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EDITORIAL

Vivemos tempos de mudança, e a mudança nunca é 
fácil. Sobretudo se a mudança é feita com base nas 
incertezas. De um dia para o outro as nossas vidas, 

tal como as conhecíamos, deixaram de existir. As escolas 
fecharam, as lojas fecharam, as fronteiras fecharam, as ruas 
ficaram desertas e o mundo parece ter entrado num dia in-
terminável. Como se fossemos condenados a ser prisioneiros 
na nossa própria casa numa sentença que apenas nos per-
mitia ter a companhia dos que já partilhavam a nossa casa 
diariamente, mas que raramente víamos nas nossas vidas 
atribuladas. A azáfama agora era entre o teletrabalho, os fi-
lhos e as refeições…, mas ficámos com mais tempo, mas o 
que fazer com o tempo? Agora que nos sobrava tempo não 
havia onde o gastar. E inventámos mil e uma maneiras de 
superar a angústia do tempo que não passa.

De repente tivemos de lembrar aos mais velhos que tinham 
de ficar em casa, os almoços de família ao domingo, os con-
vívios com os amigos, as festas de aniversário, os casamentos 
foram adiados até um dia…
Mas havia os outros, aqueles que ficaram sem trabalho e 
apenas lhes restou o desespero e ainda os outros, aqueles 
que não puderam ficar em casa e que se viram confrontados 
com o medo. Ilustres guerreiros numa guerra sem tréguas a 
tentar minimizar os estragos que este vírus nos trouxe. 
Por aqui fechámos portas para o Covid não entrar, mas per-
demos muito! As nossas atividades ficaram suspensas no 
medo. Parámos tudo e fechados nas nossas casas tentámos 
manter o contacto, manter uma vida “artificial”, mas depres-
sa surgiu a revolta pelo que nos foi tirado, é impossível por 
muito sofisticados que sejam os meios de comunicação ser 
“feliz” com atividades do outro lado do telemóvel ou do PC. 
Cada um de nós viveu este afastamento com grandes incer-
tezas. Muito se perdeu.
E a vida parou! Parou para regressar de uma forma eston-
teante e a mostrar que nunca mais vai ser igual ao que era. 
Voltámos à vida, de máscara, luvas e gel desinfetante. Mas o 
que dói é o medo, é a incerteza de acabar com o distancia-
mento físico e poder voltar a abraçar e beijar de novo.
Mas estamos de volta, com novas atividades adaptadas ao 
nosso novo mundo… em segurança vamos trazer de volta 
aquilo que nos faz felizes!

Adília Vicente
Presidente da Direção
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RAÍZES

MACEIRA

UMA JANELA  
ABERTA PARA 

A SERRA  
DA ESTRELA

Falar de Maceira é falar de uma das mais lindas aldeias 
do Concelho de Fornos de Algodres. 

TEMPOS LIVRES
Foi com grande 

entusiasmo que nasceu 
um novo projeto  

na Associação  
- Férias de Verão!
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Assembleia Geral
realizou-se no dia 27 de Junho de 2020,  
no salão da Associação. 12
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Nos tempos atípicos em que vivemos, muitos dos 
nossos projetos têm vindo a ser adiados, acabando 
por nunca sabermos qual a data e hora para 
arrancarmos efetivamente. No entanto é também 
nestes momentos que as pessoas se juntam contra 
as adversidades e os obstáculos são ultrapassados. 
Foi com esta força que nasceu este projeto, já 
considerado há algum tempo, Férias de Verão 2020 
Associação Cultural e Recreativa do Bairro São João 
na Sobreda.

No mês de julho, foram dinamizadas nas instalações da sede 
da Associação as Férias de Verão para as crianças dos 6 aos 
12 anos de idade, contando com a inscrição de 21 crianças 
no programa, desejosas de conviver umas com as outras e de 
fazerem atividades, depois de tantos meses em isolamento 
devido à quarentena. 
A verdade é que a meio de uma pandemia nunca se está pre-
parado para arrancar com projetos, mas foi a pensar nestas 
crianças que programámos um mês em cheio de atividades 
e bastante divertido e cheio de coisas boas. Um mês onde 
estas crianças puderam ser crianças, brincar com amigos, rir 
alto, correr e acima de tudo sentir a liberdade que há muito 
lhes tinha sido retirada.
Foi então com este espírito, que iniciámos a primeira semana. 
Uma semana espetacular onde cada um teve as suas expe-
riências, pôde fazer a sua pizza, o seu gelado, construir eco-
pontos e carimbos naturais, fazer trabalhos manuais e explorar 
os seus sentidos através dos jogos sensoriais. Puderam saltar 
nos trampolins e saltar à corda, desenhar, pintar e dançar, para 
no final na festa temática Havaiana uma coreografia aos pais 
poderem apresentar. Puderam ser crianças.

