
N.º 10-11  | 2.ª Série       Fev. - Julho 2016 Distribuição Gratuita | ISSN - 2183 - 2544 

Ontem e Hoje 

 

Ficha Técnica 

Direção 

José Simões 

Edição 

Olga Prada 

Propriedade 

Junta de Freguesia de Amoreira 

Criação Gráfica e Paginação 

Olga Prada 

 

 

Colaboraram neste número: 

Adriana Moleiro 

Álvaro Carvalho (fotografias Festival da Ginja) 

António Rodrigues 

Cláudia Pereira 

Fernando Leitão 

Guildas Aureas 

Hugo Henriques 

Telmo Oliveira 

 

 

 

 

Periodicidade 

Trimestral 

Tiragem 

200 exemplares 

Impressão 

GTO 2000 - Sociedade de Artes Gráficas, Lda  

 

 

Distribuição Gratuita 

Depósito Legal n.º  379006/14  

ISSN - 2183-2544  

 

 

 

Junta de Freguesia da Amoreira 

Praça Dr. Azeredo Perdigão n.º 1, 2510-408 Amoreira - Óbidos 

Tel. 262 969 334 | Fax 262 969 002 

freg.amoreira.obd@sapo.pt  

http://www.freguesiadeamoreira.pt 

Soluções da edição anterior da rúbrica Onde Fica?: 

A fotografia apresentada na edição anterior representa a  

Pata do Boi, no caminho para Pedreira. 
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Editorial 

José Simões 

Presidente da Junta de Freguesia 

Informação Institucional 

Poetas Populares 

Caros Fregueses, 

Realizou-se o 3.º Festival da Ginja. 

Este evento visa promover a nossa 

Freguesia, a agricultura, a gastrono-

mia, a ginja, produto produzido es-

sencialmente na Região Oeste e ao 

mesmo tempo dinamizar a criativida-

de dos nossos artesãos, o comércio 

e a indústria local. 

De ano para ano, constatamos que 

este evento está mais conhecido, 

mais consolidado. Quero agradecer a 

todas as pessoas que nos ajudaram 

na realização deste Festival e dizer 

que estamos já a trabalhar para o 

próximo. 

Esperamos contar com o vosso 

apoio e estamos abertos a sugestões 

da vossa parte. 

Obrigado. 

A cultura e a memória coletiva dos 

lugares constroem-se com a partici-

pação de toda a comunidade. Com 

este pensamento bem presente par-

tilhamos nesta edição um poema 

que resultou de um projeto desen-

volvido no ano letivo 1998/99, com o 

apoio das Câmaras Municipais de 

Caldas da Rainha e de Óbidos. Este 

projeto, Fomentar Expressões da 

Tradição Oral, “foi sendo criado a 

partir das atividades de animação 

com as nossas comunidades, cuja 

cultura era muitas vezes associada 

ao Poeta da aldeia ou ao Rancho 

Folclórico. Constatámos a riqueza 

desses conhecimentos e a urgência 

em guardá-los, antes que a tradição 

se perdesse com o desaparecimen-

to dos seus autores.”, escreveu a 

organização do projeto. E assim 

nasceu o livro Poetas Populares, do 

qual extraímos o seguinte poema de 

autoria de Lurdes Santos: 

Amoreira 

Pertence ao concelho de Óbidos 

Esta bela freguesia. 

Deve ser das mais bonitas 

Do distrito de Leiria. 

 

As casas muito branquinhas 

Rodeadas d’alecrim 

E moças muito formosas 

Como rosas de jardim. 

 

Bem vestidas e calçadas 

Decididas e brejeiras. 

Venham vê-las tão airosas 

À sombra das amoreiras. 

 

Ó árvore tão sagrada, 

Quem seria que a plantou 

Que d’amoras não tem nada 

Só o nome lhe ficou. 

 

Casinhas apalaçadas 

Bairristas como ninguém. 

 

Ruas limpas, bem cuidadas 

Só Amoreira é que tem. 

Lurdes Santos 

Poetas Populares 

1998/99 

Caldas da Rainha e Óbidos 

Telmo Alexandre Oliveira 

22 Anos 

O que mais gosta na vivência da Amoreira 

É certamente o parque, junto ao rio, derivado a ser um espaço comum, verde e ter um espaço para as crianças     

poderem brincar livremente. 

O que menos gosta na Amoreira 

É quando chego à noite (21h), e está tudo fechado e não se vê ninguém na rua, parece uma aldeia muito pobre que 

na realidade não o é. 

Que projeto gostaria de implementar na Amoreira 

Um projeto que eu implementaria na Amoreira seria mais atividades durante o ano, para toda a população, para    

dinamizar a terra, mas também para termos mais contacto com todos da terra. Falo de atividades de uma parte     

organizacional como também participativa. 

Como gostaria que a Amoreira fosse daqui a 20 anos 

Gostava que a Amoreira daqui a 20 anos fosse conhecida a nível nacional, de grandes dimensões, com mais ativida-

des, com mais população e que toda a população contribuísse um pouco mais para que seja bem reconhecível. 

Interesses 

Jogar futebol, ir para a praia, voluntariado nos bombeiros, sair com os amigos, 

viajar, dinamizar atividades. 

