrEINOU NO CENTrO dE ESTágIOS dO LUSO

quatro selecções nacionais de 
hóquei em Patins realizaram 
os seus estágios de prepara-
ção para campeonatos euro-
peus e mundiais no concelho 
da mealhada. mais um ano em 
que o município é a “casa” do 
hóquei em Patins, como tem 
sucedido nos anteriores. 

Os estágios das selecções 
nacionais de Sub17 e Seniores 
Masculinos tiveram início no 
dia 8 de Agosto, no Pavilhão 
Municipal da Mealhada. As 
duas equipas, que passaram 
depois a treinar no Pavilhão 
Municipal do Luso, onde ha-
bitualmente realizam os seus 
estágios, prepararam-se, res-
pectivamente, para o Europeu 

de Northampton, Inglaterra 
e o Europeu de Wuppertal, 
Alemanha. As duas selecções 
classificaram-se em segundo 
lugar nos campeonatos eu-
ropeus.

No primeiro dia de Setembro, 
o Luso acolheu outras duas 
selecções: a Selecção Nacional 
Sub20 e a Selecção Nacional 
Sénior Feminina. Os sub20 
prepararam-se para o Campe-
onato Europeu de Viareggio, na 
Itália, que decorre de 20 a 25 de 
Setembro, enquanto as rapari-
gas prepararam-se para dar o 
seu melhor no Campeonato do 
Mundo de Seniores Femininos, 
que este ano se realiza em terras 
espanholas.

a vila do luso foi, mais um 
ano, o local escolhido pela 
equipa de Futsal do sport 
lisboa e benfica para a re-
alização do seu estágio de 
preparação para a temporada 
2010-2011. o plantel encarna-
do, agora sob o comando de 
Paulo Fernandes, chegou no 
dia 7 de agosto e treinou no 
Pavilhão municipal do luso 
até ao dia 22 de agosto. a 
comitiva foi recebida pelo exe-
cutivo municipal nos Paços do 
Concelho.

“Todos os anos somos visitas 
assíduas e é sempre com mui-
to gosto que estamos aqui”, 
afirmou o secretário técnico do 
Benfica, João Pedro Ferreira. 

“Já começámos a criar laços 
familiares com a Mealhada. Cá 
estaremos nos próximos anos”, 
concluiu o secretário técnico 
do clube. 

“Foi com muito regozijo que vos 
vimos tornarem-se campeões 
europeus”, afirmou o presidente 
da Câmara, entregando ao re-
presentante do clube uma pla-
ca comemorativa desse título. 
Carlos Cabral acrescentou que 
é um prazer ter a equipa a esta-
giar todos os anos no concelho. 
“Obrigado e venham sempre. 
Contem sempre connosco”, 
afirmou, agradecendo ainda à 
Casa do Benfica da Bairrada 
por ser o elo entre a autarquia 
e o clube.

O Luso também foi o local 
escolhido pela Selecção Na-
cional Feminina de Basquete-

bol para a realização do seu 
estágio, que decorreu de 24 a 
28 de Julho. A equipa regres-

sou, assim, à vila termal, onde 
realizou os seus treinos de 
preparação para o Campeo-
nato da Europa, Divisão B, no 
Pavilhão Municipal do Luso. 

O vereador do Desporto da 
Câmara Municipal foi dar as 
boas-vindas à selecção de Ri-
cardo Vasconcelos e recebeu 
das mãos da capitã Sara Filipe 
uma camisola autografada por 
todas as atletas. Júlio Penetra 
retribuiu com a entrega de 
uma medalha do município e 
focou a importância de voltar 
a ter no concelho a selecção 
nacional, garantindo que te-
rão sempre todo o apoio da 
autarquia. 

O Sport Clube Beira-Mar tam-
bém estagiou no Luso. A for-
mação auri-negra começou o 
seu tradicional estágio de pré-
época no Centro de Estágios 
do Luso no dia 19 de Julho 
e permaneceu na vila até ao 
dia 24 de Julho. Recorde-se 
que o Beira-Mar garantiu, a 
época passada, a par com o 
Portimonense, o regresso à 
Primeira Liga de Futebol.

seleCções naCionais de hóquei em Patins 
realizaram estágios no ConCelho
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a roda viva - loja social do 
município da mealhada vai 
abrir as portas ao público às 
17h do dia 6 de outubro. um 
serviço direccionado para as 
famílias carenciadas do con-
celho, que já está em funcio-
namento há cerca de um ano 
no gabinete de acção social 
da Câmara municipal, mas 
que ganha agora um espaço 
físico nas antigas instalações 
da meagri que, entretanto, 
foram requalificadas. 

