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MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

Lima: uma familia especial
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oi através do nosso jornal que soube da reunião de convívio
da família Lima na quinta do nosso colaborador Victor Ca-
moezas e da sua esposa Adília Lima, em Figueiró dos Vinhos,
promovido pelo seu filho, também nosso colaborador, Paulo
Camoezas. Todos os encontros de famílias me deixam emo-

cionada mas este, deixou-me particularmente feliz, por vários motivos.
Esta família é um exemplo de empenho na união, na luta pelo melhor

para os seus e no afecto que sentem uns pelos outros. Contavam
meus pais que os seus sobrinhos (João Lima e Aldara) eram um casal
muito amigo que moravam ao lado de suas famílias. Um dia, engor-
daram um pequeno porco para fazerem a matança para o governo da
casa, mantido em salgadeira. Chegado o dia, estavam tão contentes
que resolveram convidar a família, que já era muito numerosa. Como
era de prever, o porco foi-se todo e nem sequer chegou a roçar a
salgadeira…

Vejo esta família com uma aura muito iluminada parecendo ter vindo
ao mundo com a missão de transmitir o seu talento no universo da
arte, atingindo várias gerações. As pessoas mais antigas devem
recordar-se do Fernando Lima que fazia maravilhas com o seu trompete
como, por exemplo, na canção do cauteleiro. Muitas vezes, estava a
tocar na filarmónica mas, às tantas, lá ia com o seu trompete, afastando-
se. Passado um tempo começava a ouvir-se o som da sua trompete
como se fosse magia, entoando pelas redondezas e quebrando o mo-
mento de silêncio que o espanto impunha. Também o Manuel Lima
tocava maravilhosamente, muitas vezes eram melodias nostálgicas
que ele compunha. A sua humildade não deixava que ele se deixasse
conhecer como era merecido. Talvez a D. Nenita ainda tenha trabalhos
dele… E há pintores, cantores e artesãos, enfim, uma alegria.

Uma das irmãs de meu pai Castela casou com um Lima e, assim,
tenho a felicidade e a honra de ter um vínculo familiar.

Os meus parabéns ao Paulo Camoezas pela sua iniciativa. Esta vida
é tão curta, por isso, há que tirar proveito do que temos de melhor,
começando pela família.

F

Alucinações Fraudulentas
por Bernardo

Ramos Gonçalves

o som de Antonio Vivaldi (The Four Seasons) respiro fundo,
caminho com máxima destreza, sorrio com verdade para todos os
que se vão cruzando no meu caminho, felicito actos nobres repletos
de unicidade e troco olhares com quem não é capaz de se sentir
indiferente com a minha presença na encenação mais afortunada,

a vida. Cheiro os malmequeres dispersos pelos terrenos baldios que divisam
a cidade do maravilhoso campo, onde o homem ainda consegue respeitar a
beleza da Mãe Natureza.

Ganho asas ao ver aqueles pequenos seres voadores que complementam
o céu com a sua presença. Vagueio sobre a cidade, paro num semáforo para
estudar o comportamento apaziguante do ser humano, o stress com que vivem,
a falta de perícia com que caminham sobre as passadeiras, o desprezo com que
matam qualquer princípio cívico. Rio-me com perversidade por saber que em
tempos ousei em ser Homem.

 Hoje não sou Homem. Hoje, sou positivista, sou um pássaro que voa
porque sabe que as suas asas desenham no céu liberdade.

A

alucinacoesfraudulentas.blogspot.com/

Deixei de ser
homem

Vá à Praia das Rocas com “A Comarca”...

... actualize a sua assinatura!!!

Hoje, sou positivista.
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MIGUEL GAMEIRO E MIGUEL ÂNGELO SÃO OS
CABEÇAS DE CARTAZ

FESTAS DE VERÃO E EXPOARTE 2011 PROVA A CONTAR PARA A TAÇA DE
PORTUGAL

PESCA EMBARCADA AO
ACHIGÃ EM PEDRÓGÃO

A prova BASS MASTER CABRIL 2011 realiza-se
nos dias 15, 16 e 17 de Julho de 2011, na albufeira do
Cabril, junto à bonita vila de Pedrógão Grande, bem no
centro de Portugal.

Prova a contar para a Taça de Portugal de pesca
embarcada ao achigã promovida pela Federação
Portuguesa de Pesca Desportiva com prémios valiosos,
onde se destacam os 1500 Euros do primeiro
classificado, 1000 para o segundo e 500 para o terceiro.

Trata-se de uma organização do Clube Náutico de
Pedrógão Grande e do Município de Pedrógão Grande.

No recinto haverá stands expositores com material
de pesca, embarcações, tasquinhas com esplanada,
musica ao vivo, dj’s e muita animação.

Tlm: 917 198 927 * Telf.: 236 553 470
Rua Dr. António José de Almeida, nº 12 - 1º. Esq.
3260 - 420 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Praça José António Pimenta, nº 9 - 1º. A.
Telf./Fax: 236 551 533 * 3260 - 409 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Avenida Emídio Navarro, nº 93 - 2º C
3000-151  COIMBRA

ADVOGADOS

António Bahia
Tlm: 96 647 02 99

Amândio Antunes
Tlm: 96 647 02 97

Rua Luis Quaresma, 8 - 1º.
Tel. 236 552 286
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

EDUARDO
FERNANDES
ADVOGADO

O Município de Pedrógão
Grande comemora mais um
aniversário do Concelho e
organiza, mais uma vez, as
Festas de Verão e Expoarte.

Este ano a decorrerem de
22 a 24 de Julho, as Festas
de Verão combinam, como
habitualmente, música,
cultura, desporto e artesa-
nato num programa festivo
para todas as idades e gos-
tos.

Para além dos concertos
musicais para animar a noite
pedroguense, as Festas de
Verão contam com folclore,
fogo de artificio e a já
inevitável sardinhada popu-
lar que aliados à Expoarte
(feira de artesanato), que
esta edição recebe mais de
meia centena de exposi-
tores, e a outras actividades
culturais e lúdicas comple-
tam um programa diversifi-
cado de animação na vila de
Pedrógão Grande.

Destaque, natural, para o
Dia do Concelho com as
tradicionais inaugurações
ea entrega do Prémio Au-
tárquico, que pretende pre-
miar e estimular os melhores
alunos de todo o Agrupa-
mento.

À tarde, o tradicional
Concerto da Banda Filar-
mónica e a Tarde de Fol-
clore, os Jogos Tradici-
onais entre Associações
lançados o ano passado
com grande sucesso,
seguida da Sardinhada
Popular. À noite, realce para
o Fogo de Artifício, pelas 24
horas.

Realce também para o
Programa Desporto Aven-

tura - Actividades Radicais
que tem actividades a
decorrer durante os dois
dias de fim-de-semana com
cpncentração no CIT -
centro de Interpretação
Turística, logo pelas 10
horas da manhã.

Quanto ao programa da
Festas de Verão, dia 22 de
Julho – Sexta -feira: 18:00 H
– Abertura da Exposição
“Partilhas de Luz” de Nuno
Sampaio (Local: CIT – Cen-
tro de Interpretação Turís-
tica de Pedrógão Grande);

18:30 H – Apresentação do
livro “O Acordar das Emo-
ções” do escritor João de
Deus (Local: CIT – Centro
de Interpretação Turística
de Pedrógão Grande); 19:00
H – Abertura das Tasquin-
has e EXPOARTE 2011;
22:00 H – Banda “Carapaus
Azeite e Alho” e 23:30 H –
CANTA BRASIL.

No dia 23 de Julho -
Sábado: 14:00 H – Rea-
bertura da EXPOARTE
2011; 18:30 H – Apresent-
ação do livro “O Mistério

do Alba-troz” da escritora
Isabel Rainha (Local: CIT –
Centro de Interpretação
Turística de Pedrógão
Grande); 22:00 H – Banda
“The Pride”; 24:00 H –
MIGUEL GAMEIRO &
MIGUEL ÂNGELO.

Dia 24 de Julho - Domin-
go, Dia do Concelho: 09:00
H – Reabertura da EXPO-
ARTE 2011; 09:15 H – 6º
Passeio Náutico do Zêzere
(Albufeira do Cabril -
Organização: Clube Náu-
tico de Pedrógão Grande);
09:30 H – Hastear da Ban-
deira nos Paços do Concel-
ho, com a Filarmónica Pe-
droguense e a Guarda de
Honra dos Bombeiros Vo-
luntários de Pedrógão
Grande; 10:00 H – Sessão
Solene de Comemoração do
Dia do Município com a
Entrega do Prémio Autár-
quico; 11:30 H – Inaugu-
ração do Parque Industrial
da Graça; 12:30 H – Inaugu-
ração da Variante de Vila
Facaia; 16:00 H – Concerto
pela Banda Filarmónica
Pedroguense; 17:00 H –
Tarde de Folclore (Rancho
Folclórico e Etnográfico da
Casa do Povo de Maçãs de
Dª Maria, Rancho Folcló-
rico da Casa de Cultura e
Recreio de Vila Facaia );
18:00 H – 2ª Competição
Associativa / Jogos Tradi-
cionais; 19:30 H – Sardin-
hada Tradicional; 22:30 H –
ORQUESTRA MEIDIN;
24:00 H – Espectáculo de
Fogo-de-artifício / PiroMu-
sical e, de novo, a ORQUES-
TRA MEIDIN.
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HAIR FASHION SHOW: DESFILE DE
PENTEADOS/MODA

DIA 30 DE JULHO

Esplanada e
Parque de

Estacionamento

- Tel. 236 553 258  -
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
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mento de 20.000 Euros e
disponibiliza um período de
carência de 24 meses para
um periodo máximo de
operação de 84 meses.

Os beneficiários do
Microcrédito suportarão
uma taxa de juro variável,
situada entre os 1,5% e os
3,5%, sendo os encargos
restantes suportados pelo
IEFP.

“A FICAPE pretende
contribuir para a dinami-
zação de novas microem-
presas, através do aumento
de postos de trabalho, bem
como a criação de riqueza
no concelho de Figueiró
dos Vinhos, assim como na
sua área social” - disse
Afonso Morgado a “A Co-
marca”, avançando ainda
que “prestamos apoio atra-
vés de 11 bancos aderen-
tes a esta iniciativa e com
os quais poderá ser cele-
brado o contracto”.

A Direcção da FICAPE
celebrou recentemente uma
parceria com a CONFAGRI
- Confederação Nacional
Cooperativas Agrícolas e
do Crédito Agrícola de Por-
tugal, a CASES - Coopera-
tiva António Sérgio e o
IEFP - Instituto de Emprego
e Formação Profissional,
disponibilizando nas suas
instalações em Figueiró
dos Vinhos toda a informa-
ção e o encaminhamento de
propostas para o Programa
Nacional de Microcrédito.

Segundo Afonso Morga-
do, Presidente da Direcção
da FICAPE, este programa
visa essencialmente apoiar
todos os Micro Emprende-
dores que se encontrem
nas situações de dificulda-
des de acesso ao mercado
de trabalho e estejam emm
risco de exclusão social,
tenham uma ideia de negó-
cio viável e perfil de empre-

endedor, formulem e apre-
sentem projectos viáveis ou
criem e consolidem postos
de trabalho sustentáveis.

Ainda segundo aquele
director, o programa  tem
um montante máximo de
inves t imento/ f inancia-

MICROCRÉDITO ABRE NOVOS HORIZONTES

FICAPE ESTABELE PARCERIAS PARA ENCAMINHAMENTO

EDP DISTRIBUIÇÃO COLABORA COM PROTECÇÃO CIVIL

LINHAS COM BOLAS SINALIZADORAS PARA
MAIOR SEGURANÇA DOS MEIOS AÉREOS

A EDP Distribuição, a
solicitação do Comando
Distrital de Operações de
Socorro ( CDOS ) de Leiria
da Autoridade Nacional de
Proteção Civil ( ANPC ),
procedeu à colocação de
bolas de sinalização na
linha aérea de média tensão
( MT ) que alimenta o posto
de transformação ( PT ) de
Vale Salgueiro, no concelho
de Figueiró dos Vinhos.

Segundo a empresa eléc-
trica, esta obra, cujo custo
ascendeu a cerca de 12.500
Euros, é resultado do exce-
lente espírito de colabo-
ração que, sempre, tem pre-
sidido ao relacionamento
entre a EDP Distribuição e
a ANPC.

Neste período do ano em
que o calor mais se faz
sentir e, consequentemen-
te, maior é o risco de defla-
gração de incêndios, reves-
te-se de particular importân-

cia, pela rapidez e eficácia
da ação, a utilização dos
meios aéreos ao serviço da
Autoridade Nacional de
Proteção Civil.

Ainda de acordo com a
EDP Distribuição, a coloca-
ção destas bolas de sinaliza-
ção permite a aproximação
para abastecimento, com

maior segurança, dos meios
aéreos de combate a incên-
dios a um tanque/reserva-
tório de água para o efeito
construído nesse zona.

O Curso EFA, Cuidados e Estética do cabelo, promovido
pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
promove no próximo dia 30 de Julho, a partir das 21
horas um desfile de Pentados/Moda, onde se pretende
dar visibilidade à arte que têm andado a aprender ao longo
dos últimos meses.

“A actualidade nas nossas mãos!!!!” é o lema desta
formação adoptado igualmente para este desfile.

O evento terá lugar nas escadarias da Biblioteca
Municipal de Figueiró dos Vinhos (anfiteatro exterior)
e terá animação suplementar com actuação musical da
Filarmónica da Guia, o Acordeonista Alexandre Santos a
Teclista/Vocalista Zézita e ainda, a actuação do Grupo
Hip Hop Sonigym.
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Figueiró dos Vinhos
assinalou no passado dia
24 de Junho, sexta-feira, o
Dia do Concelho, com um
conjunto de iniciativas que
marcam esta data.

Assim, destacamos o
Hastear da Bandeira e a
Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal no Salão
Nobre seguida da homena-
gem aos Combatentes da
Guerra Ultramarina tendo
sido erigido um Memorial.

À tarde, além das cerimó-
nias religiosas (Missa na
Igreja Matriz e Procissão
pelas principais artérias da
vila), teve lugar no Coreto
do Jardim de Cima a entrega
dos prémios referentes ao
Concurso Figueiró Florido,
seguida de um Festival de
Concertinas, tudo no Jar-
dim Municipal, onde se
encontravam abertos al-
guns stands de associa-
ções, colectividades e au-
tarquias do concelho, além
da já habitual representa-
ção de Saint. Maximin.

À noite continuou a festa
com a actuação do Grupo
de Música Popular Portu-
guesa Cantigas do Eira.

Na véspera, além da aber-
tura dos já referidos stands,
a noite de S. João foi ani-
mada com as Marchas
Populares, a Sardinhada
Popular, Fogo-de-artifício e
animação musical com o
grupo OK Band, onde
brilha o figueiroense João
Peres.

Dia 25, Sábado, foi
igualmente um dia pleno de
actividades, logo de manhã,
pelas 7 horas teve início o
Torneio de Pesca Embar-
cado e às 9h30 o 2º Torneio
Quadrangular Costifoot”.

