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Mensagem
              da Presidente

Amélia Silva

requisitos, referidos no artigo 3º do Regulamento publicado 
no Diário da República, a 06 de Abril deste ano e aprovado 
em Assembleia de Freguesia a 14 de Junho, é que a criança 
tenha a sua naturalidade na Freguesia de Lamas e Cercal. 
Para poderem candidatar-se ao incentivo à natalidade 
desta Junta de Freguesia, os pais, quando fazem o registo 
na maternidade (serviços do Registo Civil), têm de referir 
que querem que a naturalidade seja a da sua residência 
e não a do local de nascimento. Julgo pertinente realçar 
esta situação para evitar que de futuro, a nível estatístico, a 
Freguesia de Lamas e Cercal não tenha quaisquer registos 
de naturalidade.

Como entidade pública, é nossa missão cuidar de todos os 
nossos fregueses, desde o nascimento até à morte. Estamos 
a proceder a um levantamento exaustivo dos seis cemitérios 
(Cercal, Lamas, Murteira, Póvoa, Pragança e Rocha Forte) 
para melhor servir todos.

Desde o início do mandato, o executivo desta Freguesia, 
deliberou realizar Reuniões Públicas em todas as 
terceiras quintas-feiras do mês e que as mesmas fossem 
descentralizadas, passando a percorrer as várias localidades 
da Freguesia. As reuniões públicas já aconteceram em Chão 
de Sapo, Cercal, Pragança, Rocha Forte, Ventosa, Murteira, 
Casais de Montejunto, D. Durão, Póvoa, São Salvador e 
Lamas. Em 2019 continuaremos com as reuniões públicas 
descentralizadas.

Neste primeiro ano de mandato continuámos com as 
atividades habituais da Junta de Freguesia, como o Passeio 
Sénior, o Torneio da Sueca, a ida à Revista do Grupo Gente 
Gira, Passeio Pedestre, a Festa de Natal e o apoio na área 
da educação, quer às escolas, em material e nas visitas de 
estudo, quer aos pais, apoiando a participação no programa 
Férias na Escola. As nossas Associações e residentes sabem 
que podem sempre contar connosco.

Também para os nossos emigrantes quero partilhar com 
todos eles este testemunho e dizer-lhes que, apesar de 
distantes, estão sempre presentes.

Despeço-me, desejando a todos um Feliz Natal e um 2019 
com muita saúde.

A Presidente da União das Freguesias de Lamas e Cercal

Caros Fregueses,

Nesta edição do ano 2018, e no ano em que assinalamos o 
10º aniversário da Revista AO SERVIÇO DA COMUNIDADE, 
agora na qualidade de Presidente da Junta, dirijo-me a 
todos vós em forma de agradecimento pela confiança que 
em mim depositaram. Agradeço também a dedicação e o 
empenho da equipa que me acompanha. 

Sabendo que a Freguesia de Lamas e Cercal é a maior do 
Concelho, fui determinada em permanecer convosco. A 
opção que fiz em estar na Junta a tempo inteiro é pelo facto 
de ser funcionária da Câmara Municipal e não seria de bom-
tom fazer de Olívia Patroa e Olívia Criada. Principalmente 
quando não jogamos na mesma equipa.

Passado um ano de mandato, tenho a consciência que 
poderia ter feito mais, mas também tenho de reconhecer 
que estou limitada pela falta de recursos existentes.

Dado ao ano propício de vegetação imensa que, mesmo 
depois de roças e pulverizas sucessivas, teima em crescer, 
tem sido um contratempo enorme nos trabalhos que 
estamos a realizar, comparativamente a anos anteriores.

Procedemos às caiações e manutenção de equipamentos, 
tais como a manutenção dos abrigos de passageiros, que 
estão a ficar em muito mau estado, bancos de jardim e 
fontanários.

Ao abrigo da Lei dos Precários foram colocados no quadro 
dois funcionários.

Através do Centro de Emprego e Formação Profissional 
contratámos duas pessoas que permanecerão até fevereiro 
e abril de 2019, respetivamente.

Esta Junta de Freguesia, depois de cumpridas as obrigações 
legais (elaboração do Regulamento e sua publicação 
no Diário da República), está a atribuir um incentivo de 
natalidade que ajudará as famílias com um valor de 250€. 

Este valor pode ser gasto em produtos de puericultura, 
medicamentos e vacinas nas farmácias da área geográfica 
do Concelho do Cadaval. 

Desde a sua entrada em vigor, já entregámos o incentivo 
a três recém-nascidos. Permitam-me alertar que um dos 
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Órgãos Autárquicos
eleitos a 01 de outubro de 2017

Composição da União das Freguesias de Lamas e Cercal

Composição da Assembleia de Freguesia de Lamas e Cercal

Nome Cargo Profissão Partido

Amélia Margarida Rogério da Silva Presidente Assistente Técnica PS

Rui Manuel Duarte de Almeida Secretário Guarda Prisional PS

Amélia Maria Miguel Coelho Tesoureiro Gestora PS

Nome Cargo Profissão Partido

Sandra Maria Geada Presidente Técnica de Comunicação PS

Gonçalo Bruno Simões de Azevedo 1º Secretário Empresário PS

Élia Cristina Horta Florêncio 2ª Secretária Contabilista Certificada PS

Pedro Miguel dos Santos Ferreira Vogal Industrial PPD/PSD

António José Marta de Carvalho Vogal Motorista de Pesados PPD/PSD

Ângela Maria Duarte Borda de Água Vogal Administrativa PPD/PSD

Jorge Manuel de Oliveira Isidoro Vogal Guarda Prisional PPD/PSD

Renato dos Santos David Vogal Motorista PS

Sónia Cristina Gueifão da Silva Vogal Administrativa PS
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Novo Horário de Funcionamento
da União das Freguesias de Lamas e Cercal

O horário de funcionamento da Sede e da Delegação da União das Freguesias de Lamas e Cercal foi alterado. 
Desde Julho de 2018 que o horário é o seguinte:

Natalidade na Freguesia
e o incentivo da junta

Considerando a franca diminuição da natalidade na União das 
Freguesias de Lamas e Cercal, considerando também que o 
envelhecimento e decréscimo populacional têm originado 
consequências negativas a nível social e económico, a Junta 
de Freguesia de Lamas e Cercal pretende promover políticas 
de ação e de desenvolvimento social, que visam melhorar 
a qualidade de vida dos seus fregueses, e pretende agora 
aplicar medidas específicas que visam criar maior atratividade 
e melhoria das condições de vida das famílias residentes 
adotando medidas com vista à inversão da situação atual e 
incentivar o aumento da natalidade na freguesia.

