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Lembra-se que na edição anterior, ao primeiro que apresentasse resposta escrita na Junta de Freguesia seria oferecida uma garrafa de 

Ginjinha de Óbidos, dada pelo Sr. Fernando Horta. Pois assim foi, o feliz contemplado com a garrafa de Ginjinha foi o Sr. Estevão    

Valente, que foi o primeiro a descobrir que a inscrição se encontra na cantaria superior da porta do n.º 35 da Rua Dr. Formosi-

nho Sanches. 

Festival da Ginja de Óbidos 2015 

Por lapso não foi referido na última edição a atribuição do prémio do chapéu mais criativo do Festival. Este prémio ficou em casa, 

tendo sido atribuído a uma das bancas de comerciantes da      Amoreira. 

 

Muitos Parabéns ao Café Chafariz pela criatividade e iniciativa que lhe valeram o prémio. 
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Editorial 

José Simões 

Presidente da Junta de Freguesia 

Salomé Augusta Braz de Sousa - 16/05/1923 - 20/08/2015 

Elísio Bernardo - 09/12/1934 - 09/10/2015 

 

Paz às suas almas! 

Apresentamos as condolências a todas as famílias. 

Caros Fregueses, 

Quando os contextos em que vive-

mos implicam elevados sacrifícios 

para a maioria dos cidadãos a solida-

riedade é mais importante e maior o 

seu significado. Sempre se revela 

que a solidariedade dos mais fracos 

é a de maior expressão. Os que me-

nos possuem mais facilmente repar-

tem o pouco com os ainda mais des-

providos. No caso da entrada em 

Portugal dos refugiados acaba por 

assim ser. Com boa vontade, acolhe-

mos 4.500 refugiados, valorizando a 

solidariedade. 

Quero evocar as atividades recentes 

do PCA (Polo Cultural da Amoreira). 

Aconteceu uma palestra de pintura 

do Barroco e está em preparação 

outra para breve. Também houve 

uma conversa formativa sobre foto-

grafia, onde se despertou a consci-

ência do olhar fotográfico e se divul-

garam algumas técnicas básicas de 

composição da imagem. Nesse 

evento lançaram-se as bases do 

GFA (Grupo de Fotografia da Amo-

reira) que já programa o primeiro 

passeio fotográfico. Quem estiver 

interessado em aderir deve contactar 

o PCA ou a Junta de Freguesia. Es-

peramos vir a ter maior presença dos 

Amoreirenses, nos eventos futuros, 

para se inverter a circunstância de 

haver mais audiência exterior do que 

local. Já aconteceu um passeio pe-

destre à serra e aos moinhos com 

um muito agradável convívio de gen-

te de todas as idades. 

Está em preparação a Feira do Livro 

da Amoreira 2015. Tal como na edi-

ção do ano passado irá ocupar todo 

o espaço do PCA (antiga Escola Pri-

mária) com diversos livros de todo o 

espectro editorial nacional, abarcan-

do géneros e temáticas do livro In-

fantil à Poesia e Banda Desenhada, 

passando por Romance, Ensaio e 

livros Técnicos, entre muitos mais. 

Durante os fins-de-semana terão 

lugar, como na última edição, even-

tos culturais relacionados com os 

Livros, a Música e mais... A Feira irá 

abrir ao público no primeiro fim-de-

semana de Dezembro e durará duas 

semanas. 

Será uma grande oportunidade de 

adquirir livros de qualidade a preços 

muito económicos e as edições re-

centes com desconto de feira. Uma 

boa solução para as prendas de Na-

tal. Ficamos assim a aguardar a pre-

sença de todos os que fizeram o 

sucesso da edição do ano passado e 

daqueles que não tiveram possibili-

dade de estar presentes neste desta-

cado evento. 

Aproveito a oportunidade para dese-

jar um Feliz Natal a todos os Amorei-

renses e que o Ano Novo venha re-

novado de esperança, carregado de 

sonhos e de oportunidades para rea-

lizar novos projetos . 

Muito Obrigado. 