À noite, as Marchas do
Barreiro e Bairro Novo
voltaram a encher de brilho
as celebrações do S. João,
terminando a noite com um
magnífico Desfile de Moda,
numa parceria entre Câmara
Municipal AEPIN e comér-
cio local.

Mas, o programa das
celebrações do S. João
começou logo no dia 4 de
Junho com a realização do
primeiro de vários torneios
de jogos tradicionais que
tiveram lugar na Castan-
heira de Figueiró, nas
magníficas instalações que
a Comissão local ali possu
em. Assim, dia 4 foram as

CELEBRAÇÕES REGRESSARAM AO CENTRO DA VILA
FIGUEIRÓ ESTEVE EM FESTA COM O S. JOÃO

Damas; dia 12, os Matra-
quilhos; dia 18, o Dominó;
dia 19, a Sueca e dia 23 o
Chinquilho.

Também como já vem
sendo hábito, integrado
nestas celebrações, no dia
10 realizou-se o 9º Encontro
de Automóveis Clássicos
de Figueiró dos Vinhos.

Realce, ainda para a
inauguração da exposição
“Figueiró - 100 Anos em

Saint Maximin, a simpática cidade dos
arredores de Paris e com a qual Figueiró dos
Vinhos é geminada é já uma presença
habitual nos momentos importantes oara
Figueiró dos Vinhos, como é neste caso o S.
João, Padroeiro do concelho.

A comprovar a grande afinidade já
existente entre as duas autarquias, além da
vontade de colaborar e construir algo em
comum, é a representa-
ção mais uma vez ao
mais alto nível com a
presença do Presidente
daquela Autarquia fran-
cesa Serge Macudzins-
ki.

Diga-se em abono da
verdade que o stand de
Saint Maximin foi um
dos mais visitados en-
tre a cerca de uma deze-
na de stands presentes.
Quer pela sua simpatia,

Imagens”, no Clube Figuei-
roense, no dia 18 e o Raid
BTT de S. João, no dia 19
de Junho.

Inevitavelmente, as
celebrações do S. João 2011
ficam marcadas pelo re-
gresso na sua plenitude ao
centro da vila. Todas as
iniciativas (excepto os jo-
gos tradicionais e os
concursos e torneios des-
portivos que exigem local

próprio) foram realizadas
na vila, entre o Largo da
Câmara, o Ramal e a Rodo-
viária de onde este ano foi
lançado o fogo-de-artifício.

A FigExpo e a tradicional
Mostra Gastronómica que
normalmente decorrem no
Mercado Municipal, não se
realizaram, falando-se que
a FigExpo poderá passar a
realizar-se de dois em dois
anos.

XI FIGUEIRÓ FLORIDO

ENTREGA DE PRÉMIOS

quer pela forte tradição de emigração para
França que Figueiró dos Vinhos tem, quer pela
qualidade dos artigos expostos, nomea-
damente fotografias alusivas às várias visitas
de comitivas figueiroenses a Saint Maximin e,
principalmente, os tradicionais champanhe e
queijos de França ali “expostos”...

Enfim, uma presença que dignifica Figueiró
dos Vinhos... e dá prazer!

SAINT MAXIMIN UMA PRESENÇA JÁ HABITUAL NOS
MOMENTOS IMPORTANTES DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
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MARCHAS CADA VEZ BRILHAM MAIS, MODA FOI NOVIDADE, ANTIGOS COMBATENTES
HOMENAGEADOS

FIGUEIRÓ ESTEVE EM FESTA COM O S. JOÃO

Foi inaugurado no passado dia 24 de Junho, Feriado Municipal
em Figueiró dos Vinhos, logo após a tradicional Sessão Solene da
Assembleia Municipal, um memorial em Homenagem aos militares
daquele concelho falecidos em combate na Guerra Ultramarina,
entre 1961 e 1975.

Este memorial foi colocado, junto ao Monumento de Neutel de
Abreu, junto à Rotunda nos limites com a Avenida Heróis do
Ultramar. Por esta pequena explicação percebe-se que a escolha do
local foi muito feliz. na principal praça pública desta vila.

A cerimónia foi organizada pelo figueiroense Carlos Alves,
actualmente a residir em Leiria e também ele um combatente do
ultramar, com a colaboração da Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos e das Juntas de Freguesia.

Além do organizador, estiveram presentes a totalidade dos
elementos do Executivo do Município e também da Assembleia
Municipal. Destaque, ainda, para a presença da comitiva francesa
de Saint-Maximin que viveram intensamente o momento (talvez a
lembrarem-se das habituais homenagens que prestam aos seus
soldados falecidos durante as duas Guerras Mundiais)

Cerimónia de grande intensidade e de elevação emocional e
patriótica, neste acto que pretendeu prestar homenagem aos
combatentes mortos na Guerra do Ultramar, estando presente um
clarim contratado pela organização executaram as manobras de
homenagem.

No final, a Filarmónica Figueiroense tocou o Hino Nacional.
Antes, porém, no seguimento da Cerimónia o Presidente Rui

Silva e o Presidente da Assembleia, José Pires, procederam à
colocação de uma corôa de flores junto do memorial.

BAIRRO NOVO E BARREIRO BRILHAM
MARCHAS DE S. JOÃO

Barreiro e Bairro Novo
continuam a dar lições de
bairrismo, desta feita com

as Marchas de S. João.
Com efeito, estes dois

“bairros” já deixaram de
nos surpreender, tantas e

tão boas coisas têm feito
por Figueiró dos Vinhos,

quer em termos
recreativos, quer em

termos culturais.
este ano, as suas Marchas

foram ainda melhores.
Os trajes são cada vez

mais cuidados, as
coreografias mais

elaboradas e muito bem
ensaiadas e até já têm

músicas originais.
Parabéns, são já uma

referência do S. João de
Figueiró dos Vinhos,

presença “obrigatória” no
seu programa.

EXPLOSÃO DE MODA EM FIGUEIRÓ
DESFILE DE MODA

A AEPIN e algumas lojas de Figueiró
dos Vinhos, em colaboração com a
Autarquia figueiroense peomoveram um
desfile de moda na noite de Sábado, dia
26 de Junho, englobado no programa das
Festas de S. João.

Foi uma feliz iniciativa da AEPIN e
empresários que proporcionaram uma
noite de muito glamour, cor, alegria e algum
talento, ainda que para a maioria dos
participantes esta tenha sido a sua estreia.

Parabéns, estão aprovados, agora
requer continuação.

MILITARES DA GUERRA
ULTRAMARINA HOMENAGEADOS

MEMORIAL INAUGURADO
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Conforme manda a tradição,
o Dia do Concelho, Feriado
Municipal em Figueiró dos
Vinhos, foi assinalado com uma
Assembleia Municipal, mo-
mento em que os dois partidos
representados tecem conside-
rações sobre o concelho - com
incursões a nível nacional - e
estratégias implementadas... ou
não.

Este ano, e à semelhança do
ano passado em que se inter-
rompeu uma série de sessões
que de solene pouco tinham,
tanto Aguinaldo Silva porta-
voz do Partido Socialista, com
João Caridoso porta-voz da
bancada social-democrata,
optaram por um discurso so-
lene, conferindo o nome à ses-
são.

Ambos reconheceram difi-
culdades, ambos apelaram a
união dos figueiroenses. Natu-
ralmente, mais receio, pessi-
mismo e preocuparão por
parte dos socialistas, mais
optimismo e sentimentos de
obra feita e elogios por parte
dos sociais-democratas. João
Cardoso, naturalmente, incidiu
o seu discurso na crise nacional,
enquanto que Aguinaldo Silva,
não menos naturalmente,
colocou a tónica na crise local.

Mas, tudo - repita-se - “so-
lene”, até porque era o Dia do
Concelho. As críticas ficam
para mais tar-de. Para outras
oportunidades.

Seguiu-se o Eng.º Rui Silva,
presidente da Câmara Munici-
pal de Figueiró fez uma retros-
pectiva dos últimos anos à
frente da autarquia Figueiro-
ense, falou das dificuldades,
nomeadamente a ausência de
verbas do Quadro Comunitá-
rio que inviabilizaram várias
obras.

Entretanto, também Serge
Macudzinski, Presidente de
Saint Maximin, cidade com a
qual Figueiró dos Vinhos está
geminada, recorde-se.

Depois de expressar a sua
felicidade por poder partilhar
aquele momento com os fi-
gueiroenses, o autarca francês
falou da alegria e hospitalidade
dos figueiroenses, deixou a
firme intenção de colaborar com
a Autarquia figueiroense e
poder construir algo em con-
junto. Enfatizou sobre o estrei-
tar de laços e projectos entre
os dois municípios e lembrou
a praceta com o nome de Fi-
gueiró dos Vinhos recentemente
inaugurada e baptizada na
presença de uma comitiva
figueiroense. Com a humildade
que tanto o caracteriza, Serge
Macudzinski.admitiu que

A “CRISE” TEMA EM DESTAQUE NA SESSÃO SOLENE...  ABSOLUTAMENTE SOLENE
FIGUEIRÓ ESTEVE EM FESTA COM O S. JOÃO

também tem aprendido com
Figueiró dos Vinhos e deu como
exemplo a Universidade
Sénior, projecto que também
pretende implementar na sua
cidade. Aliás, no aspecto social,
o autarca francês várias vezes
tem focado os bons exemplos
de Figueiró dos Vinhos.

Finalmente, José Pires, Pre-
sidente da Assembleia Muni-
cipal, afinou pelo mesmo
diapasão, apelando à união de
todos os figueiroenses. Ainda
assim, acabaria por assumir o
papel de “advogado do diabo”
como ele próprio se apelidou,
protagonizando o discurso
mais crítico da sessão.

Vejamos, mais pormenoriza-
damente o que é que os nossos
autarcas disseram.

Aguinaldo Silva:
“Esta é também a ocasião

para lembrarmos e dirigirmos
especial saudação, aos figueiro-
enses, a quem as contingências
da vida levaram a deixar a nossa
terra, procurando noutros
destinos de Portugal, da Europa
e do Mundo, o seu sustento e
realização pessoais”.

“Hoje é igualmente o Dia
para significarmos o preito de
homenagem aos nossos conter-
râneos, que abnegadamente
teimam em continuar a viver, a
trabalhar e a investir em Fi-
gueiró”

“O Dia é de Festa. Festa
mais modesta e espartana, co-
mo recomenda a realidade dos
tempos que vamos vivendo,
mas não menos digna e hon-
rosa. Estamos certos que os
figueiroenses o entendem e
aprovam, pois tal como nós,
consideram há muito que deve
haver regra e contenção na apli-
cação dos dinheiros públicos”.

“Todos sabemos que o mu-
nicípio atravessa uma crise
financeira indisfarçável. É
notória a debilidade da activi-
dade económica do concelho.
Que os dados preliminares dos
Censos recentemente realiza-
dos, confirmam indicadores
como a perda constante de po-
pulação, o envelhecimento e a
desertificação das aldeias. Que
os figueiroenses perdem em
cada ano qualidade de vida”.

“O nosso concelho conheceu
nos últimos anos, bastantes
manifestações de solidariedade
e de investimento público
direccionados pelo Governo
central.(...)a coragem demons-
trada, quando o anterior Go-
verno decidiu tomar a decisão
política de concretizar a obra
(...)do IC3 e do IC8”.

“Temos sido no decorrer do
actual mandato autárquico,
uma oposição séria e constru-
tiva. A nossa visão dos proble-
mas do concelho e da sua
governação, naturalmente
oposta à do executivo munici-
pal, não nos tem levado a enve-
redar por estéreis conflitos
institucionais ou querelas de
natureza política de discutível
interesse (...) Enquadrados por
estes princípios, estamos dis-
postos a lutar pelas conquistas
asseguradas, pelo que nos
disponibilizamos a apoiar
todos os esforços que garantam
a definitiva concretização do
IC3 e IC8, a manutenção de
serviços públicos, e, sobretudo
a unidade e coesão adminis-
trativa do nosso concelho”.

João Cardoso:
“(...) este é local próprio, que

entendemos dever deixar aqui
a nossa gratidão, o nosso
respeito e a nossa admiração a

todos aqueles que em institui-
ções e associações, sejam quais
forem as suas áreas de activida-
de, servem de forma absoluta-
mente desinteressada os supe-
riores interesses de Figueiró
dos Vinhos e da sua população.
O associativismo tem sido uma
das mais importantes alavan-
cas deste país e consequente-
mente também o é no nosso
concelho”.

“Há precisamente um ano
neste mesmo Salão Nobre,
apelei firmemente à união de
esforços e ao entendimento no
sentido de procurarmos resol-
ver os problemas do nosso
concelho, pondo de parte a
defesa de interesses pessoais
ou as nossas ideologias políti-
cas. Hoje, congratulamo-nos e
sentimo-nos honrados por
pertencermos a um grupo de
trabalho, (...) que tão bem tem
sabido interpretar a responsa-
bilidade que nos cabe ao pôr
de parte tudo o que nos separa
agarrando apenas aquilo que
nos une”.

“È preciso agora mais do que
nunca acreditar que somos
capazes de fazer inverter o
rumo da situação e partir para
uma recuperação que não
poderá ser só económica; terá
que ser também de valores, da
confiança em nós próprios, da
moralidade e da cidadania”.
A recessão económica que se
vive não afecta apenas as
famílias. Os constantes cortes
orçamentais, as subidas de im-
postos e a restrições impostas
pelo Ministério da tutela
afectam também e sobrema-
neira os Municípios. Figueiró
dos Vinhos dos Vinhos, é um
concelho do interior esquecido
do país”.

O nosso concelho, como aliás
muitos outros, ao contrário dos
grandes concelhos do litoral do
país depende essencialmente,
isto é, em cerca de noventa e
cinco por cento das transfe-
rências dos fundos estruturais
do estado central. Este é um dos
nossos grandes problemas”.

Rui Silva:
referiu-se aos 807 anos de

História e de vida do Concelho,
saudando os antepassados que
permitiram que o mesmo tenha
vida, nomeadamente, Simões
de Almeida, Tio e Sobrinho, Jo-
sé Malhoa, Major Neutel de
Abreu, fundador da cidade de
Nampula, também geminada
com Figueiró dos Vinhos, D.
Diogo de Sousa, Bispo do
Por.to, Arcebispo de Braga, são
valores, são homens que enco-
rajaram e fizeram com que
Figueiró e as cinco Freguesias
sempre tiveram e tem gente ca-
paz de o defender. Saudou os
Figueiroenses dispersos pelos
quatro cantos do  mundo. Ape-
lou que em 24 de Junho, dia do
Concelho, a união fosse sincera
e agradeceu á oposição o apoio
prestado nos momentos decisi-
vos, realçando que quem ganha
é o Concelho. Realçou o trabal-
ho das Juntas de Freguesia que
com poucos recursos têm feito
um trabalho memorável. Rui
Silva fez um balanço das
actividades desenvolvidas,
destacando algumas obras e
iniciativas concretizadas, bem
como uma série de obras que
projecta para o futuro sempre
com vista ao desenvolvimento
do Concelho e das suas gentes,
apelando à unidade entre todos
os Figueiroenses. Por fim,
convidou todos os presentes a
descerrar uma pequena lápide

em homenagem aos ex-comba-
tentes da Guerra Ultramarina.