Para tal foi criado o Incentivo à Natalidade, cujo regulamento, 
após proposta do executivo e aprovado em Assembleia de 
Freguesia, entrou em vigor com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2018. Este Incentivo visa apoiar as crianças nascidas 
a partir da referida data, que sejam residentes no território da 
União das Freguesias de Lamas e Cercal e que se encontrem 
registadas como naturais da mesma.

O valor do incentivo é de 250.00 € (duzentos e cinquenta 
euros) por cada criança. Esse valor é gasto em produtos de 
puericultura, medicamentos e vacinas nas farmácias da área 
geográfica do Concelho do Cadaval.

A candidatura ao incentivo é realizada na Junta de Freguesia.

As condições referidas acima não dispensam a consulta do 
Regulamento.

Delegação (Cercal)

Segunda a Sexta
 Período da manhã: 09h30 às 12h30
 Período da tarde: 14h00 às 18h00

Sede (Chão de Sapo)

    Segundas, Quartas e Sextas 
 Período da manhã: 09h30 às 12h30
 Período da tarde: 14h00 às 18h00

    Terças e Quintas
 Período da tarde: 14h00 às 19h00
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Obras na Freguesia
Desde o início do mandato em Outubro de 2017, a Freguesia de Lamas e Cercal tem procedido às limpezas de ruas, valetas, jardins 
e fontanários, à colocação de espelhos, ao corte de árvores e cedros, à reposição de calçadas, pulverizas, ao arranjo de caminhos 
rurais, colocação de placas de localidade, arranjo de abrigos de passageiros e ao arranjo de campas abatidas.
Continuaremos a trabalhar em prol dos nossos fregueses. Nestas páginas indicamos algumas das obras já realizadas.

Póvoa
Execução de Valetas na Rua e na Travessa do Moinho

Pragança
Manutenção do Coreto
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Ventosa
Muro de Suporte e Calcetamento na Rua Bernardo Martins

Murteira
Arranjo Urbanístico no Largo entre

a Rua dos Combatentes do Ultramar e a Rua da Fonte
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Cercal . Calcetamento na Rua António Luís Nobre
e Calcetamento na Rua da Fonte

Cercal . Ampliação do Cemitério
e construção de casa de banho e arrecadação
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Chão de Sapo . Calcetamento na Rua do Moinho Casais de Montejunto . Calcetamento na Rua da Quinta
Manutenção do Parque e pintura dos equipamentos

Casal Cabreiro . Calcetamento na Rua da Falagueira

Rocha Forte . Arranjo Urbanístico no Jardim das Escadinhas
e limpeza e alargamento da estrada da Fonte da Serra
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Rastreios de Saúde da Cruz Vermelha
nas aldeias da Freguesia

Ginástica Gratuita para Todos

A União das Freguesias de Lamas e Cercal, em parceria com o Centro de Atendimento Social em Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 
– Núcleo do Cadaval, continua a organizar rastreios à população.
O Serviço de Itinerância em Saúde e Apoio Social tem agora um custo de 0.50 € pelo rastreio à glicémia e de 1.00 € pelo rastreio 
ao colesterol.

Se é residente na União das Freguesias de Lamas e Cercal 
ainda está a tempo de participar na ginástica, gratuitamente. 

Os horários e os locais são:
Salão Paroquial de Lamas – 3ªs e 5ªs às 20.30 Horas

Associação do Cercal – 5ªs às 21.30 Horas

Associação São Salvador e Espinheira – 3ªs às 21.30 Horas
Inscreva-se em Chão de Sapo, na sede da União das Freguesias 
de Lamas e Cercal, ou na delegação em Cercal.

16 de Janeiro - Rocha Forte
17 de Janeiro - Chão de Sapo
22 de Janeiro - Ventosa
29 de Janeiro - Lamas
6 de Fevereiro - C. de Montejunto
7 de Fevereiro - Cercal

13 de Fevereiro - Pragança
19 de Fevereiro - Murteira
6 de Março - Lamas
13 de Março - Rocha Forte
14 de Março - Chão de Sapo
21 de Março - Ventosa

Em 2019

09 de Abril - Cercal
11 de Abril - Pragança
17 de Abril - Murteira
23 de Abril - C. de Montejunto
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Freguesia representada
na Festa Anual das Adiafas

No dia 07 de Outubro de 2018 a Junta de Freguesia de Lamas 
e Cercal marcou presença na tradicional Festa das Adiafas do 
Cadaval. Num stand dedicado à Associação de Freguesias 
do Concelho do Cadaval, Lamas e Cercal convidou algumas 
personalidades que honrosamente têm representado a 
Freguesia em Portugal e no Mundo.

Sara Rodrigues, de Chão de Sapo, enfermeira que tem como 
passatempo a maquilhagem artística e que já ganhou vários 
prémios na área, João Moreira, residente em Chão de Sapo, 
militar da GNR, atleta de Jiu Jitsu e atual campeão europeu da 
modalidade, e Armindo Pereira, de Chão de Sapo, residente 
em Casais de Montejunto, que foi ciclista profissional e 
campeão por vários clubes, marcaram presença e divulgaram 
as suas paixões em áreas tão diferentes. 

A Freguesia agradece igualmente a José Nobre Botão e 
à empresa Vale Zias, ambos do Cercal, que gentilmente 
mostraram o seu trabalho.
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Associações da União
das Freguesias de Lamas e Cercal
A Freguesia de Lamas e Cercal é muito rica pelo seu património, 
pelas suas gentes e também pelas suas dez associações que 
dinamizam atividades culturais, sociais, desportivas e lúdicas, 
em prol de toda a população. 

Associação Sociedade Filarmónica
1º de Dezembro, Pragança

Centro Cultural, Desportivo e
Recreativo de Rocha Forte

Associação Cultural e Recreativa
de São Salvador e Espinheira

Associação Murteirense de Cultura,
Desporto e Solidariedade Social

Ventosa Atlético Clube

Centro Cultural, Desportivo
e Recreativo de Chão de Sapo

Associação Social, Cultural,
Recreativa e Desportiva do Cercal

Associação de Melhoramentos
e Cultura da Póvoa

Associação do Património,
Desporto e Cultura de Dom Durão

Associação de Melhoramentos,
Cultura e Desporto de Casais de Montejunto

136 Anos
01 de Dezembro de 1882

58 Anos
31 de Outubro de 1960

44 Anos
01 de Maio de 1974

42 Anos
17 de Maio de 1976

39 Anos
30 de Janeiro de 1979

36 Anos
05 de Novembro de 1982

33 Anos
14 de Maio de 1985

32 Anos
12 de Dezembro de 1986

31 Anos
21 de Abril de 1987

27 Anos
19 de Março de 1991

É com muito gosto que a Junta vê e apoia as iniciativas que 
levam a cabo. 
Nesta página assinalamos as datas em que foram fundadas, 
desejando muitos mais anos de vida, sempre a trabalhar para 
benefício das nossas aldeias.

