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Conhece bem todos os recantos da Freguesia de    

Amoreira? 

 

Consegue adivinhar onde se localiza esta pedra? 

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  
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Editorial 

José Simões 

Presidente da Junta de Freguesia 

Manuel Carvalho dos Santos - 23/07/1931 - 17/11/2015 

Ilda da Silva Gomes - 19/09/1934 - 25/12/2015 

Manuel Felicidade de Carvalho - 12/09/1934 - 06/01/2016 

José Mendes da Silva - 31/08/1963 - 06/01/2016 

José Aleixo Júlio - 28/01/1934 - 25/01/2016 

Adélia da Silva - 29/04/1923 - 26/01/2016 

 

 

Paz às suas almas! 

Apresentamos as condolências a todas as famílias. 

Caros Fregueses, 

Vivemos numa Europa que nos   

impõe metas, que foram aceites  

pelos governos, que nos impõem 

austeridade e que não conseguem 

resolver o problema dos refugiados. 

Há países a construir muros, outros 

vedações e outros a fazerem leis 

absurdas. Enfim, ninguém quer    

pessoas que deixaram tudo para trás 

e partiram do seu país fugindo da 

guerra à procura de um mundo    

melhor; e até desapareceram dez mil 

crianças que foram apanhadas nas 

redes de tráfego humano. 

Por cá, o PS formou governo,      

estando sustentado numa maioria de 

esquerda na Assembleia da         

República. 

Terá um trabalho muito difícil pela 

frente mas temos que acreditar,   

temos que ter fé. Também foi eleito 

novo Presidente da República.    

Queremos um Presidente que     

defenda a Constituição, mas que 

seja mais determinado, mais        

interventivo, um Presidente que   

defenda Portugal e os portugueses. 

Na nossa Freguesia o GDA realizou 

o Passeio “BTT” com cerca de     

duzentos participantes, a Comissão 

de Festas o “TT” com mais de cem 

jipes e por fim a Junta de Freguesia 

promoveu a “Feira do Livro” com 

inúmeras atividades, desde música, 

leitura de poemas, apresentação de 

livros, caça ao tesouro, etc. Pena é 

que a Feira do Livro e estes eventos 

foram mais procurados por pessoas 

de outras freguesias do que da    

nossa. Temos que reverter esta   

situação.  

Também no final do mês de fevereiro 

tivemos Quotidianos Medievais III no 

parque das merendas feito pelo   

grupo Guildas Aureas. 

Estamos também a trabalhar no    

Festival da Ginja e empenhados em 

torná-lo cada vez melhor, promovendo 

assim a nossa Freguesia.  

Muito Obrigado. 

Espaço do Freguês 

Ontem e Hoje 
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Um casal rezava para morrer junto no mesmo dia, como a mulher era muito cautelosa com a comida, tiveram uma 

vida longa e chegaram a uma idade avançada. Morreu o marido e logo de seguida morreu a mulher. Quando esta 

chega ao Paraíso encontra o marido e diz-lhe: “Ai homem estou encantada, que maravilha...”. Responde o marido: 

“Pois é, se não fosses tu com a mania das dietas já podíamos estar aqui há muito mais tempo”. 

 

Maria Carolina David 

Para rir... 

Obituário 
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Sociedade e Cultura Sociedade e Cultura 

Comemoram-se no ano de 2017, já 

o próximo ano, os 100 anos das  

aparições de Nossa Senhora em 

Fátima a 3 pastorinhos, Lúcia,     

Jacinta e Francisco, que guardavam 

os seus rebanhos na Serra d'Aire, no 

lugar da Cova da Iria.   

Para comemorar esse acontecimen-

to, quis o Santuário de Fátima que a 

Imagem Peregrina de Nossa       

Senhora percorresse todo o nosso 

país numa grande peregrinação da   

Imagem da Mãe do Céu, que se  

iniciou em Maio de 2015 e terminará 

em Maio de 2016. Assim a imagem 

Peregrina de Nossa Senhora       

passará por todas as dioceses de 

Portugal assinalando o Centenário 

das Aparições e  ajudando as     

comunidades eclesiais a viver a          

mensagem e a espiritualidade de 

Fátima, que vinha traduzida numa 

frase do Evangelho de S. João: 

“fazei o que Ele vos disser”.  