Local preferido na Freguesia 

A Praça. 

Perfil Jovem 

Áreas de Reabilitação Urbana 

Os proprietários de edifícios antigos 

(com 30 ou mais anos) ou de espa-

ços e unidades industriais abando-

nadas podem ter acesso a apoios 

para a reabilitação destes edifícios, 

para fins de habitação própria, ativi-

dades económicas ou equipamentos 

coletivos. 

Este apoio é abrangido pelo Instru-

mento Financeiro para a Reabilita-

ção e Revitalização Urbanas, criado 

no âmbito do Portugal 2020, e tem 

como objetivo a reabilitação e revita-

lização urbanas, incluindo a promo-

ção da eficiência energética, em 

complementaridade, na reabilitação 

de habitações para particulares. 

Os apoios são concedidos através 

de produtos financeiros, criados 

especificamente para este efeito 

pela banca comercial, a disponibili-

zar com condições mais favoráveis 

do que as condições de mercado, 

sendo confináveis a operações den-

tro das Áreas de Reabilitação Urba-

nas definidas pelos Municípios. 

Para mais informações os interessa-

dos devem dirigir-se à Junta de Fre-

guesia, por email 

freg.amoreira.obd@sapo.pt,        

telefone 262 969 334, ou na sede. 
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À conversa com... 

... Sr. Fernando Horta 

Sociedade e Cultura 

No dia em que chega à Amoreira, 

depois da sua longa viagem, já ao 

final do dia, o Sr. Fernando Horta 

recebe-me com grande cordialidade 

na sua casa. 

É um curioso sobre a história da 

Amoreira, recolhendo tudo o que 

encontra nos arquivos sobre a terra 

que o viu nascer no ano de 1938. 

Revela que a sua primeira memória 

desta linda aldeia é ao colo de sua 

avó, quando tinha apenas 2 anos. É 

neste registo de relembrar boas me-

mórias, com uma grande capacidade 

de recriação, que o Sr. Fernando 

Horta vai falando com paixão sobre 

a sua vida. Os seus olhos refletem 

uma vida preenchida que se vai de-

senrolando perante mim como uma 

película de um filme antigo. 

Frequentou a escola primária comer-

cial em Caldas da Rainha, tendo 

posteriormente estudado no Colégio 

Ramalho Ortigão, na mesma cidade, 

deslocando-se de bicicleta da Amo-

reira até à escola. Estudou até aos 

18 anos, permanecendo até essa 

idade na aldeia, altura em que se 

alistou na aviação, tendo iniciado a 

sua aprendizagem na base de S. 

Jacinto, em Aveiro. Em cada base 

era desenvolvida a aprendizagem de 

aviação de um tipo diferente de avi-

ões, conta o Sr. Fernando Horta. 

Quando iniciou a guerra em Angola 

estava há 3 anos em S. Jacinto. Co-

mo muitos outros foi obrigado a ir 

para a guerra. Em Angola, recorren-

do às suas habilitações de aviador, 

participava em missões de transpor-

te de feridos, de comida e de correio, 

mas também tinha de fazer outro tipo 

de intervenções no terreno, como 

por exemplo incendiar o capim. Por 

vezes era destacado com alguns 

colegas para aeródromos pequenos, 

onde permaneciam 5 a 10 dias, fi-

cando ao comando do exército. 

O Sr. Fernando Horta ficou em An-

gola durante 1 ano, tinha 23 anos 

quando regressou à Amoreira. Ainda 

antes de emigrar para a Alemanha, 

onde viveu alguns anos, foi profes-

sor de matemática num colégio em 

Porto de Mós. Em 1966 vai viver 

para a Bélgica, país de origem de 

sua esposa, onde constitui família e 

estabelece um novo lar. 

Embora tenha vivido grande parte da 

sua vida fora da Amoreira é visível o 

seu orgulho pelas vivências que aqui 

passou e pelas marcas dos seus 

antepassados que ainda permane-

cem na aldeia. “O que chamamos de 

Bairro dos Hortas está relacionado 

com a sua família?”, pergunto eu 

com curiosidade. E o Sr. Fernando 

Horta vai referindo, “aquele terreno 

era do meu avô e por isso é que o 

bairro ficou com esse nome. Após a 

sua morte a propriedade foi sendo 

dividida com o passar dos anos e 

das sucessivas partilhas.” 

Dando espaço ao seu interesse e 

curiosidade pela história desenvol-

veu, num trabalho de uma vida, uma 

notável pesquisa sobre a família 

Horta, da Amoreira, pesquisando em 

registos das paróquias e arquivos. 

Partilha com algum orgulho “o pri-

meiro Horta nasceu na Amoreira em 

1717”. 

Regressando a algumas memórias 

da sua infância, relembra que na 

padaria do seu avô (sobre a qual já 

publicámos um texto de sua autoria 

na edição n.º 5), ajudava a tirar o 

pão do forno e a vender o pão, antes 

de ir para a escola. Perguntei ao que 

brincava na sua infância, ao que o 

Sr. Fernando Horta indica que joga-

va com uma bola de trapos, ao ber-

linde e ao jogo do botão. 

Olga Prada 

Um filho arrependido. 

Fernando Horta 

13 de fevereiro de 2005. 