José Pires:
“Este é o Dia dos Figueiro-

enses, gente de têmpera, mais
de quebrar do que torcer, que
nas cinco partidas do mundo
não esquece os seus pergamin-
- hos e sublinham e enobrecem
o nome de Figueiró. Inspirados
em S. João, que venceu as
agruras e tentações do deserto,
assim nos saibamos todos
mobilizar nesta hora tão difícil
para o concelho e para o país”.

“não possamos em consci-
ência deixar de manifestar a no-
ssa preocupação que sabemos
ser a de muitos figueiroenses,
sobre o fraco dinamismo eco-
nómico que o concelho regista,
o aumento do desemprego que
é alarmante e que leva tantos a
emigrar, o acentuar da deser-
tificação humana, a degradação
dos índices de qualidade de vida
e a preocupante situação finan-
ceira do Município.

De igual modo, acompanha-
mos um sentimento de frus-
tração, quando vemos constan-
temente adiados projectos há
muito prometidos. O sanea- -
mento básico, a recuperação da
zona histórica da vila e do seu
parque habitacional, as zonas
industriais, os investimentos
turísticos etc.

São realidades que teimam
em não sair dos papéis e dos
cartazes de propaganda, e que
justificam que assumamos hoje
esta missão ingrata de advogado
do diabo. Senhor Presidente:
depois de tantos anos de estu-
dos e promessas, impõem-se
obras e concretizações que fa-
çam os figueiroenses acreditar
de novo”.

“Ousadia e vitalidade é o que
se exige”.

“Esta Assembleia Municipal
está, como sempre esteve dis-
posta a trabalhar em parceria
com todos os órgãos autárqui-
cos pelo progresso da nossa
ter- ra, na procura de soluções
que satisfaçam os anseios e as-
pirações das nossas populações.

(...) tem o executivo munici-
pal a responsabilidade política
de reclamar e exigir, a concre-
tização de obras estruturantes
para o concelho e para a região,
como a construção do IC3 e do
IC8, das Redes Informáticas de
Última Geração e da continui-
dade da prestação de Serviços
de Saúde (...). Exige-se determi-
nação na defesa dos interesses
do concelho, esforço que acom-
panharemos e reclamamos.

Nada nos fará vacilar perante
as dificuldades”.

C S
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O S. João de Figueiró dos Vinhos, 2011 foi recheado de
muito e bom desporto.
Para todos os gostos, para todas as idades e para todos
os sexos.
Desde a Pesca Embarcada ao Achigá, passando pela
Pesca Desportiva de Rio, competições realizadas na
Foz de Alge e na Pista de Pesca do Poeiro; aos
desportos mais tradicionais (Matraquilhos, Chinquilho
e Sueca), passando pelos mais populares, como o
Futebol ou outros menos populares, mas nem por isso
menos espectaculares, como o Hipismo e o BTT, de
tudo teve o S. João de Figueiró dos Vinhos.
Foram largas centenas que participaram no S. João via
Desporto. A maior parte oriundos de outros concelhos.

O Sertanense (foto de cima grande), sob a batuta do
Mister Emanuel, foi o justo vencedor da 2ª edição do
Torneio Costifoot, ao vencer na final a equipa da Costifoot
(foto do meio grande) por 5-2.

Desportiva de Figueiró dos Vinhos, em terceiro lugar
(foto de baixo à esquerda) e Sport de Castanheira de
Pera (foto de baixo à direita), quarto lugar completam o
leque de participantes.

Quanto a prémios individuais, Alexandre, do Serta-
nense foi considerado o Melhor Jogador do Torneio(foto

DESPORTO MANTÉM TRADIÇÃO E MOVIMENTA CENTENAS
FIGUEIRÓ ESTEVE EM FESTA COM O S. JOÃO

SERTANENSE CONQUISTA TROFÉU
II TORNEIO COSTIFOOT

de cima pequena). A titulo de curiosidade, diga-se que
Alexandre é filho de um antigo jogador da Desportiva de
Figueiró dos Vinhos, Chico.  Patrick, da Desportiva (foto
pequena do meio) foi considerado o Melhor  Guarda-
redes do Torneio. Ambos os prémios foram atribuídos
por votação dos quatro técnicos.

Serra, jogador da Desportiva (foto pequena de baixo)
conquistou o troféu para o Melhor Marcador do Torneio.

O troféu Fair Play foi atribuído à equipa do Sport.
Jorge Coroado arbitrou todos os jogos.

CONCURSO SALTOS
HIPISMO

Organizado pelo Centro Hípico de Figueiró dos
Vinhos com o apoio do Município de Figueiró dos
Vinhos o Concurso de Saltos realizado Domingo, dia
26 de Junho, é a prova desportiva com maior tradição
no programa de S. João.

Este ano foram mais de 50 as equipas participantes
que proporcionaram um agradável espectáculo às
centenasc de pessoas que se deslocaram até ao Centro
Hípico de Figueiró dos Vinhos.
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No dia 18 de Junho de 2011 foi inaugurada uma
exposição, na Casa da Cultura/Clube Figueiroense,
denominada «Figueiró – 100 anos de imagens».

Em cerca de 30 painéis é possível discernir a evolução
urbanística de algumas das principais artérias da vila de
Figueiró dos Vinhos, bem como a sua dinâmica histórica
e memorial, enquanto espaços públicos.

A toponímia de uma localidade reflecte a identidade
da sua comunidade, do seu património, da sua cultura,
das suas tradições, da sua memória colectiva.

Nela, estão também presentes os valores humanos que
dão rosto à sua história, como referências de uma época,
de vontades e de acções de cidadania e que os poderes
públicos quiseram preservar, como mediadores temporais,
de um passado que serve de exemplo mas também de
lição a ter em conta no futuro.

Lá estão, a Câmara Municipal e a Praça do Município;
a Rua Dr. Manuel Simões Barreiros (que teve outros
nomes: Rua Visconde de S. Sebastião e Avenida Nova);
A Rua Luis Quaresma Val do Rio; A Rua Major Neutel
Abreu; a Rua Teófilo Braga; a Praça Simões de Almeida
Sobrinho (antiga Praça do Brasil); a Avenida Padre Diogo
Vasconcelos (vulgarmente conhecida por “Ramal”); a
Avenida das Escolas (antiga Avenida Salazar); a Rua Dr.
José Martinho Simões; a Rua dos Bombeiros Voluntários
(antiga Rua do Convento do Carmo); a Torre da Cadeia
(ainda com a cadeia); o “Casulo” do Mestre Malhoa; a
Casa do Arcipreste (Padre António Inglês); os dois
Jardins Municipais; vistas aéreas dos anos 30 (1936) e
algumas panorâmicas da vila figueiroense.

É por tudo isto que merece uma visita, um relance
atento, uma reflexão descontraída, nesta breve “viagem”
ao nosso passado comum, à nossa memória colectiva,

Realizou-se no passado dia 10 de Junho, sexta-feira
o IX encontro de automóveis Clássicos de Figueiró,
organizada pelo Clube Automóvel Clássicos de
Figueiró, com o apoio do Município de Figueiró dos
Vinhos e Juntas de freguesia de Arega, Agua, Bairradas
e Figueiró dos Vinhos.

A Concentração teve lugar na Sede do Clube (Antiga
Escola Primária do Bairrão) e o início do Passeio cerca
das 11 horas. Após intervalo para almoço no
Restaurante Tricana em Figueiró dos Vinhos, o passeio
continuou durante a tarde com o seu términos a
suceder cerca das 17 horas, na sede no Bairrão, depois
de efectuado o percurso no Concelho.

Seguiu-se um churrasco para todos os participantes
que constituiu um agradável momento de convívio.

Participaram neste evento quase sete dezenas de
clássicos, envolvendo quase 120 pessoas, contando
com os acompanhantes.

Este foi, sem dúvidas, um dos mais bem sucedidos
encontros dos últimos anos, quer pelo elevado número
de participantes, quer pela forma animada como sempre
decorreu o passeio e todo o restante convívio

IX ENCONTRO AUTOMÓVEIS
CLÁSSICOS DE FIGUEIRÓ

SUCESSO... CLÁSSICO!

ESPOSIÇÃO “FIGUEIRÓ - 100 ANOS DE IMAGENS”

30 PAINÉIS MOSTRAM DINÂMICA HISTÓRICA DA VILA

enformada na paisagem urbanística, que o tempo e os
homens vão alterando e vão afeiçoando no seu caminhar
histórico e existencial.

TóZé Silva

FESTIVAL DE CONCERTINAS
INSTRUMENTOS POPULARES ANIMAM DIA DE S. JOÃO

O Festival de
Concertinas do S. João de
Figueiró dos Vinhos teve

também acordeão e até um
harmónio.

Foram mais de uma
dezena de participantes

vindos do concelho de
Figueiró dos Vinhos e

concelhos limítrofes que
animaram a tarde de S.

João no Jardim
Municipal, apesar de se

tratar de um “dia de
semana” em que apenas

era feriado no concelho de
Figueiró dos Vinhos.
A este facto não será

estranho o envolvimento
de José dos Anjos, um dos

elemntos dos já muito
conhecidos “Os Alegres”
de Castanheira de Pera e

que foi o coordenador e
apresentador deste

festival
FAX 213  951 052    Rua da Estrela 61/65  * 1200-668 LISBOA

E-MAIL: geral@jotelar.com       SITE: www.jotelar.com

BUSCA AUTOMÁTICA213 920 560

75 anos ao
Serviço da
Hotelaria
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FOI HÁ 50 ANOS QUE O INFERNO PASSOU PELO
VALE DO RIO

Naquela segunda-feira, dia 28 de
Agosto de 1961, perto das 11 horas
da manhã, José Simões andava a
“renovar” pinheiros no Casal de Alge,
quando um homem (João Almeida)
apareceu junto de si “espavorido”,
de sacho às costas, a avisá-lo de que o
inferno subia a serra rumo ao Vale do
Rio. Alarmado, José Simões pensou
na mulher, nos filhos e na casa e
calcorreou carreiros e atalhos para
salvar o que humildemente lhe per-
tencia. Alcançou a aldeia perto do
meio-dia, encontrando um ambiente
tresloucado e de pânico generalizado.
O fogo já andava atrás da serra a po-
ente da povoação. As hortas envol-
ventes já ardiam sob a chuva de fa-
gulhas que desciam do céu vermelho
escuro. Sentiu nesse dia que o destino
o castigava, quando pouco tempo
depois, olhou em redor das serranias,
transformadas em cumes de fogo.

Entrou na casa e agarrou na esposa
(Maria Jacinta da Silva), nos dois fil-
hos (um com 2 meses e outro com 1
ano) e numa mala cheia de roupa, e
levou-os para dentro de uma mina,
localizada na aldeia. Deixou-lhes um
presunto e uma broa para não
passarem fome, enquanto o inferno
rugisse uns metros acima deles. Esse
refúgio foi-o de muita gente, um túnel
escuro com mais de 50m de compri-
mento e com água que “dava pelos
joelhos” e que José Simões e os vi-
zinhos esgotaram, à força de cântaros,
carregando-os ladeira acima, asper-
gindo portas e janelas das suas casas,
que já escorriam resina, derretida
sobre o calor abrasador e sufocante
que abraçava a humilde povoação. O
gado morreu carbonizado dentro dos
currais, ainda soltou o porco mas aca-
bou por morrer na fuga, encosta abai-
xo em direcção ao rio.

José Simões tinha 32 anos quando
viveu a experiência mais terrível da
sua vida. Passados 50 anos, quando
lhe perguntei sobre estas recorda-
ções, os olhos faiscaram, e lançando
a cabeça levemente para trás, disse-
me: “Se me lembro desse incêndio,
ai se me lembro!”. Por entre as suas
memórias adormecidas e que eu desa-
fiara a acordar, ia soltando laivos con-
ciliadores com o tempo, pensando
mais consigo próprio do que para

com o entrevistador: “Nesse dia vi
pessoas que não se falavam havia
anos, a darem água a beber uma às
outras, naquelas horas de aflição!”

Há 50 anos aquele dia de Agosto
amanhecera quente, de tal forma, que
ao meio-dia já o calor sufocava a vila
de Figueiró dos Vinhos, eclodindo um
incêndio em Aldeia de Ana de Aviz,
que os Bombeiros prontamente
extinguiram.

A hora do almoço avança e no ho-
rizonte, a sul da vila, torna-se visível
um grande incêndio que lavra lá para
os lados de Cernache do Bonjardim,
envolvendo os cabeços que rodeiam
Santa Maria Madalena. Contudo, era
longe e havia também o Rio Zêzere
que servia de corta-fogo natural,
factos que tranquilizavam as gentes
figueiroenses.

Por volta das 14 horas a sirene aler-
ta para um novo incêndio que desta
vez rebenta na serra de S. Neutel,
nos arredores da povoação de Cabe-
ças. O sinistro toma proporções alar-
mantes e rapidamente faz o céu ficar
escuro, fazendo desaparecer o sol. A
tarde avança e começam a chegar à
vila mensageiros vindos do Carapin-
hal e dos Chãos, que anunciavam a
eminência da destruição das primei-
ras casas, prestes a serem engolidas
pelo fogo. O pânico instalou-se e ge-
neralizou-se quando os sinos da Igreja
Matriz tocaram a rebate. O trabalho
na vila parou, fecharam-se os estabe-
lecimentos e abandonou-se o trabalho
nas fábricas. (Os turistas hospedados

no Hotel Terrabela debandaram para
longe da vila). Todos procuravam
acorrer à zona atingida pelo incêndio,
que assumia proporções dantescas.
O executivo municipal multiplicava
esforços para conseguir o apoio de
meios militares e de outras corpora-
ções de Bombeiros. A praça do municí-
pio foi transformada em centro de ope-
rações, com a presença de várias auto-
ridades civis e militares, entre elas o
próprio Governador Civil. Entretanto
as chamas já ameaçavam outras
povoações (Fontainhas, Chavelho e
Coutada), queimando as primeiras
casas na zona ocidental da freguesia
de Figueiró dos Vinhos. As fagulhas
caíam na vila e o cheiro a queimado era
intenso. Temeu-se pela própria vila e
que a providencial mudança de vento
salvou. Junto dos Bombeiros e dos mi-
litares colaboraram “muitas centenas
de pessoas, de todas as categorias”.

Porém e sem que ninguém se aperce-
besse, decorria outro drama bem
mais profundo lá para “as bandas do
rio”, a sul da freguesia figueiroense.

