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C aros Fregueses, a passa-

gem da Troika deixou Por-

tugal com uma herança de 

várias leituras. 

Para uns ficou dívida agravada, de-

semprego galopante, muita emigra-

ção e em geral ficámos mais pobres. 

Para outros, apareceram condições 

para a economia crescer através de 

algumas reformas estruturais. 

Estamos a sofrer um enorme aumen-

to de impostos e um grande corte 

nos ordenados e nas pensões. Te-

mos que ter coragem e esperança 

para enfrentar os próximos anos. 

Trabalhámos afincadamente para o 

Festival da Ginja. Foram produzidas 

cerca de 40.000 flores de papel de 

várias cores que embelezaram as 

ruas da nossa Freguesia.  

Na inauguração deste evento esteve 

presente o Sr. Presidente da Câmara 

de Óbidos acompanhado com todos 

os Vereadores. 

Com esta iniciativa promoveu-se a 

Ginja, a nossa Freguesia e a criativi-

dade dos nossos comerciantes e 

artesãos. 

Aproveito esta oportunidade para 

agradecer a todos os elementos que 

trabalharam e muito neste projeto. 

Muito obrigado. 

O próximo Festival já está a ser estu-

dado e trabalhado. Será um pouco 

diferente e tentaremos não cometer 

os mesmos erros. 

Por fim, o Campeonato Mundial de 

Futebol.  

Mais uma vez saímos sem Honra 

nem Glória duma grande competi-

ção. 

Muito Obrigado. 
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José Simões 

Presidente da Junta de Freguesia 

E ste espaço tem a finalidade de constituir 

mais uma forma de comunicação e diálogo entre a 

Junta de Freguesia e a população da freguesia da 

Amoreira. Assim, reservámos na revista trimestral 

uma área onde iremos publicar questões que os 

fregueses nos coloquem e respetivas respostas do 

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 de entrada. 

Aguardamos a participação de todos! 

Personagens das nossas ruas 

Rua Dr. Amilcar Campos* 

R.H. 

É  o último dia para a inspec-

ção do carro! 

A memória da noite em que dois 

agentes, no zelo da sua profissão, 

me apontaram a não observância 

das normas de controlo da seguran-

ça automóvel, não corrigiu em mim 

este “deixar para o último dia” tudo o 

que são obrigações legais a cumprir. 

Desagradado, sigo até à “Estrada de 

Trás”. Perante o elevado número de  

viaturas a inspeccionar, saio do carro 

e resigno-me a esperar. Lanço um 

olhar à “Casa  do Médico”, onde vi-

vem ainda as memórias de um tem-

po que habita muitos de nós… 

A Casa, erguida com a dedicação e 

as esmolas regulares de cada um 

dos amoreirenses, enchia-nos de 

orgulho e, nos anos sessenta, firma-

va a nossa força. 

Lá dentro, vejo a figura do Doutor 

Campos e a da sua esposa, Dona 

Dália. Ela, num conjunto de cores 

cinzentas, brilhantes, cabelo pentea-

do ao jeito de banana, numa postura 

elegante que a distinguia das mulhe-

res do povo e que lhe era conferida 

também pelo seu estatuto de mulher 

do senhor doutor… 

Ele, um homem forte, daqueles cuja 

força, ao invés de amedrontar, sus-

tenta os outros. O ar sério do seu 

rosto, de traços viris, alinhados pelos 

óculos que disfarçavam o seu ligeiro 

estrabismo, não deixava adivinhar a 

bondade com que, naqueles tempos  

difíceis, atendia os que em horas de 

aflição a ele acorriam. 

Aos mais pobres, prescrevia os me-

dicamentos e depois, à saída, metia-

lhes o dinheiro no bolso para que se 

pudessem tratar. Sofria com a dor 

dos pobres, mas nunca perdia o seu 

ar austero e a sua voz rouca e forte, 

que muitos gostávamos de lhe imitar 

numa expressão de dilecção. 

Num dia de desespero, alguém, em 

bicos de pés, tocou à sua campai-

nha, sem parar. A razão era forte, a 

mãe ficara na cama torcendo-se de 

dor.  

– Mas o que é isto?! Não sabes que 

não é assim que se toca?! Tens de 

esperar! 

– Senhor doutor, senhor doutor, a 

minha mãe está muito mal, venha 

depressa!. 