Por essa razão a imagem não veio a 

todas as paróquias, mas a todas as 

dioceses. Mas nesse percurso    

tivemos a graça especialíssima de 

que passasse e parasse na nossa 

paróquia da Amoreira. Claro que foi 

apenas uma passagem rápida, com 

uma breve paragem. No entanto, a 

Amoreira soube receber bem. 

Em pouco tempo, e com a           

generosidade de alguns, o largo foi 

enfeitado com gosto e beleza. E as 

pessoas concentraram-se em redor 

desta mãe que nos visitou. Fizemos 

apenas uma breve oração. Mas foi 

denso, e vivido, este encontro com a 

Mãe. Vimos gente em oração, vimos 

lágrimas, vimos emoção. Foi uma 

passagem rápida, claro que foi. Mas 

uma passagem que nos fez bem. 

Guardamos imagens na memória e 

nas fotos e no facebook. Que elas 

nos fiquem a lembrar este breve 

encontro. 

Obrigada, mãe do Céu.                

Procurámos acolher e queremos 

viver a mensagem. Até breve.       

Ver-nos-emos na Cova da Iria.  

 

 

Nossa Senhora Peregrina visitou a  Amoreira 

P. Paulo Gerardo 

As festividades das aldeias são   

ocasiões com uma enorme          

importância na vida comunitária, 

apresentando-se como momentos 

propícios para o convívio entre as 

diferentes gerações, bem como para 

a exposição dos seus valores      

identitários para com as pessoas 

externas que acabam por visitar e 

usufruir deste tipo de eventos. Daí 

ser cada vez mais relevante e     

importante, garantir a preservação 

dos valores e tradições culturais que, 

no seu todo, acabam por diferenciar 

cada uma das pequenas localidades 

dentro dos panoramas das suas 

regiões. Estas foram algumas das 

principais motivações que levaram a 

que grande parte da população mais 

jovem da Amoreira assumisse a  

organização das próximas           

festividades em honra de Nossa  

Senhora da Aboboriz.  

Nesse sentido, a comissão de festas 

tem vindo a desenvolver uma série 

de atividades e eventos, com o   

intuito de recolher previamente os 

fundos necessários para a           

realização das ditas festividades, de 

forma a realizar um evento que   

supere todas as  expetativas. 

Assim, podem desde já́ destacar-se 

a organização do V  passeio de todo 

o terreno da Amoreira, levado a cabo 

com enorme sucesso no mês  de 

dezembro, e a corrida de Galgos que 

irá ser realizada no dia 3 de Abril.  

Paralelamente a isto, ao terceiro 

domingo de cada mês, a comissão 

de festas tem vindo a organizar uma 

venda de frangos assados, de forma 

a maximizar a obtenção de fundos 

para a organização da próxima festa 

da Amoreira. 

 

 

 

Atividades promovidas pela Comissão de Festas 2016 

Telmo Oliveira 

O Terceiro Festival da Ginja de 

Óbidos, na Amoreira,  terá lugar 

este ano nos próximos dias  16, 

17, 18 e 19 de Junho. 

Será a natural evolução de um    

grande evento que marca as       

dinâmicas regionais pela sua relação 

com o fruto que lhe está na origem e 

pela apresentação e ofertas que a 

aldeia da Amoreira providencia na 

sua organização. Este ano haverá 

ainda mais flores a cobrir o percurso 

do festival. Da mesma forma o    

programa de animações revelará 

novidades e mais razões para as 

presenças de todos. Música, Moda, 

Artesanato, Circuitos da Ginja,    

Provas de licor e produtos derivados 

da Ginja e espaços de gastronomia 

receberão os visitantes do festival, 

numa festa permanente. 

A Junta de Freguesia da Amoreira, 

responsável pela organização do 

evento, promove neste ano de 2016 

um concurso na aldeia que premiará 

a porta com a decoração alusiva à 

Ginja com mais originalidade e    

qualidades técnicas e criativas.   

Todos podem participar. Será um    

prazer ver em cada portal           

amoreirense uma prova da           

criatividade e empenho dos seus 

habitantes. 