O ano de 1961 começara para os
Bombeiros de Figueiró dos Vinhos
com uma intervenção no concelho de
Castanheira de Pêra, onde um incên-
dio, no início do ano, colocou em risco
a «Serração Castanheirense». “Os
denodados soldados da paz conse-
guiram, de colaboração com os seus
colegas locais, limitar ao máximo os
prejuízos do sinistro”. Ainda o Verão
estava longe e em 12 de Março decla-
ra-se um incêndio entre as serras da

Castanheira de Pêra e a Ribeira Velha
e que “após porfiados esforços os
Bombeiros conseguiram extinguir”.
A imprensa começava também a
insistir junto dos proprietários agro-
florestais, apelando para que os
limpassem, a fim de “reduzir ao má-
ximo o perigo de incêndios”.

Os anos 60 inaugurariam o flagelo
sazonal dos incêndios florestais na
região, em linha com o êxodo da po-
pulação serrana e o abandono da acti-
vidade humana em torno da floresta,
intimamente ligada à actividade agrí-
cola, que deixaria os pinhais e eucali-
ptais à mercê de matos e plantas ar-
bustivas, “em virtude de na sua qua-
se totalidade haver substituído a adu-

bação orgânica pela adubação quí-
mica”. As florestas deixaram de ser
limpas, porque os matos não eram
roçados para serem utilizados como
fertilizantes na lavoura, e a lenha
deixou de ser utilizada como fonte
de energia, substituída pelo gás bu-
tano. Tanto as transformações sociais
verificadas, como a alteração de
hábitos e costumes das populações,
vieram alterar profundamente o
relacionamento entre as comunidades
e a floresta, outrora intimo, equilibra-
do e interligado.

Um curioso reparo era também
publicado no jornal «A Regeneração»
em 15 de Agosto de 1961, aludindo à
exaustiva tarefa dos Bombeiros, à sua
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heróica e abnegada actividade, “tan-
tas vezes ameaçados até pela sede”.
Chamava-se igualmente “a atenção
dos incendiários, normalmente invo-
luntários, mas quase sempre descui-
dados”.

No final do mês de Agosto de 1961,
conjugado com as altas temperaturas
que se faziam sentir na região, todos
estes factores, e que tinham sido sub-
sidiários dos últimos incêndios, iriam
ser tragicamente confirmados no
violentíssimo sinistro que consumiria
as povoações de Casalinho e de Vale
do Rio.

Nesse dia 28 de Agosto, o tal
drama bem mais profundo e que se
desenvolvia lá para “as bandas do
rio”, a sul da freguesia figueiroense,
tivera início junto da Capela de Santa
Madalena, limites de Cernache do
Bonjardim, originando um incêndio
que iria ficar nos anais da história do
concelho de Figueiró dos Vinhos e
dos seus Bombeiros Voluntários.

Às 16 horas desse dia, esse sinistro
de enormes proporções, atingia e
transpunha o Rio Zêzere com a
maior das facilidades, impulsionado
pela força dos ventos “que mais
pareciam labaredas incolores, tal
era a temperatura que transporta-
vam”, continuando a sua marcha
destruidora em todas as direcções.
Conjugado com o incêndio que re-
bentara nas imediações da serra de S.
Neutel, ameaçou a vila de Figueiró
dos Vinhos e as povoações de Várzea,
Bairradas, Salgueiro, Douro, Chavel-
ho, Fontainhas, Coutada, Encheca-
mas, Cabeças, Laranjeira, Carapinhal
(as chamas chegaram ao edifício
escolar, contíguo à povoação), Chãos,
etc. Chegaram a estar em perigo 14
povoações do concelho figueiroense.

Este incêndio gigantesco chegou a
desenvolver-se numa frente com cerca
de 15 quilómetros, estendendo-se
desde as Atalaias (freguesia da Graça
e concelho de Pedrógão Grande), até
às imediações da freguesia de Arega
(concelho de Figueiró dos Vinhos).

O combate ao incêndio “foi inicial-
mente feito pelos Bombeiros Voluntá-
rios desta Vila e por muitas centenas
de populares; depois, a solicitação
do Município e através da preciosa
intervenção do Senhor Governador
Civil e da própria Emissora Nacio-
nal, acorreram a Figueiró dos Vin-
hos 14 Corporações desta região”.

Este drama originou também um
grave problema social, até aí inédito
no concelho figueiroense e que marcou
as preocupações da edilidade munici-
pal: a reinstalação de dezenas de famí-
lias que tinham perdido todos os seus
bens e haveres. De facto, ao final da
tarde do dia 28 começaram a chegar à
vila grupos de refugiados vindos do
Vale do Rio, Casalinho e Salgueiro,
que atravessando pinhais e serras a
corta-mato, fugiram ao inferno que
lhes devorara as casas e uma vida de
trabalho. O salão nobre da Câmara
Municipal serviu-lhes de alojamento
provisório, que rapidamente se trans-
formou em refeitório e dormitório.
Algumas casas particulares da vila e
dos subúrbios albergaram muitas
crianças e adultos. Mas foi no antigo
hospital da Misericórdia (Convento
do Carmo) que se acolheram dezenas
destas famílias, que aí permaneceram
durante muito tempo. Apelou-se à
solidariedade da população que
mobilizou colchões, cobertores, aga-
salhos e alimentos.

Esse Agosto de 1961 ficaria regis-
tado na memória colectiva dos figuei-
roenses desta forma trágica, por esse
inferno florestal que destruiu povoa-
ções inteiras, entre os dias 28 e 29,
por um flagelo de lume que se iniciara
no concelho vizinho da Sertã e que
alastrara rapidamente até se propagar
extensivamente ao concelho de Fi-
gueiró dos Vinhos, ramificando-se e
ateando simultaneamente vários
focos de incêndio. “Em face da gravi-
dade da situação, e reconhecendo a
impotência da Corporação para so-
zinha atacar tantos e tão distanciados
focos de incêndio, o Senhor Coman-

dante, avistou-se com o Senhor Pre-
sidente da Câmara e de pronto delibe-
raram requisitar todas as Corpora-
ções da região disponíveis e unidades
do exército, o que logo se fez, com o
auxilio do Excelentíssimo Governa-
dor Civil.”

A povoação do Vale do Rio tinha
como acesso viário uma estrada que,
à época, era intransitável a veículos
automóveis. O trajecto era feito por
quelhões e caminhos de carroças,
através da serra do Douro, por entre
penedos soltos e mato. A alternativa
era uma espécie de atalho em
desfiladeiro que ligava a capela do
Bom Jesus ao Douro, desembocando
no Salgueiro, por caminhos igual-
mente difíceis e tortuosos.

José Lima, ex-comandante dos
Bombeiros e à época Bombeiro de 1ª
Classe, recorda o trajecto feito com
o Buick da corporação, pela serra do
Douro “com o depósito cheio de
gasolina rente ao chão queimado,
que nos fez perder muito tempo.
Quando chegámos ao Vale do Rio já
a povoação tinha ardido!”

Outro antigo Bombeiro, Leonel de
Jesus Simões, recorda deste incêndio
“as chamas com uma altura doida e
a carne a arder dentro das salgadei-
ras e dos potes de azeite, que exala-
vam um cheiro a carne assada, mis-
turado com o fumo do incêndio”. Re-
corda também o corpo de um homem

carbonizado, que “encontrámos na
serra, perto da Água D’Alta, caído
de bruços, com um sacho ao lado e
apenas com a fita do chapéu na cabe-
ça, o cinto das calças e as botas. É uma
imagem que recordarei até morrer!”

Outro camarada destes dois Bom-
beiros, Fernando Rosalino, recordou
as viagens que o Buick fez para trans-
portar alimentos para os que haviam
ficado no Vale do Rio.

Em 1961 o comandante dos Bom-
beiros de Figueiró dos Vinhos era
Manuel Pereira da Silva Roda e a
corporação tinha acabado de se ins-
talar num pátio, localizado à entrada
da Rua Teófilo Braga, cedido pela Câ-
mara Municipal à Associação Huma-
nitária. A corporação era composta
por cerca de duas dezenas de Bom-
beiros e possuía 2 veículos moto-
rizados: um velho Buick, que tinha
sido oferecido aos Bombeiros por Ivo
Lacerda, em Maio de 1957, adaptado
a carro de bombeiros na «Oficina Bar-
reiros» e o pronto-socorro Bedford,
cujo chassis chegara à vila em Maio
de 1959, montado também na mesma
oficina e que entrara ao serviço da
corporação em Dezembro desse ano.
A direcção da Associação dos Bom-
beiros era presidida por Luis Henri-
que Quaresma, coadjuvado por Hen-
rique Vaz Lacerda (vice-presidente),
António Simões de Sousa (secretário)
e José da Conceição Barreiros (te-

soureiro).
Contudo e apesar de todos os es-

forços, “quando os Bombeiros che-
garam (ao Vale do Rio) já era tarde
porque não havia estrada e só veí-
culos de tracção às quatro rodas,
que a Corporação não tinha, con-
seguiriam lá chegar”. As casas da
povoação tinham começado a arder
quase simultaneamente. “Era um
espectáculo arrepiante e dantesco:
aos uivos das labaredas; aos ruídos
matraqueados dos desmorona-
mentos de telhados e paredes; ao
crepitar das madeiras incandes-
centes; ao rechinar das carnes e
gritos aflitivos dos animais domés-
ticos, juntavam-se os clamores
zenitantes da dor dos habitantes que,
impotentes para dominar o monstro,
foram testemunhas passivas e
dolorosas da destruição dos seus
lares e haveres”.

Foi por volta das 18 horas do dia
28 que este incêndio ameaçou a
própria vila de Figueiró dos Vinhos,
que esteve na eminência de ser
também devorada. Os esforços
denodados dos Bombeiros aliados
aos dos populares foram imensos,
até que “uma brusca e milagrosa vi-
ragem de vento salvou a vila, quan-
do o fogo se encontrava ao Barreiro,
no extremo poente da vila”. Nessa
altura começaram a chegar outras
corporações e as unidades militares
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Vale do Rio - a inauguração com a presença do Presidente da República, Almirante Américo Américo Tomás

À esquerda, o velho Buick, que tinha sido oferecido aos Bombeiros por Ivo Lacerda, em Maio de 1957, adaptado a
carro de bombeiros; À direita, o Pronto Socorro Bedford.
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de Leiria e de Monte Real, que en-
traram em acção sob a orientação do
Comandante Roda, que organizou o
ataque ao sinistro, que se manteve
activo até à madrugada do dia 29
“com carácter permanente”, man-
tendo-se em actividade por mais dois
dias, obrigando a uma vigília cons-
tante e permanente, “acorrendo as
brigadas a vários sectores onde o
incêndio a todo o momento se rea-
tava”, até que na manhã do dia 30
foi considerado completamente
debelado.

O saldo negativo cifrou-se em
meio milhão de árvores sacrificadas,
“onde arderam dois mil e quinhentos
hectares de pinhais”, duas aldeias
calcinadas, “onde 185 pessoas fica-
ram sem abrigo” e dois mortos,
“por asfixia e carbonização, José
Antunes Paulo, do Vale do Rio e de
António David Campos, do Cha-
velho”. “Das 49 casas que existiam
no Vale do Rio, arderam 35. Também
arderam dezenas de anexos que
serviam de arrecadação, currais,
capoeiras, fornos de broa e centenas
de animais. A população era de 167
moradores. No lugar do Casalinho
havia 17 habitantes distribuídos por
5 casas que arderam na sua
totalidade. A aldeia foi simplesmente
riscada do mapa”.

Os repórteres (não identificados)
do Jornal local «A Regeneração», que
nesses dias fizeram no terreno uma
cobertura notável dos aconteci-
mentos, narraram: “Vimos ferros de
camas torcidos e calcinados, sinais
de derramamento de gorduras,
milho queimado, ovelhas, cabras,
suínos, batatas e utensílios domés-
ticos, pedaços de relógios, potes de
azeite partidos e entornados, eiras
repletas carbonizadas, tudo defor-
mado, apavorante. Os soldados
abriam longas valas, trazendo em
padiolas dezenas e dezenas de
animais domésticos carbonizados e
mutilados a fim de serem enterrados.
Era um espectáculo sinistro, terri-
velmente marcado. Os poucos re-
gressados do lugar (Vale do Rio) não
pareciam pessoas, eram mais farra-
pos humanos, abatidos por profunda
depressão moral e física.”

No dia 01 de Novembro de 1961 a
Câmara Municipal (composta pelos
seguintes elementos: Henrique Vaz
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Lacerda, Presidente; Manuel Alves
da Piedade, Vice-Presidente; Aníbal
Silveira Herdade e José Simões de
Abreu, Vereadores), fazia publicar na
imprensa local um agradecimento
público dirigido às Corporações de
Bombeiros que actuaram nos in-
cêndios de 28 e 29 de Agosto: “(…)
cumpre-me vir à presença de Vª Exas.
para manifestar o mais profundo e
comovido agradecimento deste Con-
celho à Corporação dos Bombeiros
, a cujos destinos e Comando V. Exas.
tão proficientemente presidem, pela
valiosíssima colaboração que nos
deram nos dias 28 e 29 de Agosto
ultimo, no combate ao incêndio que
tão tristemente atingiu e devastou
grande área desta freguesia de
Figueiró dos Vinhos(…). Queiram,
portanto, Vª Exas. aceitar a expres-
são sentida do nosso inolvidável
agradecimento, que pedimos trans-
mitam a todo o Corpo Activo dessa
simpática e humanitária Associ-
ação”.

Em Fevereiro de 1962, a Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos dá
inicio aos trabalhos de reconstrução
da aldeia, sendo necessário proceder
também, e com urgência, à benefici-
ação e alargamento do caminho
municipal de acesso ao lugar, com
projecto que mandou executar para
o efeito.

A povoação de Vale do Rio foi
reconstruída entre 1962 e 1964, por
determinação do Ministro das Obras
Públicas (Arantes e Oliveira), que
atendeu às (muitas) pressões que o

executivo camarário havia desenvol-
vido junto do poder central, tendo
sido inaugurada em 24 de Outubro
de 1964, pelo Presidente da Repu-
blica, Almirante Américo Tomás.

O Chefe de Estado foi recebido na
vila de Figueiró dos Vinhos por volta
do meio-dia desse sábado, pelas
autoridades locais e regionais e por
muitos populares, que aguardaram “o
carro presidencial” ao Barreiro (Rua
Major Neutel Abreu).

Coube às corporações de Bom-
beiros presentes fazerem-lhe a guarda
de honra, ao som do hino nacional
tocado pela Filarmónica Figueiro-
ense. Atravessou a pé as ruas Luis
Quaresma Vale do Rio, Manuel Si-
mões Barreiros até ao “Ramal” (onde
“por momentos” apreciou o Jardim
Municipal), “delirantemente acla-
mado por vivas, ao mesmo tempo
que das janelas eram lançados mil-
hares de papelinhos verdes e ver-
melhos e montões de pétalas de
flores, constituindo um espectáculo
surpreendente e inédito na nossa
terra”.

Seguiu depois para o Vale do Rio
onde chegou cerca das 13 horas, sendo
recebido por muito povo “que para
ali se tinha deslocado a fim de assistir
à cerimónia e também pelo Rancho
Folclórico do Olival”.