Obituário 

Regras de deposição dos resíduos indiferenciados 

1. Coloque os resíduos em sacos devidamente fechados dentro dos contentores; 

2. Feche sempre a tampa dos contentores depois de depositar os seus resíduos para evitar maus cheiros e prolife-

ração de moscas; 

3. Não deixe resíduos fora dos contentores; 

4. Não coloque resíduos de grandes dimensões dentro dos contentores; 

5. Caso necessite deitar fora resíduos sólidos volumosos, ou vulgarmente conhecidos por mons-

tros” (eletrodomésticos, móveis velhos, colchões, resíduos de grandes dimensões, etc…) telefone para o 

910 508 233 a agendar um horário para recolha. Poderá também encaminhá-los pessoalmente para a Estação de 

Transferência das Gaeiras. 

Resíduos admissíveis na Estação de Transferência das Gaeiras 

Informa-se a população que tem ao seu dispor a Esta-

ção de Transferência das Gaeiras para deposição dos 

seguintes resíduos, desde que corretamente separa-

dos: 

 

Resíduos agrícolas, hortícolas, silvícolas, de pre-

paração e processamento de produtos alimenta-

res: 

          Resíduos de plásticos e metálicos 

          Resíduos agroquímicos que não contenham 

substâncias perigosas 

Resíduos da transformação de madeiras e mobiliá-

rio 

          Serradura, aparas, fitas de aplainamento, ma-

deira, aglomerados e folheados 

Resíduos de embalagens: 

          Embalagens de papel, cartão, plástico, metal, 

madeira e vidro 

          Embalagens compósitas 

          Misturas de embalagens 

Resíduos de construção e demolição: 

          Madeira, ferro, aço, plástico, alumínio, cobre, 

bronze e latão 

          Mistura de metais 

          Cabos que não contenham hidrocarbonetos, 

alcatrão ou outras substâncias perigosas 

Resíduos Urbanos e Equiparados (resíduos do-

mésticos, de comércio, de indústria e de serviços): 

          Papel cartão 

          Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos, con-

tendo mercúrio 

           Equipamento fora de uso, contendo clorofluor-

carbonetos 

Pilhas e acumuladores, onde também se incluem: 

           Acumuladores de chumbo níquel e cádmio  

           Pilhas contendo mercúrio 

           Equipamentos elétricos e eletrónicos fora de 

uso 

Outros: 

          Metais ferrosos e não ferrosos 

          Equipamento fora de uso, exceto equipamentos 

contendo PCB, CFC, HCFC, HFC, amianto e outros 

componentes perigosos; 

A Estação de Transferência das Gaeiras situa-se 

no Antigo Aterro Sanitário das Gaeiras e tem o 

seguinte horário de funcionamento: 

De 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 12h30 e das 14h30 às 

19h00 

Sábados, das 08h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00 

 

A Junta de Freguesia informa toda a população que os arbustos, relvas, ciprestes e todo o tipo de material 

resultante da limpeza e conservação de jardins privados, deverão ser acondicionados em sacos e deposi-

tados nos contentores do lixo comum. 

Informação Institucional 
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Sociedade e Cultura Aconteceu 

Em Outubro de 1856 é publicado em 

Portugal, o projeto de reforma da 

instrução primária visando haver em 

cada freguesia uma escola primária. 

Já em Fevereiro de 1855 sente-se a 

necessidade de haver uma escola 

na Amoreira, projetando-se a 

transferência da escola da Sancheira 

(talvez por ter poucos alunos) para a 

freguesia da Amoreira ‘onde será 

mais frequentada’. 

Tem-se, no entanto, que esperar até 

27 de março de 1865 para que 

oficialmente seja criada a escola da 

Amoreira, ‘com o subsídio de casa, 

mobilia e utensilios pela junta de 

parochia respectiva’. 

Em 1867 é nomeado o primeiro 

professor da nossa escola, José das 

Neves de 23 anos, um jovem recém 

diplomado, natural de Minde, com o 

salário anual de 110.000 reis. 

Onde terá sido a primeira escola? 

Possívelmente na casa do ‘Seixo’,  

segundo me disse o meu tio Aníbal 

dos Santos, o funileiro . Ele andou  

na escola, na década  de 1920, 

quando ainda era neste local. A casa 

era grande e deveria haver salas 

disponíveis. 