José Branco Silveira, homem rico e 

dono de bastantes propriedades, 

faleceu na Amoreira em 1724 

deixando dois filhos e uma filha. 

Um deles, também com o nome de 

José, seguiu a carreira eclesiástica, 

chegou a padre e foi exercer o seu 

ofício para Enxara de Cavaleiros. 

A filha Catarina, já que nestes 

tempos as mulheres estavam mais 

destinadas aos trabalhos 

domésticos, fez um óptimo 

casamento, casando-se com o 

capitão João Lobo de Peniche. 

O mais novo, João, que poderia ter 

ficado em casa e administrar as 

propriedades dos pais, prefere ir 

para longe e tentar a sua sorte. Esta 

parece não sorrir-lhe e em 1698 

escreve desde o Brasil uma carta a 

seu pai. 

Esta carta de um português um 

pouco difícil, aqui vai transcrita: 

‘Meu pai estimarei que estas duas 

regras (linhas o) achem com perfeita 

saude como eu para mim desejo eu 

aqui tenho esta (carta) muito pronta 

às ordens de um portador desta 

Manuel Ferreira que esteve na Ilha 

da Madeira que foi com o senhor 

Luis Cesar que foi para Angola eu 

fico em casa do senhor Dom Joao de 

Lancastre (*) que ele me não quer 

deixar ir embora que eu boa vontade 

tinha de me ir embora que eu estou-

me perdendo sem fazer nada meteu-

me na sua sala estou apercado 

(preso, apertado?) nela desde a 

manhã até à noite bem tenho 

amargado as asneiras que fiz na ilha 

da Madeira assim se lembra de mim 

como pai que me mande alguma 

coisinha que nada tenho e mais não 

quero enfadar (incomodar) mais 

assim o sei, 12 de Julho de 1698 

filho que mais ama assim’ 

*Possívemente será este João de 

Lencastre, que foi governador do 

Brasil em 1694. 

É desconhecida a reação que o pai 

teve ao receber esta carta.  

Passados anos, em 1728, sabe-se 

pelos irmãos, que o João teria 

embarcado numa nau que ia da Baía 

para Buenos Aires, esta foi a pique, 

tendo ‘o dito irmão morrido afogado 

sem fazer testamento nem dele 

haver herdeiro’. 

Não havendo outro herdeiro 

morando na Amoreira, as fazendas 

foram vendidas pelos irmãos e os 

bens móveis leiloados. 

Assim desapareceu a família Silveira 

da Amoreira. 

Meu pay e s.r 

estimarei que estas duas regras achem acim com perfeita saude como heu pera mim deseio heu aque 

tenho esta m.to pronta as ordens de um portador desta he manoel fereira que esteve na ilha da 

madeira que foi pera ingola heu fico en caza do snr dom Joao de lancastro que se me nao quis deixhar 

hir imbora que heu boa vontade tinha de me hir embora que heu estoume perdendo com fazer nada 

meteume na sua sala estou apercado nela de me de pola minham ate noite bem tenho amargado as 

asneiras que fis na ilha da madeira cim se lembre de mim como pai que me mande alguma coizinha 

que nada tenho e com is nao quero emfadar mais acim oje 12 de iulho de 1698 filho que mais ama 

acim 

 

Joao Bravo Solveyra 

O Espaço do freguês tem também a finalidade de 

constituir mais uma forma de comunicação e diálogo 

entre a Junta de Freguesia e a população da fregue-

sia da Amoreira. 

Assim, neste espaço publicaremos as questões que 

os fregueses nos coloquem e as respetivas respos-

tas do Senhor Presidente da Junta de Freguesia. 

Queremos apelar a todos os interessados que nos 

façam chegar as suas questões, diretamente na sede 

da Junta de Freguesia, via email, ou carta. 

As questões serão apresentadas nesta publicação e 

respondidas por ordem da data de receção. 

Aguardamos a participação de todos!  
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Informação Institucional Histórias 

Existe no Bombarral um centro de 

prestação de cuidados de proximi-

dade aos utentes dos concelhos de 

Alcobaça, Bombarral, Caldas da 

Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, 

que visa contribuir para um maior 

conhecimento da necessidade de 

recorrer à Consulta do Viajante an-

tes de efetuar uma deslocação para 

países onde possam contrair doen-

ças evitáveis pela Vacinação Inter-

nacional. 

As consultas de saúde do viajante 

são efetuadas por médicos especia-

listas em doenças infeciosas e em 

medicina tropical (componente via-

gens). 

Sempre que pretender viajar para 

fora da Europa deve dirigir-se a uma 

consulta de saúde do viajante. Se 

viaja com a família, designadamente 

com crianças e idosos, tenha em 

atenção os cuidados especiais de 

que necessitam. 

O Serviço Nacional de Saúde: infor-

ma que: 

- A comida e água contaminada são 

uma das fontes de doença mais 

frequentes para os viajantes. 

(diarreia do viajante, febre tifóide, 

hepatite A). 

- Os insetos são os principais veto-

res de doenças nos viajantes, o 

mosquito infetado, pela picada, pode 

ser uma ameaça em muitos países. 

(malária, febre amarela, encefalite 

japonesa, denque). 

As marcações para a Consulta do 

Viajante e Vacinação Internacio-

nal têm de ser efetuadas previa-

mente. 