Uma semana sabia a pouco e já sem medos passámos para 
a segunda e terceira semana onde foram pasteleiros, ao fazer 
bolachas caseiras e panquecas, viram filmes, que por magia 
apareciam na parede do salão, fizeram uma massa mágica e 
plasticina caseira, construíram puzzles e o jogo do galo atra-
vés de materiais recicláveis, fizeram mangueiradas e jogos de 
água, entraram num mundo dos piratas através da caça ao 
tesouro e da festa temática onde tiraram muiiiiiitas fotogra-
fias para registar os momentos mais divertidos destas Férias 
de Verão.
Andávamos todos tão animados que nem demos conta de 
passar o mês e assim entrar a última semana.
Numa semana que animação não faltou, fizeram cachorros 
quentes e waffles, plantaram as suas próprias plantas e per-
sonalizaram os seus vasos, fizemos jogos de água, saltaram e 
brincaram e no final ainda foram ao circo através da festa te-
mática dos palhaços.
E assim terminaram as nossas Férias de Verão 2020 da Asso-
ciação do Bairro de São João, um mês que pedia muitos mais 
dias e muitas mais brincadeiras, mas saímos de coração cheio 
por podermos ter proporcionado a estas crianças momentos 
de alegria, mas acima de tudo saímos de coração cheio por 
podermos ter feito o que mais gostamos, pois é como diz o 
ditado popular: “escolhe um trabalho que gostes e não terás 
que trabalhar um único dia!”. Gostámos! Muito! Se houver 
oportunidade, para o ano lá estaremos!
Por fim gostaríamos de agradecer a toda a Direção o voto de 
confiança em nós depositado, e agradecer também ao Bar, à 
Sónia e ao Daniel, por toda a ajuda, apoio e refeições para as 
nossas crianças.
Muito obrigado a todos.

Profª Rita Caetano Gomes 
Profª Raquel Almeida 
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Olá, sou o COVID-19, sou um vírus.
Desculpem-me pela chegada repentina, 
mas não tenho que informar nem 

a forma, nem quando chego, forço-me 

a apresentar porque estou aqui. 

Bem, digamos que estou aqui porque cansei-me de vos ver 
regredir em vez de evoluírem, estava cansado de vos ver ar-
ruinar, continuamente, com as próprias mãos, cansado de vos 
ver como tratam agressivamente o planeta, eu estava cansa-
do como vocês se relacionam, estava cansado dos abusos, da 
violência, das guerras, dos conflitos interpessoais, dos vossos 
preconceitos, da vossa inveja social, da vossa ganância, da vos-
sa hipocrisia, da opressão dos mais fortes e ricos sobre os fra-
cos e pobres, dos esquecidos, dos refugiados, estava cansado 
das injustiças da vossa justiça, da corrupção, estava cansado 
do pouco tempo que dedicam a vocês mesmos e às vossas 
famílias, cansado da pouca atenção que dão aos vossos filhos, 
da superficialidade, da exagerada importância que atribuem 
às coisas supérfluas à custa de coisas essenciais, cansado pela 
vossa busca contínua e obsessiva pelo vestido mais vistoso 
ou do último modelo do Smarthphone ou, até, do carro mais 
bonito apenas para mostrar, eu estava cansado das vossas trai-
ções, das vossas informações erradas, do pouco tempo que 
vocês passam a comunicar, das queixas constantes quando 
nada fazem para melhorar as vossas vidas, estava cansado de 
vos ver discutir por razões fúteis, das brigas constantes entre 
aqueles que governam e das escolhas erradas frequentemen-
te feitas por aqueles que vos representam, estava cansado de 
ver pessoas a matar e a insultar por um jogo de futebol.
Eu sei, estou a ser duro com vocês, talvez demais, mas não 
olho a ninguém, sou um vírus, a minha ação custará vidas, 
mas quero que entendam, uma vez por todas, que precisam, 

radical e inteligentemente, de mudar de rumo para o vosso 
próprio bem.
A mensagem que quero passar é simples; queria destacar to-
dos os limites da sociedade em que vocês vivem para poder 
eliminá-los, iria parar tudo de propósito, o vosso aparelho pro-
dutivo, a vossa economia e testar o vosso sistema mundial de 
saúde, para que entendam que a única coisa importante para 
a qual terão que direcionar todas as vossas energias, a partir 
de agora, é simplesmente uma: A VIDA, a vossa e a dos vossos 
filhos e tudo o que é realmente necessário proteger, cuidar e 
compartilhar.
Eu queria-vos ver trancados e isolados nas casas, longe dos 
vossos pais, avós, filhos, netos, para que entendam quão im-
portante é um abraço, o aperto de mão, o contacto huma-
no, um dia ou uma noite com amigos, vocês são todos iguais, 
logo, não façam distinção entre raças, cores ou crenças, mos-
trei-vos que as distâncias não existem, pois viajei kms e kms, 
num curto espaço de tempo sem vocês terem notado. Sim, 
estou de passagem, mas os sentimentos de proximidade e so-
lidariedade que criei entre vocês, em tão pouco tempo, terão 
que durar para sempre.
Vivam a vida como o melhor presente da natureza dado a 
cada um de vós, com extremo carinho e cuidado, vivam-na 
da maneira mais simples possível, façam e promovam o bem 
porque ele voltará e a vida terá mais interesse, olhem para 
além das vossas diferenças e encontrem maneiras de cami-
nharem juntos. Aproveitem cada momento abençoado, tran-
quilizem-se e sejam felizes. 
Quando vocês festejarem eu terei acabado de ir embora, mas 
lembrem-se, não sejam pessoas melhores, apenas e tão só, 
com a minha presença - ADEUS.
Parcial e textualmente produzido a partir de mensagem rede 
social.

José Falcoeiras 

COVID-19 
TEMPOS DE REFLEXÃO

GRUPO MUSICAL VELHOS SÃO OS TRAPOS 

TEMP  O  S LIVRES
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Falar de Maceira é falar de uma das mais lindas 
aldeias do Concelho de Fornos de Algodres.  
O ambiente harmonioso onde predominam 
os tons de verde, o sossego, o ar fresco e puro, 
as cores dos edifícios de construção moderna 
que se misturam graciosamente com outros 
mais antigos construídos com as típicas 
pedras de granito, serpenteados por ruas de 
calçada portuguesa e por muros de granito, 
o som das horas dadas pelo sino da igreja, e 
a hospitalidade dos seus habitantes, tornam 
Maceira, de facto, uma aldeia muito especial, 
merecedora de toda a nossa atenção. 