12



Travessa António Pereira
Atleta Olímpico
Inaugurada em Pragança

No dia 08 de Agosto de 2018, por ocasião das Festas de 
Pragança, a Junta de Freguesia de Lamas e Cercal, com a 
Câmara Municipal do Cadaval, inaugurou, naquela aldeia, a 
Travessa António Pereira em homenagem ao Atleta Olímpico 
nascido em Pragança a 04 de Abril de 1888. 
Passados 130 anos do seu nascimento e 40 anos do seu 
falecimento foi feita a justa homenagem a um Homem que 
levou longe os nomes de Pragança, Cadaval e Portugal.
Na inauguração toponímica marcaram presença a Presidente 
da Junta de Freguesia, Amélia Silva, o Presidente da Câmara 
Municipal, José Bernardo, o Professor Carlos Marques, um filho 
da aldeia que ajudou na investigação sobre o atleta, e Jorge 
Pereira, neto de António Pereira, que fez questão de marcar 
presença, junto com familiares, na homenagem ao seu avô.
Foram muitos os que se quiseram juntar à ocasião, e a Junta 
de Freguesia agradece a adesão ao momento do descerrar 
da placa e também à Banda Filarmónica 1º de Dezembro de 
Pragança que presenteou todos com uma atuação à altura da 
efeméride. 
De salientar que a Revista AO SERVIÇO DA COMUNIDADE, 
em 2011, dedicou 06 páginas aos feitos do Atleta Olímpico 
António Pereira. Aproveitamos para agradecer ao Sr. António 
Correia toda a ajuda, empenho e dedicação, desde o primeiro 
dia desta Revista.

A Revista AO SERVIÇO DA COMUNIDADE solicitou a Jorge 
Pereira que escrevesse umas palavras sobre o seu avô.

Sobre o meu avô, António Pedro Pereira, saliento o 
espírito jovem, culto e perseverante, de trato agradável 
que permitiu, tanto na sua vida profissional, particular 
e de desportista, granjear respeito e admiração nos 
meios onde se moveu. Por este motivo, apraz-me 
agradecer em seu nome, e em nome de toda a família, 
o reconhecimento prestado pela Junta de Freguesia de 
Lamas e Cercal e da Câmara Municipal do Cadaval, 
ao homenagear o meu avô de uma forma tão dedicada, 
personalizada e profissional com que a inauguração da 
Travessa António Pereira, em Pragança, foi realizada.
Resta-me agradecer em meu nome pessoal a todos os 
que o tornaram possível.

Jorge Pereira
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19º Aniversário da Paisagem Protegida
da Serra de Montejunto
Freguesia associa-se às celebrações

Nos dias 21 e 22 de Julho de 2018, a AMAC - Associação de 
Municípios de Alenquer e Cadaval celebrou o 19º Aniversário 
da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto. Foram dois 
dias de muita animação, com uma mostra de produtos locais, 
oficina de pão de bolota, atividades lúdicas, recriação histórica 
na Real Fábrica do Gelo, atuações musicais e uma caminhada.
A Junta de Freguesia de Lamas e Cercal marcou presença nas 
festividades e a Presidente participou na Recriação Histórica na 
Real Fábrica do Gelo.

A Associação de Municípios de Alenquer e Cadaval (AMAC) 
foi formalmente criada a 20 de novembro de 2015. O Centro 
de Interpretação Ambiental da Serra de Montejunto, localizado 
na Quinta da Serra (junto ao parque de merendas), constitui a 
sede desta associação de municípios de Cadaval e Alenquer.
 
A AMAC tem como objetivos o planeamento e execução de 
ações intermunicipais em equilíbrio com os valores naturais 
salvaguardados, bem como a gestão de equipamentos de 
utilização partilhada.
De salientar que a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 
foi criada, a 22 de Julho de 1999, no sentido de assegurar a 
preservação do vasto conjunto de valores naturais e patrimoniais 
existente. A gestão da mesma é da responsabilidade dos 
Municípios de Alenquer e do Cadaval e do Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas.

AMAC - Associação de Municípios
de Alenquer e Cadaval e Paisagem
Protegida da Serra de Montejunto
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João Mota alcançou o 2º lugar
no Campeonato de Muay Tay na Ásia

João Mota, atleta de Muay Tay (arte marcial tailandesa), 
residente em São Salvador, conseguiu o segundo lugar no 
Campeonato da modalidade que se realizou no Líbano entre 
os dias 01 e 05 de Novembro 2018.
O atleta, de 52 anos de idade, treina artes marciais desde os 16 
e iniciou-se na modalidade de Muay Tay há cerca de três anos 
na localidade de Abrigada.

João Mota é Bombeiro Profissional há 30 anos no Regimento 
de Sapadores de Lisboa e vive em São Salvador há 14 anos. 
A Junta de Freguesia de Lamas e Cercal apoiou de uma forma 
simbólica a ida do atleta ao Líbano e com esta página da 
Revista AO SERVIÇO DA COMUNIDADE pretende dar-lhe os 
parabéns!
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Festas e Romarias de Verão
nas Aldeias da Freguesia
Casais de Montejunto, Póvoa, Murteira, Pragança e Ventosa
organizaram os seus festejos de verão durante os meses de Julho e Agosto 2018.

Estas cinco aldeias da Freguesia voltaram a realizar as Romarias em honra dos seus Santos Padroeiros.
Como sempre, foram muitos os dias de festa, organizados pelas Associações e Comissões de Festa, que trouxeram música, 
divertimento, alegria e boa comida aos nossos fregueses e visitantes. 

Nunca é demais realçar o facto de que todas as Festas e Romarias realizadas nas nossas aldeias só se fazem devido à dinâmica
e proatividade das associações e com o trabalho voluntário de muita gente.