Contactos: 

Unidade de Saúde Pública Zé Povi-

nho - Agrupamento de Centros de 

Saúde Oeste Norte; Centro de Saú-

de Bombarral, Rua Dr. Arlindo de 

Carvalho, nº 27, 2540-073 Bombar-

ral, Tel. 262600138 

Consulta do viajante no Bombarral 

“No fim de lugar, há mais uma 

ermida da invocação de Jesus, 

Maria, José. Não é grande, porém é 

muito regular. Em outro tempo era 

de particular, porém, hoje, pertence 

à igreja paroquial. 

Próximo ao lugar da Amoreira se 

encontra a Ferraria, célebre por ter 

sido em outro tempo uma forja ou 

fábrica, em que os Árabes faziam as 

suas armas. Uma memória antiga 

diz que, tendo Afonso Henriques 

conquistado Óbidos e sabendo que 

ao lado do sul, entre os bosques, 

havia uma forja, ali mandara uma 

pequena força, guiada por um 

moiro. Não acharam ninguém, tudo 

tinha fugido, porém encontraram 

ainda alguns morriões, grevas e 

lanças e outros objectos, em 

pequena quantidade, que tudo 

fizeram conduzir para Óbidos. É 

provável que ali houvesse perto 

alguma mina de ferro; hoje só se 

encontra uma grande abundância 

de borras deste metal. Tem-se 

achado neste sítio grande número 

de rebolos de diferentes tamanhos, 

porém de uma pedra tão áspera que 

parece mais servia para cortar do 

que gastar. Acham-se também 

bocados de tijolo, de uma grossura 

de mais de mão travessa e telhas 

também de um tamanho admirável 

e quase com rijeza de pedra. 

Em 18..., se acharam junto ao lugar 

de Amoreira diferentes objectos de 

ouro finíssimo, e eram argolas de 

diferentes tamanhos; botões, 

também, uns maiores, outros mais 

pequenos, porém bastante toscos: 

eram apenas o círculo o por trás 

uma tira do mesmo metal pegado 

nas extremidades, que servia de pé. 

Encontram-se um grande número 

de bocados de ouro de uma e duas 

onças, compridos, e se via que lhe 

tinham já cortado nas extremidades, 

e não deixa dúvidas que isto fosse 

de ourives, assim como do tempo 

dos Árabes. Posto que estes 

objectos fossem encontrados em 

uma encosta, contudo depois se 

conheceu que eles tinham ido nos 

entulhos, que se tinham tirado de 

um pardieiro que não havia 

memória do tempo em que foi 

habitado, estava coberto de hera e 

cheio de silvas; depois de 

desentulhado, só lhes achou o 

pavimento de ladrilho, igual àquele 

que se encontra nas obras dos 

Moiros.” 

 

P. 216 e 217 

Na sequência da publicação nos números anteriores, neste espaço partilhamos os últimos excertos do livro Memó-

rias Históricas e diferentes apontamentos, àcerca das antiguidades de Óbidos, edição da Câmara Municipal 

de Óbidos, abril 2001, onde são apresentadas Histórias da nossa freguesia. Boas leituras… 

O prémio de Mérito e Excelência, promovido pela Junta de 

Freguesia de Amoreira, foi atribuído ao Osvaldo Pedro 

Miranda Nóbrega, aluno que terminou o 12.º ano, no ano 

letivo de 2015/2016, na Escola 2,3/S Josefa de Óbidos. 

Apresentamos as felicitações ao aluno pelo seu exemplar 

desempenho escolar. 

Atribuição do prémio de Mérito 

e Excelência 

Inspeção de pulverizadores 

De acordo com a Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária, bem co-

mo a legislação em vigor, a partir de 

26 de novembro de 2016 só podem 

ser utilizados equipamentos de apli-

cação de produtos fitofarmacêuticos 

que tenham sido aprovados em 

inspeção, com exceção dos equipa-

mentos novos (adquiridos posterior-

mente a 16 de outubro de 2010 e 

que ainda não foram sujeitos à pri-

meira inspeção). 

Estão isentos de inspeção obrigató-

ria os equipamentos utilizados em 

pulverização manual e que compor-

tem barra de pulverização inferior a 

3 metros de largura e os equipa-

mentos que não se destinem à apli-

cação por pulverização (por exem-

plo polvilhadores). 

As inspeções são realizadas por 

Centros de Inspeção Periódica de 

Pulverizadores (Centros IPP) reco-

nhecidos pela Direção Geral de Ali-

mentação e Veterinária. 

No site da entidade está disponível 

a lista de Centros IPP sendo que o 

mais próximo da Amoreira se encon-

tra no concelho do Cadaval, na As-

sociação dos Produtores Agrícolas 

da Sobrena (APAS). 
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Aconteceu 

Mais uma corrida de Galgos na Amoreira 

Na senda do que já tem acontecido 

ao longo deste ano, o dia 3 de Abril 

ficou marcado pela realização de 

mais um evento, mais concretamen-

te, a organização de uma corrida de 

galgos, desta feita levada a cabo 

pela Comissão de Festas da Amo-

reira. O evento, que contou para o 

Campeonato Nacional de corridas 

de galgos, teve lugar no campo de 

futebol do Grupo Desportivo     

Amoreirense, e veio reforçar e   

cimentar a tradição que a localidade 

da Amoreira já começa a ter na 

organização deste tipo de corridas. 

