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Conhece bem todos os recantos da freguesia de 

Amoreira? 

 

Consegue adivinhar onde se localiza este edifício? 

Partilhe connosco as suas descobertas e diga-nos 

em que local foi tirada esta fotografia. 

 

Envie-nos também as suas fotografias para posterio-

res edições. 

Vamos, todos juntos, dar a conhecer a nossa fregue-

sia. 

Contacte-nos através do email: 

freg.amoreira.obd@sapo.pt  

Soluções da edição anterior: 

O símbolo apresentado na edição anterior faz parte da 

fachada da Alcaidaria, na Praça Azeredo Perdigão. 



Caros Fregueses 

Vou referir e partilhar convosco a 

atribuição do Nobel da Paz a Malala, 

jovem paquistanesa de 17 anos, que 

luta pela dignidade e pelo direito das 

mulheres à educação e pelo indiano 

Satyarthi que há muitos anos se dedica à 

defesa das crianças vítimas de ex-

ploração laboral, sexual e          

cativeiro. 

Entre nós a Educação, a saúde, a 

justiça estão completamente à deri-

va, em caos. Será que não há culpa-

dos? Se os há não se deveriam de-

mitir ou serem demitidos? 

Mais uma vez a Junta de Freguesia, 

agora em conjunto com o Centro 

Social e o G.D.A. realizou a Festa 

anual em honra de Nossa Senhora 

da Aboboriz. 

Em breve irá ser feita a promoção da 

2.ª Feira do Livro, com muitas novi-

dades do presépio, árvore de Natal e 

muita magia. 

Muito Obrigado. 

Espaço Saúde 
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Editorial 

José Simões 

Presidente da Junta de Freguesia 

Somos todos responsáveis 

Tiago oliveira 

Farmácia Vital 

Os medicamentos têm contribuído 

para a eficiência dos sistemas de 

saúde por se revelarem um meio 

custo-efetivo para a redução da car-

ga da doença e mortalidade, promo-

vendo a melhoria da qualidade de 

vida individual. Os medicamentos 

acrescentam não só anos à vida, 

mas também vida aos anos.  

Contudo, a Organização Mundial da 

Saúde estima que 50 % dos cida-

dãos em todo o mundo não tomam 

corretamente os medicamentos, por 

diversas razões. Estima-se que seja 

possível poupar cerca de 370 mil 

milhões de euros através do uso 

responsável do medicamento. Este 

valor corresponde a cerca de 8 % da 

despesa mundial em custos de saú-

de, que poderia ser utilizado para 

melhorar os cuidados de saúde. 

Todos somos chamados a contribuir 

para o uso responsável do medica-

mento: farmacêuticos, médicos, en-

fermeiros, indústria farmacêutica, 

decisores políticos e cidadãos. O 

cidadão é responsável por usar o 

medicamento da forma acordada 

mutuamente com o profissional de 

saúde, de modo a retirar o maior 

benefício do tratamento. 

O cidadão utiliza responsavelmente o 

medicamento quando: 

 Respeita as instruções do 

médico ou do farmacêutico 

quanto ao modo de utilização; 

 Lê o folheto informativo exis-

tente no interior da embala-

gem; 

 Cumpre a dose e os interva-

los entre tomas ou aplicações 

recomendados; 

 Não interrompe a toma por 

iniciativa própria; 

 Usa apenas os medicamentos 

aconselhados por profissio-

nais de saúde e não toma 

medicamentos por iniciativa 

própria (em particular antibió-

ticos); 

 Não partilha medicamentos 

com outras pessoas nem to-

ma medicamentos receitados 

a outra pessoa, ainda que os 

sintomas sejam os mesmos; 

 Mantem os medicamentos 

fora do alcance das crianças; 

 Guarda os medicamentos ao 

abrigo da luz, do calor e da 

humidade (evitando a casa de 

banho e a cozinha), ou no 

frigorífico sempre que indica-

do; 

 Entrega na farmácia os medi-

camentos fora de prazo ou 

que já não utiliza; 

 Consulta regularmente o mé-

dico para garantir que a tera-

pêutica está a ser eficaz e 

segura; 

 Esclarece as suas dúvidas 

sobre os medicamentos com 

o farmacêutico. 