Sempre duro na aparência, lá foi, no 

seu Volkswagen cinzento e, depois 

de se inteirar da situação, com os 

braços abertos sobre os pés da ca-

ma… 

– Então, oh Antónia, há  tanto tempo 

que dás injecções e não sabes que 

não podias dar essa dose  de penici-

lina? 

E a Antónia, mulher inteligente e 

determinada, reconheceu o seu erro 

e esperou que o tormento passasse. 

De volta ao cumprimento das minhas 

obrigações automóveis, reparo que 

ainda há muitos à minha frente e vou 

ali tomar um café… à rua Dr. Amílcar 

Campos…  

 

* A autora opta pela antiga ortografia 

Fotografia cedida por Luís Pereira 

Inauguração da Casa do Médico 
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Histórias … 

Contribuições para a história da Amoreira:  

Uma Família do século 18 - A vida de Rosa Teresa 

Fernando Daniel Horta 

Sociedade e Cultura 

R osa Teresa nasceu na 

Amoreira em 1 de 

Setembro de 1745. Foi a primeira 

filha, dos seis filhos que teria o casal 

José Luis e Doroteia Maria. 

Estes, agricultores como a maior 

parte dos habitantes da Amoreira 

neste século, trabalhavam 

esforçados e visto que a terra era 

fértil, conseguiam indo amealhar 

alguma coisa. 

Rosa Teresa cresceu como 

qualquer outra criança do seu 

tempo, ajudando a mãe nos 

trabalhos domésticos, cuidando dos 

irmãos mais pequenos e já um 

pouco mais crescida, preparando o 

enxoval para o seu casamento. 

Aos 26 anos conhece José Cardoso 

com quem decide casar-se em 31 

de Agosto de 1772. 

José Cardoso não era natural da 

Amoreira e como muitos outros, por 

vezes vindos de povoações 

longínquas, tinha vindo procurar 

trabalho nesta terra. 

Seguindo o exemplo dos pais, 

trabalham árduo e conseguem 

construir ‘uma morada de casas 

sitas em o lugar da Amoreira que 

constam de duas casas terreas com 

seus sobrados e sua quinta e que 

partem da banda do Norte com a 

propriedade do Padre Domingos 

Henriques Monteiro, Pároco da 

freguesia do mesmo lugar e da 

banda do sul com Rua.’ 

Os anos vão passando e os filhos 

aparecem: Ana que nasce em 1774 

e José em 1776. 

Pedem 60.000 reis emprestados à 

Santa Casa da Misericórdia de 

Óbidos, que servia de banco nestes 

tempos para a população, e 

compram ‘uma vinha em o limite da 

Amoreira que confronta da banda do 

Norte com Manoel Rodrigues e da 

banda do Sul com Estrada’. 

Mais dois fihos nascem: Josefa Rita 

em 1778 e Joaquim em 1780. 

Tudo parece sorrir a esta família. 

Mas a sisania aparece: Rosa Teresa 

começa a interessar-se por outro 

homem: Luis Carvalho. 

José Cardoso não o suporta e vai 

para Lisboa. Aqui compra 

mercadoria fiada e estabelece-se 

como baforonheiro (vendedor 

ambulante de bugigangas). O 

negócio não corre bem. Cheio de 

dívidas e doente volta para a 

Amoreira aonde morre com 31 anos 

a 15 de Dezembro de 1781. É-lhe 

feito um grande enterro, sendo 

acompanhado de dez clérigos e é 

sepultado dentro da ermida de 

Jesus, Maria, José. 

 

Nova Direcção do Centro Social Cultural e Recreativo da 

Amoreira decidida a implementar dinâmicas de gestão dirigidas 

à comunidade 

António Rodrigues 

CSCRA 

A.R. - O senhor é o presidente da nova Direcção do 

CSCRA. 

Certamente existirá um princípio de intenções trans-

versal a todos os elementos que assegure a unidade 

executiva e uma prática de gestão 

coerente e eficaz. Peço-lhe que 

explique aos leitores de "A Praça" 

em que bases se define esse prin-

cípio estruturante da Direcção. 

J.G. – O princípio estruturante da 

Direcção agora eleita tem por base 

uma política de coesão realista e 

moderna, que se pretende eficaz e 

participativa de todos os membros da Direcção. É uma 

condição absolutamente necessária para que a Institui-

ção possa crescer e consolidar todo o excelente traba-

lho das Direcções anteriores, nomeadamente da que 

nos antecedeu, com vista à obtenção das melhores prá-

ticas no que concerne à satisfação dos interesses e 

necessidades dos utentes, sócios e demais população 

da freguesia. 