Até lá temos cerca de três meses 

para produzirmos este                

acontecimento, que é da aldeia e de 

todos e  para o qual convidamos os         

amoreirenses disponíveis para    

contribuir com trabalho de apoio nas 

produções do circuito do festival, que 

sempre excedem o alargado esforço 

da equipa envolvida, que contactem 

a Junta de Freguesia para dar conta 

dessa disponibilidade e combinar as 

circunstâncias em que poderá ser 

dada. 

 

Todos juntos faremos crescer ain-

da mais o nosso Festival da Ginja, 

na Amoreira. 

 

 

Festival da Ginja de Óbidos edição de 2016 

António Rodrigues * 

Junta de Freguesia     

* O autor opta pela antiga ortografia 
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Informação Institucional Espaço do Freguês 

Licença para captação de águas superficiais 

De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 

15 de novembro e com o Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio, a 

captação de águas dos cursos de 

água (ex: Rios), para os diversos 

fins, é permitida por Lei, mediante a 

obtenção prévia da licença para o 

efeito. 

 

A licença acima referida tem de ser 

solicitada aos serviços da Agência 

Portuguesa do Ambiente –          

Administração da Região             

Hidrográfica do Tejo e Oeste. 

Os pedidos podem ser realizados via 

plataforma online de licenciamento 

(https://siliamb.apambiente.pt), ou 

diretamente na Divisão do Oeste, 

Lezírias e Médio Tejo, com sede em 

Caldas da Rainha, mediante a    

apresentação do requerimento    

específico, disponível no site da 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(http://bit.ly/1QxFyxk). 

 

 

Os confinantes das margens dos rios têm que as manter limpas 

Levantei-me de madrugada com a erva 

Tão molhada fui ao campo passear 

A natureza dormia, encontrei uma cotovia 

Que não parava de cantar, 

 

Perguntei-lhe com carinho 

O que fazes passarinho que és tão feliz 

Sem teres nada, ensina-me o teu viver 

Porque não quero sofrer nem andar amargurada. 

 

Deu um pulo do raminho 

Esse lindo passarinho veio pousar na minha mão 

E com ele eu aprendi que o que aconteça 

Na vida tudo tem uma razão. 

Manuela Santos 

Eu sou um pardal vadio 

A pular pelos beirais 

Ninguém pode estar comigo 

A não ser ouros pardais 

 

Há quem me queira agradar 

Para ficar fechado em casa 

Mas eu consigo escapar 

e lá vou batendo a asa. 

 

Gosto de subir bem alto 

Sem ter forças naturais 

Sei que um dia vou cair 

Por não puder subir mais. 

Manuela Santos 

A salvaguarda do equilíbrio         

ecológico e do bom funcionamento 

da rede hidrográfica deverá ser   

concretizada tendo em consideração 

o princípio da co-responsabilização 

de todos os utilizadores dos recursos 

hídricos. 

Nos termos da  Lei da Água (Lei    

n.º 58/2005, de 29 de dezembro) os 

proprietários ou possuidores de   

parcelas de leitos e margem de li-

nhas de água, nas frentes particula-

res são obrigados a garantir a limpe-

za das mesmas segundo as normas 

para a limpeza de cursos de água 

não   navegáveis nem flutuáveis. 

Assim, todos os proprietários ou  

arrendatários confinantes abrangidos 

por estas disposições ficam          

informados da obrigatoriedade de  

procederem às referidas operações. 

 

Resíduos de construção e demolição 

De acordo com o D.L. n.º 178/2006, 

de 5 de setembro, que estabelece as 

regras a que fica sujeita a gestão de 

resíduos e com o D.L. n.º 46/2008, 

de 12 de março, que estabelece o 

regime das operações de gestão de 

resíduos resultantes de obras ou 

demolições de edificações ou de 

derrocadas, a deposição destes resí-

duos tem de ser realizada em local 

próprio certificado para receber resí-

duos desta natureza. 

Desta forma, é proibido  vazar 

na via pública, ou qualquer 

outro espaço, detritos de 

obras e pequenas                 

reparações domésticas. 