A utilização de medicamentos é um 

componente essencial para a pre-

venção, tratamento e, quando possí-

vel, cura da doença. O seu uso res-

ponsável garante o acesso do cida-

dão ao medicamento correto, na do-

se adequada à sua necessidade indi-

vidual, no período de tempo indicado 

e pelo menor custo possível para si e 

para o sistema de saúde. 

Lembre-se que quando o farmacêuti-

co se recusa a dispensar um medica-

mento sem receita médica está a 

pensar na sua saúde e a promover o 

uso responsável do medicamento. 

Tendo 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 nú-

mero de pessoas possível. 

Consideramos que desta forma con-

seguimos, em conjunto, criar um 

espaço mais interessante para to-

dos. 

Assim, convidamos todos os Amo-

reirenses a apresentar notícias, arti-

gos de opinião, poemas, fotografias, 

entre outros, sobre os mais variados 

temas que se relacionem com a 

vivência da freguesia e que constitu-

am interesse para a comunidade.  

Para mais informação por favor con-

tacte a Junta de Freguesia. 

Colabore Connosco 

"Ganhar este prémio é, para mim, o reconhecimento do meu trabalho e empe-

nho ao longo dos anos que estudei em Óbidos e é, sem dúvida, um grande 

orgulho ter sido uma das alunas a receber o prémio do Rotary Club." 

Bruna Gregório 

A Junta de Freguesia felicita a Bruna Gregório pela conquista do prémio de 

mérito, referente ao seu desempenho escolar durante o ano letivo 

2013/2014, atribuído pelo Rotary Club das Caldas no passado dia 3 de Outu-

bro. A Junta de Freguesia tem muito orgulho que um prémio desta natureza 

tenha sido atribuído a uma Amoreirense. 



9 4 

Sociedade e Cultura 

Passaram  quarenta e sete anos 

desde o meu primeiro dia de aulas.  

Aconteceu no mês de Outubro de mil 

novecentos e sessenta e sete.  Mui-

tas são as marcas e as recordações 

desse tempo de escola primária. 

Sobretudo, as ”carteiras“ de dois 

lugares (dificilmente se moviam do 

sitio), os malfadados tinteiros de por-

celana branca, uma bem aplainada 

régua de madeira e os grãos de mi-

lho espalhados na frente da lareira, 

qual imitação de uma eira estilizada. 

Os milhos picavam nos joelhos e 

nem a cruz pendurada na oblíqua do 

nosso nariz, mesmo no centro do 

quadro nos valia naqueles momentos 

de perfeito tormento.  Castigo era 

castigo e não valia fazer qualquer 

tipo de batota!  Bem, ninguém ousa-

va fazer batota…Depois aconteciam 

aqueles borrões, exata e precisa-

mente quando a cópia estava quase 

no final ou já se fazia o abecedário. 

Tínhamos o papel mata-borrão, cor- 

de-rosa, quase mágico, mas pouco 

eficaz para a exigência da medida da 

professora Áurea.  Contudo, os mo-

mentos dramáticos eram, sem dúvi-

da, os do ditado. Corrigido, o mesmo, 

a professora mandava fazer fila e 

começava a aplicar as sanções: a 

cada erro correspondia uma regua-

da, quatro faltas perfaziam um erro. 

Deve vir daí a nossa facilidade em 

fazer conversões. Todos sabemos 

fazê-las! Aquele era um momento 

indescritível. O medo tolhia-nos e 

éramos tomados de um pânico para-

lisante sendo as mãos um estorvo de 

que não nos podíamos livrar.  Sem 

dúvida, esta foi a parte má, insignifi-

cante quando comparada com tudo o 

que a escola primária tinha para dar. 

Ir para a escola era aceder ao local 

do saber, da instrução.  Os livros 

escolares eram admirados, diria 

mesmo, venerados.  Ir para a escola 

era uma realidade única, envolvente 

cheia de sons, de cheiros, de qua-

dros  pitorescos, mas, fundamental-

mente , de liberdade. Em frente da 

escola o ferreiro arranjava e fazia 

novos aros  de carroças,  e nós ouví-

amos aquela cadência perfeita do 

martelo a malhar no ferro quente. O 

fole e a bigorna constituíam uns ins-

trumentos modeladores dos nossos 

mundos fantásticos. O senhor Zé 

Peidaça nunca nos deixou aproximar 

daquela  gigante e rubra fornalha. 