 

A.R. - A actual direcção tomou posse em substitui-

ção de um grupo de dirigentes que acumulou diver-

sos mandatos e já acusava um estado de desgaste 

considerável. Acresce que aconteceu a substituição 

integral da Direcção. Como é que estas circunstân-

cias afectaram o desa-

fio colocado pela toma-

da de posse e pelo iní-

cio das funções directi-

vas? 

J.G. – Os membros da actu-

al Direcção compreende-

ram a necessidade absoluta 

de renovação nos órgãos sociais da Instituição, dado que os 

anteriores dirigentes efectuaram um gigantesco esforço para 

a manutenção e expansão da Instituição. Encaramos este 

desafio com enorme paixão e estamos inteiramente disponí-

veis para, nas actuais circunstâncias, podermos levar a cabo 

esta missão com inteira entrega, dentro do lema de cada um 

dar o melhor de si, na medida da sua disponibilidade e com-

petência. 

O Centro Social Cultural e Recreativo da Amoreira é actualmente 

um núcleo central e fundamental para a Comunidade da freguesia 

e das áreas circundantes. No passado dia 24 de Maio teve lugar a 

eleição dos seus Corpos Gerentes de que resultou uma alteração 

integral da Direcção. Colocámos ao Senhor Joaquim Graça, presi-

dente do colectivo da Direcção, questões relacionadas com as 

intenções dos dirigentes para orientar a Instituição neste mandato. 

Destacam-se preocupações de comunicação, controlo de qualida-

de dos serviços e de especial atenção ao desenvolvimento das 

áreas Cultural e Recreativa, sem deixar de dar suporte ao contínuo 

melhoramento e evolução da área Social. 

* O autor opta pela antiga ortografia 

“… a actual Direcção envidará 

todos os seus esforços … para 

tornar a Instituição num farol Cul-

tural e Recreativo de toda a Co-

munidade.” 



3 14 

À conversa com... 

… o João Penteado 

Os Rapazes dos Tanques 

Sociedade e Cultura 

A.R. - Na consciência cruzada de dirigente desta 

importante Instituição Social da Amoreira com a de 

habitante local como entende que se poderão me-

lhorar as relações entre a Instituição e a Comunida-

de no sentido da excelência?  

J.G.-A melhoria das relações entre a Instituição e a Co-

munidade partirá necessariamente do trabalho da Direc-

ção com vista a tornar o CSCRA um pólo de agregação 

de actividades da Comunidade, nomeadamente nos 

campos Culturais e Recreativos com lançamentos de 

novas actividades, continuando o desenvolvimento da 

área Social. 

A.R. - Que objectivos existem firmemente definidos 

para as realizações do vosso mandato? 

J.G.- A) Melhoria e modernização da área Administrati-

va e Financeira da Instituição. 

B) Adequação dos pelouros da Direcção às necessida-

des e objectivos. 

C) Melhoria das relações, em todas as vertentes, com 

os Sócios e restante Comunidade. 

D) Desenvolvimento de uma política de Comunicação e 

Imagem com vista a tornar as actividades da Instituição 

mais visíveis. 

E) Desenvolvimento e consolidação do projecto em fase 

actual de estudo da grande obra de alargamento das 

actividades do CSCRA, vertente de Lar, com maior 

apoio aos idosos da freguesia e áreas circundantes. 

F) Implementação de um Sistema de Gestão de Quali-

dade.  

Onde Fica? 

Conhece bem todos os recantos da freguesia da 

Amoreira? Consegue adivinhar onde se localiza 

este símbolo? 

Partilhe connosco as suas descobertas e diga-nos em 

que local foi tirada esta fotografia. 

Envie-nos também as suas fotografias para posteriores 

edições. 

Vamos todos juntos dar a conhecer a nossa freguesia. 

Contacte-nos através do email: 

freg.amoreira.obd@sapo.pt  

C om 40 anos passados 

depois de abril de 1974 

foram “descobertos” os rapazes dos 

tanques que estiveram na linha da 

frente no Movimento de Abril, sendo 

João Penteado um desses rapazes. 

