
Entramos na fase final de 2013. Come-
çamos este ano com espectativas altas 

de mudança na nossa freguesia. A 
ACRB foi a eleições e os elementos da 
direção na sua grande maioria manti-
veram-se. Tentou-se uma maior parti-

cipação de todos os elementos na vida 
associativa, com uma maior distribui-
ção de tarefas. No final do ano ainda 

não conseguimos implementar algu-
mas medidas na sua totalidade, vamos 
tentar completá-las em 2014. 

 

A situação política da freguesia não se 
alterou. Continua a não haver entendi-
mento entre as diversas entidades 

locais. Decorreram eleições autárqui-
cas e a maioria dos votantes decidiu 
manter a orientação existente nos últi-

mos 8 anos. Pensei que as eleições 
poderiam ajudar a pacificar a Benespe-
ra e conseguir finalmente a união da 

maioria dos seus habitantes. Tal não 
aconteceu e os problemas ficaram 
ainda mais vivos.  

 

Ao participar nas eleições Autárquicas 
quis pôr os interesses da Freguesia 
acima dos meus pessoais e da própria 

ACRB. O projeto por mim encabeçado 
não teve a aceitação da maioria dos 
votantes, pelo que os ganhadores não 

terão da minha parte qualquer oposi-
ção política, vou-me dedicar exclusiva-
mente à gestão da associação, da sua 

vida associativa, cultural e recreativa e 
na defesa do seu património, tentando 
ao mesmo tempo ao mesmo tempo a 

aproximação a Junta de Freguesia e 
restantes instituições locais.  

 
Vamos estar disponíveis para o diálogo 

mas sem esquecer a defesa dos nos-
sos interesses. O facto de querermos a 
união não nos vai 

fazer esquecer as 
traições e as mano-

bras menos claras que têm sido praticadas.  
Não podemos esquecer a forma menos correta 

como acabaram as conversações sobre o campo de 
futebol, nem as tentativas de destruição da Zona de 
Caça associativa, com campanha de desanexação de 

terrenos, de denúncias de poluição, de falsos enca-
minhamentos de águas para terrenos vizinhos… 

 
A ACRB é de todos os sócios, naturais ou não, resi-

dentes ou não, desde que mantenham as suas obri-
gações em dia. O património da ACRB não pode 
daqui sair. Vamos continuar a lutar pela divulgação 

da nossa freguesia. 2014 vai começar com um gran-
de acontecimento para a Benespera, o início das 
obras do lar, vamos tentar apanhar esta onda positi-

va.  
 

Um feliz ano de 2014.   

 

Alexandre Matos 

ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL  

E  

RECREATIVA DE  
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A Benespera e a Vida Associativa 

Projeto do  

Lar  de Benespera 

 
Os nossos idosos merecem o 

melhor. 

 
Felicitamos os  

responsáveis do 

Lar de Santo Antão. 
 

Parabéns 

Lar de Benespera 



Começaram as obras de construção do Lar de Benespera, na antiga escola Primária. 
Decorridos quatro anos sobre a apresentação pública do projeto, anos de luta pela obten-
ção de financiamento e contra todos aqueles que se opunham ao projeto, a Pro-Raia 

aprovou parte do valor da obra e o Centro Paroquial conseguiu o restante valor em falta. 
Parabéns à equipa de trabalho que não desistiu e acreditou na viabilidade do projeto. 

 
A Pro-Raia aprovou o financiamento em Agosto. Este facto foi público e tentámos que 

fosse divulgado junto da população da Benespera, mas por respeito pelos autores do 
projeto não o fizemos embora não tenhamos percebido o secretismo do assunto. A divul-
gação do início da obra em Novembro até parece que pretende dar os louros do projeto a 

quem sempre se lhe opôs. O projeto e licenciamento estavam aprovados pela Camara 
Municipal da Guarda, faltavam alguns pormenores burocráticos e o financiamento a cargo 
dos donos da obra. Não devemos nesta fase esquecer quem colaborou e quem se opôs 

ao projeto, mas é tempo de esperança e de união em torno de uma obra que marca o 
presente e o futuro da Benespera. 

 
O lar e o centro de dia são já os maiores empregadores da Benespera e no futuro pode-

rão ser polos de desenvolvimento e fixação da população. O projeto da autoria da Cama-
ra Municipal da Guarda vai enriquecer o património da freguesia sem apagar o património 
arquitetónico da escola primária. 

