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Já pode conhecer mais sobre as Freguesias do Concelho da Mealhada

FUNDAÇÃO LUSO INAUGURA EXPOSIÇÃO 

“CULTURA E TRADIÇÕES DO CONCELHO DA MEALHADA”

Representante da Junta de Freguesia de Vacariça, Junta de Freguesia do Luso,  União de Freguesias

da Mealhada (Ventosa do Bairro e Antes), Vice Presidente da CM Mealhada, Junta de Freguesia da

Pampilhosa, Presidente da Fundação Luso, Junta de Freguesia  de Casal Comba e Junta de

Freguesia de Barcouço

Desde 2011 que a Fundação Luso organiza anualmente uma exposição no
Casino do Luso com uma adesão de milhares de visitantes. Assim foi na
primeira edição, sob o tema “Luso: Água Puríssima de Charles Lepierre”; em
2012 com  “Os 160 anos da Sociedade da Água de Luso”; “Termas de Portugal”
em 2013; “Ecossistema Florestal da Serra do Bussaco e o Recurso Hídrico da
Água Mineral Natural de Luso” em 2014;  as “Comemorações dos 205 anos da
Batalha do Bussaco” no ano seguinte; em 2016 com a exposição “A Influência
dos Carmelitas Descalços na Construção da Mata do Bussaco”; “Bussaco nas 4
estações do Ano” em 2017 e, no ano passado sob o tema “Convento de Santa
Cruz do Bussaco”.

A Fundação Luso, na sua vertente Comunidade e em parceria com as Juntas de
Freguesia do Concelho da Mealhada, inaugura hoje no Casino do Luso a
Exposição “Cultura e Tradições do Concelho da Mealhada”, dando a conhecer a
riqueza e diversidade da região, a história, o património cultural e a gastronomia
do Município da Mealhada.

http://mailing.heineken.com/x/?S7Y1sfifa2tsaWT2v8jWEAAA41&X
http://www.webpower-group.com


A Exposição pode ser visitada até dia 15 de outubro e apresenta de forma
simples as especificidades de cada uma das freguesias da Mealhada – Junta de
Freguesia de Barcouço, Junta de Freguesia de Casal Comba, Junta de
Freguesia de Luso, Junta de Freguesia de Pampilhosa, Junta de Freguesia de
Vacariça e União das freguesias da Mealhada (Ventosa do Bairro e Antes).

Dividida em quatro áreas distintas e complementares – História, Cultura,
Gastronomia e Natureza -, a exposição apresenta fotografias e outros objectos
artísticos que desafiam a visitar, conhecer estes locais e viver experiências
únicas na região, muitas das quais ainda por explorar.

A entrada tem o valor unitário de 1 euro, e à semelhança da edição passada, o
valor global de bilheteira reverterá para a recuperação de uma peça de arte
sacra do Convento de Santa Cruz do Bussaco. O horário de funcionamento da
Exposição decorre das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00 de terça a sexta-
feira, e das 15h00 às 20h00 de sábado, domingo e dias feriados.

Mas há mais novidades! Durante alguns fins-de-semana as Freguesias irão
ainda desenvolver diferentes ativações pensadas ao pormenor para
surpreender os visitantes.

“Esta iniciativa visa, uma vez mais, promover as comunidades e as freguesias
da Mealhada onde o Luso se insere, dando a conhecer as suas riquíssimas
especificidades e tradições”, afirma Nuno Pinto de Magalhães, Presidente da
Fundação Luso.

Veja aqui o filme da inauguração da exposição

Sobre a Fundação Luso:

A Fundação Luso tem como objetivo contribuir para o progresso do
conhecimento e da informação relacionados com a água e a saúde humana,
para a preservação do património hídrico e natural do Luso, bem como para o
desenvolvimento sustentável da comunidade desta região. A sua atividade
pretende servir os portugueses e especialmente as gerações futuras.

Caso queira consultar as new sletters da SCC já publicadas, aceda a:

http://w w w .centralcervejas.pt/pt/noticias-media/documentos/new sletters.aspx
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https://youtu.be/6pVX41WclrM
https://youtu.be/6pVX41WclrM
https://www.youtube.com/watch?v=6pVX41WclrM&feature=youtu.be



