agenda cultural

Chafariz de Casal da Velha – 1968
Foi o primeiro a ser construído. Era abastecido
pelo furo do Sr. Rogério Ribeiro, também
conhecido como “Minhoto”.

Mensagem do Presidente da
Junta de Freguesia de Vila Chã de
Ourique, Vasco de Sousa Casimiro

O

uriquenses:
A Agenda de Atividades está de
volta, desta feita, trazendo os
destaques da freguesia em 2021.
Lançada em 2019, a Agenda de Atividades
foi, desde logo, uma aposta ganha. Quer isto
dizer, que o propósito inicial foi alcançado:
divulgar a freguesia e o rico panorama
associativo que aqui se vive. Do desporto à
cultura, passando pela solidariedade social e
apoio aos mais e menos jovens, todos aqui
têm tido lugar assim como as suas muitas
atividades, amplamente divulgadas.
No entanto, não podemos esquecer que
2021 vai ser um ano diferente e, também
por isso, esta é uma Agenda de Atividades
com outro formato, pelo simples facto de
não nos ser possível prever a possibilidade
de realização, das diferentes atividades que
todos os anos marcam o calendário da
freguesia de Vila Chã de Ourique.
Assim, apesar de todos os condicionalismos,
a Junta de Freguesia desta “Terra de Boa

Memória” entende que esta é uma aposta
para continuar. Estas páginas estarão repletas
de tradições das nossas gentes – há espaço
para o já certificado do Doce d’Arrobe,
o tradicional coscorão e o nosso arroz
doce, não esquecendo a água-pé, a Batalha
d’Ourique, o Mártir Santo, o Senhor Jesus
dos Aflitos e tantos, tantos outros marcos da
nossa terra e das nossas gentes – mas também
aproveitamos estas páginas para divulgação
e sensibilização para os mais variados
temas. Aqui, encontramos conselhos e/ou
contactos úteis no que respeita a animais de
companhia, ambiente ou recolha de resíduos
sólidos urbanos, entre outros.
Sabemos que os tempos não são para
muitos otimismos. Mas queremos continuar
a poder dizer que “Vila Chã de Ourique
tem vida e convida”!
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Organizada pela Paróquia com o apoio dos
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Em março, acontece habitualmente o Jantar
do Dia da Mulher, organizado pelos Cinquentões
e a Dádiva de Sangue, organizada pelo Grupo
Dadores de Sangue de VCO.

ABRIL

MARÇO

Em abril, acontece habitualmente o Peditório
Anual, organizado pelos Cinquentões
e o Festival de Folclore, organizado pelo Rancho
Folclórico “Os Campinos” de Vila Chã de Ourique.

Fundado em 1936,
o Rancho Folclórico “Os Campinos”
Em março, acontece habitualmente
o Jantar
de Vila pelos
Chã de
Ourique é um dos mais antigos ranchos
do Dia da Mulher, organizado
Cinquentões
concelho
e a Dádiva de Sangue, folclóricos
organizadado
pelo
Grupo do Cartaxo e já atuaram um pouco
todo o País. Em 1938, ganharam o segundo lugar do
Dadores de Sangue depor
VCO.
Prémio Cacho Dourado, no Festival Etnográfico do Povo
Português, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com o
conhecido Fandango do meio alqueire.

MARÇO

ABRIL

Em abril, normalmente acontece o Peditório
Anual, organizado pelos Cinquentões
e o Festival de Folclore, organizado pelo Rancho
Folclórico “Os Campinos” de Vila Chã de Ourique.

Fundado em 1936, o Rancho Folclórico “Os Campinos”
de Vila Chã de Ourique é um dos mais antigos ranchos
folclóricos do concelho do Cartaxo e já atuaram um pouco
por todo o País. Em 1938, ganharam o segundo lugar do
Prémio Cacho Dourado, no Festival Etnográfico do Povo
Português, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O Fandango
do Meio Alqueire ainda hoje é dançado e muito apreciado.
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Em maio, acontece habitualmente o Circuito
de Ciclismo, organizado, em 2021, pelo
Rancho Folclórico “Os Campinos” de VCO,
e a VinartChã, organizada pela Junta
de Freguesia de Vila Chã de Ourique.