 

 

 

https://siliamb.apambiente.pt


Aconteceu 

7 6 

Aconteceu 

Feira do Livro da Amoreira 2015 

António Rodrigues * 

Junta de Freguesia     

Festa de Natal no CSCR Amoreira 

Elsa Duarte 

CSCR Amoreira 

No passado dia 13 de Dezembro, o 

CSCRA  realizou a Festa de Natal da 

instituição tendo sido as atuações ao 

longo da tarde bastante diversifica-

das. A festa iniciou com a atuação 

musical de um grupo de crianças da 

Amoreira, tendo os utentes do    

Centro de Convívio participado com 

duas atuações, uma peça de teatro, 

“Os Capuchinhos Anónimos” e uma 

atuação musical pelo Grupo de  

Cantares. A festa contou ainda com 

a participação do Grupo de Teatro 

“Animais de Palco” e do Grupo de 

Danças de Salão. 

 

As Jornadas Mundiais da Juventude são mais que uma viagem, 

numa cidade a passear. É o encontro com o papa, com jovens 

de todo o mundo e com o próprio Jesus que dão    sentido à 

viagem. Rezamos, cantamos, rimos e      também choramos, 

quando o Amor se revela! 

No fim de julho serão em Cracóvia, na Polónia.  

Para participar neste encontro     precisamos de angariar alguns    

fundos. Assim, através do serviço à comunidade, cantando as 

janeiras ou realizando um jantar de convívio, vamos vendo o 

nosso sonho ser alcançado aos poucos, sempre   confiados que 

Deus providencia! 

Jovens angariam fundos para Jornadas Mundiais da Juventude 

Adriana Moleiro 

Durante o passado mês de Dezem-

bro teve lugar no Pólo Cultural da 

Amoreira mais uma Feira do Livro. 

Entre os dias 5 e 20 a Amoreira 

teve ao seu dispôr o acesso a  mi-

lhares de títulos abrangendo os 

mais diversos conteúdos e cobrin-

do a maioria do panorama editorial 

nacional. Desde as novidades até  

livros antigos e usados a preços 

simbólicos, passando por uma es-

colha muito vasta de livros novos a 

preços muito baixos, os visitantes 

tiveram acesso a uma escolha que 

lhes permitiu enriquecer as suas 

bibliotecas. A divulgação desta 

realidade levou a  um considerável 

aumento de frequência da feira em 

relação à edição anterior. 

Destacamos a oferta da secção de 

poesia que este ano teve uma ex-

posição que ultrapassou o dobro de 

títulos do ano anterior. O primeiro 

fim de semana foi dedicado ao livro 

infantil que, tal como em 2014, teve 

uma sala exclusiva de exposição. 

Nesse fim de semana houve pre-

ços especiais para as leituras dos 

mais jovens. Todos os livros usa-

dos custavam 1 euro  e esse preço 

também foi aplicado a alguns dos 

livros novos, sendo que alguns na 

secção infantil, foram apresentados 

até a preço mais baixo. 

Tal como em 2014 um dos aspec-

tos mais relevantes da Feira foi o 

conjunto de eventos culturais que a 

acompanharam e tiveram lugar nos 

três fins de semana da sua dura-

ção.  Assim, nos seis dias de even-

tos houve lugar a apresentações de 

livros, a tempos de poesia, aconte-

cimentos musicais de diversos ti-

pos, palestras e à já habitual " Ca-

ça ao Tesouro " que levou sete 

equipas formadas entre jovens 

amoreirenses e visitantes acompa-

nhados, nalguns casos, de adultos,  

a percorrer a Amoreira resolvendo 

enigmas e desafios para voltar para 

casa acompanhados por livros. 

Os restantes acontecimentos conta-

ram com a presença de nomes como 

Alberto Silva, Carlos Ramos, Jaime 

Costa, Maria Besuga e Pedro Pai-

xão, autores que apresentaram os 

seus trabalhos literários, conversa-

ram com os visitantes e assinaram 

os seus livros. No que se relacionou 

com a Poesia contámos com a pre-

sença de dois colectivos, o "Ars Poe-

tica" e os "Poetas de A-da-Gorda". 