Nessa altura, João Penteado, já era 

casado, tinha uma filha, e estava na 

tropa havia dois anos. Era 1.º cabo 

de carros de combate, sendo o con-

dutor do primeiro M47 que passou 

para o lado das forças de Santarém, 

a meio da manhã de Abril. 

Nessa madrugada estava a pernoi-

tar em casa do cunhado quando 

recebeu o telefonema a requisitar a 

sua presença no quartel. Apanhou 

um táxi para o quartel e foi o moto-

rista que o colocou a par dos acon-

tecimentos, estava a dar-se um gol-

pe de estado. 

Entrou normalmente ao serviço, 

foram-lhe dadas ordens para levar o 

carro de combate para o Terreiro do 

Paço. Eram quatro carros. No cami-

nho, para os lados do cais do Sodré 

ficaram retidos. O Salgueiro Maia 

estava já no terreiro do Paço. Ao ver 

as Panhards da resistência parece-

ram-lhe brinquedos em comparação 

com os M47.  

A primeira imagem forte que guarda 

é da multidão que se aglomerava 

para os lados da Estação Sul e Su-

este, no momento em que enfrentou 

os blindados de Santarém. “Formou

-se ali montes de gente. Era uma 

coisa maluca. Ninguém foi para os 

seus postos de trabalho, tudo ali a 

assistir”.* 

Após negociações aguerridas, e já 

na Ribeira das Naus, foram dadas 

ordens a João Penteado e outro 

condutor para se renderem e passa-

ram para o lado de Salgueiro Maia. 

Houve ordens para disparar contra 

o carro que conduzia e João Pente-

ado confessa que foi a única ocasi-

ão em que sentiu medo. 

Em conversa João Penteado vai 

referindo que já não se lembra bem 

da sequência de alguns aconteci-

mentos e dos nomes das pessoas, 

mas há momentos que não esque-

ce. Continuando o relato, refere que 

seguiram em coluna pela Rua Au-

gusta em direção à Penha de Fran-

ça. Neste trajeto houve várias para-

gens (as pessoas aproveitaram-se 

da confusão e havia assaltos por 

todo o lado), em algumas ruas de 

Penha de França mal coube o tan-

que, João Penteado confessa que 

em algumas situações nem sabe 

como conseguiu fazer com que o 

tanque passasse, “foi ficando tudo 

danificado, o asfalto levantava”, 

relata João Penteado. 

Chegou ao Quartel dos Legionários, 

o seu destino. No quartel apercebeu

-se que estava alguém do governo. 

Ficou de vigia. Entretanto fez-se 

noite. As pessoas por simpatia le-

vam-lhe bolos e chá. Só de manhã 

abandonou o local, após ter sido 

rendido por um colega. 

João Penteado acaba por dizer que 

na altura nem se aperceberam da 

grandeza e importância do aconteci-

mento. 

Terminou a tropa dois meses antes 

dos colegas, regressando a casa 

para junto da família. 

Olga Prada 

*p.162, Os Rapazes dos Tanques, Alfredo Cunha e Adelino Gomes, Porto Editora 
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Ontem e Hoje Sociedade e Cultura 

Sabia que .... A Páscoa? 

P. Paulo Gerardo 

C onforme as celebrações 

são mais ou menos signifi-

cativas na vida de uma pessoa ou 

comunidade, assim também ganham 

raízes profundas e se tornam cultura 

e se expressam em manifestações 

culturais. A propósito da Páscoa ve-

mos isso, por exemplo, nos Açores, 

com as festas do Senhor Santo Cris-

to: vividas e exportadas com a emi-

gração, como se aquele povo não 

pudesse passar sem elas. O mesmo 

acontece em Sevilha, em Braga e um 

pouco também em Óbidos com a 

nossa Semana Santa. Entre nós a 

Páscoa não chegou a ganhar raízes, 

por isso não tem grandes manifesta-

ções. No fundo é sempre do coração 

que nascem as coisas.  

Por isso este artigo que me pediram, 

vai desta forma… sabia que… Por-

que talvez haja algumas coisas que 

importe saber.   

Sabia que… A Páscoa não tem nada 

a ver com coelhos, nem com ovos de 

chocolate? Quando muito, no caso 

da páscoa judaica, terá a ver com 

cordeiros ou cabritos? 

Sabia que… a Páscoa ocorre sem-

pre na primavera, mas não é a festa 

da primavera? 