Provavelmente aí morava também 

Luiza do Espirito Santo com quem 

José das Neves vem a casar-se 2 

anos mais tarde. 

Deste casal nascem Joana do 

Espírito Santo Neves e Luis  das 

Neves que vem a ser o segundo 

professor. 

Em 1887 é nomeada para a escola 

feminina Albina da Conceição 

Albano, natural da Amoreira onde 

nasceu em 1854.  Esta vem a falecer 

ainda nova, em 1899. 

Em 1893 a frequência dos alunos - 

total por trimestre - era de 57 para a 

escola masculina e de 90 para a 

escola feminina. Esta frequência,  no 

entanto, variava segundo a estação 

do ano. 

Em 1900 José das Neves ainda é 

professor na nossa escola e nessa 

altura pede para ser transferido para 

a Serra de El-Rei, vindo para a 

Amoreira o seu filho Luis, o qual 

trabalhava na Serra. 

Em 1903 Joanna do Espirito Santo 

Neves é professora na Amoreira, aí, 

lecionando pelo menos até 1935. 

Em 1914 este Luis das Neves ainda 

é professor na Amoreira. 

Com a entrada de Portugal na 

Grande Guerra (1914/1918) deve ter 

havido alguns problemas no ensino 

na nossa escola primária, sendo 

escassos os documentos existentes 

sobre ela. 

A nossa Escola Primária: os princípios 

Fernando Horta 

V Edição do Passeio BTT da Amoreira 

Hugo Henriques 

Presidente do GDA 

No passado dia 25 de Outubro reali-

zou se o V Passeio BTT Amoreira 

tendo como organizador o Grupo 

Desportivo Amoreirense. Foi debaixo 

de condições climatéricas adversas 

que se deu início ao passeio onde, 

mesmo com o tempo que se fez sen-

tir e os trilhos com alguma água, 

participaram aproximadamente 150 

amantes das duas rodas de todo o 

país, contactando desta singular 

forma com os caminhos da freguesia 

da Amoreira e do concelho de     

Óbidos 

Nesse mesmo dia foi realizada tam-

bém uma aula aberta de Zumba com 

o professor Nelson Figueiredo onde 

participaram aproximadamente 20 

interessados. 

Para a realização deste evento os 

recursos humanos são imprescindí-

veis e, de uma forma altruísta, mais 

de 50 amoreirenses disponibilizaram

-se para ajudar neste passeio, dando 

apoio na logística do almoço e na 

organização no terreno, nomeada-

mente no controlo de veículos possi-

bilitando a passagem dos participan-

tes nas estradas com mais tráfego. 

Assim como nos anos transatos, o 

percurso passou por trilhos e cami-

nhos rurais do concelho de Óbidos. 

Existiu também a opção de 2 percur-

sos, um de 30 km onde venceu, no 

escalão masculino, Pedro Pinheiro e 

um percurso de 60 km onde Pedro 

Soares saiu vencedor. 

De salientar o segundo lugar do 

amoreirense Marcelo Almeida Cor-

deiro nos 60 km, residente na Amo-

reira que mais uma vez voltou a su-

bir ao pódio. 

Foram premiadas ainda as seguintes 

categorias: (1) Equipa mais numero-

sa: Team 143, Tasca do Zé Russo (9 

elementos); (2) Participante mais 

velho: Carlos Constantino; (3) Parti-

cipante mais novo: Diogo Mendes. 

Depois do passeio foi servido um 

almoço para os participantes e para 

os voluntários, que ajudaram à reali-

zação do mesmo, nas instalações do 

Centro Social Cultural Recreativo de 

Amoreira, que mais um ano abriu as 

suas portas para auxiliar o           

G.D. Amoreirense. 

O G.D. Amoreirense agradece o 

apoio na organização à Câmara Mu-

nicipal de Óbidos, à Junta de Fre-

guesia de Amoreira, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios do Concelho de Óbidos, ao Cen-

tro Social Cultural Recreativo de 

Amoreira, aos patrocinadores, ao 

prof. Nelson Figueiredo e a todos os 

voluntários que contribuíram para a 

realização deste passeio. Sem o 

apoio destes seria impossível a reali-

zação deste passeio. 
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Desporto à conversa com... 