De facto, no dia da prova esteve 

presente um elevado número de 

criadores da espécie, provenientes 

de diversas zonas do país, tendo 

estado presentes na prova mais   

de 80 galgos. Todos os participan-

tes foram unanimes em atribuir um 

elevado selo de qualidade ao  

evento, manifestando interesse na    

participação em futuras edições.  

Tiago Simões 

Acampamento Medieval  

Nos dias 27 e 28 de Fevereiro a 

Amoreira recuou até à Idade Média, 

através da realização de um evento 

de Recriação Histórica denominado 

Quotidianos Medievais, organizado 

pela Associação de Recriação His-

tórica – Guildas Aureas, que teve o 

apoio da Junta de Freguesia local.  

Este evento, que já vai na sua ter-

ceira edição, as duas primeiras rea-

lizaram-se nos castelos de Abrantes 

e de Torres Vedras, pretende levar 

ao público visitante um verdadeiro 

acampamento medieval, com rigor 

histórico e sem entrar pelas fantasi-

as a que muitas vezes infelizmente 

assistimos em alguns eventos com 

pretensões medievais. 

Esta edição, apesar do mau tempo 

que se fez sentir, contou com a 

presença de dezoito recriadores 

históricos, oriundos de diversos 

pontos do país e de dois grupos 

diferentes – Guildas Aureas e Enca-

deamentos, que mostraram ao vivo 

diversos ofícios medievais, como 

por exemplo tiro com arco, costura, 

bordados, fabrico de velas e de 

manteiga e cota de malha, entre 

outros. Foram montadas diversas 

tendas medievais, onde alguns dos 

recriadores pernoitaram e dois pavi-

lhões medievais de grandes dimen-

sões onde se realizaram algumas 

das atividades, como por exemplo, 

jogos de tabuleiro e onde os recria-

dores comiam as suas refeições, 

confecionadas ao vivo e apenas 

com produtos que existiam na épo-

ca, e com receitas e técnicas utiliza-

das na Idade Média. 

Contámos ainda com a presença de 

um grupo musical que não só toca 

música medieval como fabrica os 

seus próprios instrumentos, com 

rigor histórico – Jogralesca, que 

animaram a tarde de Domingo, com 

um pequeno recital e com algumas 

músicas de dança, que foram muito 

bem recebidas por todos, inclusive 

o público presente que também 

dançou num momento bem anima-

do. 

Uma palavra de agradecimento 

para os visitantes, que apesar das 

condições atmosféricas por vezes 

adversas, não deixaram de compa-

recer e interagir com os recriadores, 

mostrando bastante curiosidade nas 

atividades desenvolvidas e na vida 

quotidiana na Idade Média, mencio-

nando sempre que assistiam a uma 

demonstração única e completa-

mente diferente daquilo a que estão 

habituados a presenciar. 

Guildas Aureas 

Sociedade e Cultura 

Experiência Erasmus +. A visão de uma Amoreirense. 

Margarida Silva 

Como aluna da Escola Técnica Em-

presarial do Oeste (ETEO) tive a 

sorte de ser uma das alunas selecio-

nadas para participar no programa 

Erasmus+. Mais concretamente o 

programa Erasmus+ é uma mobilida-

de que seleciona estudantes de di-

versas áreas para poderem realizar 

um estágio profissional no estrangei-

ro. Este ano o país eleito foi Itália, e 

a mobilidade teve a duração de um 

Mês (20 de Fevereiro a 20 de Março)  

Assim foi, no dia 20 de Fevereiro eu 

e mais dezanove alunos e ex-alunos 

da ETEO partimos em direção a Itá-

lia, mais concretamente Roma, para 

começarmos uma nova etapa das 

nossas vidas.  

Confesso que ao início tive um boca-

dinho de medo, pois era a primeira 

vez que ia estar fora tanto tempo e 

ainda por cima num país que me é 

desconhecido, com uma nova cultu-

ra, com novos hábitos, sem a minha 

família por perto, mas passado pou-

co tempo habituei-me a esta nova 

rotina e confesso que me foi bastan-

te fácil adaptar e esquecer qualquer 

tipo de medos e preocupações pois 

sabia que estavam todos muito orgu-

lhosos de mim e só queriam que eu 

aproveitasse ao máximo e desse o 

meu melhor. 

Durante o período de tempo em que 

estive em Roma, fui estagiar para 

uma empresa de viagens, a Easy 

London. Estive acompanhada por 

outra aluna da escola, a Sofia aluna 

do curso de Comunicação Marketing 

Relações Públicas e Publicidade 

bem como pelo meu monitor de está-

gio o senhor Maurizio e a sua assis-

tente Gaia. 

A Easy London é uma empresa que 

se destina a organizar viagens para 

Londres para jovens e adolescentes 

com idades compreendidas entre os 

17 e os 30 anos, para que estes pos-

sam aprender a língua, estudar e 

trabalhar em diferentes áreas profis-

sionais. 

