
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brevíssimo – Solidariedade em tempos difícies

Infelizmente, e quando tal já não parecia possível, a 

guerra voltou à Europa – a Rússia, uma das maiores 

potências nucleares do mundo, invadiu a Ucrânia, 

um país vizinho, e que até final da década de 1980 

fazia parte, juntamente com o país invasor, da União 

Soviética. Em Portugal vivem muitos milhares de 

ucranianos, e Ourém é entre todos os concelhos do 

distrito, aquele que acolhe mais imigrantes deste 

país. Os ucranianos em Portugal são vistos como 

pessoas trabalhadoras, inteligentes e afáveis, e 

estão plenamente integradas na sociedade. Por 

tudo isto, a invasão da Ucrânia originou uma onda 

de solidariedade em todo o país e no nosso 

concelho em particular. Têm sido inúmeras as 

iniciativas para a recolha de vários tipos de 

produtos essenciais e durante a última semana já 

partiram da nossa terra alguns camiões com a ajuda 

de muitos ourenenses. Bem-haja a todos, e que a 

nossa solidariedade para com a Ucrânia se 

mantenha enquanto ela for necessária. Paulo Nunes. 

Fátima (FTM) – Agora já é possível que as ofertas 

dos fiéis no Santuário de Fátima sejam feitas com o 

cartão de débito ou de crédito; baste ter um cartão 

contactless para deixar uma esmola, evitando assim 

a utilização das moedas e das notas. As máquinas 

estão a ser testadas desde janeiro deste ano e estão 

colocadas junto das tradicionais caixas de esmolas. 

Pedro Ferraz. 

Atouguia (ATG) – Agora Atouguia pode contar com 

um preparado espaço de lazer - Central Night’s com 

Mallikaraoke - com animação aos fins de semana, 

com atuação de bandas que proporcionam um 

serão agradável e o já habitual Karaoke que 

também tem atraído muitas pessoas de localidades 

vizinhas. Mallik Pereira. 

Atouguia (ATG) – Na Atouguia foram inaugurados 

recentemente dois novos espaços comerciais que 

ajudarão a dar mais dina-

mismo a esta aldeia e 

respetiva freguesia. Um 

deles foi o «Café Central 

da Atouguia», renovado e 

com uma nova gerência; 

o outro foi o talho 

«Atelier da Carne», pro-

priedade de um filho da 

freguesia, e que oferece 

produtos de carne e 

charcutaria locais e regionais, provenientes de 

vários pontos do país. Mallik Pereira. 

Freixianda (FRX) – Foi já adjudicada a obra de 

loteamento da futura Área de Acolhimento 

Empresarial da Freixianda, um espaço com cerca de 



 
 
 
 
 
 

 

10 hectares, localizado no Valongo à beira da EN 

356, e que disponibilizará 23 lotes para a instalação 

de empresas. Este espaço ajudará certamente a 

dinamizar a economia e o emprego na zona norte 

do concelho que atualmente se encontra em fase de 

acentuado declínio demográfico. Paulo Nunes.  

Urqueira (URQ) – Foram já concluídas as obras de 

ampliação do cemité-

rio de Urqueira, as 

quais tinham sido 

iniciadas em dezem-

bro de 2021. Com esta 

ampliação aumentou 

consideravelmente a 

capacidade em receber os defuntos da freguesia. 

Jorge Gonçalves.  

Aljustrel (FTM) – O Município anunciou que irá 

dar início à requalificação urbana de Aljustrel, uma 

intervenção que envolve investimentos na ordem 

dos 350 mil Euros. As infraestruturas interven-

cionadas serão várias, nomeadamente a iluminação, 

as instalações elétricas e de telecomunicações e o 

mobiliário urbano. Paulo Nunes. 

Seiça (SÇA) – As «Brigadas do Voluntariado» 

continuam muita ativas na freguesia de Seiça. Estas 

brigadas, formadas por voluntários da freguesia de 

Seiça e dinamizadas pela Junta de Freguesia, têm 

efetuado diversas intervenções pelas aldeias, com 

destaque para a limpeza de valetas e bermas de 

estradas, contribuindo também para uma maior 

segurança na época de incêndios. Um exemplo a 

copiar e replicar noutras freguesias. Paulo Nunes. 

Ourém (NSP) – A Junta de Freguesia de Nossa 

Senhora da Piedade (Ourém) criou e disponibilizou 

recentemente o «Balcão Virtual – Espaço do 

Cidadão», uma plataforma na Internet que visa 

facilitar o acesso dos fregueses a informação 

relevante e dar a possibilidade para fazer diversos 

tipos de pedidos sem ter que sair de casa. Para 

aceder e inscrever-se, aceda aqui: https://www.jf-

nspiedade.pt/. Paulo Nunes. 

Freixianda (FRX) – Foi aprovada pela Câmara 

Municipal de Ourém a adjudicação da construção de 

passeios e a reabilitação da ponte na EN356, à 

entrada da Freixianda, à empresa Construções 

Abreu & Ribeiro, Lda. A empreitada tem como 

objetivo o alargamento da ponte e a construção de 

um passeio que ligará o Parque de Lazer ao centro 

da vila. Luís Lourenço. 