... Sr. Francisco Horta 

O Sr. Francisco Horta inicia a nossa 

conversa dizendo “Pois, sabe, mui-

tos conhecem-me como Chico do 

Pão! Trabalhei muitos anos numa 

das padarias da Amoreira.” Nos anos 

40, continua contando o Sr. Francis-

co, havia quatro padarias na Amorei-

ra, duas de pão de milho e duas de 

pão de trigo. Trabalhou na padaria 

da Rua Direita, que laborava com 

farinha de trigo, faziam “pão em Ra-

mas”. 

Entusiasmado com as memórias do 

passado que me vai revelando, o Sr. 

Francisco continua a partilhar as 

suas vivências. Havia na Amoreira 

duas grandes azenhas que moíam a 

farinha, mas os padeiros tinham de ir 

a Caldas da Rainha - “Íamos levantar 

guias a Caldas da Rainha a um fun-

cionário do governo”, destaca Chico 

do Pão. Depois em cada padaria a 

farinha era peneirada para a separar 

do farelo. 

Entretanto, nos anos 60, é publicada 

uma lei do governo que obriga a 

obras nas padarias para que estas 

possam continuar a laborar. Na 

Amoreira nenhum dos padeiros tinha 

possibilidade de realizar essas 

obras, uns por falta de espaço nas 

suas instalações e outros por falta 

de capital para investir. Tal sucedeu 

nas outras terras do concelho, pelo 

que foi feita uma nova padaria em 

Óbidos, na qual cada padeiro tinha 

uma quota. “E onde era essa pada-

ria?”, pergunto eu com curiosidade. 

“Era onde é atualmente aquele bar, 

Padarias…” afirma o Sr. Francisco, 

“Olhe, que engraçado!”. E sorrimos 

descontraídos... 

Nessa altura abandonou o ofício, 

seguindo outros caminhos. Traba-

lhou dez anos em Caldas da Rainha, 

até ter decidido emigrar para o Ca-

nadá, muito por influência da família, 

uma vez que a sua irmã já lá residia. 

Fez as malas e seguiu rumo a uma 

nova vida, com a sua esposa e os 

seus três filhos. Viveu no Canadá 37 

anos, e foi novamente a família que 

o trouxe de regresso à sua terra, 

tendo voltado após a filha regressar 

à Amoreira. ”O Canadá é um bom 

sítio para se viver”, diz o Sr. Francis-

co. Mas o seu olhar denota alguma 

tristeza, muito também lhe foi tirado 

nessas terras longínquas, tendo por 

lá perdido um dos seus filhos. 

Voltando mais um pouco atrás no 

tempo, relembra quando o Sr. Padre 

Moura pediu à sua mãe para que 

deixasse o filho ajudar na missa. O 

Sr. Francisco foi aprender com o Sr. 

Padre os preceitos da missa, “Sabe 

que na altura a missa era em latim!”, 

refere o Sr. Francisco. 

Foi contando as suas experiências 

enquanto sacristão e como se vivia a 

relação com a Igreja naquele tempo. 

“Nada de valor ficava na Igreja, ía-

mos distribuindo os valores pelas 

casas de algumas pessoas e a cada 

missa tudo regressava para a Igreja. 

Houve tempos em que o cálice era 

levado para casa do Professor, perto 

da atual casa do Sr. Simões.”, vai 

relatando o Sr. Francisco com emo-

ção. 

O Sr. Padre Moura depois de afasta-

do da igreja, acabou por voltar para 

a Amoreira, onde certo dia foi preso 

“pelo governo do Salazar”, acompa-

nhado da Guarda de Óbidos, por 

andar a escrever que “tinha desco-

berto como produzir a Bomba Atómi-

ca”. 

Hoje com 87 anos, o Sr. Francisco 

Horta tem muitas vivências para par-

tilhar. Foi uma conversa muito agra-

dável repleta de “histórias e persona-

gens”, acompanhada de sua esposa, 

D. Maria da Luz, que alegremente foi 

também participando. Ao terminar, 

depois de nos despedirmos diz a D. 