Durante o mês que estive em Eras-

mus em Roma tive a possibilidade de 

ir visitar diversos monumentos, mu-

seus e outros locais com imensa 

história e cultura, de entre eles a 

Fontana di Trevi, o Panteão, o Coli-

seu, o Arco de Constantino, o Caste-

lo Sant'Angelo, a Basílica de São 

Pedro, o Vaticano, a Boca da verda-

de, o Circo Massimo, a villa bor-

ghese, entre outros lugares maravi-

lhosos.  

Tive também a oportunidade de jun-

tamente com outros colegas e pro-

fessores ir a Florença. Florença é 

uma cidade muitíssimo bela, lá tive a 

possibilidade de ir à capela de Santa 

Maria del Fiore, à piazza de Miche-

langelo, ao Batistério de São João, à 

Basílica de Santa Cruz, entre outros 

sítios lindíssimos. 

Foi sem dúvida uma experiência in-

crível e um mês em que deu para 

crescer, amadurecer, fazer amiza-

des, conhecer novos sítios, aprender 

a ser independente e, acima de tudo, 

demonstrar a muitas pessoas que 

consigo fazer as coisas sozinha e 

sem necessitar de ajuda. 

Com esta experiência tornei-me uma 

pessoa diferente, com mais confian-

ça em mim mesma e sem medo de 

fazer as coisas. Sem dúvida que esta 

experiência mudou a minha vida e 

tornou-me uma pessoa diferente e 

com mais confiança. 
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Vidas Partidas. Enfermeiros portugueses no estrangeiro. 

Cláudia Pereira 

Como nasceu a ideia de escrever um 

livro sobre os enfermeiros portugue-

ses que saíram do país? Sendo filha 

de emigrantes, que saíram da Amo-

reira para a Alemanha e retornaram, 

sempre me interessei por saber co-

mo são as diferentes experiências de 

portugueses noutros países. 

Em 2011, no Observatório da Emi-

gração, percebemos que a maior 

parte dos portugueses estava a sair 

para Inglaterra. Porquê este país? 

Quais as caraterísticas destes portu-

gueses? Foi aí que comecei a pes-

quisa sobre este tema e vivi cinco 

meses em Londres a acompanhar e 

a entrevistar 80 portugueses. 

A minha curiosidade começou quan-

do percebi que os enfermeiros pare-

ciam ser muito mais do que os infor-

máticos, gestores, músicos, ou ou-

tros, em Londres. Investiguei as es-

tatísticas e fiquei admirada, o núme-

ro de enfermeiros portugueses não 

era só significativo para o governo 

português, mas também para o de 

Inglaterra: desde 2012 que são a 

segunda principal nacionalidade es-

trangeira de enfermeiros no país. A 

Ordem dos Enfermeiros convidou-me 

a alargar a investigação a enfermei-

ros noutros países e a escrever um 

livro, assim surgiu "Vidas Partidas. 

Enfermeiros Portugueses no Estran-

geiro". 

"Quando terminei o curso já tinha 

emprego em Belfast, na Irlanda do 

Norte. Passei a viver numa casa em 

frente ao mar", disse-me uma enfer-

meira da Marinha Grande. Uma outra 

entrevistada falou de, durante o cur-

so, várias empresas de outros países 

terem ido à universidade com pro-

postas de emprego. Ficou indecisa e 

decidiu-se pela Bélgica, onde em 

2013 os portugueses foram a princi-

pal nacionalidade estrangeira entre 

os enfermeiros. Esta é uma das con-

clusões do estudo, a diferença em 

relação aos restantes qualificados, 

que pesquisam as ofertas de empre-

go do estrangeiro na internet ou des-

locam-se ao país: no caso dos enfer-

meiros são os hospitais e agências 

que vêm recrutá-los diretamente a 

Portugal. A maior parte tiveram o voo 

pago e o alojamento garantido no 

primeiro mês.  

"Trabalhamos 10 colegas da mesma 

turma no hospital da Suíça onde 

estou", revelou outro enfermeiro. Tal 

como outros, não pensa voltar a Por-

tugal, só se tivesse as mesmas con-

dições, não só o salário, mas o horá-

rio e as folgas definidas, onde as 

horas extra que trabalha são pagas, 

ao contrário de quando cá trabalha-

va. Uma enfermeira em França cho-

rou todos os dias durante um mês, 

conseguiu emprego ao segundo dia, 

mas regressou porque não aguentou 

as saudades da família e do namora-

do. Telefonam-lhe todos os anos a 

perguntar se quer voltar. 

Eu não sabia que as funções dos 

enfermeiros variam consoante os 

países. Em Inglaterra, os enfermeiros 

portugueses têm algumas responsa-

bilidades que competem aos médi-

cos em Portugal, lá podem exercê-

las e cá não, e, por isso, sentem-se 

mais realizados. Na Alemanha, para 

a profissão de enfermeiro é necessá-

rio apenas um curso técnico de 12.°

ano e exercem muito menos fun-

ções. 

Emigrar não é um problema, muitas 

pessoas lutaram para hoje podermos 

escolher o país onde queremos vi-

ver. O problema é quando se sai do 

país e não se quer, como acontece 

com alguns enfermeiros.  

