
Freixianda (FRX) - A Junta de Freguesia da 

Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais promoveu 

nos últimos dias (1 a 8 de dezembro) a 1ª Semana 

Gastronómica do Catrepe com vários restaurantes 

aderentes. Luís Lourenço. 

Fátima (FTM) – No próximo domingo às 11h no 

Estádio municipal Papa Francisco irá realizar-se o 

jogo entre C.D. Fátima e o Sporting Clube de 

Portugal a contar para 4ª Jornada do campeonato 

nacional de Juvenis. Pedro Gil. 

Olival (OLV) - No Olival, um grupo de jovens criou 

o “Pés Andantes”, uma associação que pretende 

dinamizar atividades cultu-

rais. E em pouco tempo 

demonstrou já um grande 

dinamismo, tendo organi-

zado o magusto, a sopa da 

pedra e várias caminhadas. 

Pedro Ferraz.  

Olival (OLV) - Encerrou o Fornil, a única pastelaria 

da vila, mas no seu lugar abriu hoje, dia 8 de 

dezembro a Pastelaria Vida Nova, uma pastelaria 

sedeada no Casal do Ribeiro mas já com vários 

estabelecimentos no concelho. Pedro Ferraz.  

Ramalheira (FRX) - Foi criado na Ramalheira um 

novo atelier de serviços de costura pela mão da Sra. 

Helena Marques Leitão, recém-regressada da Suíça 

onde já desenvolvia esta atividade. Paulo Nunes. 

Espite (ESP) - É inaugurada hoje, dia 8 de 

dezembro, a tradicional exposição de presépios nas 

arcadas do adro da igreja, por iniciativa da 

Associação de Pais. Jorge Gonçalves. 

Campanha do Azeite - Terminou mais uma campa-

nha do azeite no nosso concelho. Começou com 

muita azeitona e de boa qualidade, mas os 

nevoeiros matinais e dias de sol originaram o 

surgimento de alguns fungos que estragaram a 

azeitona. Em suma, foi uma boa campanha com 

mais azeitona mas a qualidade geral do azeite foi 

menor. Pedro Gil. 

Miss Ribatejo - As ourienses Maria Rosado e 

Matilde Brito foram as vencedoras do concurso 

Miss Ribatejo e Miss Teen Ribatejo, respetivamente. 

A Maria Beatriz Rosado é natural de Caxarias e tem 

20 anos e a Matilde Brito tem 16 anos, e é da 

Freixianda. Paulo Nunes. 

Sandoeira (CRC) - Na Sandoeira reabriu o Mini-

Mercado Progresso, agora com uma nova gerência 

de Sandrina Mendes. Os sandoeirenses têm agora à 

porta de casa um estabelecimento onde podem 

encontrar um vasto leque de produtos. António 

Ferraz. 



Fárrio (RBF) - O Fárrio, foi o local escolhido para o 

encontro dos padres mais novos com o bispo D. 

António Marto. No dia 29 de novembro, o grupo foi 

recebido pelo Pe. David Barreirinhas, e a agenda 

incluiu missa e partilha de experiências no Fárrio, 

almoço no Agroal, passagem pela ponte romana que 

liga o nosso concelho aos Chãos e términus na 

Igreja de Rio de Couros. Isabel Dinis. 

Casal do Ribeiro (RCR) - A Pastelaria Vida Nova, 

sediada no Casal do 

Ribeiro e já com várias 

lojas no concelho, foi 

galardoada com o Se-

gundo Lugar na Cate-

goria Inovação do VIII 

Concurso da ACIP 

(Assoc. do Comércio e 

da Indústria de Pani-

ficação) – “O Melhor 

Bolo-Rei de Portugal” Paulo Nunes. 

Urqueira (URQ) - A partir do próximo dia 12 de 

dezembro, e por iniciativa da Junta de Freguesia, 

terá início uma feira mensal em Urqueira, dando 

assim resposta a uma velha aspiração da população. 

Acontecerá todos os segundos domingos de cada 

mês. Nesta primeira feira do dia 12 haverá um 

magusto aberto a todos. Paulo Nunes. 

Freixianda (FRX) – A Junta de Freguesia promove 

nos próximos fins de semana de 11 e 12 e de 18 e 

19 de dezembro, um Mercadinho de Natal, no 

Mercado do Peixe, na Freixianda. Nos Sábados o 

horário é das 14h00 às 22h00 e nos Domingos é das 

09h00 às 20h00. Isabel Dinis. 

Gondemaria (GDM) - A Câmara Municipal aprovou 

um investimento de cerca de 300 mil euros para a 

requalificação de várias vias rodoviárias na 

freguesia da Gondemaria e Olival, nomeadamente 

Estrada do Outeiro da Calçada, a Rua da Barrocas 

(Brejo), a Rua da Indústria (Outeiro da Calçada), a 

Rua do Cruzeiro (Gondemaria) e o Beco da Mãe 

D’Água, em Mossomodia. Pedro Ferraz. 

Ourém (NSM) - No dia 22 de novembro, o 

programa «Visita Guiada» da RTP2 foi dedicado ao 

Complexo Monumental do Castelo e Paço do Conde. 

Um programa muito bem concebido e que 

contribuiu para melhor conhecermos o nosso mais 

importante monumento e simultaneamente para o 

dar a conhecer ao “mundo”. Paulo Nunes. 

Ourém (NSP) - O Natal está no ar nas cidades de 

Ourém e de Fátima com as iluminações a embelezar 

de espírito natalício as principais ruas e praças. 

Infelizmente, devido ao agravar da situação 

pandémica, várias atividades programadas para 

esta época tiveram que ser canceladas, incluindo a 

pista de gelo e o carrocel parisiense. Isabel Dinis. 

Olival e Espite - Casos de contágio com COVID19 

obriga ao encerramento de escolas no Olival e em 

Espite. A situação pandémica tem vindo a agravar-

se nas últimas semanas obrigando a cuidados 

redobrados nesta época pré-natalícia. Pedro Ferraz. 

Ourém (NSM) – Foi inaugurada no dia 5 de dezem-

bro, na Galeria Medieval (Prç. Pelourinho), a expo-

sição “Ourém - A minha cidade” onde estão expos-

tas as obras participantes no concurso de fotogra-

fia, no âmbito da celebração do 30.º aniversário da 

elevação de Ourém a cidade. Pedro Ferraz. 

Breves de concelhos limítrofes - Decorreu em 

Santa Catarina da Serra, nos últimos dias de 

novembro, mais uma edição do conhecido Festival 

do Chícharo. Como sempre muito concorrido para 

apreciar esta verdadeira iguaria da nossa região. 

António Oliveira. 

Ourienses noutras paragens - O Sr. Manuel das 

Neves, um ouriense 

natural de Casal do 

Ribeiro e radicado no 

Brasil desde 1957, 

completou no passado 

dia 20 de outubro a 

bonita idade de 100 

anos. Que venham mais 

100. Paulo Nunes. 