Sabia que… a Páscoa cristã celebra

-se no primeiro domingo a seguir à 

primeira Lua Cheia da primavera 

(sempre entre 22 de Março e 25 de 

Abril). Corresponde ao domingo a 

seguir ao 14 de Nisan, dia da páscoa 

judaica.   

Sabia que… a Páscoa começou por 

ser uma festa judaica, de origem 

nómada: o sacrifício do cordeiro, a 

aspersão das tendas com o sangue e 

a refeição antes de se porem a cami-

nho com os rebanhos para novas 

pastagens.  

Sabia que… a Páscoa foi, em segui-

da, associada á travessia do Mar 

Vermelho: a fronteira entre a escravi-

dão no Egipto e a liberdade no de-

serto. 

Sabia que… a palavra hebraica 

pesah, tornou-se, por isso, sinónimo 

de “passagem”: passagem do anjo 

exterminador que poupou os israeli-

tas; passagem do Mar Vermelho a 

caminho da liberdade.  

Sabia que… os judeus continuam a 

celebrar a Páscoa com toda a soleni-

dade, nela fazendo memória dos 

acontecimentos do Êxodo, e fazendo 

vigília à espera da vinda do messias?  

Sabia que… Jesus Cristo transfor-

mou e levou à sua plenitude a pás-

coa judaica, fez-se, Ele mesmo, o 

Cordeiro Pascal a ser imolado na 

cruz. 

 

Maria Alice Oliveira - 30/03/1923 - 25/02/2014 

Albertina da Nazaré Braz - 06/01/1917 - 03/03/2014 

Maria da Visitação dos Santos - 20/07/1933 - 21/03/2014 

Abel da Cruz Leitão - 21/03/1922 - 06/05/2014 

Albino Lopes - 02/10/1939 - 17/05/2014 

Sofia Pinheiro Ramalho - 14/05/2014 - 15/05/2014 

Maria José da Cruz Leitão - 20/11/1928 - 23/05/2014 

Paz às suas almas! 

Apresentamos as condolências a todas as famílias. 

Obituário 
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Sociedade e Cultura 

Segundo a lei da época havendo 

filhos menores, tem de se fazer 

partilhas, cabendo a metade (a 

meação) à viuva ou seja 40 mil reis e 

o resto a dividir pelos quatro 

herdeiros. Estes sendo todos 

menores um tutor terá de ser 

nomeado. Luis Carvalho que já vivia 

com  Rosa Teresa é nomeado tutor 

oficialmente. 

Em 13 de Julho de 1783 Rosa 

Teresa casa em segundas núpcias 

com Luis Carvalho. 

Alguns anos passam. Ana tem já 16 

anos e José 12. A mãe e o padastro 

decidem que seria melhor mandá-los 

para Lisboa e aprenderem um oficio: 

Ana de tecelã e José de sapateiro. 

Nestes tempos tinha que se 

encontrar um Mestre que estivesse 

disposto a recebê-los e a ensinar-

lhes o oficio. Tratava-se de uma 

escala que tinha que se subir antes 

de se poder atingir o grau de mestre. 

Luis Carvalho na qualidade de tutor 

dos herdeiros menores, deve 

apresentar todos os anos contas da 

sua gestão, a qual parece não ser do 

agrado de todos os enteados. 

Josefa Rita que entretanto se tinha 

casado em 1799 com Claudino 

Antonio, queixa-se que o tutor ‘com 

erro a lesão enormíssima e por essa 

razão não ter requerido a sua formal 

de partilhas... e que pelo erro das 

contas, se devem reformar (corrigir)’. 

O irmão José que  se tinha fixado em 

Lamas (Cadaval) apresenta 

igualmente queixa contra o tutor e 

padrasto ‘quanto às soldadas 

(remunerações) se acha 

enormíssimamente lesado’. 

Rosa Teresa morre na Amoreira em 

1-5-1801. 

A história já vai longa. É ela 

verdadeira? É. Ainda hoje há na 

Amoreira vários descendentes da 

Rosa Teresa. 

T endo como finalidade criar 

uma revista de todos para todos, 

embora da iniciativa da Junta de 

Freguesia, pretendemos que esta 

publicação tenha o envolvimento do 

maior número de pessoas possível. 

 

Consideramos que desta forma con-

seguimos, em conjunto, criar um 

espaço mais interessante para to-

dos. 