Casais de Montejunto . Festa em Honra de Nossa Senhora da Piedade  //  De 05 a 08 de Julho
Organização: Associação de Melhoramentos, Cultura e Desporto de Casais de Montejunto

Póvoa . Festa em Honra de Santa Ana  //  28 de Julho
Organização: Associação de Melhoramentos e Cultura da Póvoa
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Ventosa . Festa em Honra de Nossa Senhora da Assunção  //  De 14 a 18 de Agosto
Organização: Ventosa Atlético Clube

Pragança . Festa em Honra de Nossa Senhora das Neves  //  De 05 a 10 de Agosto
Organização: Comissão de Festas de Pragança 2018

Murteira . Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição  //  De 28 de Julho a 04 de Agosto
Organização: Associação Murteirense, Cultura, Desporto e Solidariedade Social
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Murteirense apurado
para a 3ª Eliminatória da Taça
No dia 25 de Novembro 2018, a Equipa de Futebol Sénior 
da Murteira deslocou-se ao Estoril e apurou-se para a terceira 
eliminatória da Taça da Associação de Futebol de Lisboa, 
vencendo a equipa B do Estoril Praia por três bolas a duas.
À semelhança do jogo da primeira eliminatória, a equipa do 
Murteirense, fez-se acompanhar de um número considerável 
de adeptos.

No próximo dia 03 de Fevereiro de 2019, o Murteirense recebe 
em casa o Damaiense para disputar a 3ª eliminatória da Taça.
A Equipa de Futebol Sénior da Murteira encontra-se a disputar 
o Campeonato 2018/2019 da Divisão de Honra da Associação 
de Futebol de Lisboa.

Boa sorte!

Murteirense homenageia
Viriato Geada de Carvalho

No dia 18 de Novembro, data de jogo em casa, a equipa do 
Murteirense prestou uma sentida homenagem a Viriato Geada 
de Carvalho, recentemente falecido. Abaixo as palavras da 
Associação:
A nossa aldeia ficou mais pobre esta semana... 
Obrigada VIRIATO por todo o contributo que deste à nossa 
Associação, Aldeia, Freguesia e Concelho! Abraço sentido a 
toda a família. 
Uma vez Murteirense, para sempre Murteirense!
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No dia 12 de Maio 2018, teve lugar a final do 13º Campeonato 
Concelhio de Futsal – Seniores Masculinos - num jogo disputado 
entre Ventosa Atlético Clube e Clube Atlético do Cadaval. 
Ventosa Atlético venceu por 4 bolas a 3 o Clube Atlético do 
Cadaval sagrando-se Campeão na edição deste ano.

No 13º Campeonato Concelhio de Futsal participaram 8 
equipas, 4 da União das Freguesias de Lamas e Cercal, a saber, 
por classificação:

• Ventosa Atlético Clube
• Clube Atlético do Cadaval
• Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Rocha Forte
• Associação Recreativa, Cultural

Desportiva e Melhoramentos do Pereiro
• Associação Murteirense de Cultura,

Desporto e Solidariedade Social
• Associação Filarmónica 1º de Dezembro de Pragança
• Associação Cultural e Desportiva da Palhoça
• Associação Apoio Cultural e Recreativo do Peral 

O Campeonato decorreu de 10 de Março a 12 de Maio 2018, 
aos sábados e domingos. 

De salientar que os 3 Melhores Marcadores foram Fábio 
Henriques de Rocha Forte, com 12 golos, Alexandre Tarquíni 
de Pragança, com 11 golos e Adriano Lopes do Cadaval com 
11 golos.

Parabéns a todos!

Ventosa Atlético Clube sagra-se 
Campeão Concelhio de Futsal 2018
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Capela Histórica do Cercal
vai ser Restaurada

No dia 19 de Abril 2018, Carlos Miguel, Secretário de Estado 
das Autarquias Locais, deslocou-se à Igreja de São Vicente 
do Cercal, para assinar um contrato de financiamento para a 
recuperação daquela Capela Histórica. O custo da obra de 
restauro e conservação está estimado em 100 mil euros, sendo 
comparticipado pelo governo em metade do valor.
Participaram na assinatura do contrato a Direção Geral 
das Autarquias Locais, a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de São Vicente do Cercal. A Câmara 
Municipal do Cadaval e a Junta de Freguesia de Lamas e 
Cercal também se fizeram representar através do Presidente e 
da Presidente.

A Capela de São Vicente do Cercal encontra-se atualmente 
muito degradada com fissuras, infiltrações de humidade e com 
o telhado em muito mau estado.

A Capela de São Vicente, datada do Século XVII, situa-se no 
centro do Cercal e é uma das raras do concelho do Cadaval 
ainda a conservar um surpreendente interior de plena 
decoração azulejar daquela época.
Esta igreja não possui nenhum exemplar de pintura no entanto, 
é muito rica em termos de património cultural imaterial. De 
destacar, no património cultural móvel a imagem de São 
Vicente em madeira estufada. A Capela – Mor tem um retábulo 
do Século XVIII.

Em madeira policromada existe a imagem de Santo António, 
São Sebastião, Cristo Glorioso e São José. Em barro 
policromado existe ainda a imagem de São Sebastião datada 
do século XVII.
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História de Hermínia 
Telles da Gama
no Livro de Nuno Ribeiro

Na Revista AO SERVIÇO DA COMUNIDADE, da então Junta 
de Freguesia de Lamas, de Agosto de 2012, dedicámos três 
páginas a Hermínia Telles da Gama, poetisa que, nos anos 50 
do Século passado, viveu na localidade do Charco.
A Junta de Freguesia decidiu publicar a história desta ilustre 
personalidade da freguesia quando foi contactada por Nuno 
Ribeiro, que à data se encontrava a realizar uma investigação 
para um livro, para obter mais informações sobre Hermínia.
Foi com muita satisfação que soubemos e participámos na 
apresentação do resultado dessa investigação de Nuno Ribeiro: 
o livro Horizontes de Mar e Guerra – O Naufrágio do Praia da 
Vitória.
No dia 21 de Abril 2018, Nuno Ribeiro apresentou o livro 
Horizontes de Mar e Guerra – O Naufrágio do Praia da Vitória, 
no auditório da Câmara Municipal do Cadaval.
O livro é o resultado do interesse do autor em dar a conhecer 
histórias que fizeram parte da nossa História e cujo património 
cultural se perderia da mesma forma que os navios se perderam.