Jovens Amoreirenses nas Jornadas Mundiais da Juventude 2016 

As jovens Adriana Moleiro e Marga-

rida Silva estiveram presentes nas 

Jornadas Mundiais da Juventude 

2016, que se realizaram entre os 

dias 26 e 31 de julho, em Cracóvia, 

na Polónia e que contaram com a 

presença do Papa Francisco. 

As Jornadas Mundiais da Juventude 

são um evento religioso que foi insti-

tuído pelo Papa João Paulo II, em 

1985. Com duração de cerca de 

uma semana, promovem eventos da 

Igreja Católica para e com jovens, 

reunindo milhões de católicos de 

todo o mundo. 

O objetivo das jornadas é celebrar e 

aprender sobre a fé católica, de for-

ma a divulgar a doutrina da Igreja e 

construir pontes de amizade e espe-

rança entre continentes, povos e 

culturas, compartilhando a vivência 

da espiritualidade. O evento é reali-

zado numa cidade escolhida pelo 

Papa. As maiores concentrações 

das Jornadas Mundiais de Juventu-

de aconteceram em Manila (1995) e 

no Rio de Janeiro (2013), eventos 

em que participaram cerca de 4 mi-

lhões de pessoas. 

Embarcámos rumo a Cracóvia no 

passado dia 24 de julho, 2 jovens da 

Amoreira com outros 13 das paró-

quias de Óbidos e mais de 7000 de 

todo o país, ao encontro do Papa 

Francisco. Mal sabíamos que, para 

além do Santo Padre, íamos encon-

trar mais 2 milhões de jovens do 

mundo inteiro que amam Jesus co-

mo nós! 

Ao chegar, o nosso grupo de Óbidos 

ficou dividido por casas de famílias, 

com 2/3 pessoas em cada casa. 

Inicialmente foi muito inquietante 

porque fomos avisados de que a 

maior parte das famílias de acolhi-

mento só falava polaco! Por experi-

ência própria, fiquei muito angustia-

da e logo a pensar como iria comu-

nicar com a senhora que me aco-

lheu, e à Margarida. Mas quando a 

conhecemos tudo se tornou fácil e 

claro. A senhora não falava nem 

sequer inglês e nós tínhamos aca-

bado de aprender o básico do pola-

co (bom dia e obrigado), portanto a 

tudo o que ela nos dizia e oferecia 

utilizávamos essas palavras. De-

pois, a cada manhã, para podermos 

contar como tinha corrido o dia ante-

rior no centro de Cracóvia fazíamos 

gestos, teatros e desenhos; e ainda 

utilizámos o jornal diário da cidade 

para comunicar pelas imagens. No 

dia da despedida oferecemos-lhe 

um livro sobre Óbidos, em portu-

guês, mas com imagens; e ela ofe-

receu-nos um porta-chaves de Cra-

cóvia. E entre muitas lágrimas e 

sorrisos, descobrimos que não é 

preciso falar a mesma língua para 

tocar e deixar-se tocar no coração. 

Basta escancará-lo a Cristo e àquilo 

que Ele providencia, tal como nos 

dizia São João Paulo II! 

Os dias das Jornadas Mundiais da 

Juventude foram muito intensos, 

muito duros fisicamente, mas tao 

ricos espiritualmente e tão cheios de 

Jesus! É maravilhoso ver como há 

tantos jovens com vontade de seguir 

Jesus nos dias de hoje! Fomos 2 

milhões por causa de 1! Por causa 

de 1 que morreu há 2000 anos. Será 

que morreu mesmo? Acho que a 

expressão da fé que vivemos nestes 

dias não deixa margens para dúvi-

das de que Ele está aqui, de que Ele 

está no meio de nós, de que Ele é 

todo misericórdia! E o desejo do 

nosso coração não é outro se não 

aprender d'Ele mesmo a sermos 

também instrumentos da Sua miseri-

córdia, como referiu o D. Orani nu-

ma das catequeses. 

Gostava ainda de deixar um agrade-

cimento especial, em nome do gru-

po, a toda a comunidade, pela gene-

rosidade na partilha de bens, que 

nos permitiu a todos viver esta expe-

riência tão enriquecedora. 

O testemunho de Adriana Moleiro... 
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Terceiro Festival da Ginja de Óbidos, 

na aldeia de Amoreira 

António Rodrigues* 

Junta de Freguesia 

Decorreu nos passados dias 16, 17, 18 e 19 de Junho o Terceiro 

Festival da Ginja de Óbidos que trouxe plena animação à nossa 

aldeia de Amoreira. 

Na natural evolução dos anos anteriores a decoração das ruas 

exibiu ainda mais flores (este ano mais de cem mil) e ofereceu 

aos visitantes magia, cor e beleza. 

O evento de acesso livre, como sempre, foi um espaço de festa 

em que as ruas estiveram cheias de gente da zona e, desta vez, 

com muita afluência oriunda de zonas mais remotas. Registámos 

mais visitantes vindos de longe que nos anos anteriores, o que 

significa o reconhecimento alargado deste evento. 

Um número destacado de expositores ofereceram artesanato e 

gastronomia, com natural destaque para a doçaria regional, com 

especial incidência nas confecções à base de ginja. 

A oferta gastronómica teve lugar mais destacado nos restauran-

tes que registaram elevadíssima procura. Quem nos visitou teve 

a oportunidade de conhecer melhor as nossas actividades atra-

vés das oficinas diversas que funcionaram no circuito e nas visi-

tas guiadas aos ginjais e à fábrica de transformação. 