A entrada da povoação estava
emoldurada por um arco artístico
revestido de verdura e por uma fita
com as cores nacionais, que Américo
Tomás cortou, com uma tesoura
oferecida por uma velhinha numa

salva de prata, “impecável no seu
trajo domingueiro e com a alegria
estampada no rosto”.

Armou-se uma tribuna no largo da
Capela da povoação, repleto de gente,
onde discursaram o Presidente da
Câmara Municipal (Henrique Lacer-
da), o Ministro das Obras Públicas
(Arantes e Oliveira) e o Presidente
da República.

Foi devido a esta tragédia e ao
renascer das cinzas de uma aldeia,
que o concelho figueiroense recebeu
pela primeira vez, na sua história,
um Chefe de Estado Português. Hen-
rique Lacerda não perdeu a oportu-
nidade e aproveitou para dissertar
sobre as belezas naturais do rincão
concelhio, dos seus heróis, da sua ape-
tência para as Artes, dos seus Artistas
(sobretudo de Malhoa), da sua rusti-
cidade e das suas gentes simples e
humildes mas também do seu po-
tencial para o Turismo Nacional
“como zona de eleição a aproveitar
e a desenvolver”.

Américo Tomás, visivelmente
emocionado, congratulou-se pela
humilde “aldeia, que ressurgia mais
bonita do que era, das cinzas de um
pavoroso incêndio”.

As cerimónias de inauguração
terminaram com um almoço servido
no ginásio da Escola Secundária
Municipal “num ambiente muito
elevado”.

Do incêndio de 1961 nunca se apu-
raram as causas concretas. Desses
dias de má memória devia ter ficado
uma lição sofredoramente aprendida.

Contudo, passados 50 anos desta
tragédia, recordo o Verão de 2005 que
abrasou cerca de 50% do território
agro-florestal figueiroense e que
voltou a colocar em risco várias
povoações. A rotina dos fogos, o som
da sirene dos Bombeiros, continuam
a marcar, a ecoar na memória das
gentes do concelho, a escrever pá-
ginas de dor e lágrimas perante o
braseiro sazonal que transforma as
nossas serranias luxuriantes em
paisagens lunares escuras e cinzentas.

Sobre os homens que enfrentam as
labaredas fica o registo que colhi há
uns bons anos atrás, na companhia
do então comandante Aguinaldo
Feitor Silva e de um Bombeiro (Jorge
Paulo Nunes Lopes), enquanto
perscrutávamos alguns recantos
florestais para realizar um pequeno
filme dedicado aos bombeiros
figueiroenses. Ouvi uma expressão
que me ficou para sempre gravada na
minha memória. Esse Bombeiro que
nos acompanhava, ao olhar para a
imensidão da mancha florestal,
entrecortada pela serrania beirã, disse
em jeito de desabafo: “Olhe Coman-
dante, no Verão enquanto uns gastam
o suor nas praias, nós (Bombeiros)
gastamos o nosso aqui, no meio
destas matas!”

TóZé Silva

(Fontes: Relatório enviado ao Inspec-
tor de Incêndios da Zona Sul (Lisboa),
datado de 23 de Abril de 1963;
Jornal «A Regeneração», nºs 1025,
1026 e 1030, de 1961; “O grande
incêndio de 1961”, «Jornal de Figueiró
dos Vinhos», nº56, Agosto de 1986;
Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos, Relatório sobre o incêndio e a
reconstrução das aldeias de Vale do Rio
e Casalinho, CMFV, 1964, pp. 9-10;
Acta de reunião da Direcção da
AHBVFV, de 02 de Setembro de 1961;
Pires, Simões, “Foi há 25 anos no Vale
do Rio”, in «Jornal de Figueiró dos
Vinhos», nº 54, Agosto de 1986; Dias,
José Rodrigues, “Ainda o grande
incêndio de 1961”, in Jornal «A
Regeneração», nº 1132, Fevereiro de
1966; Acta da reunião da Direcção da
ABVFV, de 02 de Setembro de 1961;
Acta do Conselho Municipal de 15 de
Setembro de 1961, p.64; Jornal «O
Norte do Distrito», nº 284, de 25 de
Outubro de 1964. Imagens: site da
Biblioteca Municipal de Figueiró dos
Vinhos – «Figueiró em Imagens» ;
Aguinaldo Feitor Silva e espólio do
autor.)
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Manuel Roda
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O Rancho Folclórico
Neveiros do Coentral com-
pleta 47 anos de idade.

Uma data a festejar…
Uma vida a recordar...
Cheia de bons momentos,

mas também alguns de
tristeza.

O ano de 2011 retrata isso
mesmo.

A presença do Rancho na
final do Passatempo “Ran-
cho do Coração” na RTP,
depois de ter ultrapassado
duas eliminatórias, repre-
senta um dos momentos
mais altos da sua existência.

Muitos milhares de
portugueses espalhados
pelo mundo conheceram e
admiraram belos recantos
de uma aldeia chamada
Coentral, a histórica activi-
dade dos neveiros nos
séculos XVII a XIX, o
museu “Casa do Neveiro”
e o Rancho Folclórico
Neveiros do Coentral, suas
danças e cantares.

Os verdadeiros Coentra-
lenses encheram-se certa-
mente de orgulho e algumas
lágrimas de emoção terão
corrido nos seus rostos.

Esse mesmo sentimento
sentem todos os elementos
do Rancho nestes 47 anos,
pelo que fizeram pela sua

NEVEIROS DO COENTRAL COMPLETA 47 ANOS DE IDADE
DIA 11 DE JULHO DE 2011 CASTANHEIRA DE PERA

FESTA DE ENCERRAMENTO DAS
ESCOLAS DE CASTANHEIRA E BOLO

FERNANDO MANATA
            ADVOGADO - Telm.: 917277096

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, Nº 60 - R/C. 3260 - 424 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Telf./Fax: 236 551 095

ANA LÚCIA MANATA
ADVOGADA - Telm.: 912724959

JOSÉ CARLOS LEITÃO
ADVOGADO

Rua António José Almeida, 71
3260 Figueiró dos Vinhos

- Telm.: 968 918 283

MOREDOS - CAST. DE PERA
 Telf.: 236 438 943 | Tlm.: 938641520 |
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* Feijoada de Marisco * Arroz de Lampreia (na época) *
Ensopado de Javali * Cabrito à Europa * Bacalhau na Canôa

restaurante

PANORAMA
PANORAMATUR - RESTAURAÇÃO E TURISMO, LDA.
Tel. 236 552 115/552260 - Fax 236 552887 * 3260-427 FIG.dos VINHOS
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- - - - - “Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão“Varanda do Casal”  - Casal S. Simão
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terra, divulgando-a e
prestigiando-a.

O nosso dvd “Coentral e
os Neveiros… encantos de
uma terra…cultura de um
povo” permitirá que a
história e cultura do povo
da nossa freguesia perdure
ao longo de várias
gerações.

Mas estes êxitos não
aparecem por acaso… Qual
o segredo?

Dedicação ao Coentral e
ao Rancho… e uma forte
união.

Somos uma família unida

em todas as ocasiões.
E se nos regozijamos com

a nossa participação na
televisão, também não
esquecemos o sofrimento
sentido este ano com o fale-
cimento da Isabel Barata…
jovem de idade… antiga
nos Neveiros… amiga de
sempre.

A moral ressentiu-se
muito, mas tivemos de
encontrar ânimo para
prosseguir.

Temos memória. Nunca a
esqueceremos e a sua falta
terá de ser compensada com

maior esforço de cada um
de nós.

É a melhor homenagem
que poderemos prestar, a
ela e a todos os Neveiros
que deixaram o nosso
convívio de que tanto
gostavam.

E o nosso futuro?
Será sempre risonho…
Basta não nos afastarmos

do espírito que sempre nos
tem norteado.

Estamos no caminho
certo.

Parabéns aos Neveiros
do Coentral!

As turmas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de
Castanheira de Pera no próximo ano lectivo terão uma
casa nova dotada de condições para uma educação de
maior qualidade.

Para assinalar o encerramento das Escolas de Castan-
heira de Pera e Bolo que ao longo de décadas formaram e
educaram tantas crianças, à hora de encerramento desta
edição (sexta-feira dia 8 de julho) está a ter lugar  a partir
das 17.30 uma festa convívio que juntará antigos e actuais
alunos destas mesmas escolas no recinto da Escola do 1º
CEB de Castanheira de Pera. A entrada livre!

O programa promete muita música e as tasquinhas que
adivinham um bom jantar.
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AGRADECIMENTO

BENILDE DE JESUS DAVID

FILHA, GENRO e
NETOS,  agradecem
reconhecidamente a

todos os que
acompanharam o nosso
ente querido durante a

sua doença e à sua
última morada ou que

de qualquer outra forma
nos manifestaram o seu

pesar.
A todos os nossos

sinceros
agradecimentos.

BEM HAJAM

Ervideira - Fig. dos Vinhos

Nasceu: 12.10.1921  *  Faleceu: 02.07.2011

TRATOU: Agência Funerária Alfredo Martins   |   Tlm.: 969097498
 Rua da Palmeira, nº 4      |     3260 Figueiró dos Vinhos

Com o objectivo de proporcionar às crianças e
jovens do concelho de Figueiró dos Vinhos uma
oferta de lazer em tempo de férias, a autarquia leva
a efeito desde o dia 6 de Julho um ciclo de cinema
de animação.

As sessões terão lugar no Clube Figueiroense
– Casa da Cultura, até dia 3 de agosto e sempre à
s 15 horas com entrada livre.Deste modo em julho,
hoje será exibido o filme “Ali Baba e os 40 ladrões,
no dia 13 “o príncipe do Egipto”, dia 20 “Sinbad –
a lenda dos sete mares” e em agosto, dia 3, sobe à
tela o filme “as incríveis aventuras de Wallace e
Gromitt”.

Censos 2011

Distrito aumenta
residentes mas
perde no Interior
Dos 16 concelhos, oito aumentaram a
população. Figueiró dos Vinhos foi o que
mais perdeu nos Censos de 2011. Leiria
continua a ser o quinto distrito do País
com mais residentes

O distrito de Leiria tem 470.765 residentes,
mais 11.339 do que em 2001, revelam os
resultados preliminares dos Censos 2011,
que, apesar deste aumento, regista uma
tendência de perda de população no
Interior.

Os dados divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) apontam
também para um aumento do número de
famílias no distrito, passando de 168.493,
em 2001, para 184.815, em 2011. O mesmo
acontece com o alojamento (288.549, em
2011, mais 47.522 do que em 2001), e com o
número de edifícios: em 2001 existiam
186.191, e em 2011 registaram-se 215.449.

Segundo os resultados preliminares dos
Censos realizados este ano, Leiria é o
concelho com mais residentes (127.468 em
2011, em contraponto com os 119.847 em
2001), logo seguido das Caldas da Rainha,
que aumentou de 48.846 para 51.645, ao
contrário de Figueiró dos Vinhos, onde a
população residente caiu de 7.352, em 2001,
para os 6.148 este ano.

Ela pediu-lhe um beijo e
prometeu-lhe “uma vida a
dois, feliz e com um longo
futuro”. Mas ele teria de
adiantar dinheiro para
comprar e preparar “a
casinha” onde iriam morar
juntos. Perante as juras de
amor, um idoso de 73 anos
residente em Pedrógão
Grande entregou a uma
mulher, de 45, com
antecedentes criminais por
burla, mais de meio milhão de
euros entre 2002 e 2007.

O proprietário de um posto de
abastecimento de combustíveis
e de um prédio com um café em
Pedrógão Grande, Albino
Pereira de 73 anos, foi lesado em
meio milhão de euros por Ana
Cristina, de 43 anos que lhe
prometeu “uma vida feliz e um
longo futuro. A mulher que já
tinha antecedentes criminais
quis dinheiro para,
supostamente, comprar uma
casa para os dois. O lesado
acabou por vender todos os
bens e agora, hospitalizado e
sem recursos, está em risco de
perder também a casa. É que a
alegada burlona, Ana Cristina,

instaurou uma acção contra o
idoso e a sua ex-mulher para
pagamento de letras assinadas
por ele no valor de 225 mil euros.

A acção está em fase de
julgamento e corre no mesmo
tribunal de Figueiró dos Vinhos,
onde está o inquérito em que Ana
Cristina e o namorado são
arguidos. O caso foi investigado
pela PJ do Centro e está agora
nas mãos do Ministério Público,
que, perante os indícios de burla
qualificada, mandou apreender a
casa e o dinheiro das contas
bancárias da suspeita.

Aos olhos da vítima, Ana
Cristina, já condenada pelo
Tribunal da Lousã a seis meses
de prisão, suspensa, por cobrar
9185 euros por actos de bruxaria,
sempre se revelou “apaixonada”.
As mensagens de amor que
constam do processo fazem
alusão a projectos futuros
conjuntos e incluem
recomendações para que a vítima
faça tudo pela casa onde iriam
viver.

A suspeita, residente em
Miranda do Corvo, nega as
acusações e diz que o idoso é
que lhe deve dinheiro de um
empréstimo que lhe fez e era do
conhecimento da então mulher.

O Município de Figueiró dos Vinhos, através do
Gabinete de Desporto, vai promover no dia 24 de
Julho, pelas 15h30 o I Torneio de Footvolley

Este torneio decorre, no Mini Campo Relvado de
Figueiró dos Vinhos, junto ao estádio Municipal
Afonso Lacerda.

As inscrições estão abertas no Gabinete de
Desporto (Piscina Municipal) podendo também ser
feitas através dos telefones 236551132/ 913085735
ou do email gabdesporto@cm-figueirodosvinhos.pt

A data limite de inscrições é o dia 22 de Julho

IDOSO BURLADO EM
MEIO MILHÃO DE EUROS

PEDRÓGÃO GRANDE

I TORNEIO FOOTVOLLEY
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CICLO CINEMA DE ANIMAÇÃO
FIGUEIRÓ DOS VINHOS
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SEDE:
R. CONDE REDONDO, Nº 62 A/B
Tel.: 213 561 147 (4 linhas)

1100 - 108  LISBOA
Fax: 213 150 963

FILIAL 2:
PRAÇA DO AREEIRO, 6 D/E

Tel.: 218 483 311
1000 - 159 LISBOA

PARQUE PRIVATIVO - CLIENTES
R. BERNARDIM RIBEIRO, 93-A

  1150 - 070 LISBOA

10º PEDRÓGÃO FASHION: TALENTO E GLAMOUR NA MELHOR EDIÇÃO
PEDRÓGÃO ESTÁ NA MODA

O ano de 2011 assinalou
mais um marco no respei-
tante à realização de even-
tos em Pedrógão Grande.
Desta feita, a 10ª edição do
evento Pedrógão Fashion
organizado em parceria pelo
Município de Pedrógão
Grande, a Escola Tecnoló-
gica e Profissional da Zona
do Pinhal e a Associação
Empresarial Penedo do
Granada.