Assim, convidamos todos os Amorei-

renses a apresentar notícias, artigos 

de opinião, poemas, fotografias, en-

tre outros, sobre os mais variados 

temas que se relacionem com a vi-

vência da freguesia e que constitu-

am interesse para a comunidade.  

Obrigado aos participantes desta 

edição e da edição anterior. Aguar-

damos por mais colaborações. 

Para mais informação por favor con-

tacte a Junta de Freguesia. 

Colabore Connosco 

Sabia que… Jesus ao celebrar a 

páscoa judaica deu-lhe uma nova 

dimensão e significado: do 3.º cálice 

(o cálice da bênção da liturgia judai-

ca) fez o seu sangue; o pão ázimo 

(sem fermento) da ceia hebraica, 

Jesus tornou-o o seu corpo que ha-

veria de entregar na cruz.  

Sabia que… pensando bem, a Pás-

coa tem a ver com o amor de Deus 

por nós? 

Sabia que… que Deus ama de igual 

modo todos os homens e mulheres, 

seja qual for a sua religião ou mesmo 

sem religião, porque Deus não faz 

aceção de pessoas? 

Sabia que … Se não fizermos nada 

para receber o amor de Deus, esse 

amor torna-se um amor não corres-

pondido, que entristece a Deus e não 

nos aproveita a nós. 

Sabia que … A morte de Cristo é o 

sinal supremo de amor de Deus pela 

humanidade.  

Sabia que... É para acolher o amor 

de Deus que nós celebramos a Pás-

coa.  

Sabia que … a igreja católica cele-

bra a Páscoa todos os domingos. 

Nunca deixou de a celebrar desde o 

domingo da ressurreição, mesmo na 

clandestinidade e sujeita a persegui-

ção, com muitos ou com poucos? 

Sabia que … que os cristãos dos 

primeiros séculos, no meio da perse-

guição e arriscando a vida, diziam 

“não podemos viver sem o domin-

go”? 

Sabia que… Tal como para os ju-

deus, também para os cristãos a 

Páscoa é a mais importante festa do 

ano. 

Sabia que… que pela sua relevância 

a Páscoa tem uma preparação que 

dura 40 dias (Quaresma)?  

Sabia que… a Páscoa anual é cele-

brada em três dias (o tríduo pascal): 

começa na tarde de 5.ª Feira-Santa e 

conclui na tarde do domingo da Res-

surreição? 

Sabia que… que esses três dias são 

vividos como se fossem um só: as 

celebrações desses dias formam 

uma unidade tal, que na quinta feira-

santa a celebração não tem conclu-

são, na Sexta-Feira Santa não tem o 

início habitual nem a conclusão, e a 

da noite de sábado começa sem os 

ritos iniciais e conclui já no domingo 

da forma habitual, embora mais festi-

va?  

Sabia que… A Páscoa é tão impor-

tante que é continuada durante 50 

dias (do domingo da Ressurreição 

até ao domingo de Pentecostes). 

 

Já há alguns anos, que a celebração 

do tríduo é feita juntando várias paró-

quias: aqui no caso juntando Amorei-

ra, Olho Marinho, Vau e Sobral da 

Lagoa. Este ano celebrou-se a Missa 

da Ceia do Senhor no Sobral da La-

goa, na Amoreira celebrou-se a 

“parte do meio”, a celebração da 

Sexta-Feira Santa, quanto à Vigília 

Pascal no Sábado à noite coube ao 

Olho Marinho. 

Da parte que coube à Amoreira uma 

breve descrição da celebração: 

Começa com uma entrada em silên-

cio, uma prostração do padre em 

oração deitado no chão, com todos 

de joelhos; depois uma oração e 

escuta das leituras e da grande leitu-

ra da paixão tirada do evangelho 

segundo S. João. Depois uma longa 

oração universal, diferente da habitu-

al dos domingos, há um tempo de 

Adoração da cruz, que é, primeiro 

levada em cortejo, e depois adorada. 

Finalmente a comunhão com as hós-

tias consagradas de véspera e saída 

em silêncio e desnudação dos alta-

res.  

 

Para o Ano há mais, mas domingo 

também.. 
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Festival da Ginja 

N os dias 20, 21 e 22 de junho houve 

magia na Amoreira. O reboliço co-

meçou dias antes, nos quais, aos poucos, se ia 

desvendando o cenário resultado de meses de 

trabalho. Toda a aldeia da Amoreira recebeu de 

braços abertos o Festival da Ginja de Óbidos, 

com muito entusiasmo e empenho. 