Transcrevemos abaixo as palavras do autor Nuno 
Ribeiro aquando da apresentação, no Cadaval,  do livro 
Horizontes de Mar e Guerra – O Naufrágio do Praia da 
Vitória:

Em 2012, achei interessante que uma Junta de Freguesia 
do Cadaval (Junta de Freguesia de Lamas)  publicasse, 
na sua revista, a história de pessoas com algum 
protagonismo e com ligação à terra.
Pediram-me para publicar a pouca informação que à 
data possuía sobre esta senhora e acedi.
Hoje, passados alguns anos, tive que voltar e revelar a 
“Surpresa” que anunciara há dias.
A senhora que as pessoas conheciam e a quem 
chamavam “Madame”, pensando ser de origem francesa 
(pela sua imagem e pela forma como se apresentava e 
falava) era na realidade Portuguesa, de origem Algarvia, 
Escritora e Poetisa, residente em Lisboa, e o seu encanto 
pela beleza da região e o ar da Serra levaram-na a 
adquirir uma casa na zona onde viria a falecer.
Como ela própria dizia, literariamente,

Hermínia Telles da Gama

Espaço do Freguês
Envie a sua opinião, textos, fotografias,

poemas, histórias, o que se lembrar.
Nós publicamos!

geral@jflamasecercal.pt
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Passeio Sénior Anual da União
das Freguesias de Lamas e Cercal
No dia 06 de Maio 2018, a Junta de Freguesia realizou o seu 
passeio sénior anual, completando nove anos consecutivos de 
organização duma visita pelos caminhos de Portugal.
2018 foi o ano de visitar a cidade de Castelo Branco. Cerca 
de 160 seniores, residentes na Freguesia de Lamas e Cercal, 
tiveram a oportunidade de participar no passeio e visitar os 
Jardins do Paço e o Museu Cargaleiro. 
Depois deste passeio pela cidade ainda houve tempo para 
almoço e animação musical durante o resto da tarde no 
restaurante Telheiro do Abílio em Castelo Branco.
O Passeio dos Séniores, organizado pela União das Freguesias 
de Lamas e Cercal, iniciativa que conta sempre com muita 
adesão, proporcionou mais uma vez um dia de saudável 
convívio entre os habitantes da nossa freguesia.
Obrigado a todos pela participação e pelo convívio!

Museu Cargaleiro
Castelo Branco

O Museu Cargaleiro é um equipamento cultural municipal, 
tutelado pela Câmara Municipal de Castelo Branco, cujo 
objetivo central é a divulgação, estudo e conservação das 
peças que integram o acervo da Coleção de Arte da Fundação 
Manuel Cargaleiro. Um objetivo que se traduz na promoção 
e organização de exposições de carácter temporário ou 
temporário de longa duração.
Constituído por dois edifícios contíguos – o Solar dos 
Cavaleiros, um palacete construído no séc. XVIII, e um edifício 
contemporâneo  – o Museu Cargaleiro situa-se no coração da 
Zona Histórica da cidade, nas imediações da Praça de Camões, 
popularmente conhecida como Praça Velha.
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Jardim do Paço Episcopal
Castelo Branco

O Jardim do Paço Episcopal (ou de S. João Baptista) foi 
mandado construir pelo bispo da Guarda, D. João de 
Mendonça, cerca de 1720, depois da sua chegada de Roma, 
onde vivera três anos. 
Desconhece-se o paradeiro do risco primitivo (provavelmente 
perdido com o terramoto de 1755) bem como o autor dele. 
Suspeita-se, porém, que possa ter sido um arquiteto italiano: 
quer já pela quantidade de elementos florais que denuncia uma 
clara influência do estilo italiano de fazer jardinagem, quer já 
por encomendas análogas de figuras eclesiásticas portuguesas 
feitas na mesma época. No entanto, várias datas inscritas no 
jardim atestam certamente o termo de algumas obras: na 
peanha da estátua de S. João Baptista (a quem o jardim é 
dedicado) e na de Maria Madalena acha-se a data de 1725; nas 
Tábuas da Lei, que Moisés segura, apresenta-se a súmula: “Ama 
o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo” e pode ver-se 
a data de 1726. Por outro lado, conhece-se documentação que 
certifica ter sido no mesmo ano de 1726 que o Passadiço foi 
lançado sobre a antiga Rua da Corredoura – para ligar os vários 
espaços da quinta de recreio sem passagem por ruas públicas 
e para dar acesso à Casa de Chá.

D. Vicente Ferrer da Rocha, segundo bispo da diocese de 
Castelo Branco, também patrocinou uma série de obras no 
Jardim, já no declínio do séc. XVIII. As conversadeiras que 
se abrem para o exterior, bem como restos de estuques 
decorativos nos muros, exemplificam o apoio de D. Vicente.
Encostada ao Paço e lembrando a ligação primitiva com o 
Jardim, pelo lado Norte, encontra-se uma escadaria de 33 
degraus (os mesmos anos que Cristo tinha quando foi morto) 
cujos balaústres ostentam os bustos dos quatro grandes 
Doutores da Igreja ocidental: S. Ambrósio, S. Agostinho, S. 
Jerónimo e S. Gregório. Em lanço intermédio encontra-se o 
busto do Papa Leão.
Estudos recentes chamam a atenção para as punções de 
ferreiro encontradas nos corrimãos e para as marcas de canteiro 
dos lagos. Também se pôs a descoberto o sistema hidráulico 
do séc. XVIII, o qual lança uma nova luz sobre a complexa 
compreensão que subjaz a todo este espaço.
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Passeio Pedestre Anual da União
das Freguesias de Lamas e Cercal
organizado em parceria com a Câmara Municipal do Cadaval

No dia 17 de Junho 2018 a Junta de Freguesia de Lamas e 
Cercal organizou o já habitual Passeio Pedestre Anual, pelo 
3º ano em parceria com a Câmara Municipal do Cadaval, 
integrado no Ciclo de Caminhadas 2018, iniciativa que 
voltou a percorrer todas as Freguesias do Concelho, com 08 
caminhadas, desde Março até Junho.
A Serra de Montejunto voltou a ser o palco duma manhã 
saudável. Com partida no Parque de Merendas da Serra, logo 
pela manhã, o 11º Passeio Pedestre da Junta de Freguesia 
de Lamas e Cercal percorreu 08 km’s das suas majestosas 
paisagens.
Com participação gratuita e com direito a almoço em plena 
Serra, foram mais de 150 as inscrições.