Diversas animações percorreram as ruas da Amoreira com músi-

ca popular permanente e tiveram lugar espectáculos de música 

ao vivo, que foram momentos altos do Festival. Cabe um mereci-

do destaque para o desfile de moda que, como sempre sucede é 

alvo do maior interesse por parte dos visitantes e que este ano, 

com uma temática dirigida à magia do cinema, reafirmou o apre-

ço geral. 

Perante o muito positivo balanço geral desta edição fica a satis-

fação da organização e a sua responsabilidade, já com o olhar e 

energias dirigidos para o futuro, de produzir o quarto festival com 

uma oferta ainda mais rica, com mais festa e alegria para todos 

os visitantes. 

* O autor opta pela antiga ortografia 

Festival da Ginja  de Óbidos 
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Espaço do Freguês 

Eduardo da Silva Marques – 15/02/1945 – 29/02/2016 

Maria de Jesus Carvalho Henriques – 20/09/1924 – 26/03/2016 

Leónia Carvalho – 24/03/1932 – 01/04/2016 

Arminda Fernandes da Gama Silva – 09/05/1953 – 10/04/2016 

António Júlio de Sousa Martins - 25/07/1941 – 22/05/2016 

Toni Wilson Correia João - 29/07/1982 – F. 05/06/2016 

Beatriz das Dores Nunes Daniel - 24/06/1920 – F. 08/06/2016 

Adelina da Piedade Rolim - 15/04/1923 – F. 16/06/2016 

José Militão de Carvalho - ? – F. 07/07/2016 

Maria Carolina Horta Vicente - 14/05/1924 – 18/07/2016 

 

Paz às suas almas! 

Apresentamos as condolências a todas as famílias. 

Obituário 
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Aconteceu 

Foi debaixo de chuva, no passado 

dia 10 de Abril que o Grupo Despor-

tivo Amoreirense (G.D.A:) estreou 

os seus novos equipamentos de 

BTT. A apresentação realizou-se na 

Praça Dr. Azeredo Perdigão pelas 

9h, seguido de um pequeno passeio 

pelos caminhos da freguesia da 

Amoreira, que mesmo tendo as 

condições climatéricas desfavorá-

veis juntou mais de 20 amantes 

desta modalidade. 

Estes novos equipamentos foram 

adquiridos para uniformizar a equi-

pa de BTT do G.D.A. nas provas e 

troféus em que o grupo se faça re-

presentar. 

Devido ao facto de esta prática des-

portiva estar a emergir exponencial-

mente no concelho, o G.D.A. deci-

diu investir no desenvolvimento da 

modalidade, bem como na promo-

ção da atividade física como veículo 

para uma vida saudável, criando as 

condições mínimas para esta práti-

ca. 

A  equipa tem cerca de 15 elemen-

tos que regularmente se encontram 

para treinar pelos caminhos e trilhos 

do concelho e dos concelhos 

limítrofes. 

O Grupo Desportivo não pode dei-

xar de agradecer aos patrocinado-

res, que com as suas contribuições 

auxiliaram na aquisição do referido 

equipamento. 

O G.D.A. convida todos os que pre-

tendam iniciar esta modalidade a 

juntar-se ao grupo, aos domingos, 

pelas 9h junto ao Chafariz, para um 

descontraído passeio. 

Hugo Henriques 

G.D.A. Adquire novos equipamentos para BTT 

Animais de Palco apresentam nova peça de teatro 

O meu Coração 

 

Coração não batas tanto 

Não andes tão apressado 

Por tu bateres desse jeito 

Tenho o peito magoado. 

 

Nunca foste preguiçoso 

Nunca quiseste parar 

É com as tuas batidas 

Que consigo respirar. 

 

Nunca me pediste férias 

Trabalhas noites e dias 

E és sempre tu que sentes 

As tristezas e alegrias. 

 

Obrigada coração 

Por tanto por mim tens feito 

Mas não batas tão depressa^ 

Vê se bastes com mais jeito. 

 

Manuela Santos 

No dia 4 de Junho, teve lugar 

no salão do CSCRA, uma repre-

sentação da peça «O Poema 

Maldito», criação coletiva do 

grupo de teatro «Animais de 

Palco».  

A assistir esteve uma casa bas-

tante composta, com espetado-

res locais, mas também com 

elementos dos grupos de teatro 

do concelho. 

Os «Animais de Palco», em 

atividade contínua desde há 

seis anos, é um grupo de teatro 

que faz parte do CSCRA. Com-

põem-no elementos da Amorei-

ra, mas também de outras fre-

guesias do concelho. Era impor-

tante que, principalmente, o 

setor feminino fosse aumentado 

com elementos da Amoreira. 

Fica o repto. 

Temos tido a colaboração, im-

portante, de vários encenadores 

que não acarretam encargos 

para o CSCRA. São colocados 

nas várias coletividades a ex-

pensas da CM Óbidos. 

Contam retomar a atividade em 

Setembro. Por isso, quem esti-

ver interessado em fazer teatro 

e divertir-se, divertindo, apare-

ça! 

Fernando Leitão 