A Loja Social é um projecto 
da Câmara da Mealhada que 
tem como objectivo suprir as 
necessidades imediatas das 
famílias carenciadas do con-

celho, através da doação, por 
particulares ou empresas, de 
produtos usados que já não 
necessitem. Um serviço que 
visa uma melhor articulação 
entre quem pretende dar e 
quem precisa de receber e 
que se apoia numa rede de 
aderentes composta por enti-
dades que integram o Centro 
Local de Acção Social e que 
promovem a realização e di-
vulgação de campanhas de 
angariação. 

A ideia é que quem tenha 
e não precise dê e quem 
não tenha e precisa receba, 
sempre mediante um pro-
cesso de avaliação e inves-

tigação social que garanta a 
boa utilização dos produtos 
que forem sendo doados. 
Pretende-se, assim, fomentar 
a participação dos munícipes 
na resolução dos problemas 
sociais, garantindo-lhes que 
o seu contributo será entregue 
a quem realmente necessita. 
Afinal, roupa, calçado, livros, 
brinquedos, móveis, electro-
domésticos e muito outros 
materiais que algumas famílias 
e empresas já não precisam 
vão fazer toda a diferença 
para as famílias carenciadas 
do concelho. 

Apesar de só agora ganhar um 
espaço físico, o projecto tem 
já cerca de um ano. O tempo 
necessário para a requalifi-
cação do espaço das anti-
gas instalações da MEAGRI, 
para a concepção de toda a 
documentação de suporte à 
gestão administrativa e para 
a realização do diagnóstico 
social necessário ao eficaz 
funcionamento do projecto. 
Foi também um ano de reco-
lha, triagem e selecção dos 
bens doados e, até à data, 
as doações têm sido muitas, 
havendo já bastante material 
para distribuir.

Os dias de funcionamento da 
loja ainda não estão definidos, 
uma vez que o atendimen-
to ao público irá funcionar 
em regime de voluntariado. 
Sabe-se sim que o espaço 
começará por funcionar às 
terças e quintas-feiras, das 17h 
às 19h30, e aos sábados das 
10h às 12h30. Todos os que 
tenham interesse em efectuar 
doações, em serem voluntários 
ou simplesmente em saberem 
mais informações sobre o pro-
jecto poderão fazê-lo junto do 
Gabinete de Acção Social da 
autarquia ou através do número 
de telefone 231 281 204.

o Chef Chakall vai estar a cozinhar 
ao vivo na mealhada, pelas 15h do 
próximo dia 23 de outubro, numa 
auto-caravana que vai ficar parada 
em frente ao edifício da Câmara 
municipal. a iniciativa insere-se na 
digressão que o cozinheiro argenti-
no tem vindo a fazer pelo país, para 
divulgar o seu projecto Portugal 
revisitado, que tem como objectivo 
criar novas receitas com produtos de 
cada região.

O concelho da Mealhada será local 

de paragem do conhecido cozinheiro 
argentino Chakall, no sábado, dia 23 
de Outubro. A auto-caravana do chef 
vai ficar estacionada em frente ao 
edifício da Câmara Municipal, onde 
estarão também instaladas cadeiras 
para todos os que quiserem ver o co-
zinheiro a elaborar novas receitas com 
os produtos desta região. Um desafio 
que se insere no seu projecto Portugal 
Revisitado, que o chef tem vindo a 
apresentar por todo o país.

A auto-caravana arrancou em Maio 

e já passou por vários concelhos da 
Região Centro, como Coimbra, Aveiro, 
Viseu e Castelo Branco. No total, são 
24 municípios que serão percorridos 
em 12 fins-de-semana. Ao longo do 
circuito, o chef Chakall cozinhará numa 
auto-caravana “especialmente adap-
tada para o efeito, com uma cozinha 
incorporada”, como pode ler-se no 
site oficial do Portugal Revisitado. O 
famoso cozinheiro deverá apresentar 
uma sopa, um prato principal e uma 
sobremesa, todos elaborados com 
ingredientes locais.

loja soCial vai abrir no dia 6 de outubro

ChEf ChAkALL vAI COzINhAr AO vIvO NA MEALhAdA 