Maria da Luz, “Ah! Não se vá já em-

bora, espere, fiz umas broas, leve 

algumas!”. Então, meio envergonha-

da, lá vim eu saboreando as delicio-

sas broas que me foram oferecidas 

com tanta amabilidade.  

 

Olga Prada 

Desporto no CSCRA 

Ricardo Leandro 

Diretor Desportivo CSCRA 

O CscrA é um bom exemplo de como a vontade de 

algumas pessoas pode resultar na criação de espaços 

e serviços em prol da comunidade.  

Ao longo de mais de três décadas e através de um 

esforço comunitário foram construídos o salão, o rin-

gue de futebol, a casa do forno e também algumas 

ampliações ao edifício principal., Os serviços sociais, 

culturais e recreativos, feitos com o intuito de servir a 

comunidade Amoreirense, são todos muito importan-

tes, mas se formos fazer uma análise dos “números”, 

percebemos que esta associação, que se tornou uma 

IPSS, tem ajudado um significativo número de pesso-

as ao longo destes anos, fazendo com que a parte 

social se tornasse a parte principal da atividade da 

associação e atrever-me-ia a dizer quase singular.  

Embora a título individual já ajudasse a associação, 

no ano passado integrei a nova direção do CscrA, na 

qual me foi atribuída a “pasta” do desporto.  

Desde então, e para darmos um maior destaque ao 

desporto, demos continuidade às turmas de Ginástica 

que já tínhamos há alguns anos e incrementamos com 

as seguintes atividades: Zumba, Yoga e Danças de 

salão. Além destas atividades temos previsto iniciar 

Ginástica de formação, para crianças, assim que exis-

tam inscrições suficientes. É de referir, também, que 

continuámos com o evento anual Gimnoamoreira e 

retomámos a realização do torneiro de futsal que já 

não se realizava há muitos anos.  

Não podemos deixar de registar também, um fenóme-

no que nos parece interessante, que é o fato de ter-

mos uma grande percentagem de atletas e artistas (no 

grupo de teatro) que não residem na Amoreira. Peço-

vos que façam uma reflexão e que contribuam para 

que tenhamos uma Amoreira mais “Recreativa”, só 

dependemos de nós!  
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Aconteceu 

As Festas em Honra da Nossa Senhora da Aboboriz 

Das conversas ocorridas com Amo-

reirenses envolvidos com a organiza-

ção das nossas festas no passado 

não se conseguiu estabelecer uma 

data de origem para estas celebra-

ções.  

Durante muito tempo, até às mudan-

ças que se operaram nas exigências 

de prestação de serviço militar, após 

o 25 de Abril, que culminaram com a 

abolição da obrigatoriedade em 

2003, as Festas em honra de N. Sra. 

da Aboboriz, na Amoreira, eram or-

ganizadas pelos que regressavam à 

aldeia depois de terminado o serviço 

militar ou já em vias de o acabar. 

Para o fim da década de 70 esse 

hábito deu lugar à formação de   

comissões de organização das    

festas por grupos formados esponta-

neamente entre os Amoreirenses. 

Nas recordações de elementos orga-

nizadores das décadas de 70, ainda 

na circunstância referida da saída do 

serviço militar, e da década de 90, já 

pelo novo processo, algumas cir-

cunstâncias são, curiosamente co-

muns. Outras registam diferenças 

consideráveis. 

Enquanto os primeiros referem como 

meios de angariação os bailes que 

se iniciavam muito tempo antes das 

festas, logo pelo princípio do ano, os 

últimos já mencionam outros méto-

dos. A organização de eventos como 

corridas de galgos e outras activida-

des desenvolvidas mais próximas da 

data das festividades foram aludidas. 

Todos referem os resultados positi-

vos e muito satisfatórios sempre 

obtidos e distribuídos pelas institui-

ções da aldeia e alguns detalhes 

pitorescos da guarda dos dinheiros 

ao longo do tempo. Ainda não havia 

as facilidades bancárias actuais e as 

práticas movimentações por via das 

caixas multibanco. Desde barris de 

vinho vazios em adega insuspeita 

até vasos enterrados sob árvores 

antigas, com trânsito posterior para a 

arca congeladora de um dos organi-

zadores foram contadas em histórias 

bem dispostas com um brilho de 

saudade nos olhos. No entanto es-

ses métodos provaram ser seguros 

porque todos os dinheiros chegaram 

intactos ao seu destino. 