 

Vamos todos iniciar uma nova época na Benespera. É tempo de união em torno desta 

obra, de a apoiar financeiramente, dentro das possibilidades de cada um, pois até à aber-

tura em 2014 vão faltar muitas coisas. A obra é na Benespera, não é do Povo mas é para 

o Povo e mesmo que a Igreja quisesse não a poderá transportar para outro local, logo é 

da Benespera, de todos. É tempo de alguns pedirem desculpa ao Padre Toni, afinal ele 

conseguiu o lar na Benespera e não em Gonçalo. É tempo de reconhecer que afinal quem 

prometia, não mentia, afinal era verdade e os mentirosos são... 

Finalmente “O Novo Lar da Benespera”         Alexandre Matos 
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Algumas dicas para poupar com o seu animal de estimação 

Tal como em tudo na vida na prevenção está 

o ganho e na saúde esta frase é muito 
importante. O mesmo se aplica em relação 
aos nossos animais de companhia!  

 

Sei que com a atual situação económica 
vamos adiando as nossas despesas de dia 
para dia na esperança de que até nem seja 

preciso adquirir determinados produtos ou 
serviços. Na prática clínica do meu dia-a-dia 
sou confrontada com alguns animais doentes 

(muito doentes) que já assim estão em casa 
há alguns dias e que quando vêm à consulta 
necessitam tratamentos mais prolongados e 

dispendiosos devido à debilidade que apre-
sentam (a maioria necessita hospitalização, 
maior número de medicamentos, maior 
variedade de exames complementares de 

diagnóstico, ….). A maioria destes casos 
seria de resolução rápida e mais económica 
se o dono nos contactasse logo aos primei-

ros sinais de debilidade do seu animal. 
 

Outra forma de prevenção é a vacinação 

tanto dos animais jovens como dos adultos 
nas datas corretas, assim como desparasita-
ções internas e externas periódicas (interna 
de 3 em 3 meses e externa mensalmente). 

Quanto ao plano vacinal este deve ser ade-

quado a cada animal, de acordo com a sua 
idade e probabilidade de maior exposição a 
determinadas doenças. 

 

Quanto à alimentação aconselho o uso de 
alimentos próprios para animais de compa-
nhia, nomeadamente ração seca, pois é mais 

equilibrada e específica para o seu tipo de 
metabolismo digestivo. Desta forma preveni-
mos a ocorrência de algumas doenças 

nomeadamente gastroenterites (que são 
umas das principais causas de doença em 
cães e gatos). Se este alimento for dado nas 

doses corretas e promovermos o exercício 
físico diário nos nossos animais estamos 
também a prevenir obesidade, diabetes, 
entre outras doenças. 

Por último aconselho a esterilização e cães e 
gatos – machos ou fêmeas – uma vez que 
desta forma prevenimos algumas doenças 

aumentando a esperança média de vida dos 
nossos amigos de 4 patas e por outro lado 
evitamos o nascimento de ninhadas surpre-

sas para as quais nem sempre conseguimos 
donos, acabando por ficar mais um ou dois 

 
Continua na página 6 Amigos 

A Realidade 

Um sonho   



Histórias da Minha Infância—Benespera    João Manuel Bidarra Ramos 
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Caros amigos 

 
Como sabem, não é muito comum escrever neste periódico, embora tivesse partido de mim como todos sabem, a 

ideia de este poder vir a ser publicado.  

 
Reconheço o esforço e a dedicação de quem escreve os artigos e claro, que também reconheço, o de 

quem tem o trabalho de quem o compõe e de quem o trabalha. 
 

Também como todos sabem não é fácil arranjar artigos e…o espaço sobra. 

 
Por isso lanço hoje aqui mais um desafio para quem o quiser encarar. 

 

O desafio consiste em criar expressamente um espaço, destinado ao que cada um de nós 
possa vir aqui  relatar, por exemplo, um episódio da sua vida e com ele ou ela relacionado. 

 

Podíamos chamar a esse espaço  “O Espaço da história” e claro que não necessita ser um 
artigo longo e enfadonho, não. Basta ser verídico. 

 

Dizia lá atrás que não era muito comum escrever neste periódico, pois… no entanto hoje e 
já motivado por este meu desafio vou ser o primeiro… Não me levem a mal. 

 
Então aqui vai: 

 

Foi para aí no ano de 1964, 1965 devia ter eu na altura 8, 9 anos e decorria o mês de dezembro. O lagar “a prensa“ 
já laborava há algum tempo e nessa altura como era habitual o meu pai , o Ti António Ramos, era um dos lagareiros. 

 

Acresce dizer que para além dele também trabalhavam ali o Ti António Gomes, o Ti Chibante da Aldeia Nova, o Ti 
Manel (capador) Gonçalves meu futuro sogro, creio que o Ti Alípio e os Ganhões…que ensacavam aqui e ali a azeito-

na e a transportavam para as tulhas no piso de cima. 