Este ano com menos lojas
o desfile teve mais ritmo,
mais vivacidade e mais ale-
gria para o qual também
muito contrubuiu o apre-
sentador Pedro Roma.

O Pedrógão Fashion 2011
combinou momentos de
grande animação, música e
muita cor. Para nós, a melhor
das dez edições.

O evento caracteriza-se
por um desfile de moda,
efectuado por jovens do
concelho e alunos das esco-
las vestidos com roupas de
lojas da região realizando-
se, como habitualmente, no
Jardim da Devesa, no dia 18
de Junho, com início pelas
22 horas, com o magnífico
enquadramento da Capela
so Calvário.

Além das lojas que apre-
sentaram as suas propostas
para as próximas estações
e uma loja que apresentou
as suas propostas em ves-
tidos de noiva, destaque
para a apresentação das
propostas de quatro jovens
estilistas, estudantes do
curso de Designde Moda e
Têxtil da escola Superior de
Artes Aplicadas do Insti-

tulo Politécnico de Castelo
Branco
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12,1 x 16,5

MANUEL MARTINS DA SILVA
MANUEL F. BARATA DIAS
TÉCNICOS OFICIAIS DE

CONTAS
CONTABILIDADE/IRC/ IVA/IRS/SALARIOS

SEGUROS EM TODOS OS RAMOS:
AGENTE DAS COMPANHIAS

IMPÉRIO BONANÇA * MAPFRE *
LUSITANIA * ZURICH

PROMOTOR CGD:
CREDITO HABITAÇÃO * LEASING AUTOMÓVEL

Rua Major Neutel de Abreu, 16-18 | 3260-427 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
TELF/FAX:236551360 | TELM: 919267343/962024421 | E-MAIL: translelo@sapo.pt

XVI ENCONTRO DE ALUNOS DA ANTIGA ESCOLA SECUNDÁRIA DE FIGUEIRÓ
DOS VINHOS

O MAIS CONCORRIDO DE SEMPRE

Não, não se trata de “co-
py/paste” do ano passado,
nem de engano. A verdade
é que o XVI Encontro de
Antigos Alunos da Escola
Secundária da Câmara Mu-
nicipal de Figueiró dos Vin-
hos (“Antigos Aluno”)
suplantou mesmo o XV que
já tinha sido o mais concor-
rido de sempre. E suplantou
em tudo: maior número de
participantes, maior hetero-
geneidade e mais anima-
ção, pois além na grande
animação que constituem
estes encontros, este ano
teve a Tuna do ISEC de Co-
imbra (onde participa um
jovem figueiroense cujo pai
também foi “Antigo Alu-
no”, o Dr. Álvaro Gonçal-
ves) e a dupla de Acordeo-
nistas Augusto e Filho,
com a curiosidade de tam-
bém o Augusto ter sido um
“Antigo Aluno”.

Feito este à parte, a notí-
cia é mesmo que por inici-
ativa de um grupo de
Antigos Alunos da Escola
Secundária da Câmara
Municipal de Figueiró dos
Vinhos, realizou-se no dia
26 de Junho último o XVI
Encontro de Antigos Alu-
nos, Professores e Funcio-
nários desta Escola.

A concentração teve
início pelas 12 horas no Lar-
go do Município, seguin-
do-se a tradicional roma-
gem ao Cemitério local
onde foi deposta uma coroa
de flores, lembrando assim
todos os que passaram por
aquela Escola e que já não
se encontram entre nós,
momento de grande recolhi-
mento e significado para
todos os presentes.

Pelas 13H30 teve lugar
um almoço de confraterni-
zação, com 141 presenças.
O convívio decorreu muito
animado, com a particulari-
dade da dita participação da
Tuna do ISEC e do Duo
Augusto e Filho.

De realçar, ainda, a pre-
sença do professor Regên-
cio que leccionou na Es-
cola Secundária de Figueiró
dos Vinhos nos anos 60,
tendo posteriormente se-
guido a carreira de profes-
sor Universitário. O Prof.

Regêncio adorou o conví-
vio e deixou a promessa em
voltar para o ano.

Terminamos repetindo as
palavras do texto do ano
passado, da responsabili-
dade da organização (Maria
Helena Louro, Cândida

Almeida, Jorge Furtado e
Fernando Ladeira): “Com
as despedidas, um desejo -
o de, no próximo ano, po-
dermos contar com mais
presenças, visto que este
ano já contámos com mais

alunos de outras gerações,
nesta forma de continuar
amizades e relembrar vivên-
cias da nossa juventude
que nestes momentos ser-
vem para nos descativar do
hábito”.
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Nº 373 de 2011.07.08

VAMOS TODOS AJUDAR...
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO
QUARTEL DOS BOMBEIROS DE
CASTANHEIRA JÁ COMEÇARAM

DEPOSITE NESTA CONTA,
COLABORE COM OS BOMBEIROS

DE CASTANHEIRA DE PERA:
Caixa Geral de Depósitos

Conta nº 021900013880530
NIB: 0035 0219 00013880530 67

IBAN: PT50 0035 0219 0001 3880 5306 7

Decorreu no passado dia 1 de Julho na
Quinta das Palmeiras – Pousos a tomada
de Posse dos novos Órgãos Sociais da
A.F. Leiria para o quadriénio 2011-15, que
contou com a participação de uma centena
de pessoas.

Nos Órgãos Sociais eleitos para o quadri-
énio 2011-15 destaque para o Dr. Fernando

F. MANATA PRESIDE À ASSEMBLEIA GERAL
JÚLIO VIEIRA RECONDUZIDO NA A.F. LEIRIA

Manata que vê mais uma vez reconhecido
o seu prestígio, ocupando o lugar de
Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Júlio Vieira continua a liderar a Direcção,
tendo agora como um dos seus Vice-
Presidentes o ansianense - também como
uma costela figueiroense - Fernando
Inácio.

JOÃO
CUNHA
ENTREGA AS
CHAVES...

João Cunha, Presidente
do Recreio Pedroguense até
ao passado dia 1 de Junho,
entregou as chaves ao
Presidente da Assembleia
Geral.

Este foi o principal de-
senvolvimento da Assem-
bleia-geral realizada no
passado dia 1 de Junho, em
que um dos pontos da
Ordem de Tra-balhos era a
eleição de novos Órgãos
Sociais. Como não apare-
ceram listas, João Cunha
cumpriu com o prometido
e entregou as chaves.

Agora, segue-se nova
assembleia-geral para
encontrar novos dirigentes.

Caso não apareça nen-
huma lista, poderá ser a
Autarquia a tomar conta do
clube, “para manter o
futebol juvenil”.



2011.07.0820 PUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDADEADEADEADEADE

anuncie já! através do tel.: 236553669, fax 236 553 692 , mail’s: acomarca@mail.telepac.pt ou acomarca.jornal@gmail.com

CL   SSIFICADOS

VENDE-SE MORADIA r/c
p/ reconstruir com 1 quintal, nos arredores de Ansião,

Preço: 17.500,00 Euros

VENDE-SE TERRENO PLANO
nos arredores de Alvaiázere com 1300 m2, para
construção de casa de madeira, com estrada

alcatroada, água e luz.
Preço 4.500,00 Euros  |  Contacto: 964104318

FÉRIAS EM QUARTEIRA
Alugo apartamento T3: Junho - Julho - Setembro

  CONTACTO:
917 761 751 e/ou 917 806 164

VENDE-SE VIVENDA
em Vale Aveias - Cast. de

Figueiró - FIG. DOS VINHOS
3 quartos, 2 salas, 3 wc, despensa,

garagem.
Terreno c/ 5144 m2 - c/ furo

Contacto: 965 218 664

OFERECE-SE
SENHORA RESPONSÁVEL
PARA CUIDAR DE PESSOA

IDOSA
- DESLOCAÇÃO AO

DOMICÍLIO
 Contacto: 91 96 02 863

ALUGA-SE uma LOJA
no centro de Pedrógão Grande

(antigas instalações da Imobiliária A.
Reis em frente à Farmácia)

  CONTACTO: 965 064 964

TRESPASSA-SE
Papelaria

pela melhor oferta
 CONTACTO: 92 598 60 44

VENDE-SE CASA DE
HABITAÇÃO NOVA
em Vilas de Pedro -

FIGUEIRÓ DOS VINHOS
3 quartos, sala, cozinha, wc’s, e

anexos com garagem.
Contacto: 935 823008

ALUGA-SE PARA COMÉRCIO
OU INDÚSTRIA, armazém

coberto e escritório c/ 1000 m2
de área, na Zona Industrial de

Pedrógão Grande (Lote 7)
 Contactos: 236 552 267 / 911 938 038 / 933 706 583
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JOSÉ MANUEL SILVA
SOLICITADOR

Rua Dr. José Martinho Simões, 40 - 1º Sala G
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Contactos: 965 426 617  - 914 115 298 - 236 551 955
Email: 4479@solicitador.net

CARTÓRIO NOTARIAL A CARGO DO NOTÁRIO LIC. LUIS MANUEL
CANHA

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Certifico, para efeitos de publicação que no dia 16 de Junho de 2011, de fls. 67 a fls. 70
verso, do livro de notas 197-A, do Cartório Notarial de Cantanhede, sito no Largo
Cândido dos Reis, 15, salas 4 e 5, na cidade de Cantanhede, a cargo do notário Lic. Luís
Manuel Canha, foi lavrada uma escritura de justificação notarial pela qual Joaquim
Coelho Baeta Graça, casado, natural da freguesia da Graça, concelho de Pedrógão
Grande e nela residente em Casal dos Ferreiros, Sofia Margarida Simões do Carmo,
casada, natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova) concelho de Coimbra e residente
em Adega, da referida freguesia da Graça e João Jesus Francisco, natural da mesma
freguesia da Graça e nela residente em Casal dos Ferreiros, em representação da
FREGUESIA DA GRAÇA, com sede na vila e freguesia da Graça, concelho de
Pedrógão Grande, e da qual são respectivamente presidente, secretária e tesoureiro,
declararam que a sua representada Freguesia da Graça, é com exclusão de outrem,
dona e legítima possuidora dos seguintes imóveis:
 UM: - Prédio rústico – pinhal situado em Vale Minhoto, freguesia de Graça, concelho
de Pedrógão Grande, com a área de vinte e cinco mil cento e quarenta metros quadrados,
a confrontar do norte com David Rodrigues da Encarnação, do sul com David Rosa
Francisco e outros, do nascente com Ângelo Simões e outros e do poente com João
Manuel Cláudio Graça, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pedrógão
Grande e inscrito na matriz predial respectiva em nome da Freguesia da Graça sob o
artigo 1536, com o valor patrimonial de Euros 279,39 e para efeitos de IMT de oito mil
cento e setenta euros e noventa e dois cêntimos;
DOIS: - Prédio rústico – pinhal situado em Barroqueiros, dita freguesia de Graça, com
a área de onze mil duzentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte com
herdeiros de João David, do sul com herdeiros de João David, do nascente com José
Calado de Almeida e outro e do poente com herdeiros de João David, não descrito na
referida Conservatória e inscrito na matriz predial respectiva em nome da Freguesia
da Graça sob o artigo 1736, com o valor patrimonial de Euros 102,26 e para efeitos de
IMT de três mil e dois euros e quarenta e três cêntimos;
TRÊS: - Prédio rústico – pinhal situado em Chã, dita freguesia de Graça, com a área
de sete mil oitocentos e noventa metros quadrados, a confrontar do norte com Albano
Coelho David e outros, do sul com Damião Antunes, do nascente com Joaquim Coelho
Nunes Rodrigues e outros e do poente com Isaura Serra Batista e outros, não descrito
na referida Conservatória e inscrito na matriz predial respectiva em nome da Freguesia
da Graça sob o artigo 1866, com o valor patrimonial de Euros 100,66 e para efeitos de
IMT de dois mil novecentos e cinquenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos;
QUATRO: - Prédio rústico – pinhal situado em Ribeiro Simão, dita freguesia de Graça,
com a área de trinta e seis mil setecentos e oitenta metros quadrados, a confrontar
do norte com caminho, do sul com caminho, do nascente com Hermenegildo dos
Santos e do poente com caminho, não descrito na referida Conservatória e inscrito na
matriz predial respectiva em nome da Freguesia da Graça sob o artigo 3253, com o
valor patrimonial de Euros 376,97 e para efeitos de IMT de onze mil e sessenta e sete
euros e treze cêntimos;
CINCO: - Prédio rústico – pinhal situado em Ramalheira, dita freguesia de Graça, com
a área de dez mil quatrocentos e vinte metros quadrados, a confrontar do norte com
caminho, do sul com Hermenegildo dos Santos e outro, do nascente com João Simões
Godinho e do poente com Ryron Almeida da Silva, não descrito na referida Conservatória
e inscrito na matriz predial respectiva em nome da Freguesia da Graça sob o artigo
3288, com o valor patrimonial de Euros 77,94 e para efeitos de IMT de dois mil duzentos
e oitenta e quatro euros e oito cêntimos;
SEIS: - Prédio rústico – pinhal situado em Ramalheira, dita freguesia de Graça, com
a área de cinco mil setecentos e um metros quadrados, a confrontar do norte com
Hermínia da Conceição Pimenta, do sul com Manuel da Conceição Simões, do nascente
com Silvino Carreira e do poente com Adelino Joaquim Coelho, não descrito na referida
Conservatória e inscrito na matriz predial respectiva em nome da Freguesia da Graça
sob o artigo 3301, com o valor patrimonial de Euros 77,94 e para efeitos de IMT de nove
mil duzentos e sessenta e um euros e oitenta e dois cêntimos;
SETE: - Prédio rústico – pinhal situado em Cova do Lobo, dita freguesia de Graça, com
a área de trinta e sete mil novecentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do
norte com António Simões Marques, do sul com Carlos da Conceição Santos, do nascente
com António Simões Marques e do poente com caminho, limite do concelho, não
descrito na referida Conservatória e inscrito na matriz predial respectiva em nome da
Freguesia da Graça sob o artigo 3313, com o valor patrimonial de Euros 334,06 e para
efeitos de IMT de nove mil oitocentos e sete euros e quarenta e seis cêntimos;
OITO: - Prédio rústico – pinhal situado em Vale das Confrarias, dita freguesia de
Graça, com a área de cento e quarenta mil metros quadrados, a confrontar do norte
com estrada, do sul com João Tomás Mendes e outros, do nascente com estrada e do
poente com limite do concelho de Figueiró dos Vinhos, não descrito na referida
Conservatória e inscrito na matriz predial respectiva em nome da Freguesia da Graça
sob o artigo 3828, com o valor patrimonial de Euros 1.100,57 e para efeitos de IMT de
trinta e dois mil trezentos e seis euros e setenta e nove cêntimos;
NOVE: - Prédio rústico – pinhal situado em Covões, dita freguesia de Graça, com a
área de dois mil setecentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com
limite de freguesia, do sul com João Lopes, do nascente com Estevão Mendes Laia e
do poente com caminho, não descrito na referida Conservatória e inscrito na matriz
predial respectiva em nome da Freguesia da Graça sob o artigo 5791, com o valor
patrimonial de Euros 15,37 e para efeitos de IMT de quatrocentos e cinquenta e um
euros e vinte e três cêntimos;
DEZ: - Prédio rústico – pinhal situado em Vale da Catarina, dita freguesia de Graça,
com a área de mil e setecentos metros quadrados, a confrontar do norte com Augusto
das Neves Calado, do sul com João Lopes, do nascente com limite de freguesia e do
poente com Mário da Conceição Silva, não descrito na referida Conservatória e inscrito
na matriz predial respectiva em nome da Freguesia da Graça sob o artigo 5905, com
o valor patrimonial de Euros 18,71 e para efeitos de IMT de quinhentos e quarenta e
cinco euros e sessenta e cinco cêntimos;
Que os identificados imóveis pertencem à justificante Freguesia da Graça, por os ter
verbalmente comprado cerca do ano de mil e novecentos a João Godinho e mulher
Maria Rosa, residentes que foram em Carvalheira Grande, da freguesia da Graça sem
que, todavia, tenha sido lavrada a competente escritura, tendo a justificante desde
então até hoje desfrutado os ditos prédios como coisas próprias, autónomas e exclusivas,
deles retirando as vantagens de que são susceptíveis, neles efectuando as tradicionais
culturas da região, colhendo e apropriando-se dos respectivos frutos, pagando os
respectivos impostos e neles praticando os actos materiais correspondentes ao direito
de propriedade plena na convicção de não lesarem o direito de outrem, pelo que os
possui em seu nome próprio há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer
que seja, desde o seu início, posse que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente,
com o conhecimento e acatamento de toda a gente, sendo, por isso, uma posse pública,
pacífica e contínua, pelo que os adquiriu por usucapião, não havendo, todavia, dado o
modo de aquisição, documento que lhe permita fazer a prova do seu direito de
propriedade perfeita;

---------------- Está conforme ao original;
Cantanhede, 16 de Junho de 2011.