 

António Rodrigues * 

Junta de Freguesia     

Coube-me a organização das festas 

da Amoreira 2015, em conjunto com 

a Junta de Freguesia e com a Fábri-

ca Paroquial. Contrariedades à par-

te, porque as há sempre - bem como 

críticas - organizámos uma festa de 

três dias, contando com a ajuda e o 

apoio de muitos.  

Com alma e coração de Amoreiren-

ses, em menos de um mês, organi-

zámos os festejos em honra da nos-

sa Padroeira. Deixo uma palavra de 

apreço a todos os que se associa-

ram a nós e tornaram possível este 

evento, que ultrapassa o contributo 

material, exigindo trabalho e dedica-

ção. Agradeço também todo o apoio 

à Junta de Freguesia, à Fábrica Pa-

roquial e às coletividades.  

Creio poder dizer que a festa foi um 

sucesso, na sua globalidade. 

Permitam-me o desabafo. Mais uma 

vez, e em menos de dois anos, eu e 

minha mulher prescindimos da nossa 

família, dos nossos filhos, em prol da 

Amoreira. Contribuímos para os fes-

tejos locais com o sentimento do 

dever cumprido, com orgulho por 

atingirmos os objetivos definidos.  

 

Ricardo Alves 

* O autor opta pela antiga ortografia 

Os festejos de 2015 

Comissão organizadora da 

Festa para 2016: 

 

Telmo Oliveira 

Raquel Januário 

Pedro Carvalho 

Tiago Simões 

Nuno Januário 

Miguel Cavaleiro 

Joana Henriques 

Joana Faria 

Luís Farinha 

Diogo Sousa 

Soraia Sousa 

Micael Ferreira 

Elizabete Sousa 

Bruno Martins 

Ruben Mendonça 

Ana Estrelinha 

Ana Domingues  

Fotografias de procissões antigas, cedidas pelo Sr. Manuel dos Santos 
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Aconteceu Histórias... 

Actividades do Pólo Cultural da Amoreira (PCA) 

António Rodrigues * 

Junta de Freguesia 

* O autor opta pela antiga ortografia 

Palestra de Pintura: Vamos olhar “As meninas” de Velázquez 

No espaço do PCA o apresentador e um auditório modesto numericamente, mas destacado pela sensibilidade,  

resultante envolvimento e interesse conversaram animadamente sobre a fascinante temática das análises múltiplas, 

mas centralizadas no mistério das representações que se escondem sob a camada imediatamente visível da        

imagem desta obra maior da pintura universal. 

Em breve se anunciará uma palestra sobre outro quadro importante. 

22 de agosto 

Passeio Pedestre “Avôs e Netos” 

Com a intenção de unir gente de todas as idades 

num salutar convívio pelos espaços menos conheci-

dos da nossa freguesia, realizámos este passeio em 

que um grupo bem disposto de pequenos e graúdos, 

até acompanhados por amigos de quatro patas, su-

biram a serra, visitaram os moinhos e os trilhos pelo 

campo. Com especial interesse pela descoberta, 

para muitos, de detalhes como a "pata do boi" ainda 

foi especialmente agradável observação panorâmica 

da nossa Amoreira feita do alto da serra.  

27 de setembro 

O Olhar na fotografia 

Nas instalações do PCA reuniu-se um grupo interessado nesta temática fundamental para a actividade fotográfica. 

Devido às tecnologias actuais esta forma de expressão visual encontra-se ao alcance de todos. Qualquer telemóvel 

tem uma câmara fotográfica e são usados universalmente. 

Um grupo em que se contavam para além dos Amoreirenses, um número considerável de visitantes de proveniên-

cias desde Peniche até Alfeizerão conversou acerca da consciência da visão para além do olhar simples da obser-

vação superficial. Falou-se de fotografia antes e depois dos detalhes técnicos, importantes, mas remetidos para 

outras circunstâncias a considerar também aqui. 