Maceira faz parte do Concelho de Fornos de Algodres, 
do distrito da Guarda, região da Beira Alta, e encon-
tra-se localizada num planalto a cerca de 700 metros 

de altitude, a uma distância de cerca de 11 Km da vila de For-
nos de Algodres, altitude esta que cai quase a pique sobre o 
vale onde se encontram as aldeias de Sobral Pichorro e Mata, 
e que lhe permite ter uma vista deslumbrante, pitoresca, num 
horizonte de uma imensidão quase de se perder o fôlego, com 
uma vista soberba, privilegiada, para a Serra da Estrela a sul e a 
cidade da Guarda a nascente. Numa qualquer noite de verão, 
ao som harmonioso dos grilos, essa paisagem torna-se quase 
irreal onde a linha demarcada pelas montanhas sinuosas que 
toca suavemente o céu coberto de estrelas cintilantes, e em 
que a própria terra é salpicada de pequenas luzes brancas, 
amarelas e vermelhas, quase campos de magníficas flores que 
acabaram de desabrochar, e que permitem localizar a existên-
cia de aldeias, vilas, e cidades que se estendem ao longo da 
encosta até aonde a vista pode alcançar. Uma imagem ines-
quecível que se vislumbra de Maceira, uma verdadeira janela 

sempre aberta para a Serra da Estrela.

A cidade da Guarda e o Concelho 
de Fornos de Algodres 
Guarda
A Guarda é a mais alta cidade portuguesa, situada a 1056 m de 
altitude, capital do distrito, e encontra-se localizada na região 
Centro de Portugal, província da Beira Alta. É uma cidade com Vista aérea de Maceira - parte Norte

UMAJANELA ABERTA 
PARA A SERRA DA ESTRELA

MACEIRA
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mais de oito séculos de história e é muito conhecida pela ci-
dade dos “5 F`s”: Forte, devido à sua posição geográfica, Farta, 
devido à riqueza do vale do Mondego, Fria, devido à proximi-
dade da Serra da Estrela e estar situada a uma grande altitude, 
Fiel, devido ao Alcaide-Mor do Castelo da Guarda ter-se recu-
sado entregar as chaves da cidade ao Rei de Castela durante 
a crise de 1383-1385, e Formosa, devido à sua beleza natural.
O distrito da Guarda está dividido em catorze municípios, en-
tre os quais Fornos de Algodres.
Toda a região é caracterizada pelo granito e pelo seu ar puro e 
frio que permite a manufatura e a cura de fumeiro e queijaria de 
altíssima qualidade de onde sobressai o queijo Serra da Estrela.
Alguns dos principais pontos turísticos da Guarda são: a Sé da 
Guarda, um belo exemplar de arquitetura gótica e manuelina, 
a qual está classificada como Monumento Nacional; o Museu 
da Guarda e o Teatro Municipal da Guarda.  

Concelho de Fornos de Algodres
A vila de Fornos de Algodres situa-se numa encosta virada 
ao vasto horizonte por onde passa o vale do Mondego e que 
avança até às alturas da Serra da Estrela. Por norte eleva-se o 
planalto de Algodres, recortado a este pela ribeira da Muxaga-
ta e a oeste pela ribeira de Carapito.
Fornos de Algodres é sede de um município subdividido em 
12 freguesias, entre as quais a freguesia de Maceira. O municí-
pio é limitado a nordeste pelo município de Trancoso, a este 
por Celorico da Beira, a sul por Gouveia, a oeste por Mangual-
de e Penalva do Castelo e a noroeste por Aguiar da Beira.
Aliado a um património natural deslumbrante, o Concelho 
de Fornos de Algodres possui um património arqueológico e 
arquitetónico que nos dá a possibilidade de realizar uma via-
gem no tempo, desde a pré-história até aos nossos dias, que 
foi sendo constituído pelas diversas civilizações que ao longo 
dos tempos ocuparam o seu território, a que nos referiremos 
quando nos focarmos em Maceira.  

Maceira
Origem
Segundo Marques (2001, p.302), da origem e nome de Maceira 
nada se sabe, embora se pense que deve ser antiquíssima. So-
bre esse assunto, o autor refere que existe uma lenda que con-
ta que em tempos remotíssimos terá havido gente nómada 
que se fixou num local designado por Lenteiros da Eira, a dois 
quilómetros da atual aldeia, muito próximo de Penaverde. De-
dicavam-se essencialmente à vida pastoril tentando, contudo, 
iniciar-se também na exploração agrícola do fértil vale, hoje 
conhecido por Parredízio. Como durante o dia só ficassem nas 
cabanas os velhos e as crianças, pois todos os outros estavam 
dedicados aos seus trabalhos no campo e de pastoreação do 
gado, aconteceu que estes ao regressarem, uma noite, às suas 
habitações, encontraram os seus filhinhos chupados de formi-
gas e outros insetos que por ali abundavam. Segundo reza a 
lenda, aterrados com o sucedido, apelaram às suas divindades 
que lhes aconselharam que deviam levantar o seu acampa-