O Notário,
Lic Luís Manuel Canha

Nº 373 de 2011.07.08

CARTÓRIO NOTARIAL DO CONCELHO DE PEDRÓGÃO GRANDE
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

CERTIFICO, que por escritura de 30 de Junho de 2011, lavrada com início a folhas
113 do livro número 51-C, para escrituras diversas, do Cartório Notarial de Pedrógão
Grande, a cargo da Notária, Cláudia Marisa de Amaral Garcia Pestana dos Santos.
JOSÉ  MIGUEL  ESTEVES,  NIF   109  366   158,  natural  da freguesia e concelho
do Sardoal e mulher BENILDE DA PIEDADE, NIF 135 236 312, natural da freguesia
e concelho de Pedrógão Grande, onde residem no lugar de Mó Grande, casados sob
o regime da comunhão geral, titulares dos bilhetes de identidades, respectivamente,
números 6365141, emitido em 21/11/1984 e 9372716 emitido em 30/10/1980, ambos
pelo CICC de Lisboa.
Justificaram a sua posse, por usucapião, por não possuírem título de aquisição do
seguinte prédio situado na freguesia e concelho de Pedrógão Grande:
RÚSTICO, sito em “Lomba da Várzea”, composto   de terreno de cultura, pinhal e
mato, com área de seis mil oitocentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do
Norte e Nascente com Francisco Nunes Fernandes, do Sul com José Fernandes
Esquina Júnior e do Poente com ribeira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo
3811, com o valor patrimonial de 879,25 Euros omisso na Conservatória do Registo
Predial de Pedrógão Grande.
Que o referido prédio veio à sua posse, em dia e mês que não podem precisar, mas
por volta do ano de mil novecentos e cinquenta e oito, já no estado de casados, por
compra meramente verbal a Manuel Dinis e mulher Palmira de Sousa Azevedo
Diniz e a Maria da Piedade Diniz, viúva, todos residentes que foram em Famões,
Loures e desde essa data sempre se têm mantido na sua posse, praticando como
verdadeiros proprietários todos os actos conducentes ao aproveitamento de todas as
suas utilidades, ocupando-o segundo o seu destino e fins em proveito próprio, nomea-
damente limpando-o, cultivando-o e colhendo os seus frutos, sempre com o
ânimo de quem exerce direito próprio sobre coisa exclusivamente sua, com o
conhecimento e à vista de toda a gente sem oposição de quem quer que fosse e
ininterruptamente, sendo assim uma posse em nome próprio, pacífica, contínua e
pública, pelo que adquiriram o referido prédio por USUCAPIÃO, não havendo,
todavia dado o modo de aquisição, documentos que lhe permitam fazer prova do seu
direito de propriedade pelos meios normais.
Está conforme.

Cartório Notarial de Pedrógão Grande, 30 de Junho de 2011.
A Notária,

(Cláudia Marisa de Amaral Garcia Pestana dos Santos) Nº 373 de 2011.07.08

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
Certifico que por escritura de quinze de Junho de dois mil e onze, no Cartório

Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas cento e dezassete
a folhas cento e dezanove, do livro de notas para escrituras diversas número cento e
trinta - F, com pareceram:    CONSTANTINO DINIS COELHO DA SILVA e mulher
GUILHERMINA DOS ANJOS ROSA, casados sob o regime da comunhão geral de
bens, naturais da freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, onde residem
habitualmente no lugar de Figueira, E DECLARARAM:

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes prédios:
UM - Urbano, sito em Figueira, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande,

composto de casa de dois pisos, com logradouro anexo, destinada a habitação, com
a superfície coberta de cento e sessenta e dois metros quadrados e descoberta de cento
e quarenta e nove metros quadrados, a confrontar do norte, sul e poente com a rua pública
e nascente com Cristina dos Santos Antunes, inscrito na matriz sob o artigo 1018, não descrito
no Registo Predial de Pedrógão Grande.

DOIS - Urbano, sito em Figueira, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande,
composto de casa de dois pisos, com logradouro anexo, com a superfície coberta de
noventa e três vírgula cinquenta metros quadrados e descoberta de noventa e sete vírgula
cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com a rua pública, sul e nascente
com herdeiros de João Dias Manso e poente com herdeiros de Joaquim Paiva Ferreira,
inscrito na matriz sob o artigo 558, não descrito no Registo Predial de Pedrógão Grande.

TRÊS - Rústico, sito em Vale da Fonte, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, composto de pinhal, com a área de setecentos metros quadrados, a confrontar
do norte com o caminho, sul com João Simões Nunes, nascente com Francisco Tomaz
Rosa e poente com Mário Costa Paiva, inscrito na matriz sob o artigo 5491, não descrito no
Registo Predial de Pedrógão Grande.

Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número um,
desde mil novecentos e sessenta e dois, metade por doação verbal dos pais da justificante
mulher Francisco Rosa e mulher Maria dos Anjos, residentes que foram no lugar de Figueira,
freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande e a outra metade desde mil
novecentos e oitenta e quatro por compra verbal a Olinda Maria, viúva, residente que foi
no lugar de Figueira, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão Grande, cujo título não
dispõem.

Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número dois,
desde mil novecentos e setenta e um, por compra a Abílio Simões de Abreu e mulher Maria
Júlia, residentes que foram no lugar de Figueira, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, cujo título não dispõem.

Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número
três, desde mil novecentos e setenta e um, metade por compra a Abílio Simões de
Abreu e mulher Maria Júlia, residentes que foram no lugar de Figueira, freguesia
de Graça, concelho de Pedrógão

Grande e a outra metade desde mil novecentos e oitenta e quatro por partilha
verbal dos pais da justificante mulher Francisco Rosa e mulher Maria dos Anjos,
residentes que foram no lugar de Figueira, freguesia de Graça, concelho de Pedrógão
Grande, cujo título não dispõem.

Está conforme.
Cartório Notarial da Sertã, 15 de Junho de 2011.

A COLABORADORA,

(Isabel Maria da Conceição Fernandes, colaboradora n° 322/
2 do Cartório Notarial da Sertã, no uso das competências conferidas
pela Notária Teresa Valentina Cristóvão Santos, através de
autorização publicitada em 31/01/2011 no sítio da Ordem dos Notários.) Nº 373 de 2011.07.08

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
Certifico que por escritura de oito de Julho de dois mil e onze, no Cartório Notarial da
Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas quatro a folhas cinco, do
livro de notas para escrituras diversas número cento e trinta e dois - F, compareceram:
ANTÓNIO CORDEIRO RAMOS e mulher DIONÍSIA NUNES MARTINS RAMOS,
casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais ele da freguesia de Gueifães,
concelho da Maia e ela da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande,
residentes habitualmente na  Rua da Quinta  Nova,  número 246, freguesia de Vermoim,
concelho da Maia, E DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio rústico, sito
em Eiras, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de terreno
de cultura com oliveiras, com a área de noventa e sete metros quadrados, a confrontar
do norte e nascente com Mário Henriques Tomás, sul e poente com a serventia, inscrito
na matriz sob o artigo 4563, omisso na Conservatória do Registo Predial de Pedrógão
Grande.
Que eles justificantes possuem em nome próprio o referido prédio desde mil novecentos
e noventa,  por compra meramente verbal a Armando Maria Henriques de Carvalho
e mulher Maria Nazaré Raposo Lança  de  Carvalho,   residentes  no  Largo  da  Devesa,
freguesia  e  concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Está conforme.
Cartório Notarial da Sertã, 8 de Julho de 2011.
A COLABORADORA,
(Maria Helena Teixeira Marques Xavier, colaboradora n° 322/1 do Cartório Notarial
da Sertã, no uso das competências conferidas pela Notaria Teresa Valentina Cristóvão
Santos, através de autorização publicitada em 31/01/2011 no sítio da Ordem dos Notários.)

Nº 373 de 2011.07.08

Tel./Fax. 262 502 459 Tm 968 063 036
E-mail: 3971@solicitador.net

Av. Prof. Joaquim Vieira Natividade, 82 A | 2460 - 071 Alcobaça

Solicitador

Cartório Notarial
Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

Notária de Soure
Avenida Heróis do Ultramar, Galerias Jerónimo, loja 13

3100-462 Pombal

CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada  a  fls  82  e
seguintes  do  livro  n.°  85-A  deste  Cartório,  os outorgantes:
ANÍBAL DA CONCEIÇÃO COELHO, e mulher ANA MARIA LADEIRA DE
CARVALHO COELHO, contribuintes com os NIFs 205.020.801 e 153.701.757, casados
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de
Figueiró dos Vinhos, ela da freguesia de S. Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
residentes no lugar de Casal de Santarém, na freguesia e concelho de Figueiró dos
Vinhos.
Pelos outorgantes, foi dito que, com exclusão de outrem, eles são donos e legítimos
possuidores do:
prédio urbano composto de uma parcela de terreno destinada a construção urbana,
designado por lote dois, com a área de setecentos e seis vírgula oitenta e cinco metros
quadrados, situado no lugar de Santarém, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos,
a confrontar do norte com caminho público, do nascente com Fernando da Conceição
Coelho, do sul com António Mendes Coelho, e do poente com Alcides da Conceição
Coelho, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 4.575, com o valor tributário para
efeitos de IMT e Imposto de Selo de 14.650,98 Euros, e omisso no registo predial.
Que eles outorgantes entraram na posse do prédio acima identificado, que na matriz se
encontra inscrito em nome da herança de António Mendes Coelho, por volta de mil
novecentos e oitenta e um, através de uma doação meramente verbal de seus pais e
sogros António Mendes Coelho, e mulher Maria Rosa da Conceição, já falecidos,
residentes que foram no lugar de Casal de Santarém, freguesia e concelho de Figueiró
dos Vinhos.
Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar a referida doação por título válido, mas
o certo é que desde a referida entrada na sua posse, portanto há mais de vinte anos, têm
eles outorgantes vindo a possuir o identificado prédio, procedendo à sua limpeza,
avivando extremas, praticando todos os actos materiais correspondentes ao exercício
do direito de propriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas,
sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob
uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de
propriedade por usucapião, causa esta de adquirir que, como é óbvio, não podem
comprovar pelos meios extrajudiciais normais.
ESTÁ CONFORME
Pombal, 08 de Julho de 2011.

A Notária em substituição da licença de Pombal por esta se encontrar vaga,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)

Nº 373 de 2011.07.08

Cartório Notarial
Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

Notária de Soure
Avenida Heróis do Ultramar, Galerias Jerónimo, loja 13

3100-462 Pombal

CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls 84 e
seguintes do livro n.° 85-A deste Cartório, o outorgante:
ALCIDES DA CONCEIÇÃO COELHO, contribuinte com o NIF 178.115.550, solteiro,
maior, natural da freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, onde reside no lugar de
Casal de Santarém, declarou que com exclusão de outrem, ele é dono e legítimo possuidor
dos seguintes bens:
NÚMERO UM: O prédio urbano composto de uma parcela de terreno destinada a
construção urbana, designado por lote um, com a área de setecentos e seis vírgula
oitenta e cinco metros quadrados, situado no lugar de Santarém, freguesia e concelho
de Figueiró dos Vinhos, a confrontar do norte com caminho público, do nascente com
Aníbal da Conceição Coelho, do sul com António Mendes Coelho, e do poente com
Manuel Ferreira, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 4.574, com o valor tributário
para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 14.650,98 Euros, e
omisso no registo predial.
NUMERO DOIS: O prédio rústico composto de terra de vinha, com a área de oitocentos
e noventa e oito vírgula quarenta metros quadrados, situado em Casal de Santarém,
freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, a confrontar do norte com Estrada
Municipal, do sul com Herdeiros de Jerónimo Rodrigues Pinhão, do nascente com
António Mendes Coelho, e do poente com Manuel Ferreira e Manuel Carvalho, inscrito
na respectiva matriz sob o artigo 22.210, com o valor tributário para efeitos de IMT e
Imposto de Selo de 17,00 Euros, e omisso no registo predial.
Que ele outorgante entrou na posse dos prédios acima identificados, que na matriz se
encontram inscrito em nome da herança de António Mendes Coelho, por volta de mil
novecentos e oitenta e um, através de uma doação meramente verbal de seus pais
António Mendes Coelho, e mulher Maria Rosa da Conceição, já falecidos, residentes
que foram no lugar de Casal de Santarém, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos.
Que não foi, nem lhe é possível agora legalizar a referida doação por título válido, mas
o certo é que desde a referida entrada na sua posse, portanto há mais de vinte anos, tem
ele outorgante vindo a possuir os identificados prédios, amanhando-o o segundo e
colhendo os frutos e produtos, procedendo à limpeza dos dois, e avivando extremas,
praticando todos os actos materiais correspondentes ao exercício do direito de
propriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição
ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma forma
pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriu o respectivo direito de propriedade por
usucapião, causa esta de adquirir que, como é óbvio, não pode comprovar pelos meios
extrajudiciais normais.
ESTÁ CONFIRME
Soure, 14 de Junho de 2011.