Quanto à música estiveram presen-

tes O "Combo de Jazz da Academia 

de Música de Óbidos", dois duos 

sendo um formado por Fernando 

Guiomar e Paulo Chagas e outro 

pelos jovens João Besuga Salvador 

e Gonçalo Soares, o Manuel Freire, 

o Vitor Mata e o colectivo "Peixe 

Frito". Houve ainda um momento de 

"Recriação Medieval" através da 

participação do grupo "Cavaleiros da 

Torre". 

Com a natural e bem evidente evolu-

ção em relação à edição anterior, a 

Feira do Livro de 2015 afirma o seu 

balanço com o olhar e intenções 

orientados para o final do corrente 

ano onde promete mais e melhor 

oferta à aldeia da Amoreira e a todos 

os visitantes exteriores cujo grande 

aumento de visitas nos estimula o 

optimismo para o futuro. 

* O autor opta pela antiga ortografia 
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À conversa com ... Histórias... 

... D. Olímpia Sadio 

Amoreirense de alma e     

coração, D. Olímpia Sadio, 

com 75 anos, viveu a sua vida 

devotada  a causas           

humanitárias, continuando 

ainda com esse espírito de 

entreajuda  revela que gosta 

de ajudar quem precisa.   

Como tantos outros          

Portugueses na década de 

50, com 10 anos, acompa-

nhou os pais na viagem de 

uma vida e foi morar para 

Lourenço Marques (atual  

Maputo, capital de            

Moçambique). 

Vai contando que teve a sorte de 

poder estudar sempre em bons   

colégios e praticar desporto,        

atividades onde conquistou grandes 

amizades. Com enorme jovialidade 

lembra que o primeiro desporto que 

praticou quando chegou a Lourenço 

Marques foi basquetebol. Quase me 

atrevo a dizer que não há desporto 

que a D. Olímpia não tenha já     

experimentado. Em Moçambi-

que,  residiu em diversas cidades, 

desde o sul, que testemunha a sua 

chegada a este novo mundo, ao 

norte do país, onde casou, na     

província de Nampula. Quando lhe 

perguntei como foi a sua vida em 

Moçambique a D. Olímpia respondeu

-me com saudosismo - “Tive uma 

boa vida!”. 

Desde cedo se dedicou ativamente à 

Igreja,  e, como Vicentina, apoiava 

um bairro de famílias carenciadas e 

idosos indígenas. Às famílias    

transmitia ensinamentos de como 

tratar das crianças, de como fazer a 

lida da casa e cozinhar. Com os  

conhecimentos que foi aprendendo 

ao longo da vida, teve a felicidade de 

ajudar muitas pessoas. Com carinho 

conta-me: “O médico dava-me    

medicamentos para socorrer os  

meninos negros. Quando precisa-

vam iam a casa chamar-me e lá ia 

eu com a minha bicicleta em auxílio 

de quem precisava…. Eu não tinha 

medo dos leões.” Vendo o meu   

espanto quando falou dos leões, 

explicou que muitas vezes passava 

pela floresta, habitat de muitos    

animais selvagens, incluindo o leão, 

mas que nunca teve medo deles, e 

que as populações estavam        

habituadas a esta interação com os 

animais. Diz-me com um sorriso – 

“Em Africa os leões cantam, não 

urram como na Europa!”. 

De regresso a Portugal, em 1977 , 

continuou a sua devoção e          

dedicação comunitária, em ativida-

des desenvolvidas em prol da     

comunidade da Amoreira, para onde 

retornou. Na década de 80, dá inicio 

à primeira turma de ginástica - “As 

aulas eram no salão do Nabéu”, diz 

com satisfação. Foi fundadora do 

Agrupamento 792 de Escuteiros da 

Amoreira, atualmente suspenso, e a 

sua participação nas atividades da 

igreja passaram também por dar 

catequese e cuidar do salão pa-

roquial. Como profissional, apro-

veitando o conhecimento do tra-

balho humanitário de Moçambi-

que, trabalhou na clínica        

dentária do Dr. Luzio, que na 

altura estava estabelecida na 

casa onde posteriormente se 

“faziam as análises”, na         

Amoreira. 