Sé da Guarda

Concelho de Fornos de Algodres

mento e deslocar-se mais para nascente, pois encontrariam, 
não muito longe, um lugar mais aprazível e saudável para se 
fixarem. O que se veio a concretizar, pois ao deslocarem-se um 
pouco mais para nascente logo encontraram um lindo campo 
de macieiras e aqui se estabeleceram definitivamente, cons-
truindo uma povoação a que chamaram campo das maciei-
ras, donde o nome atual de Maceira.
De acordo com Marques (2001, p.303), no “Cadastro da Popu-
lação do Reino (1527), ainda se lhe chama Macieyra.” Também 
segundo Marques (2001, p. 50), as diversas povoações que 
constituem o atual Concelho de Fornos de Algodres passa-
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ram por várias fases e evoluções. Todas elas terão resultado de 
quintas ou vilas (a própria palavra vila era sinónima de quin-
ta e aldeia) agrícolas, que se formaram depois da pacificação 
romana. Estas quintas ou vilas, que teriam surgido no tempo 
dos romanos ou dos godos ou dos árabes, como por exemplo 
Algodrium, Villa Cham, e Cham das Macieiras, foram-se desen-
volvendo com a construção de casas de habitação, cabanas, 
currais, celeiros e outros casebres, e assim as quintas e vilas 
rústicas foram-se transformando em aldeias. Ou seja, muito 
provavelmente a aldeia de Maceira teve a sua origem na quin-
ta ou vila rústica designada por Cham das Macieiras. 
Embora seja uma lenda que possa estar na origem do nome 
Maceira, nos dias de hoje a existência de diversos e extensos 
pomares de macieiras pode ser um indicador de que as ter-
ras e o clima de Maceira foram e são muito adequados para 
a plantação das referidas árvores de fruto, o que pode ter es-
tado, eventualmente, na origem do nome dado a esta aldeia. 

Brasão
Escudo de prata, uma bigorna e um pote de duas asas, ambos 
de negro, realçados de ouro; em chefe, armação de moinho 
de negro, cordoada do mesmo e vestida de azul; em campa-
nha, ramo de macieira de verde, frutado de vermelho. Coroa 
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a 
negro: “MACEIRA – FORNOS DE ALGODRES”. 

Demografia
A freguesia de Maceira, com uma área de 8,06 Km2, de acor-
do com os dados do INE - Censos 2011 - tinha 229 habitantes 
(em 1950 tinha 628 habitante e 1960 eramos 560). Aliado a um 
fenómeno de desertificação tem-se verificado, também, um 
acentuado envelhecimento da sua população residente.  

Património histórico e cultural
Embora, como já se referiu, o património histórico e cultural 
do Concelho de Fornos de Algodres seja vasto, focaremos a 
nossa atenção no património que poderemos encontrar em 
Maceira e arredores. Desse património destacam-se o dólmen 
pré-histórico de Cortiçô, a necrópole medieval das Forcadas, e 
as estruturas da rede de povoamento do 3º milénio antes de 
Cristo (a Quinta dos Telhais, o Castro de Santiago, e o Tor de 
Fraga de Pena), aos quais se junta, entre outros, a via Romana 
que ligava Maceira a Sobral Pichorro, a igreja e as capelas como 
monumentos religiosos de grande interesse histórico, o casa-
rio típico, os fontanários, o forno comunitário e o moinho de 
vento, que poderemos encontrar na própria aldeia de Maceira.

Dólmen de Cortiçô
O dólmen (monumento funerário coletivo) de Cortiçô, que se 
encontra localizado na Freguesia de Cortiçô, é constituído por 
uma câmara funerária formada por nove esteios e um corre-
dor. Conserva ainda parte da mamoa (montículo de pedra e 
terra que envolvia o corredor e a câmara, dando ao monu-
mento um aspeto de pequena colina). Alguns dos esteios da 

câmara apresentam ainda ténues vestígios de pintura a ocre 
vermelho. A sua construção data do período Neolítico, duran-
te o 4º milénio antes de Cristo, mas foi reutilizado no período 
Calcolítico, durante o 3º milénio A.C.

Necrópole Medieval das Forcadas
A necrópole medieval encontra-se localizada no lugar das For-
cadas, Freguesia da Matança. Trata-se de uma necrópole, que 
conta com cerca de duas dezenas e meia de sepulturas não 
antropomórficas escavadas na rocha. As sepulturas apresen-
tam plantas ovaladas, retangulares ou trapezoidais. Algumas 
apresentam-se geminadas e com rebordos em relevo, possi-
velmente para evitar a entrada das águas da chuva. Estas se-
pulturas eram cobertas por lajes de granito e são uma forma 
de sepulturas que se divulgou na região entre os séculos VI e 
XIV, tendo o seu apogeu entre os séculos IX e XI.

Rede de povoamento local durante o 
3º milénio antes de Cristo
A partir do 3º milénio A.C. configura-se um momento de mu-
danças, que são particularmente percetíveis na estrutura do 
povoamento que se torna mais diversificada. A par de peque-
nos habitats abertos, discretos na paisagem e com reduzida 
intensidade de ocupação, caso da Quinta dos Telhais em Ma-
ceira, surgem outros com intensas ocupações reveladoras de 
efetiva sedentarização, e em simultâneo aparecem os primei-
ros sítios com estruturas de fortificação, situados em locais de 
altura, de grande destaque e controlo sobre a paisagem, casos 
do Castro de Santiago, em Figueiró da Granja, e o Tor de Fraga 
da Pena, em Queiriz, que pela sua importância passaremos a 
descrever:
O Castro de Santiago, povoado Calcolítico, situa-se num local 
a 612 metros de altitude, o qual desfruta de grande domínio 

Brasão
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visual sobre a paisagem envolvente, apresentando assim, à 

partida, boas condições naturais de defesa. Aproveitando os 

grandes penedos graníticos, que naturalmente proporciona-

vam uma área protegida, foram edificados troços de muralhas 

formando assim recintos fortificados. 