Podíamos, isso sim, andar livremente 

pelas ruas.  Fazíamos uns recaditos 

e em troca recebíamos uns cinco 

tostões imediatamente convertidos 

em rebuçados “noivo”, claro que para 

comprar um chocolatinho ou uma 

sombrinha “regina” era preciso  ter 

uma sorte de ganhador da lotaria. O 

brilho daquelas coloridas pratinhas 

era um apelo irresistível . Não sei o 

que mediríamos naquela altura mas 

folhear um livro com muitas pratinhas 

marcadoras  elevava  o estatuto  do 

seu possuidor. Finalmente tínhamos 

o exame da quarta classe. Ninguém 

lá chegava sem ter adquirido os co-

nhecimentos que eram exigidos e, 

era indiscutível o domínio das quatro 

operações com decimais, a par de 

uma infinidade de informações tão 

abstratas quanto distantes de nós. 

No dia do exame íamos na carreira 

das oito e meia, sozinhos,  prontos a  

perfilarmo-nos perante um júri. A 

mim,  saiu o texto do Gato Barrabás 

que, por sinal, sabia de cor (dantes 

tínhamos de saber a lição), mas no 

momento da leitura os pés devem ter 

crescido tanto que dei uma série de 

pontapés na frente da secretária on-

de estavam três corvos negros a tirar 

as medidas ao meu cérebro! Olha-

vam umas para as outras e riam-se. 

De quê?  

Isto era assim ontem…quase duas 

gerações atrás. 

Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito e Excelência 

Informação Institucional 

Ontem era assim 

Isabel Quaresma 

Coordenadora do Complexo do Furadouro 
Foi aprovado em reunião da Junta de 

Freguesia que se realizou no passa-

do dia 18 de agosto e aprovado por 

unanimidade pela Assembleia de 

Freguesia no dia 29 de setembro o 

Regulamento de Atribuição de Pré-

mios de Mérito e Excelência. 

A Junta de Freguesia pretende com 

a atribuição destes Prémios de Méri-

to reconhecer não só os bons resul-

tados escolares, mas também esti-

mular o gosto de aprender, apoiando 

os alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do En-

sino Básico do Complexo Escolar do 

Furadouro na busca de excelência. 

São candidatos aos prémios de Méri-

to e Excelência, todos os alunos do 

Complexo Escolar do Furadouro, que 

frequentem o 1.º e 2.º Ciclo do Ensi-

no Básico e que pertençam à Fre-

guesia de Amoreira, sendo conside-

rados alunos pertencentes à Fregue-

sia de Amoreira aqueles que residam 

na Freguesia e que o Encarregado 

de Educação esteja recenseado na 

mesma. Os alunos devem concluir o 

ano letivo sem faltas disciplinares. 

Poderá consultar o regulamento na 

íntegra no nosso site em 

www.freguesiadeamoreira.pt  

Apelo aos Proprietários dos Canídeos 

Fogueiras, queimas e queimadas 

Apesar de legalmente já ser possível 

realizar fogueiras, queimas e queima-

das, muitas vezes as condições cli-

matéricas não são as mais apropria-

das para a realização das mesmas. 

Neste sentido deverá ser preenchido 

um requerimento que será entregue 

nos Bombeiros Voluntários de Óbi-

dos ou na Junta de Freguesia em 

formato de papel, ou por forma a 

acelerar o processo, o mesmo no fim 

de preenchido pode ser digitalizado e 

enviado para coman-

do@bombeirosdeobidos.pt  

O requerimento está disponível na 

secretaria da Junta de Freguesia ou 

em www.freguesiadeamoreira.pt 

A Junta de Freguesia apela a todos 

os proprietários dos canídeos que 

colaborem na limpeza da nossa al-

deia, não deixando os dejetos dos 

animais de companhia no chão ou 

nos jardins. 

 

A Junta de Freguesia agradece a 

vossa colaboração. 

http://www.freguesiadeamoreira.pt
mailto:comando@bombeirosdeobidos.pt
mailto:comando@bombeirosdeobidos.pt
http://www.freguesiadeamoreira.pt
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Ontem e Hoje 

António José Henriques – 25/03/1962 – 06/09/2014 

 

Paz à sua alma! 

Apresentamos as condolências à sua família. 

Obituário 

Espaço do freguês... 