O percurso pedestre permitiu aos participantes, oriundos de 
todo o Concelho visitar, de forma saudável, locais onde já não 
passavam há muito tempo e, também, permitiu aos participantes 
de outros locais do país conhecer a nossa ruralidade, ao mesmo 
tempo que fomentou o convívio e a atividade física de ar livre.
A União das Freguesias de Lamas e Cercal continuará a 
dinamizar os Passeios Pedestres anuais, para mostrar o que 
de melhor existe nas suas aldeias e Serra, e para proporcionar 
o convívio entre todos os fregueses, sempre recetiva a 
participantes de localidades fora da Freguesia.
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Casais de Montejunto
vence 7º Torneio de Sueca

No dia 02 de Junho 2018, realizou-se, na Associação de 
Melhoramentos, Cultura e Desporto de Casais de Montejunto 
(AMCDCM), o jantar de confraternização final do Torneio de 
Sueca 2018, onde foram entregues a todos os seus certificados 
de participação em mais um ano de “cartas ao domingo”.

O jantar, oferecido pela União das Freguesias de Lamas e 
Cercal, foi confecionado pelos voluntários do AMCDCM, 
instituição que com as suas equipas venceu o Torneio de Sueca 
organizado pela Junta e que já vai no 7º ano consecutivo. 

O Torneio, que teve início no dia 18 de Fevereiro e terminou no 
dia 22 de Abril 2018, contou com a participação das Associações 
de Casais de Montejunto, Chão de Sapo, Pragança, Ventosa, 
Murteira, Cercal e São Salvador. 

Esta competição organizada pela Junta de Freguesia, em 
parceria com as Associações, tem como objetivos dinamizar 
e promover atividades nas suas coletividades, o que se 
traduz num salutar convívio, durante dois meses, entre todos 
os participantes, oriundos das várias localidades. Todos os 
domingos realizaram-se jogos, percorrendo as sete associações 
participantes. 

Todas as equipas participaram neste convívio final em Casais 
de Montejunto, que se prolongou noite dentro. 

A União das Freguesias de Lamas e Cercal agradece a todas 
as Associações o empenho e a vontade que demonstram nas 
atividades que realizam ao longo de todo o ano, assim como na 
colaboração com as iniciativas da Freguesia.
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P’rá Frente Que Atrás Vem Gente Gira!
Atua para Fregueses da União das Freguesias de Lamas e Cercal

No dia 04 de Março 2018, pelas 16 horas, os fregueses da União 
das Freguesias de Lamas e Cercal voltaram a encher o Cine 
Auditório Valentina de Abreu, no Cadaval, para assistirem à 
revista de 2018 do Grupo Gente Gira (GGG), intitulada “P’rá 
Frente Que Atrás Vem Gente Gira!”. 

Ao longo de três horas, o público teve oportunidade de “chorar 
a rir” com os bonecos da Revista “P’rá Frente Que Atrás Vem 
Gente Gira!”, de se maravilhar com os cenários, com o guarda-
roupa e emocionar-se com os momentos de dança e de fado.

Esta parceria, já de alguns anos, entre a União das Freguesias 
de Lamas e Cercal e o Grupo Gente Gira proporciona aos 
fregueses assistirem gratuitamente ao espetáculo do GGG e 
ao GGG saber que conta com essa verba para a produção da 
Revista.

A um ano de celebrar 25 anos de existência, o GGG voltou 
a apresentar uma Revista de elevada qualidade e com os 
ingredientes da Revista à Portuguesa realizada por atores e 
profissionais do ramo, apenas com atores amadores.

Com encenação e direção de ensaios a cargo da dupla Ricardo 
Costa e Vitor Miranda, coordenação de Gonçalo Costa, ator 
e presidente do GGG, a Revista “P’rá Frente Que Atrás Vem 
Gente Gira!” contou com textos de Filipe La Féria, Renato 
Pinto, Carlos Mendonça, Flávio Gil e Rita Tavares. A autoria 
musical esteve a cargo de Carlos Dionísio, Pedro Lima e Casal 
Ribeiro. O elenco de atores, que se denominam amadores 
mas que são de uma qualidade incrível, de várias idades, era 
composto por Rita Adelaide Tavares, Gonçalo Costa, Nadi 
Tomaz, Raquel Silva, Diana Dinis, João Graça, Patrícia Duarte, 
Francisco Nicolau, Fátima Crespo, Daniel Antunes e Mariana 
Ferreira.

O corpo de baile contou com Rita Brito, Catarina Silva, Adrián 
Mastrangelo, Maria Gonçalves e Luana Ferreira. A cenografia foi 
assegurada por João Santos, o guarda-roupa por Rosário Balbi 
e por Natália Lopes. 

Mais uma vez o público aplaudiu esta iniciativa da União das 
Freguesia de Lamas e Cercal que lhes proporcionou uma tarde 
revisteira com muita galhofa.
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Atividades de Tempos Livres
nas Férias de Natal, Páscoa e Verão
apoiadas pela Freguesia

A União das Freguesias de Lamas e Cercal voltou a apoiar, nas 
férias de Natal 2017, da Páscoa e de Verão 2018, as crianças 
que frequentam as Escolas Primárias e Jardins de Infância de 
Murteira e Chão de Sapo ou residem na Freguesia, custeando 
o valor das atividades da iniciativa Férias na Escola.
Férias na Escola é o nome da iniciativa da Câmara Municipal 
do Cadaval que tem como objetivo desenvolver atividades 
desportivas, culturais e de lazer para as crianças, permitindo a 
ocupação dos tempos livres de forma saudável e culturalmente 
enriquecedora e que se destinam às crianças que frequentem a 
Educação Pré-Escolar ou o Primeiro Ciclo do Ensino Básico no 
Concelho do Cadaval.
Ao longo das três pausas letivas, a Freguesia apoiou cerca de 
180 meninos e meninas, custeando o valor das atividades desta 
iniciativa. 
O transporte e a alimentação ficaram a cargo dos encarregados 
de educação. Para usufruírem deste apoio, os encarregados 
de educação apenas tiveram de se inscrever na Junta de 
Freguesia.
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Na sexta-feira, 09 de Fevereiro de 2018, o Carnaval saiu 
à rua no Cadaval e as crianças das Escolas de Murteira 
e Chão de Sapo ajudaram à folia, mascarados de pratos 
típicos portugueses, cavaleiros e princesas, sob o tema 
À Descoberta de Portugal (Tema do Projeto Educativo 
do ano letivo 2017/2018 do Agrupamento de Escolas 

do Cadaval).
Os alunos, dos Jardins-de-infância e Escolas Primárias 
de Chão de Sapo e Murteira, juntaram-se aos 1400 
alunos de todo o concelho do Cadaval para brincar ao 
Carnaval, para uma manhã de diversão e festa.