O Tor (grande afloramento de rochas amontoadas umas em 

cima das outras) de Fraga da Pena encontra-se localizado no 

limite entre as freguesias de Queiriz e Sobral Pichorro. Trata-se 

de um gigantesco Tor granítico que se eleva, de forma espe-

tacular, junto ao topo da vertente ocidental da ribeira da Mu-

xagata (cerca de 750 metros de altitude). O caráter fortemente 

escarpado de toda a Fraga e o acentuado declive da vertente 

proporcionam boas condições naturais de defesa e excecional 

destaque na paisagem, estendendo-se o horizonte visual até 

à Serra da Estrela. Aproveitando estas características naturais 

do local, foram construídas estruturas de fortificação (espessas 

muralhas), formando dois pequenos recintos contíguos.

As escavações revelaram uma sequência de ocupação não 

muito prolongada no tempo, iniciando-se num momento de 

transição do Calcolítico para a Idade do Bronze, desde 2200 a 

2000 anos antes de Cristo.

Via Romana que ligava  
Maceira a Sobral Pichorro
No atual território de Fornos de Algodres são conhecidos vá-

rios troços de vias romanas, as quais estabeleciam ligações 

entre os principais centros locais e o exterior, e estruturariam 

a rede de povoamento rural na área. Um desses troços é o de 

Maceira-Sobral Pichorro que estabelece a ligação entre estas 

duas povoações, e foi construído com pedras de grandes di-

mensões fixadas no chão.

Igreja, capelas e símbolos religiosos
No âmbito de monumentos de natureza religiosa, a fregue-

sia tem uma igreja matriz, da invocação de S. Sebastião, o 

padroeiro da aldeia, e as seguintes capelas: Capela de Nossa 

Senhora dos Milagres, talvez a mais conhecida, encontra-se lo-

calizada ao cimo e a norte da aldeia, construída ou reedificada 

em 1753 e em cujo largo fronteiro existe um coreto, onde se 

celebra a festa da Nossa Senhora dos Milagres, anualmente, 

em 8 de setembro; Capela de Santo António situada no centro 

da povoação, foi construída no século XVII; Capela do Senhor 

da Agonia construída em 1784; Nossa Senhora da Boa Viagem; 

e a Capela de Nossa Senhora da Conceição que fica localiza-

da na Quinta dos Telhais, encontra-se atualmente em ruínas. 

Para além das construções religiosas anteriormente referidas, 

símbolos religiosos podem ser encontrados na povoação, no-

meadamente o Cruzeiro e as Alminhas. O Cruzeiro é um lugar 

de culto ao ar livre, onde antigamente as pessoas se reuniam 

para rezar as suas preces. As Alminhas, painéis, especialmente 

pinturas, estão colocados em encruzilhadas, e eram destina-

dos a pedir orações pelas almas dos mortos, ou que serviam 

para espantar os maus olhados.

Dólmen de Cortiçô

Necrópole Medieval das Forcadas

Via Romana que ligava Maceira a Sobral Pichorro

Tor de Fraga da Pena
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Para além da agricultura e criação de gado, desenvolvem-se 
ainda as seguintes atividades: o fabrico artesanal do famoso 
queijo Serra da Estrela (integrado na Região Demarcada de 
Produção de Queijo Serra da Estrela), produzido com o selo 
de certificação, e do requeijão; panificação; construção civil; 
cafés; lagar de azeite; alojamento local e turismo rural.
A olaria, para fabrico de panelas de barro escuro, que eram 
muito utilizadas nas cozinhas, foi outra atividade que foi de-
senvolvida em Maceira em meados do século XIX, mas que 
viria a extinguir-se durante a segunda metade do século XX.
A existência de antigas minas de urânio, volfrâmio e outros 
minérios localizadas muito próximo, a norte de Maceira (anti-
ga área mineira de Vales), levou a que fosse tentada também 
a extração dos referidos minérios, mas posteriormente viriam 
a ser desativadas. Atualmente ainda existe um sítio designado 
por Mineral, onde se podem ver as ruínas da construção do 
principal núcleo de exploração da freguesia.
Maceira é uma aldeia rural do Concelho de Fornos de Algo-
dres com um património histórico e cultural riquíssimo que re-
monta à pré-história e ao período romano, a que se associam 
outras características que a tornam uma aldeia muito especial 
e que determinam a sua identidade...

Maria do Céu Lopes/Custódio Lopes

Referências bibliográficas: - Centro de Interpretação Histórica e Arqueológica, de Fornos de Algodres. - Gabinete de Arqueologia de Fornos de Algodres (GAFAL). - Site https://
www.mundoportuguês.pt, consultado em 21 de agosto 2020. “Guarda, cidade dos “5 F`s”: Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa” - Site https://www.eportugal.gov.pt/entidades/camara-
-municipal-da-guarda, consultado em 21 de agosto 2020.  - Site https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx consultado em 21 de agosto 2020. - Site https://www.freguesias.pt/
portal/caracterizacao_freguesia.php?cod=090509 consultado em 21 de Agosto 2020. - Câmara Municipal de Fornos de Algodres (2007). Fornos de Algodres – a nossa terra. Edições 
Época de Ouro. - Monsenhor José Pinheiro Marques (2001). Terras de Algodres (Concelho de Fornos) (Reedição conforme a primeira edição, de 1938). Câmara Municipal de Fornos 
de Algodres. - Elementos fornecidos pelo atual Presidente da Junta de Freguesia de Maceira, Luís Filipe Reis e por vários residentes. - Site da Junta de Freguesia de Maceira. - Site da 
Câmara de Fornos de Algodres. 