Fotografia cedida por Luís Leandro 

Foi com muito carinho que vi relem-

brada a figura do nosso estimado 

médico Dr. Amílcar Campos, foi sem 

dúvida pai dos pobres, com um hu-

mor extraordinário… que pena o nos-

so atual médico não lhe seguir as 

passadas para que ficasse recordado 

nos corações da nova geração e, até 

quem sabe, não ficasse com o nome 

de uma rua, mas talvez com uma 

estátua… para que ficasse recorda-

do, não por rude, mas por Anjo! 

Aproveitando a oportunidade, porque 

não um elogio bem merecido a dois 

homens maravilhosos que ainda es-

tão entre nós e que tanto têm feito e 

percorrido as nossas ruas com tão 

boa vontade: 

O nosso estimado antigo carteiro 

João Narciso, tão desejado por tan-

tas mães quando lhes entregava as 

cartas dos nossos soldados que ser-

viam no Ultramar; e as cartas de 

amor que ele distribuía a tantas noi-

vas da nossa terra. Porque não um 

obrigada para este grande homem, 

exemplar em tudo… 

Incluindo o nosso querido sacristão: 

Francisco Horta (Chico do pão) que 

acompanhava o pároco por anos e 

anos e entrava nas nossas casas 

pela Páscoa (a tirar o folar) este ho-

mem, também exemplar em tudo, 

tem alegrado a nossa igreja e mes-

mo nos anos que esteve ausente do 

nosso país o corações dele esteve 

sempre presente na nossa terra; 

porque foi padrinho de Crisma de 

tantos rapazes que não tem conta… 

Obrigada Chico. 

Que Deus faça cair muitas graças a 

estes dois homens maravilhosos que 

vivam ainda entre nós por muitos 

anos e que continuem a ser lembra-

dos pelas gerações vindouras. 

Um pequeno comentário às personagens das nossas ruas 

Maria Carolina Neves David 

A Nossa Terra 

Amoreira terra linda 

És uma amora madura 

Todos quantos te visitaram 

Têm por ti uma loucura. 

 

Acolher os imigrantes 

Que um dia te deixaram 

Com tantas saudades tuas 

Eles foram, mas voltaram 

 

Dos Lisboetas és refúgio 

Regalo no seu lazer 

Todos os fins-de-semana 

Eles vêm para te ver. 

 

De vaidosa não tens nada, 

Para ti não há presunção 

Seja pobre ou seja rico 

Todos tens no coração. 

 

Amoreira terra linda 

Como tu não há igual 

Situada perto do mar 

Num cantinho de Portugal.  
 

Manuela Santos 

Fotografia retirada do grupo do Facebook Amoreirenses 
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Aconteceu 

Festa em Honra de Nossa Senhora da Aboboriz 

Começo por agradecer a pronta e 

afirmativa resposta que tanto o Cen-

tro Social como o Grupo Desportivo 

Amoreirense deram ao desafio feito 

pela Junta de Freguesia para a reali-

zação da Festa em honra de Nossa 

Senhora da Aboboriz. 

Unidos somos mais fortes e conse-

guimos realizar alguns eventos que 

sozinhos tornar se iam mais difíceis 

de executar. 

O nosso agradecimento a todos os 

elementos que participaram na nossa 

Festa anual. 

Gostaria que aparecesse uma enti-

dade, uma comissão, mesmo outras 

pessoas que por norma criticam tudo 

mas nem para dar ideias aparecem, 

que trabalhasse que promovesse 

atempadamente a nossa festa anual. 

Todos podem contar com a Junta de 

Freguesia. 

Obrigado. 

José Simões 

Presidente da Junta  
de freguesia 

A direção do CscrA teve a honra de 

receber o convite por parte da Junta 

de Freguesia de Amoreira para inte-

grar a equipa que substituiria a co-

missão de festas do ano 2014, que 

não tinha sido constituída. A direção 

do CscrA, embora não tivesse as 

condições ideais para aceitar este 

desafio, visto ter tomado posse há 

pouco tempo, prontamente se dispo-

nibilizou para ajudar nesta tarefa, 

contribuindo assim para a realização 

de mais uma “festa da Amoreira”.  

O objetivo primordial do CscrA, como 

o de qualquer associação, é traba-

lhar para os nossos sócios, todavia a 

comunidade Amoreirense é onde 

estamos integrados e por isso quere-

mos devolver todo o carinho que esta 

nutre pela nossa associação em inici-

ativas com e para a comunidade.  