Outros
eventos

Em maio, acontece habitualmente a Festa
dos anos 80, organizada pelos Cinquentões,
e a eleição da Rainha das Vindimas, organizado
pela Junta de Freguesia com as coletividades.

Em maio, acontece habitualmente o Circuito
de Ciclismo, organizado, em 2021, pelo
Rancho Folclórico “Os Campinos” de VCO,
e a VinartChã, organizada pela Junta
de Freguesia de Vila Chã de Ourique.

Outros
eventos
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MAIO

MAIO

Em maio, é habito realizar-se a Festa
dos anos 80, organizada pelos Cinquentões,
e a eleição da Rainha das Vindimas, organizado
pela Junta de Freguesia com as coletividades.

Em junho, acontece habitualmente as
comemorações do Dia da Criança, organizadas
pela Junta de Freguesia com as coletividades e
com a colaboração das forças de segurança,
proteção civil e convidados.

Outros
eventos

JUNHO

Em junho, normalmente realiza-se o Almoço
dos Paraquedistas, organizado pelos
Cinquentões, a Benção dos Tratores, organizado
pela Paróquia da freguesia e o Passeio de
Pasteleiras, organizado pelo Centro Social.
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Ajude-nos a manter
a nossa terra limpa
Não deposite lixo ou sacos de plástico
com lixo, na via pública, mesmo que seja
junto a um recipiente de recolha.

Tem eletrodomésticos
avariados, móveis estragados
ou resíduos verdes e quer
ver-se livre deles? Podemos
ajudar!

contacte a sua junta de freguesia

243 789 339
Os proprietários ou
acompanhantes de
animais devem proceder
à limpeza e remoção
imediata dos dejetos
produzidos por estes
animais nas vias e
outros espaços públicos,
exceto os provenientes
de cães-guia quando
acompanhados por cegos,
sob pena de coima,
conforme regulamento
municipal.
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5 Liberdades
do Bem-Estar
Animal
1- Livre de fome e de sede
Os animais devem ter sempre
disponível água fresca e limpa
e devem ter acesso a comida
adequada à espécie e na
quantidade necessária para se
manterem saudáveis.
2- Livre de desconforto
Os animais devem ter uma casa
adequada, incluindo um abrigo,
espaço/oportunidade para se
exercitarem e um local confortável
para descansar e se esconderem.
3- Livre de dor, ferimentos
e doença
Os animais devem ser protegidos
da dor, sofrimento, angústia e
doença e serem tratados por um
médico veterinário quando estão
doentes ou feridos.
4- Livre para exprimir o seu
comportamento normal
Os animais devem ter espaço
suficiente e instalações adequadas
que permitam que se comportem
normalmente.
5- Livre de medo e angústia
Os animais devem ter companhia
adequada. As condições e os
tratamento devem evitar o
sofrimento mental.

A APAAC – Associação de Proteção aos
Animais Abandonados do Cartaxo, em
colaboração com a Junta de Freguesia
de Vila Chã de Ourique e o Município do
Cartaxo, vai dar início à esterilização de
gatos, a pessoas carenciadas.
Os fregueses interessados, devem dirigirse à Junta de Freguesia, solicitando
declaração comprovativa da sua situação
económica, para poder apresentar ao CRO
– Centro de Recolha Oficial de Animais
do Cartaxo (Canil Municipal), dando a
informação do número de animais que
possuem entre machos e fêmeas.
Todos os animais esterilizados, serão
identificados com microchip e registados
em nome dos seus tutores.
Os animais de rua sem tutores, de acordo
com a Portaria nº 146/2017, serão
capturados ao abrigo do programa CED
(Captura, Esterilização e Devolução), a
implementar pela Câmara Municipal do
Cartaxo.
Lembre-se de que, o registo do seu animal
de companhia é obrigatório e deve fazêlo na Junta de Freguesia da sua área de
residência.
A partir de 2022 a aplicação do microchip
passa a ser obrigatória em todos os gatos.
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Julho é o mês em que se comemora a Batalha
de Ourique, são dois dias de festa organizados
pela Junta de Freguesia com a colaboração do
Centro Social Ouriquense. Ainda, este mês, no
último fim-de-semana, é tradição iniciarem-se os
festejos
Honra 2020
do Senhor Jesus dos Aflitos.
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JULHO