Outros símbolos religiosos

Moinho de vento, fontanário e lavadouro
Gastronomia

Atividades económicas
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Casario típico, fontanários, forno 
comunitário e o moinho de vento 
Maceira, apresenta as características de um povoamento con-
centrado, onde é possível encontrar casas rurais e casas de 
habitação construídas em granito e em alvenaria, umas com 
uma conceção mais moderna e outras mais rústicas.
A aldeia tem um fontanário e lavadouro que foram estruturas 
muito importantes tanto como resposta a algumas carências, 
como o acesso à água para uso doméstico e local para lava-
gem das roupas, como local de convívio. 
O forno comunitário (forno a lenha), que foi construído para 
servir a população da aldeia que o utilizava, fundamentalmen-
te, para cozer pão, e em dias de festa os bolos e os assados 
mais tradicionais, tornando-se ao mesmo tempo num espaço, 
também ele, de convívio.
O moinho de vento de Maceira, único na região e situado no 
lugar da Cumieira, é um exemplar dos ancestrais moinhos de 
vento destinado à moagem dos cereais para fabrico de fari-
nhas. Este moinho, que se encontra desativado, está assim 
muito ligado com o sustento da população da aldeia.

Outras características que tornam 
Maceira uma aldeia muito especial
Ao quadro tão singular ao nível histórico e cultural, outras ca-
racterísticas de Maceira se associam para contribuírem para o 
tornar ainda mais enriquecedor:

- a distinta hospitalidade e simpatia dos seus habitantes;

- a sua excelente paisagem natural e vista espetacular para 
a Serra da Estrela, associada a um ambiente de sossego e 
tranquilidade;

- um ar sempre puro e saudável; 

- a riqueza da gastronomia que caracteriza a realidade de Ma-
ceira, exemplificada pelo excelente queijo Serra da Estrela, 
que aqui é fabricado artesanalmente, os tradicionais enchi-
dos e pratos de cabrito/borrego assado/estufado, arroz de 
míscaros, os saborosos e deliciosos arroz-doce ou leite-cre-
me, papas de milho, filhós, fritas, biscoitos de leite e o folar 
da Páscoa;

- as tradições da aldeia, como acender o cepo do Natal, o can-
tar das janeiras no dia 6 de janeiro, a Visita Pascal de casa em 
casa, a realização da festa da Nossa Senhora dos Milagres, 
brincadeiras no entrudo, etc.  

Por último, gostaríamos de salientar a importantíssima e eficaz 
resposta social, destinada a acolher ou apoiar pessoas idosas 
ou outras em situação de maior risco de perda de indepen-
dência e/ou autonomia, e a capacidade de promover projetos 
como intercâmbio de Jovens de vários países e Cursos de For-
mação/Seminários. Tudo isto na belíssima aldeia de Maceira.

Atividades económicas 
Nos dias de hoje, Maceira tem na sua agricultura, onde predo-
mina a cultura do milho, batata, vinho, maçã, azeite, plantação 
de pés de Kiwis, e na criação de gado ovino, as suas grandes 
fontes de riqueza, que continuam a marcar o quotidiano dos 
seus habitantes.Capela do Sr. da Agonia

Capela de Stº António Igreja Matriz

Capela da Sra. dos Milagres
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Pilates e ginástica 
localizada
Nestes tempos que vivemos hoje em dia, temos que ter a 
capacidades de nos adaptarmos, para bem da nossa saúde. 
Por vezes é muito difícil ter tempo para nós e saber o quan-
to a prática regular de exercício físico é fundamental para o 
nosso bem-estar, especialmente nestes tempos, que muitas 
das nossas rotinas foram alteradas, tornando-nos ainda mais 
sedentários.
Na Associação Cultural e Recreação do Bairro São João, na 
Sobreda, dispomos de um leque variado de atividades com 
excelentes professores. Nas terças-feiras Ginástica Localizada 
às 19:30h e quinta-feira Pilates às 19:30h. Aulas para todos e 
adaptadas às capacidades e necessidades de cada pessoa, 
mas para o bem mental e físico de cada um. 

Profª Rita Caetano

Sevilhanas & Flamenco
Pandemia? Covid-19? Medo, incerteza, dúvida, num dos pratos 
da balança numa luta em pé de igualdade contra a necessária 
readaptação, compromisso e solidariedade, no outro. Se me 
perguntassem qual o maior desafio que tive de enfrentar em 
2020 respondia sem hesitar que tem sido (sim, no presente, 
porque na minha opinião ainda temos muito que aprender e 
mudar nos nossos comportamentos para superar este flagelo), 
a adaptação a esta nova realidade que nos foi imposta pela 
Pandemia da Covid-19. Trocaram-nos as voltas sem sequer nos 
avisar, mas como resilientes que somos abraçamos a causa e 
temos vindo a crescer e a superar a luta que nos foi impos-
ta tanto ao nível pessoal como familiar, profissional e social. O 
sector da dança tal como tantos outros foi dos mais afetados 
e obrigou a que os professores se reinventassem de forma a 