Em termos de balanço, se olharmos 

apenas para a parte financeira, pode-

rá parecer que esta festividade foi 

menos boa, no entanto não podemos 

deixar de ter sentido critico e perce-

ber que se numa festa de três dias 

em que choveu em dois desses dias, 

se conseguiu obter lucro, o balanço é 

muito positivo. Mais do que a parte 

financeira, há que realçar que a festa 

da Amoreira se realizou, a tradição 

continuou, mesmo sem haver uma 

comissão de festas. A Junta de Fre-

guesia conseguiu reunir parte da 

comunidade, através das associa-

ções locais, como é o nosso caso e o 

do GDA, e com essas pessoas que 

trabalham de forma voluntária, fez-se 

a festa. 

O CscrA aproveita também para 

agradecer publicamente a todos os 

voluntários que nos ajudam, e certa-

mente continuarão a ajudar, a con-

cretizar estes trabalhos para a comu-

nidade, sem vocês, dificilmente con-

seguiríamos fazer o que fazemos. 

 

Joaquim Graça 

Presidente do CSCRA 

Mais um ano, mais um festejo em 

honra de Nossa Senhora de Abobo-

riz. Este ano pautada por uma orga-

nização tri-institucional – Junta de 

Freguesia, Grupo Desportivo Amorei-

rense e Centro Social Cultural e Re-

creativo de Amoreira. Num ano em 

que não existia uma comissão de 

festas, estas três instituições uniram-

se e juntaram esforços para que a 

tradição não morresse. 

Apesar do curto espaço temporal 

para a preparação, as três equipas 

deram o seu melhor e juntaram as 

suas sinergias em prol da comunida-

de e tradição amoreirense: três dias 

de festa, três dias de azáfama, três 

instituições, três bandas a animar as 

noites, um bar, um restaurante com 

grandes iguarias, uma quermesse, 

um concerto da Banda Filarmónica 

de Óbidos, uma atuação da Fanfarra 

de Peniche e o culminar com a ceri-

mónia religiosa. 

Apesar da chuva que ditou uma festa 

com menos afluência, esta foi um 

exemplo de entreajuda e trabalho 

conjunto. Esperemos que no futuro 

existam mais comissões de festas a 

darem continuidade à tradição da 

nossa freguesia. 

Resta-nos agradecer a toda a popu-

lação que nos ajudou das mais diver-

sas formas, só assim, em conjunto, 

será possível continuar a manter viva 

a Amoreira. 

 

Hugo Henriques 

Presidente do GDA 
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Aconteceu 

… Manuel dos “Bigodes” 

Manuel Augusto da Cruz conhecido 

como Manuel dos “Bigodes”, alcunha 

que vem já da sua terra natal, Tra-

vanca de Bodiosa (concelho de Vi-

seu), obtida devido ao facto de ser o 

único na aldeia que usava bigode, 

que aliás, ainda mantém. 

Com grande jovialidade, um brilho no 

olhar e a sabedoria dos 88 anos, foi 

contando as andanças da sua vida. 

Aos 12 anos teve o seu primeiro em-

prego a trabalhar com o pai, na agri-

cultura. Trabalhou com ele até casar, 

aos 26 anos, tendo a partir dessa 

data começado a trabalhar por conta 

própria com a esposa, D. Camilde. 

Vivia dos excedentes agrícolas que 

ia vendendo e de alguns trabalhos 

para “patrões”, quando estes procu-

ravam mão-de-obra. “Na altura ga-

nhava 10 escudos por dia”, diz o 

senhor Manuel. 

Decorridos cinco anos após o seu 

casamento, apareceu na sua aldeia, 

no concelho de Viseu, um senhor do 

Pó – Rafael Maria Monteiro – que 

procurava um homem para chefiar 

uma equipa de trabalhadores do 

campo. E foi assim que Manuel dos 

“Bigodes” veio para o Oeste. “Nunca 

tinha visto o mar, nem sabia onde 

era o Bombarral!”, reconhece. 

“Pagaram-me as viagens e lá vim eu, 

sozinho, a chorar toda a viagem”, 

confessa o senhor Manuel. Na altura 

já tinha dois filhos, um de nove me-

ses e outro de dois anos, e teve de 

vir sozinho sem a família, que ape-

nas se juntou a ele oito meses de-

pois. Veio ganhar 25 escudos por 

dia, com casa, lenha, terreno para os 

seus próprios cultivos e “luz”. Quan-

do fala das condições que tinha 

quando veio para o Pó depois diz: 

“Luz! Não havia eletricidade menina, 

davam-me petróleo”. 