Viram-se e analisaram-se fotografias, muitas delas da nossa Amoreira. A propósito delas se falou, entre o auditório, 

da história da Amoreira, das origens da Igreja Matriz e da N. Sra. da Aboboriz. 

Falou-se ainda das características específicas da fotografia, como apoio à reflexão sobre a observação do tema e o 

desenvolvimento de metodologias de expressão visual usando este meio. Para apoiar esta matéria foram explica-

das as regras básicas e intuitivas de composição de imagem e convidado o auditório à análise crítica de fotografias 

projectadas. 

11 de outubro 

“ No antigo concelho de Óbidos, 

quando ele tinha as setenta e duas 

vintenas, entre estas havias lugares 

muito bons e dignos de toda a aten-

ção, devendo ter o primeiro lugar o 

Bombarral, não só porque é grande 

[…] e tem diferentes casas morga-

dos, mas porque é hoje mesmo, 

apesar da sua decadência, inda 

mostra a sua antiga opulência. Não 

há muitos anos que nele rodavam 

todos os dias quatro carruagens.” 

p. 210 

 

O lugar da Amoreira é, depois do 

Bombarral, o que oferece mais   

restos dignos de atenção e que 

mostra quanto foi opulento. Não há 

sessenta aos que este lugar tinha 

duas boticas, sete padres filhos dali, 

e três casas que se tratavam com 

toda a grandeza. Sendo a primeira 

de Lourenço de Melo, que ali tinha a 

sua casa, posto que abarracada 

contudo com boas condições, e 

junto a ela uma capela, posto que 

pequena, porém bonita, e pegado 

com as casas uma grande cerca 

toda murada, onde havia mimosos 

frutos e anosas árvores de sombra 

com uma grande nora. Pegado às 

casas, tinha jardim com dois tan-

ques; no meio do jardim um tanque 

maior, de figura oblonga, tendo qua-

tro colunas nos lados com vasos de 

pedra em cima, tudo bem trabalha-

do, e no meio do dito tanque, senta-

da sobre uma coluna, uma figura de 

mulher em ponto grande, deitando 

água. Tudo isto, hoje, se acha muito 

estragado e em abandono, depois 

da morte do dito fidalgo Lourenço 

de Melo, o qual morreu em 1790 e 

foi enterrado na sua capela, onde 

tem a sepultura com o seguinte le-

treiro: « Aqui jaz Lourenço de Melo, 

fidalgo e cavaleiro da Casa Real. 

1790.» Hoje, a cerca que não tem 

árvores, e a capela já caída. 

Depois desta cada havia outra tam-

bém grande que era a do Doutor 

Bernardo Gomes Monteiro, que tem  

ali morgado e uma boa propriedade, 

com cerca e diferentes tanques, 

porém hoje, tudo em muito mau 

estado. Tem dentro das casas um 

bonito oratório, onde se dizia missa 

todos os domingos e dias santos. 

Outra família também, que se trata-

va com muita grandeza e começa-

ram uma casa no sítio que chamam 

o Rocio, aonde se encontram dife-

rentes figuras de pedra, de bela 

escultura, e os restos de uma cas-

cata; tem uma grande cerca, muito 

mimosa de árvores de fruto e de 

sombra. Deram princípio a uma 

grande ermida, que se vê começada 

com grandeza, porém não passou 

dos alicerces; é de figura redonda. 

Hoje, todos estes bens pertencem 

ao conde Bobadela, tudo isto no 

maior abandono.” p. 214 e 215 

Este programa destina -se a pensio-

nistas idosos com mais de 65 anos 

ou dependentes, com doença grave 

ou crónica, residentes há mais de 2 

anos e recenseados no Concelho de 

Óbidos e que se encontrem em situ-

ação de comprovada carência eco-

nómica. 

Informe-se junto do Município de 

Óbidos como obter ajuda financeira 

relativamente à aquisição de medi-

camentos com receita médica do 

Sistema Nacional de Saúde. 

Programa de comparticipação de medicamentos 

Informação Institucional 

Neste espaço serão partilhados com todos os leitores, durante os próximos números, excertos do livro Memórias 

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… 