Agosto, começa geralmente com a Festa
Anual, que se inicia nos últimos dias de julho
e estende-se até aos primeiros dias de agosto,
a Festa Anual é por tradição organizada
pelos Cinquentões 2021.

AGOSTO

Em agosto, é comum acontecer ainda o Almoço
e Leilão dos Columbófilos, organizado pelo Grupo
Columbófilo de Vila Chã de Ourique.
Agosto, começa geralmente com a Festa
Anual, que se inicia nos últimos dias de julho
e estende-se até aos primeiros dias de agosto,
a Festa Anual é por tradição organizada
pelos Cinquentões 2021.

Outros
eventos

AGOSTO

Outros
eventos

Em agosto, é comum acontecer ainda o Almoço
e Leilão dos Columbófilos, organizado pelo Grupo
Columbófilo de Vila Chã de Ourique.
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Em outubro, acontece a Festa das Vindimas,
com o Cortejo e a Benção do Vinho, organizado
pelas coletividades da vila.
12 • Agenda 2020

OUTUBRO

NOVEMBRO

Em novembro, acontece habitualmente a Festa
da Água Pé e Doce de Arrobe, organizado pelos
Cinquentões, e é também o mês do aniversário
do Grupo de Dadores de Sangue de Vila Chã
de Ourique.

Dezembro é o mês em que acontece
a Vila Natal, com as coletividades a decorarem
os largos e as árvores com motivos da época
natalícia e com dezenas de presépios.

DEZEMBRO
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Ex-Libris
da freguesia
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Em 2019, a Junta de Freguesia registou a
marca Doce d’Arrobe, um doce típico e
emblemático da vila. Em 2021, a Junta de
Freguesia vai registar mais uma delícia da nossa
terra, a marca Coscorão Cazal d’Oiro.

Chafariz do Largo das Mulheres
Chafariz da Praça dos Homens

Construído em 1968. Aqui era o local
onde os homens se encontravam para
procurar trabalho à jorna.

Chafariz do Largo da Hermínia

Construído em 1969. O Largo deve o
nome a uma mulher que aqui tinha uma
taberna. Esta zona é conhecida
por “Camarinhos de Baixo”.

Construído em 1969. Aqui era o local
onde as mulheres se encontravam para
procurar trabalho à jorna.

Chafariz do Largo do Venceslau

Construído em 1969. O Largo deve o
nome a um homem que aqui morava.
Esta zona é conhecida por “Camarinhos
de Cima”. Era um local também escolhido
para encontros amorosos.
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ACAS - Associação
Comunitária de Ação Social
centrodia.vco@sapo.pt
243 789 549 / 969 419 169
Associação Musical de VCO
facebook.com/pg/
amvilachadeourique
910 008 740
Grupo Columbófilo de VCO
gcvco@sapo.pt
243 709 265

Centro Social Ouriquense
csouriquense@gmail.com
918 097 948
Grupo de Dadores de Sangue de VCO
grupodadores.sangue@sapo.pt
914 866 369
Estrela Futebol Clube Ouriquense
efcouriquense.geral@gmail.com
939 423 067

Cinquentões de 2021
cinquentoes2021@gmail.com
243 789 166
Univ. Sénior de VCO
universidade
senior-vco@sapo.pt
934 803 311

Terra Clube de VCO
j3mvco@hotmail.com

Rancho Folclórico “Os Campinos” de VCO
os.campinos.vco@gmail.com / 914 967 099