As ruas ostentaram grandiosas flores e ginjas 

transportando os visitantes para uma “viagem ao 

ginjal”. Muitos foram os visitantes e curiosos que 

vieram à nossa aldeia participar nas inúmeras 

experiências que o evento proporcionou. 

As ofertas foram diversificadas, desde o SPA 

(com massagens com creme de ginja e “pindas” 

de caroços de ginja), à passagens de modelos, às 

oficinas para todas as idades, à animação de rua, 

as visitas aos ginjais, ao colóquio no qual foram 

apresentados estudos e produtos inovadores com 

base no fruto - Ginja, e muito mais... 

As ruas encheram-se de bancas coloridas com 

uma variedade de artigos excecional, revelando a 

criatividade e engenho dos amoreirenses. 

Foram apresentados diversos produtos com base 

na Ginja. No que diz respeito à gastronomia foi 

possível experimentar licores, gelados, biscoitos, 

bolos, doces, crepes, pasteis, chás, cocktails, e 

claro, a própria ginja, a rainha da festa! 

Mas muitos outros produtos estavam expostos 

nas bancas, desde panos, toalhas, brincos, foto-

grafias, porta-chaves, caixas decorativas, moldu-

ras, bonecas, jogos, entre outros. 

Este evento contou com o apoio de inúmeras enti-

dades coletivas e singulares que enriqueceram e 

tornaram possível a concretização do mesmo. 

Muito obrigada a todos os que de alguma forma 

apoiaram e acreditaram no Festival da Ginja de 

Óbidos, realizado na Amoreira. 

Olga Prada 

Em junho houve magia na Amoreira 
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Aconteceu Aconteceu 

Corrida de Galgos 

No passado dia 13 de abril, O Grupo Desportivo 

da Amoreira (GDA) organizou uma corrida de 

galgos, prova a contar para o campeonato naci-

onal, que decorreu na pista do GDA, recente-

mente beneficiada. O dia contou com muita 

diversão, convívio e boa disposição.  

Carnaval no Centro Social Cultural e Recreativo da Amoreira 

Sessão de Câmara na Amoreira 

No âmbito da política de descentra-

lização da Câmara Municipal de 

Óbidos, o executivo deliberou reali-

zar as reuniões públicas mensais 

em todas as freguesias do conce-

lho. 

Neste sentido, no dia 21 de março 

decorreu na Amoreira, no pavilhão 

do CSCRA, a reunião pública des-

se mês. 

Entre outros assuntos debatidos, 

antes da ordem de trabalhos foram 

abordadas as seguintes questões 

mais relacionadas com a freguesia 

da Amoreira: o problema da ausên-

cia do médico na Amoreira; o ponto 

de situação da obra do telhado da 

casa do Seixo; o projeto do Lar de 

idosos; necessidade de reabilita-

ção do telhado do CSCRA; a possi-

bilidade de existirem especialida-

des médicas na extensão de saúde 

da Amoreira. 

O Centro Social Cultural e Recrea-

tivo não deixou passar em claro a 

secular tradição da comemoração 

do Carnaval. A instituição celebrou 

com os seus utentes do centro de 

dia, tendo sido um dia com muita 

animação e grande convívio. 

Gymnoamoreira XXII - 2014 

O Centro em parceria com a ETEO, cele-

brou no dia 1 de Junho, o dia da criança 

com atividades para todas as idades. Foi 

uma tarde muito animada, e muitas crianças 

se juntaram no ringue para participar nas 

atividades. O programa do evento contou 

com jogos infantis e de diversão, moldagem 

de balões, pinturas faciais e aula de aeróbi-

ca, no final da tarde. 

à descoberta do movimento 

Sardinhada na Amoreira 

O GDA organizou no dia 28 de junho uma sardinhada de convívio de celebração das festas dos Santos Po-

pulares. 

No dia 15 de junho realizou-se pela vigésima segunda vez o evento da ginástica que encerra o ano de ativi-

dades - Gymnoamoreira. A animação foi grande, sendo que para além da participação das classes do 

CSCRA foram convidadas classes de grupos da Amadora, Bombarral, Leiria, Serra d’El-Rei e Cadaval. 

http://www.mensagenscomamor.com/homenagem_a_crianca_dia_da_crianca.htm 