conseguir proporcionar aos alunos, mesmo com os estabele-
cimentos encerrados durante algum tempo, as suas aulas de 
dança que tanto contribuem para o bem-estar físico e mental. 
Como Professora de Sevilhanas e Flamenco, na Associação Cul-
tural e Recreativa do Bairro de São João (EDC, Dance factory, en-
tre outros), coloquei ‘mão à obra’, e logo após o início do estado 
de emergência/confinamento coloquei em prática o regime 
de aulas online através da aplicação Microsoft Teams. Cerca de 
70% dos alunos aderiram a esta nova forma de ensino, o que 
compensou todo e qualquer esforço para colocar a atividade 
em prática. Após 2 meses e meio de clausura, e à medida que 
nos foi permitido retomar as aulas em espaço físico tivemos em 
conta todas as medidas de saúde pública propostas pela DGS 
(regras de distanciamento social, utilização de máscara, higieni-
zação das mãos com solução alcoólica, não utilização dos bal-
neários, utilização de calçado próprio no interior dos estúdios), 
e regressamos com toda a segurança e um grande sorriso ao 
nosso estúdio na Associação do Bairro São João, à qual presto 
o meu agradecimento pela proatividade e compromisso na 
preparação do espaço para nos receber de volta.
Uma pandemia com grandes impactos, mas também grandes 
ensinamentos. Aprendemos a ver o mundo de outra forma, 
fez-nos perceber o quão importante é cuidar e preocupar-
mo-nos uns com os outros e que só juntos conseguiremos 
ultrapassar esta provação. Agarramo-nos à vida, ao tempo e 
a tantos momentos que até agora não demos o devido valor. 
Mudamos paradigmas, procedimentos e formas de vida, mas 
sinto-me grata por ter conseguido dar à dança o respeito que 
esta merece e contra todas as dificuldades não parei, mais do 
que o estritamente necessário... obrigada a todos os que per-
mitiram que assim fosse. 
Fiquem bem e mantenham-se seguros.

Profª Inês Freitas 

3i - Movimento, 
Alegria e Calma
Olá a todos!  
Sou Alexandra, professora da atividade “3i - movimento, ale-
gria e calma”, às quintas de manhã, aqui na Associação.
As nossas aulas, destinadas a jovens de todas as idades, de-
corriam com alegria e tranquilidade nos vários momentos de 
animação, dança e meditação que animam o valoroso grupo 
de “meninas” participantes.
A pandemia e o confinamento com todas as regras impostas, 
veio mudar a situação desta aula e criou um afastamento en-
tre as pessoas. Até junho continuei a dar aulas online no zoom, 
para manter as “meninas” em movimento e ligadas, mas não 
foi a mesma coisa. Além de nem todas terem acesso à tecno-
logia, as aulas perderam um pouco a graça e não deram tanta 
vontade de participar...
Pessoalmente sinto que faz falta voltar à normalidade, ao mo-
vimento, ao contacto natural entre as pessoas, pois parece-
-me que tudo isto criou distanciamento, ansiedade e mesmo 
depressão nalguns casos, especialmente nos mais idosos que 
ficaram muito isolados.
Por mim, espero voltar em outubro a facilitar estas aulas com 
mais pessoas dispostas a mexer-se, a rir, e a relaxar tal como 
fizemos nos meses anteriores e a aproveitar a fantástica sala 
da Associação que tem tanto espaço para estarmos todos em 
segurança.
Faço votos que fiquem bem e se sintam felizes!! E sempre que 
puderem, dancem!!

Profª Alexandra Paulino

Danças Latinas
“Um desabafo...
Com todo o respeito pelas vítimas do Covid-19, pior que a 
pandemia do Covid, serão as consequências da pandemia do 
medo alimentada diariamente pela comunicação social, por 
governantes e uma OMS cada vez mais descredibilizada, e que 
não serão apenas económicas mas também sociais, culturais 
e ambientais... 
De todos os setores da sociedade, aquele que me diz respei-
to é, a meu ver, a maior vítima desta pandemia: o da cultura. 
Quantos atores, cantores, bailarinos, técnicos de som e de luz, 
encenadores, etc., estão neste momento nas “ruas da amargu-
ra”, impossibilitados por leis criadas “em nome da saúde” (e sob 
risco de multas pesadas) de trabalhar e ganhar o seu “pão”?
Enquanto professor de Danças Latinas, sei do estado atual das 

academias de dança e da situação precária de colegas de pro-
fissão que vivem exclusivamente desta atividade. Eu ainda sou 
“felizardo” em ter outra profissão que me vai pagando contas 
e alimentando. Já não posso dizer o mesmo de muitos colegas 
que viram, de um dia para o outro, o seu rendimento reduzido 
quase a zero! E as regras que nos foram impostas aquando da 
nossa “reabertura” não são financeiramente viáveis!
Em média, as escolas sofreram uma queda de 90% nas recei-
tas, mas as despesas, essas, mantêm-se iguais para a maioria! 
“Então mas...o governo não anunciou ajudas?”, poderão al-
guns dizer. Prefiro nem comentar...isto seria um testamento, 
não um desabafo.
O nosso mundo transformou-se num mar de contradições 
onde dominam “lobbies” e jogos de interesses “obscuros”. O 
que uns podem fazer, outros (da mesma área até!) já não po-
dem...sem razões plausíveis!! Dois pesos e duas medidas?! Não 
faz sentido e, simplesmente, não é justo! 
Não sou nenhum Bolsonaro nem Trump, mas as coisas foram 
mal geridas pelos nossos governantes! Já todos percebemos 
que medidas de 8 ou 80 não funcionam! Há outros caminhos! 
E passam por ouvir e deixar o poder de decisão nas mãos de 
médicos e cientistas e não de políticos, que instrumentali-
zaram este vírus a seu belo prazer! Medidas preventivas, de 
higienização e de proteção dos nossos idosos (as principais 
vítimas) são necessárias? Claro que sim!! Mas com coerência! 
O regresso a uma vida normal (com as devidas precauções) é 
imperativo sob o risco de nos tornarmos reféns do medo ou, 
pior, de interesses “poucos claros”!
Já pensaram se se fizesse um relatório de contagem diária 
alarmista sobre a gripe sazonal, por exemplo, como se faz 
atualmente com o Covid?!! Sabem que em Portugal morrem, 
em média, diariamente, 15 pessoas por doenças respiratórias 
infecciosas não-Covid? 20 por doenças respiratórias não-in-
fecciosas, 30 por doenças cardiovasculares e 80 por cancro? 
Sabem que morreram no último inverno em Portugal cerca 
de 4400 pessoas vítimas da gripe sazonal? Pois... mas destes 
números ninguém ouve falar!! Citando o prof. Fernando No-
bre, presidente da AMI: “As doenças não se combatem com o 
medo, mas sim com prevenção e medidas coerentes e pen-
sadas por uma comunidade científica, bem informada e sem 
conflitos de interesse que limitem a sua ética”.
Infelizmente esta confusão já tomou proporções tais, o des-
norte já é tal, que tudo o que se possa agora dizer do Covid 
torna-se “inútil e desnecessário” porque cada um de nós aca-
ba por construir a “sua própria” verdade.