Foi desenraizado da sua terra para ir 

viver para o Pó, mas a Amoreira cru-

zou-se no seu caminho e após seis 

anos veio viver para a Amoreira, on-

de viveu até 1974. “Em 74 tudo mu-

dou”, afirma Manuel dos “Bigodes”, 

mas não se alonga e continua a con-

tar que nessa altura recebeu um con-

vite para ir trabalhar para Alenquer e 

lá foi ele mais uma vez, conhecer 

nova terra e novas gentes. Trabalhou 

na mesma quinta - Quinta dos Puca-

rinhos - até se reformar, em 1986. 

Nessa altura podia ter permanecido 

em Alenquer ou poderia até ter volta-

do para a sua terra natal, mas não, 

Manuel dos “Bigodes” voltou para 

onde estava o seu coração, voltou 

para a Amoreira. Comprou uma casa 

velhinha, com o dinheiro da venda de 

uma casa herdada da parte da ma-

drinha da esposa, na sua terra natal. 

E aos poucos foi recuperando a casa 

onde tem vivido até aos dias de hoje. 

“É a casa dos meus sonhos”, conta o 

senhor Manuel quando fala do seu 

lar. 

O seu amor pela Amoreira levou-o a 

participar ativamente na comunidade, 

ajudou a construir o Centro, onde foi 

voluntário durante 12 anos. Entre 

outras atividades ajudava a angariar 

novos sócios e ia receber mensal-

mente as quotas.  

“Menina, não me pergunta porque 

gosto da Amoreira?”, questiona Ma-

nuel dos “Bigodes” já perto do fim da 

nossa conversa… “Gosto da Amorei-

ra porque as pessoas aqui sempre 

foram minhas amigas, as pessoas 

são boas… muitos já morreram”, diz 

com um olhar de saudade. 

No final da nossa conversa afirma 

com ar sério, “Sabe, a Amoreira tem 

tudo o que é preciso para se viver 

bem, só falta uma coisa, um lar de 

idosos. Os idosos não têm quem os 

acompanhe de noite!” 

Olga Prada 

“Nunca tinha visto o mar, nem sabia onde era o Bombarral!” 

À conversa com... 

No dia 26 de Outubro, realizou-se na 

freguesia de Amoreira o IV Passeio 

de BTT. A organização ficou a cargo 

do Grupo Desportivo Amoreirense 

que contou com o apoio de mais de 

50 voluntários da freguesia para a 

realização da prova.  

À semelhança de anos anteriores, o 

percurso passou por trilhos e cami-

nhos rurais do concelho de Óbidos, 

tendo como novidade uma pequena 

passagem pelo concelho do Bombar-

ral. Existiram 2 percursos, um de 30 

km onde venceu no escalão masculi-

no Pedro Pinheiro e Paula Anjos no 

escalão feminino, e um percurso de 

60 km onde Marco Sousa e Filomena 

Paulo se sagraram pela 2.ª vez con-

secutiva vencedores nos respetivos 

escalões. 

Marcelo Almeida Cordeiro, residente 

na Amoreira alcançou o 3.º lugar no 

percurso dos 30 km. 

A par do BTT realizou-se também um 

passeio pedestre com visita à capela, 

à fábrica FrutÓbidos, onde os cami-

nhantes se deliciaram com uma ginji-

nha, e aos moinhos. 

Pelas ruas de Amoreira passaram 

aproximadamente 200 amantes das 

duas rodas e 20 participantes do 

passeio pedestre. 

Posteriormente foi servido nas insta-

lações do Centro Social Cultural Re-

creativo de Amoreira, um almoço 

convívio com a maioria dos partici-

pantes. 

O G.D. Amoreirense agradece o 

apoio na organização às Câmaras 

Municipais de Óbidos e Bombarral, à 

GNR à Junta de Freguesia de Amo-

reira, ao Centro Social Cultural Re-

creativo de Amoreira, aos patrocina-

dores e a todos os voluntários que 

contribuíram para a realização deste 

passeio.  

IV Edição do Passeio BTT Amoreira 

Hugo Henriques 

Presidente do GDA 

 

A falta de valores 

e de civismo de    

alguns afeta a vida 

de todos e obstrui 

o trabalho da    

Junta de freguesia. 

Vandalismo no Jardim da Amoreira prejudica toda a População. 