A D. Olímpia vai revivendo os 

tempos do agrupamento de    

escuteiros com grande orgulho – 

“O nosso grupo para onde fosse 

era sempre reconhecido pela sua 

educação e trabalho.” Percorreu 

Portugal de norte a sul com o    

Agrupamento de Escuteiros da  

Amoreira, e reconhece que é uma 

excelente aprendizagem para a vida, 

a partilha e entreajuda que se ensina 

nos Escuteiros. “O chefe ajuda   

sempre um escuta  a percorrer o seu 

caminho. Na altura eu vinha ao café 

e logo ficava rodeada de jovens que 

vinham partilhar as suas              

experiências e preocupações      

comigo. Era muito bom! O grupo era 

unido e boas pessoas se formaram 

nesse grupo!”, recorda com nostalgia 

a D. Olímpia. 

Neste dia de sol já com sabor a   

primavera, no final da nossa agradá-

vel conversa, a D. Olímpia revela 

que gosta de morar na Amoreira e 

que gosta das pessoas desta aldeia. 

Não me deixa terminar sem antes 

dizer: “A Amoreira é uma aldeia  

bonita, com uma praça                

deslumbrante, devia-se aproveitar 

para embelezar mais os edifícios e a 

rua principal, para trazer mais alegria 

à aldeia, e fazer mais eventos     

culturais na praça.” 

Olga Prada 

“Teve este lugar praça de Toiros, de 

que inda se vêem restos. 

A igreja da Amoreira: é a sua 

fundação pouco depois do princípio 

da monarquia, a sua invocação é de 

Nossa Senhora de Aboboriz. É 

célebre pelo milagre que se diz esta 

Senhora fez a um homem daquele 

lugar: há disto num painel, porém 

tão antigo, que já se não pode ler o 

letreiro por estar o pano roto. 

Contudo o caixão, na sacristia, o 

qual é de boa madeira, com chapas 

de bronze e fechaduras do mesmo; 

a coluna [e a corrente] estão ao lado 

do Evangelho, junto ao arco da 

capela-mor. É tradição constante e 

tida por certo que um homem de 

lugar da Amoreira fora cativo dos 

Moiros e que no cativeiro era muito 

maltratado pelo seu senhor; e que, 

quando sofria estes maus tratos, ele 

sempre gritava por Nossa Senhora 

de Aboboriz que lhe valesse, de que 

o moiro muito escarnecia. Apesar 

disso, por cautela, para que não 

fugisse, à noite o moiro o metia no 

caixão, preso com a corrente à 

pedra, e depois fazia a sua cama 

sobre o dito caixão. Anos se 

passaram no cativeiro, em que o 

pobre cristão era continuamente 

martirizado pelo dito moiro, porém 

sempre chamando a Senhora de 

Aboboriz e com fé viva. Até que, 

uma madrugada, o moiro gritou pelo 

cristão, interrogando-o se na sua 

terra havia campainhas e sinos. Ele 

lhe disse que sim. Saindo do caixão, 

vira que ele e o moiro se achavam 

junto à igreja de Nossa Senhora de 

Aboboriz; e que o moiro se 

convertera. Esta é a tradição, que 

tem atravessado séculos e passado 

de umas para outras gerações. 

Faça cada um o juízo que quiser. 

Entretanto, seja o que for, é 

inegável que algum princípio houve, 

porque existe[m] o caixão, coluna e 

corrente, e o quadro em que está 

pintado o referido milagre. Seria 

uma peta para enganar a 

posteridade? Mas não houve só um 

contemporâneo do engano que 

desmentisse. Podia ou não Nossa 

Senhora fazer este ou outro 

milagre? Podia. 

A capela-mor da igreja tem uma 

campa de pedra branca com este 

letreiro:«Aqui jaz sepultado o R. 

José Gomes Monteiro, prior que foi 

na colegiada da vila de Ourém, 

falecido a 6 de Janeiro do ano de 

1756.» Mais do outro lado tem uma 

outra campa com este:«Sepultura 

do Dr. Bernardo Gomes Monteiro de 

Carvalho e de seus sucessores, 

falecido =A=D.=E=.» Este está em 

uma campa abaixo do arco 

cruzeiro.” 
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