CONTEUDO - Freguesia
GEOGRAFIA

A Vacariça é sede de Freguesia com área de 177 hectares a pertencem actualmente mais 9 lugares: Carreira, Lameira de S.
Geraldo, Lograssol, Pego, Quinta do Vale, Vacariça, Quinta do Valongo, Santa Cristina e Travasso.
A freguesia da Vacariça, situa-se no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro a 18km de Coimbra e a 45 de Aveiro, junto a serra
Buçaco.
Confronta com as freguesias de Luso e Mealhada a norte, Casal Comba a este, Pampilhosa a sul e Luso e Botão a oeste.
Localizando-se a Freguesia de Vacariça no Concelho da Mealhada, com boas acessibilidades, rodoviárias e ferroviárias, perto de
Coimbra e de Aveiro, podemos afirmar que existe pouco desemprego nesta Freguesia.
Para além disso na própria Freguesia, existem industrias importantes, que contribuem para o empregabilidade e o desenvolvimento
desta região, salientando-se entre elas a Sociedade da Água do Luso (engarrafamento de águas- ÁGUA DO LUSO (aqui fazer um
link para o símbolo das 4 MARAVILHAS DA MEALHADA – está no site da CMM), localizada na Vacariça e a Cinca (cerâmica) ,
localizada no Travasso.
Para além da agricultura, através do cultivo de produtos cerealifícos, e da vitivinicultura – onde se destaca a Quinta do Valdoeiro, na
Quinta do Valongo, pertencente às Caves Messias, destacamos também a restauração - , bem como outro tipo de actividades tais
como empresas de transporte de mercadorias, e de comércio.
Caracteriza-se por ser uma freguesia na sua maioria de cariz agrícola, destacando-se a vitivinicultura, a produção de milho e outros
produtos hortícolas, a produção de azeite e a silvicultura.
Na vitivinicultura tem destaque a Quinta do Valdoeiro,, situada na Quinta do Valongo, propriedade das Caves Messias na Mealhada.
No sector industrial destacamos a Sociedade da Água de Luso, localizada na Quinta do Cruzeiro- Vacariça, onde se procede ao
engarrafamento da Água de Luso e Água do Cruzeiro.
No Travasso está localizada uma outra unidade industrial de grande importância- que é CINCA- produção cerâmica.
Outras actividades económicas:
Comércio;
Transportes de mercadorias;
Restauração
Leitão à Bairrada