Balcões BUPI – O projeto BUPI – Balcão Único do 

Prédio, permite identificar, mapear as propriedades 

em todo o território português. Em Ourém teve 

início em julho de 2021 com a instalação de dois 

balcões no Centro Municipal de Exposições. No 

próximo dia 14 de março abrirão mais 4 balcões, 

nomeadamente em Fátima (no Mercado Municipal) 

e em Olival, Caxarias e Freixianda (nas respetivas 

sedes das Juntas de Freguesia). Paulo Nunes. 

DESPORTO 

Futsal – Organizado pela Liga dos Amigos da 

Secção de Bombeiros de Freixianda, vai realizar-se 

em 15 e 16 de Abril próximo o 

XXIIº Torneio de Futsal 24h, 

com entradas livres, no 

Pavilhão Gimnodesportivo de 

Freixianda. Inscrições e 

informações até 5 de Abril 

pelos telemóveis 912 036 462 

e 912 645 151. António Ferraz. 

Futebol – O CD Fátima some, segue e olha para a I 

distrital (onde o Atlético Ouriense é 13.º com 20 

pontos) depois de vencer o Entroncamento AC, por 

4-2, e embora tenha um jogo a menos, divide a 

liderança com a equipa ferroviária, com 33 pontos. 

Nesta 14.ª jornada da II distrital série B destaque 

ainda para o triunfo do Vasco da Gama no terreno 

do Caxarias, por 5-2 e do empate do Vilarense com 
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o FC Goleganense (2-2). Com isto, o Vasco da Gama 

é sexto classificado, com 17 pontos, o Caxarias 

oitavo, com 4, e o Vilarense, nono e último, com 

dois. Carlos Pereira. 

Atletismo – Ana Oliveira (GAF) campeã nacional de 

salto em altura. Nos Campeonatos de Portugal de 

pista coberta, que se realizaram em Pombal, Ana 

Oliveira (Fátima) foi a primeira campeã de 2022, ao 

vencer pela primeira vez o salto em altura, com 

uma marca de 1,72 metros. O segundo lugar do 

pódio coube a Ana Leite (Jardim da Serra), com 1,69 

metros, e Cláudia Rodrigues (ADRAP) a ser terceira, 

com 1,66. Carlos Pereira. 

Futsal - O GRUDER goleou o Vilaverdense, por 7-3 

em jogo da sétima jornada 3.ª divisão nacional, a 26 

de fevereiro, com-

quistando o pri-

meiro triunfo da 

série 6 manuten-

ção. Já dia 05 de 

março voltou a 

claudicar e perdeu 

por 7-1 com o 

Gaeirense. Com 

esta derrota, a 

descida ao distritais é já um facto consumado 

matematicamente quando ainda faltam dois jogos 

(Casa do Benfica da Golegã e MTBA) para terminar 

esta época difícil. Carlos Pereira.  

Futebol Feminino – A equipa de futebol feminino 

do Atlético Ouriense perdeu este domingo com o 

Valadares Gaia, por 1-0, colocanda assim cobro a 

uma série três triunfos consecutivos [Atlético CP (3-

1), Estoril-Praia (1-0) e Gil Vicente (2-1)]. Com este 

resultado, o Atlético Ouriense caiu para o terceiro 

lugar, na fase de manutenção, com 15 pontos, sendo 

ultrapassado pela equipa de Gaia, que soma agora 

16. A prova é liderada pelo Amora (18 pontos), que 

perdeu frente ao Condeixa, por 1-0, quarto 

classificado, com 13. Carlos Pereira 

Marcha – Joana Pontes, natural da Cumeada, 

Freixianda, sagrou-se 

Campeã Nacional de sub-

23 e, pela primeira vez, 

vice-campeã nacional de 

séniores nos 20 kms 

marcha. Feito aconteceu 

em Olhão, Algarve, numa 

prova realizada no pas-

sado dia 6 de Fevereiro 

de 2022. Luís Lourenço. 

Muitos mais sucessos 

esperam por esta campeã. Luís Lourenço. 

PASSATEMPOS E RISADAS “BREVES” 

Adivinha: Que nome se dá a uma ferramenta 

perdida? Resposta no próximo número 😊 

Conversa com o nutricionista: Paciente – doutor, 

como faço para emagrecer? Doutor – basta a 

senhora mover a cabeça da esquerda para a direita 

e depois da direita para a esquerda. P – quantas 

vezes Doutor? D – sempre que lhe oferecerem 

comida. 😊 😊 😊 

Respostas aos desafios do último número 

Adivinha: Qual é a panela que está sempre triste? R: 

é a panela “depressão” 😊 

Quadrado mágico 3x3: Há muitas soluções para o 

“quadrado” mágico; em todas elas o 

número 5 está no centro, e nos 

cantos estão o 2, o 4, o 6, o 8, sendo 

que nem o 4 e o 6, nem o 2 e o 8, 

podem estar na mesma linha 😊. A solução que 

aqui se apresenta é uma das várias soluções 

possíveis.  

ANÚNCIOS  

Tem um negócio no concelho de Ourém? Gostaria de o anunciar 

neste espaço e simultaneamente ajudar uma instituição 

solidária do concelho? Envie mensagem para o email do grupo, 

amigos.ourem@gmail.com para saber como. 

# Equipa Pts

1 MTBA 24

2 Gaeirense 15

3 NSCP Pombal 13

4 Casa Benfica Golegã 10

5 GRUDER 4

6 Vilaverdese 4

Manutenção na III Divisão Nacional

3 piores 3ºs - Despromoção

Despromoção
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