Prof. Bruno Cabaço

ATIVIDADES 
FÍSICAS 
E DE LAZER

As opiniões expressas neste Boletim pelos professores das atividade físicas, tempos livres e tempos de reflexão são da inteira responsabilidade dos 
autores e  não refletem os pontos de vista da Associação. 



Outras atividades

Realizou-se no dia 27 de Junho de 2020, no salão da Associa-
ção, a AG. 

Adiada no dia 21 de Março, por estarmos em Estado de Emer-
gência, a sua realização era possível, até 30 de Junho de 2020, 
conforme Dec. Lei aprovado pelo Governo. 

Estávamos legitimados por lei, e obedecendo à DGS, com a 
utilização de máscara e respeitando a distância social, tínha-
mos condições para a realização da AG. 

O salão foi montado com a possibilidade de receber 35 sócios 
em condições de segurança na defesa da saúde de todos. 

Entrada e saídas referenciadas, nas portas laterais do salão, 
existência de desinfectante, controlo de presenças feito pela 
Mesa, indicações a apelar a ausência de contacto social. 

Como Ponto Prévio, o Presidente da Mesa, teceu considera-
ções sobre o momento vivido e saudou todos aqueles que es-
tiveram na linha da frente, no combate à Pandemia. 

É em momentos difíceis que damos valor à resposta do Esta-
do, na saúde, com destaque para o SNS, na Protecção Civil, nas 
Forças de Segurança, nas Autarquias, em todos os sectores, 
fundamentais para a segurança dos cidadãos. 

Dando início à O.T, deu a palavra à Direcção, que justificou as 
verbas mencionadas no Relatório e Contas do exercício de 
2019. 

O Conselho Fiscal, validou o Relatório e Contas. 

Diversas intervenções, foram feitas sobre o conteúdo do do-
cumento. 

Todas elas realçaram a boa saúde financeira da Associação. 

O Relatório e Contas, foi aprovado por unanimidade, num uni-
verso de 16 presenças. 

No ponto das informações, destaque…. 

Para a forma como as Actividades estão a trabalhar, com as 
limitações impostas. 

As cedências do salão e espaço exterior estão canceladas. 

O concessionário do Bar, funciona no respeito das normas im-
postas pela DGS. 

Foi também informada a AG, da Adenda ao Contrato, assinado 
em Dezembro de 2019, entre a Direcção e o Concessionário do 
bar. Adenda, composta por 17 cláusulas, que farão parte do 
Contrato de Arrendamento assinado em 2017. 

A AG começou às 15h, a Mesa tinha feito o apelo para que a 
reunião terminasse por volta das 16h, face à situação vivida. 

Terminou às 16h20. 

Fernando Pedroso 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

ASSEMBLEIA GERAL 

Sabia que...
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Este ano tem sido um ano diferente, em que fomos forçados, em 
tempos cruciais para o futuro de todo o mundo, a prescindir de uma 
série de atividades que nos fazem felizes e a seguir regras às quais 
não estávamos habituados. Estes tempos difíceis e de mudança 
também contribuíram para que outras atividades, para além das já 
mencionadas anteriormente, levadas a cabo na Associação, deixas-
sem de se realizar, nomeadamente o apoio aos Sócios facultado pelo 
Bar da Associação, as aulas do Grupo de Cavaquinhos da Associação 
e o Country Line Dance, provocando em todos nós uma sensação 
de enorme vazio, de receios e de incertezas;  contudo, acreditamos 
que estamos a fazer caminho para que possamos voltar a sentir von-
tade de retomar aquilo que tínhamos como garantido, que é a nossa 
liberdade.

Grupo de Cavaquinhos, Bar da Associação

1. No dia que Alexander Graham Bell foi enterrado, todo o sistema de 
telefonia  dos EUA foi  desligado por um minuto, em sua homena-
gem.

2. Alfred Nobel, pai do famoso prémio, foi o inventor e fez fortuna com 
a dinamite em 1866.

3. O DNA foi descoberto em 1869 pelo suíço Friedrich Mieschler.
4. O termómetro foi inventado em 1607 por Galileu Galilei.
5. Wilhelm Röntgen  venceu o primeiro  prémio Nobel  de física 

em 1895, por ter descoberto o raio-x.
6. Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração em 1967, o 

paciente sobreviveu 18 dias com o novo órgão.
7. Astronautas não conseguem arrotar quando estão no espaço – não 

existe gravidade para separar os líquidos dos gasosos no estômago.
8. Uma boa forma de saber se o ovo ainda está bom para consumir 

é colocar o ovo inteiro num copo com água. Se ele boiar, já está 
estragado.

9. Água de alho e chá de folhas de oliveira, ajudam a baixar a pressão 
arterial.

10. Um dos benefícios do morango é combater o envelhecimento da 
pele.