A Notária em substituíção da licença de Pombal por esta se encontrar vaga,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)

Nº 373 de 2011.07.08
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TRÊS COMPANHIAS REALIZARAM CONVÍVIO ANUAL NO CONCELHO
COMBATENTES EX-MILITARES EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS

“COMPª CAÇADORES 1567” NO PARIS
ORGANIZADO POR JOSÉ MARQUES FELICIANO - AREGA

“COMPª CAÇADORES
4545” NO MOINHO

ORGANIZADO POR JORGE FURTADO - FIG. VINHOS

“COMPª DE ARTILHARIA 1599” NO PANORAMA
ORGANIZADO POR ANTÓNIO LEITÃO - FIG. VINHOS

Organizado pelo figueiroense, António Leitão
(na foto ao lado), teve lugar em Figueiró dos Vinhos
o 14º Almoço Convívio dos Ex Militares da Compan-
hia de Artilharia 1599 que esteve no norte de Moçam-
bique de Setembro de 1966 até Outubro de 1968.

Neste convívio que começou logo pela manhã
com uma visita à vila e uma Missa em honra dos
colegas já desaparecidos, seguido de almoço no
estaurante Panorama, participaram mais de 80
pessoas, sendo que cerca de 60 eram ex-militares.

Segundo António Leitão, “o nosso encontro
realiza-se há 14 anos altura em que meia dúzia de
camaradas se encontraram em casa de um amigo e
desde esse dia nunca mais parou. Uns foram
transmitindo aos outros e assím com vontade de
crescer já somos à volta de 60 militares”.

Houve militares que se deslocaram do norte
(Chaves) outros do sul (Portimão) para assistir a
este evento.

“Alguns camaradas encontraram-se pela 1ª vez

neste encontro o que teve muita emoção e os
abraços foram muito fortes por encontrar amigos
que não viam há 45 anos”, ainda segundo António
Leitó que concluiu afirmando que “depois do
programa cumprido todos os camaradas regressaram
a casa satisfeitos de estarem neste terra de Malhoa”.

O ano transato foi em Gouveia o de 2012 será em
Viseu.

José Marques
Feliciano, de Arega (na
foto ao lado de blusão

azul, durante o evento),
foi o organizagor do 19º

Encontro dos ex-
Combatentes da

Companhia de
Caçadores 1567, que

teve lugar em Figueiró
dos Vinhos no passado

dia 11 de Junho, Sábado.
O Almoço realizado no

Restaurante Paris, onde
estiveram presentes mais

de 85 pessoas entre ex-
militares e familiares, foi

precedido de uma Missa
em honra dos militares

daquela companhia
operacional na Guiné,
entre Maio de 1966 e

Janeiro 1968, que já
faleceram.

Muita emoção e
animação foram a tónica
deste 19º encontro que
reuniu ex-combatentes
de norte a sul do país.

Para o ano, o 20º
Encontro, realiza-se em

Maia - Porto.

No passado dia 21 de Maio teve lugar em
Figueiró dos Vinhos mais um Almoço
Convívio dos Ex-Militares da Companhia
de Caçadores 4545 que operou em Moçam-
bique entre Abril de 1974 e Abril de 1975.

Neste convívio organizado pelo figuei-
roense Jorge Furtado participaram 41 pes-
soas, entre ex-militares e familiares. O
número da edição deste convívio também
não foi possível apurar pois, ao que nos foi
informado houve um interregno e “perdeu-
se-lhe o conto”.

Do programa constou uma visita à vila
de Figueiró dos Vinhos, de onde rumaram
ao Restaurante “O Moinho” na Ribeira de
Alge.

A próxima edição  está agendado para Ovar.
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O A festa e feira de São Pantaleão,

É a maior da zona do Pinhal,
Aproveita comparar na ocasião,
Tudo aquilo que achas fundamental!

Compra um frigorifico ou um fogão,
Para fazer refeição especial.
Compra talvez, também um colchão,
Para passares uma noite bestial!

Leva para casa o cântaro do menino,
Que se vai divertir, tão pequenino,
Que depois de o partir vai fazer birra.

Bebe umas cervejas bem fresquinhas;
Assa umas febras ou até umas sardinhas,
Pois com quem se diverte ninguém embirra!
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E Aprendi que ninguém é perfeito

Diverge deste ou daquele jeito
Mas é sempre um cidadão
E se a política o apaixona
Nesta época pouco abona
Tudo ralha e ninguém tem razão

Então se ela é dura
E sem querer fazer censura
Vou deixar aqui um aviso
Pra ser político prestável
E também ser aceitável
Tem de estar onde é preciso.

Também aprendi a respeitar
Que para bem governar
Existe um bom mandamento
Porque estando a Pátria a sofrer
Não se pode deixar morrer
Mas salvar enquanto há tempo.

São as tais oportunidades
Onde se exigem responsabilidades
De quem pela política vai ganhando
E não desperdiçar a convergência
Ainda que se faça exigência
Porque o País está precisando.

Assim faço um apelo
Aos tidos com mais zelo
Que representam Portugal
Não o deixem na miséria
Porque em toda esta matéria
Toda a gente fica mal.

Sabemos das dificuldades
Mas usando boas vontades
Com os impostos a crescer
Agora sem entendimento
Neste próximo orçamento
O pobre Povo irá sofrer
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” Foi alguns anos atrás

A história que mencionei
De um livro velho e rasgado
Muito sujo e amarrotado
Numa gaveta encontrei

Foi alguém que o esqueceu
Nessa gaveta ao cantinho
Que talvez não percebeu
Aquele dom que Deus nos deu
Sentir amor e carinho

Peguei nele com curiosidade
Para ler o que continha
E bebi com ansiedade
As frases de lealdade
Que nosso Senhor nos ensina

Era uma ribeira de amor
Do autor que o escreveu
Falava duma flor
De uma donzela com ardor
Um dia lhe ofereceu

E continuei mergulhado
Nessa leitura adorável
E nunca me senti cansado
Estava mesmo encantado
História tão agradável

João da Conceição Luís
Joué-Les-Tours

França
12/07/2011
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por
Alcides Martins

Clarinda
Henriques

- Paulo Geraldo |
 http://cidadela.com.sapo.pt

Se não puderes calar chora baixinho
Não abafes este som de o mar trazer
Vozes de amores que só teremos
Quando vestidos de luz
Cruzarmos atónitos talvez
O rio de que falavam os antigos

Quem nos deixou partiu no tempo certo
É belo de verdade haver a sombra
E nela este mistério o não sabermos
De que modo está certo o que está certo

Não estão aqui ou estão talvez
E há qualquer coisa em nós que não permite
Ver uma luz assim tão grande
Mas há no vento é certo
Perfumes não sei talvez palavras
Que são para nós e vêm deles
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Posso morrer está tudo feito
Não acabei nenhuma coisa fiz
Daquilo que só Deus pode acabar
Pus umas pedras ajudei gastei-me
Faz sol e eu estou pronto
A ir juntar-me aos que já foram
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FIGUEIRÓ DOS VINHOS
MÚSICA CLÁSSICA NA IGREJA MATRIZ

No próximo dia 19 de Julho pelas 21h30 irá ter lugar na
Igreja Matriz de Figueiró dos Vinhos um Concerto de
Música Clássica com o Grupo Guitar’Essonne.

Guitar’Essonne é uma associação francesa dirigida pelo
professor português Quitó de Sousa, seu fundador e que
tem desenvolvido vários projectos de intercâmbio
cultural. È neste âmbito que um grupo de jovens alunos
irá fazer uma digressão por Portugal de 15 a 22 de Julho,
actuando em Figueiró dos Vinhos, no dia 15.

Recentemente a actual Câmara restaurou o piso, do ramal
de Camelo que oferece hoje boas ligações à vizinha povoação
de Mega do Concelho de Góis.

O Camelo entrou recentemente numa nova época de
desenvolvimento através do entendimento do actual
Presidente da Junta de Freguesia do Coentral, Jorge Bernardo
das Neves, com a venda de alguns dos seus bens privados
para um grupo interessado em desenvolver habitação para
turismo rural na Serra.

Trata-se da família Magalhães ligada à família Champalimô
iniciativa que aplaudimos e desejamos o maior êxito.

A propósito do nome “Camelo” da povoação da freguesia
do Coentral, várias hipóteses se tem posto.

A que nos parece mais plausível é a que se encontra nos
dicionários: “Camelo – s. m. – corda grossa (do grego Ká-
milos)”; cite-se a Bíblia: (é mais fácil um camelo passar pelo
buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus).

Com efeito é mais lógico uma corda grossa ser, neste caso,
o significado de Camelo; não teria sentido que se tratasse do
animal de grande porte que conhecemos da Zoologia – porem
cordas grossas existiriam há muito na povoação do Camelo,
para diversos fins.

Este significado é perfeitamente lógico; quem encontrar
melhor, informe.

SARAU CULTURAL
No dia 17 de Junho o Agrupamento de Escolas de Castan-

heira organizaram um Sarau Cultural em plena Praça da
Notabilidade a que só o tempo não colaborou com o envio
de chuva miudinha.

O espectáculo extraordinário que envolveu professores e
alunos das várias escolas e constituiu um Sarau diversificado:
com bom gosto, com nível cultural onde a pedagogia passou
pelo humor, pelo canto, pelo teatro, pela história, pela
ginástica e pela dança.

Professores e alunos estão de parabéns; todos se
envolveram e tudo foi feito por eles, com respeito e disciplina.

Como seria bom que este espectáculo fosse repetido para
que todos aprendessem como o ensino poderia ser diferente
em Portugal!

FERIADOS E PRODUTIVIDADE
Voltou ao palco político a ideia de mudar os feriados para

evitar as pontes.
Tudo isso, ao que “dotamente” dizem em nome da

produtividade. Ora gostaria de saber como se aumenta a
produtividade Nacional do trabalho quando há empresas
que não tem organização, com administrações incompetentes
e salários desavergonhadamente atrasados?

E se houvesse maior produtividade nos serviços de
fiscalização e nos governos?

Ou só há produtividade para cortar e não existe para
apoio sério ás boas empresas?

É que também há as que estão organizadas, têm
encomendas mas não têm crédito!

A POVOAÇÃO DO CAMELO
Esta pequena povoação da freguesia do Coentral desde

1691 não nasceu ontem, mas há muitos anos e, a despeito
de ser pequena, os seus habitantes demonstraram, ao longo
dos tempos, a sua capacidade em lutar por melhores dias.

Já há notícia da existência do Camelo. Em 1627, através
de um registo de baptizado na Igreja de S. Domingos.

Há também uma capela em honra de Nossa Senhora das
Neves cuja data de fundação não sabe ao certo mas de que
há noticia em 1721 por documento do Pároco do Coentral.

Esta capela guarda um breve do Papa Bento XIV de 1743,
que diz o seguinte:

“Breve do Papa Bento XIV a conceder indulgência plenária
e remissão dos pecados a todos os fiéis que de um ou de outro
sexo, verdadeiramente arrependidos, tendo-se confessado
e comungado, visitaram devotamente a capela de Nossa Sen-
hora do Amparo do lugar do Camelo da Diocese de Coimbra,
no dia da festa dedicada a Santa Maria das Neves e nas sete
festas da Virgem Nossa Senhora. Desde as Primeiras Véspe-
ras até ao Pór-do-sol dos ditos dias e ai orarem e rogarem
a Deus pela paz e concórdia entre os Príncipes Cristãos,
extírpação das heresias e exaltação da Santa Madre Igreja.

Aqueles que em qualquer outro dia visitarem a dita
Capela ou Altar colocado nela não vale a presente Graça.

Dadas em Roma junto a Santa Maria Maior, no dia 2 de
Agosto de 1743.”

(Tradução do latim feita por gentileza da Dr. Alice
Rodrigues, do Arquivo da Universidade de Coimbra a
solicitação de Kalidás Barreto/1987).

Num conjunto de documentos recolhidos no arquivo do
Cabido da Sé de Coimbra, verifica-se que em 1749, os mora-
dores do Camelo solicitaram às autoridades religiosas a
autorização para alargarem a capela.

Argumentavam que a capela tinha sido feita para nela os
pastores ouvirem missa, de manhã, e que era tão pequena que
apenas cabiam as mulheres, pelo que se tornava necessário
o alargamento. Este, porém, só se podia fazer desfazendo o
altar e refazendo-o de novo, havendo por isso despesas com
licenças que por serem só sete moradores e todos pobres
não podiam suportar. O visitador, Padre Manuel Roiz de
Abreu, cura de Castanheira e morador no Troviscal, inspec-
ciona o local e confirma que “não há dúvida que a ermida é
demasiado pequena ainda que também o povo o seja”.

Na informação do Bispo, apreciava ainda a pobreza dos su-
plicantes “porque a terra era pobre se deve louvar o seu zelo”.

Com uma informação destas o acrescento foi autorizado
sem pagamento das licenças eclesiásticas e ali se passou a
celebrar missa para os pastores, quer do lugar do Camelo,
quer do lugar da Bouça e de Alvares que ali também assistiam.

Daqui se concluiu que o Camelo foi importante lugar de
concentração dos pastores que antes de levarem os seus
rebanhos para a serra, assistiam à missa na capela de Nossa
Senhora do Amparo ou Senhora das Neves.

Havendo missa diária no Camelo, justifica-se que na parte
baixa da povoação existisse uma casa para cómodo dos
sacerdotes. Esta casa, que ainda existe bastante degradada,
é construida em pedra e alvenaria, possui portas almofadadas
e tem alguns frescos pintados nas paredes exteriores. Estes
frescos são desenhos geométricos que ainda não foram
interpretados mas têm alguma semelhança com os usados
na magia para afugentar os maus espíritos.

Junto a esta casa, conhecida por “Casa dos Padres”, existe
um forno comunitário que era utilizado pela povoação nos
tempos passados.

Acrescente-se ainda que a tradição oral informa que os
antigos diziam que qualquer perseguido pelas autoridades
ficava a salvo desde que entrasse na capela ou na Casa dos
Padres,

A restauração já depois do 25 de Abril do ramal construído
no tempo da Câmara Municipal da Presidência do Dr.
Marreca David, casa dos padres e o forno comunitário foram
infelizmente destruídos no alargamento do ramal.

Estão abertas as inscrições para participação na  XIV
edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de
Pampilhosa da Serra que decorrerá de 12 a 15 de Agosto
de 2011, na Praça do Regionalismo, naquela vila.

Este certame tem como principais objectivos estimular
e divulgar o artesanato e a gastronomia regional e nacional,
como forma de preservação da cultura popular, assim como
incentivar o desenvolvimento destes dois sectores, pela
importância que ocupam na estratégia de desenvolvimen-
to sustentável traçado para a região.

A inauguração terá lugar no dia 12 de Agosto, pelas
21:30 horas, e contará com a visita de uma comitiva de
honra, composta por diversas individualidades, a todos
os stands e tasquinhas.

Neste certame podem participar artesãos, associações,
autarquias, organismos oficiais e entidades privadas que
se enquadrem nos objectivos da Feira.

PAMPILHOSA DA SERRA
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA XIV FEIRA
DE ARTESANATO E GASTRONOMIA