das escolas da freguesia
carnaval
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dos pequeninos
No dia 15 de Dezembro de 2017, as crianças das Escolas e 
Jardins de Infância de Murteira e Chão de Sapo tiveram a sua 
festa de Natal, organizada pela Freguesia de Lamas e Cercal.
Desta vez, a festa decorreu nas instalações do Centro Cultural, 
Desportivo e Recreativo de Chão de Sapo, que encheu com os 
familiares e amigos das crianças. 
Numa sala cheia para assistir a atuações natalícias, a tarde foi 
animada com muitas músicas cantadas e dançadas pelos 
pequenos cantores e dançarinos.
Ainda houve tempo para a Festa do Banana, com muita 
palhaçada e gargalhada, números de malabarismo, música, 
magia e jogos.
Antes do lanche houve a visita do Pai Natal e da Mãe Natal que 
entregaram presentes às crianças, às professoras e às auxiliares. 
A União das Freguesias de Lamas e Cercal agradece a todos os 
que contribuem ano após ano para esta celebração da Família 
com a Escola e com a Comunidade.
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BARÃO E VISCONDE DO CERCALBARÃO E VISCONDE DO CERCAL
Estas páginas são dedicadas ao Barão e Visconde do 
Cercal, Alexandrino António de Mello.
Barão do Cercal foi um título criado por decreto de 11 
de Maio de 1851, e confirmado por carta régia de 5 de 
Janeiro de 1852, da Rainha D. Maria II de Portugal, a favor 
de Alexandrino António de Melo, 1º Barão e depois 1º 
Visconde do Cercal.
Alexandrino António de Mello (nascido em Macau, cerca 
de 1809 e falecido em Marselha em 1877), que foi feito 
Barão por duas vidas era filho de:

Melo: de vermelho, com uma cruz-dupla (dobrecruz) de 
ouro, acompanhada de seis besantes de prata nos vãos; 
bordadura de ouro;
Pereira: de vermelho com uma cruz florenciada de prata, 
vazia do campo; Elmo de prata a 3/4 tauxeado de ouro 
e forrado de azul; virol e paquifes de ouro e vermelho; 
Timbre: coronel de Visconde; correias de vermelho 
perfiladas de ouro. Tachões de ouro. 

Foi o único Barão e Visconde do Cercal, Alexandrino 
António de Melo. Este título foi atribuído por D. Maria II, 
por Decreto de 11 de Maio de 1851.   

António Maria Gotero de Mello e de Thomazia Rozario 
Pereira de Mello.
António Maria Gotero de Mello nasceu no Cercal, por 
volta de 1758, embora depois tenha emigrado para 
Macau, onde a família se tornou uma das notáveis da 
colónia.
O filho de Alexandrino António de Mello também foi 
Barão, por decreto de D. Luis, pelo facto do seu pai ter 
sido nomeado “por duas vidas”.
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A nossa história está repleta de mulheres que, através dos 
seus feitos, honraram as aldeias onde nasceram, as vilas 
onde pertenceram, as regiões onde viveram, as cidades 
e até o seu país. 
E damos conta disso, sempre que arranjamos um 
bocadinho, para folhear as páginas da nossa riquíssima 
História. 
Claro que não vou aqui descrever todas as mulheres e 
todos os seus feitos, mas não ficaria bem comigo mesmo, 
se não fizesse referência a três desses grandes seres 
humanos. Uma por ser do nosso concelho, a Heroína de 
Alguber, cuja história revela tratar-se de uma pessoa de 
grande humanismo e bravura, pondo inúmeras vezes 
a sua vida em risco, para salvar o povo da sua freguesia. 
Fica aqui o convite, para quem não conhecer essa faceta 
da história do concelho, para a aprofundar, porque isso é 
a nossa cultura. 
E agora, permitam-me ir do “oito ao oitenta”, Rainha Santa 
Isabel e Catarina Eufémia, sem comentários. 
Falando apenas a partir da primeira década do século 
passado, ou seja, depois da implantação da República, 
(se recuasse mais no tempo, o cenário seria bem pior) 
em que a mulher era vista como um ser inferior, sem 
direitos em todas as áreas, mas especialmente no que se 
refere à política e a cargos superiores. No que se refere à 
política, a República decretou que apenas os chefes de 
família com mais de vinte e um anos, e que soubessem 
ler e escrever, tinham direito a votar e só em 1931 é que 
as mulheres foram autorizadas a votar. Mas, apenas as que 
tivessem cursos secundários ou superiores. Tendo em 
conta o tempo a que me refiro, talvez em mil mulheres, 
uma teria direito a voto. Posso estar a especular e ser um 

No início do Outono de 2017, despedimo-nos como 
fregueses, de um homem que sabiamente, honestamente 
e responsavelmente, conduziu os destinos da nossa 
freguesia durante os últimos 20 anos e soube sempre 
fazê-lo com isenção, não dando preferência a qualquer 
aldeia da freguesia para as suas intervenções e sem olhar 
a classes sociais ou cores políticas. 

grau de erro muito elevado, dado que não me debrucei 
sobre as estatísticas da época. Mas houve uma exceção 
em 1911. Carolina Beatriz Ângelo, (primeira cirurgiã a 
operar no Hospital de São José) num tempo em que só 
os homens que fossem chefes de família podiam votar, 
ora sendo ela viúva e portanto chefe de família, e como 
pessoa letrada e inteligente que era, encontra uma lacuna 
na redação da lei, recorre a tribunal, mas só à terceira 
vez consegue os seus intentos, sendo assim, a primeira 
mulher a votar em Portugal. 
Nas primeiras eleições após o 25 de Abril de 1974, a 
mulher viu finalmente uma luz saída do fundo do túnel. 
Era merecidamente uma cidadã com igualdade de 
direitos. Passados quarenta e quatro anos dessa data 
memorável, muitas tem sido as mulheres a ocupar cargos 
de responsabilidade e de chefia nas múltiplas empresas 
do nosso país. No que se refere à politica, muitas tem sido, 
as que ao longo desse tempo, tem dado o seu valoroso 
contributo, quer na Assembleia da Republica, quer no 
governo, estendendo-se ao poder local, como Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesias. 
No que se refere à nossa freguesia, foram necessários 43 
anos de democracia e liberdade para que os habitantes 
da freguesia de Lamas e Cercal confiassem o seu 
voto a uma mulher, mulher essa, que teve a coragem 
e a determinação de se candidatar, enfrentando e 
contrariando forças políticas com algum peso no nosso 
concelho. 
Hoje, estou aqui para lhe tirar o meu chapéu, pela sua 
força, pelo seu carácter e pela sua vontade, e tenho toda 
a convicção que o seu mandato irá decerto ser coroado 
de êxito. Parabéns Sra. Presidente.
       

Leonel Justino

Infelizmente, neste Outono de 2018, acompanhámo-lo à 
sua última sepultura. Era na realidade um homem simples, 
mas detentor de uma irrepreensível educação e civismo. 
Pessoalmente, e nos anos em que participei na vida 
colectiva da terra que me acolheu, fui sempre acumulando 
as melhores referências a seu respeito. 
Que descanse em paz.

O QUE O TEMPO NÃO APAGOUO QUE O TEMPO NÃO APAGOU

TEMPO DE MUDANÇATEMPO DE MUDANÇA
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Quase todos os dias ouvimos, na televisão, chamar às pessoas 
com mais de 65 anos, idosos. Não é que seja alguma mentira, se 
tivermos e consideração que idoso é aquele quem tem idade, 
mas isso, desde que nascemos todos somos idosos, porque a 
partir do nascimento todos temos idade. Mas a verdade é que 
chamam idosos para não chamarem velhos, mas mesmo assim, 
nos meios de comunicação não são raras as vezes que utilizam 
a palavra idoso exatamente no sentido de velho, de decadente 
e de sem préstimo. Fico um pouco incomodado com estas 
conceções, não só porque já atingi esse patamar, mas porque 
vejo que na verdade não são só os meios de comunicação 
que tratam “mal” as pessoas com alguma idade. O que me 
preocupa na verdade é a forma pouco digna, como muitos 
filhos tratam os pais quando estes atingem uma idade que já 
não lhes podem ser úteis.
São tudo rosas enquanto os “velhotes” puderem tomar conta 
dos netos, levá-los e trazê-los da escola, dar-lhes as refeições, 
entrarem com parte da magra reforma para ajudar a pagar a 
prestação da casa ou do carro, a criarem coelhos, galinhas e 
frangos para, no fim-de-semana, encherem o carrito dos filhos, 
rumo à cidade.
Mas os “velhotes” que mostram esta disponibilidade fazem-no 
de coração cheio, não esperam recompensa porque o fazem 
por amor, amor aos filhos e aos netos.
E o que fazem os filhos e os netos para retribuir esse amor 
incondicional? 
Penso, que felizmente grande parte retribua aos “velhotes” o 
carinho que merecem, mas alguns e infelizmente cada vez 
mais, quando a coisa deixa de pingar e percebem que dali já 
não podem esperar senão trabalho e despesa, tratam logo de 
os colocar num lar manhoso, baratinho, clandestino para não 
se pagar muito pois a reforma dos velhos é pequena e os filhos 
não estão para fazer sacrifícios, porque os sacrifícios que os 

pais fizeram por eles já foi há muito tempo e isso já passou, não 
interessa para agora. 
Colocados os velhos no “depósito”, inicialmente, durante 
os primeiros meses as visitas são semanais, mas quando os 
pais começam a dizer “ai filho não há que chegue ao nosso 
cantinho” ou manifestam timidamente que querem voltar para 
casa, então aí as visitas passam a ser escassas senão mesmo 
raras ou até mesmo deixam de existir.
Aos vizinhos e amigos os filhos dizem – o meu pai está no lar, 
está muito bem, lá tem tudo, comida a tempo e horas, banho 
que era coisa que ele não gostava muito, roupa lavada, passeia, 
não podia estar melhor – mas pergunta-se e amor dos filhos e 
dos netos, tem? 
Atenção e disponibilidade deles, tem? 
A propósito de atenção e disponibilidade dos filhos e netos 
para com os idosos, há mais de um ano fui almoçar a um 
restaurante com a minha companheira, na mesa perto da nossa 
estava um casal de idosos, penso que uma filha e duas netas, 
almoçaram quase em silêncio e no fim da refeição reparamos 
que havia um bolo de aniversário no centro da mesa, pensei 
agora, depois da refeição, vão festejar o aniversário de 
casamento dos velhotes. Tal não aconteceu enquanto nos 
mantivemos no restaurante, aquilo que presenciamos foi que 
assim que terminaram a refeição, mãe e filhas agarraram-se 
aos telemóveis com uma avidez e fixação que nem a cabeça 
moviam. Estivemos a observar isto durante longos minutos, 
os idosos de vez em quando olhavam um para o outro e para 
as outras mesas do restaurante e quando nos fomos embora a 
cena ainda continuava. Quem sabe se não foram os próprios 
velhotes que pagaram o almoço, mas vieram de barriga cheia 
de atenções e carinhos da filha e das netas. Moral da história, ser 
velhote é muito triste, a maior parte das vezes.
Até breve.

Dr. Miguel Henriques
Advogado

Os Idosos

Espaço do Freguês
Envie a sua opinião, textos, fotografias, poemas, histórias, o que se lembrar.

Nós publicamos!

geral@jflamasecercal.pt
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Serve esta página para prestar uma singela homenagem ao 
grande homem que conduziu os destinos desta freguesia 
durante 20 anos.
A União das Freguesias de Lamas e Cercal, na sua reunião de 
04 de Junho de 2018, assim como a Assembleia de Freguesia 
no dia 14 de Junho de 2018, decidiram por unanimidade 
atribuir um Voto de Louvor a Viriato Geada de Carvalho. Ficou 
decidido que esse reconhecimento seria público e a realizar 
na Assembleia de Freguesia de Setembro de 2018. Tal não 

viria a acontecer devido ao agravamento do seu estado de 
saúde. Assim, desta forma e por este meio, temos a certeza que 
chegará a todos vós. 
Com um sentimento de amizade e profunda gratidão, só me 
resta, enquanto sucessora do, nosso Amigo, nosso Presidente, 
agradecer reconhecidamente a Viriato Geada de Carvalho, 
a dedicação, integridade, lealdade, respeito e compromisso 
que, como Presidente da Junta de Freguesia, nos mandatos de 
1998 a 2017, prestou a toda a população desta Freguesia.

A Presidente da Junta,
Amélia Silva

Viriato geada de CarValho
25/11/1939  –  14/11/2018
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