 

Em pleno gozo de férias escolares do Natal, corria tudo sobre rodas, não fosse eu mais uns 
quantos daquela época alterar o ritmo daqueles dias que eram tanto frios como sossega-
dos. 

 

Um dia de tarde, eu mais o Tonito Alcides, o Zé Gomes, o Carlos do Ti Zé Valente, o 
Abraão, o Quim do café e outros dos quais agora não me lembro, decidimos ir visitar os 
cortiços das abelhas do Ti Manel Zé que os tinha nas quelhitas 

logo a seguir à casota da malhadeira e imediatamente antes do 
lagar. Elaborado o plano de ataque, lá fomos nós… 

 
O Tonito Alcides  “o engenhocas “ o tal que tudo consertava, decidiu que era ele tomando a 

dianteira, que abriria os cortiços e retiraria algum mel, mas acima de tudo a cera para fazer-
mos, vejam bem, uma bola… só nós. 

 

Tomou então a dianteira e colocou uns sacos de plástico, daqueles, de onde vinham os 
amendoins para venda nas tascas, nas mãos e um saco maior, depois de furado à altura da 
boca, na cabeça. Nós os outros, também lá nos fomos protegendo como pudemos e arrancá-
mos direitos aos ditos. 

 

Barrocada em cima dos cortiços, depois de tombados e postos de pantanas para o ar, atacámos. 

 
O Tonito Alcides…coitado, não contava mesmo assim com a agressividade das abelhinhas (nem nós …os outros) e 

armado em forte avançou e foi metendo as mãos dentro dos favos… Bom, de repente sai de lá a berrar…e, qual o 
nosso espanto, medo e até horror, quando o vimos repleto de abelhas ao ponto de não se lhe ver a cara… cada vez 
que me lembro…  a berrar, a sacudir-se e a tentar arrancar o saco da cabeça… 

 

 

Continua na página 4 
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Nós não o conseguíamos ajudar, porque entretanto e após tamanho alarido o meu pai, veio correr atrás de 

nós para ver se nos apanhava, mas só o conseguiu apanhar a ele… ao coitado. Nós entretanto fugimos sabe 
Deus como. Fugimos para o cemitério e assim conseguimos despistar o Ti António… todos menos eu, porque 
ele, obviamente e embora tarde ia dormir a casa… 

 

Deitei-me cedo como convinha e ele de tarde que foi dormir, e como o dono dos cortiços desculpou a brinca-
deira, ele desculpou-nos e desculpou o filho também. 

 
Obrigado pai. 

 

Sobra comentar o estado em que o nosso pobre coitado Tonito ficou… Bem, ficou lá num estado que só visto, parecia 
saído… sei lá de onde… talvez do espaço, parecia um extraterrestre, tal o estado anormal dos olhos inchados e até da 

própria cabeça… Sem falar nas orelhas.  
 

Coitado do rapaz…  

 
Ficou-nos para além da aventura, uns dedos cheios de mel para chupar, porque não houve cera suficiente para uma 

bolita, por pequena que fosse. 

 
Um abraço 

 

Campo de Futebol — Passado Saudoso — Foi Assim Agora é assim ! 

Boletim “Voz da Benespera”
Donativos até 31/12/2013

Nome Valor (€)

Adelino Santos Gil 2,00 

Alipio Nunes Costa 5,00 

Amândio Baía 3,00 

Caixa-Diversos 16,00 

Cidália Costa 5,00 

Delfim Maio 4,00 

Dr Manuel Lobo 2,90 

Fernando-Benfica 5,00 

Henrique Teixeira 1,00 

Irene Bidarra 8,50 

Jeanvoine Paulette 8,00 

Joaquim Cunha 5,00 

Licínia barbosa 1,00 

Nuno Costa 3,00 

Trindade Teixeira 1,00 

A todos o nosso Bem Haja



 
Caminhada+Matança Porco+Magusto+Malha+Rio Zêzere 

Número 15  -  Boletim Semestral 

A Benespera está de Luto 

A Associação Cultural e Recreativa de 

Benespera  

 

deseja a todos os Benesperenses  
 

Janeiras 

O Grupo de “Cantares da Quinta de 

Gonçalo Martins e da Benespera” 
continuam a encantar por onde passam. 
 

Desta vez foi o cantar das Janeiras na 
Associação de Beneficência Augusto Gil. 
 

Mais uma caminhada em prol da Solida-
riedade. 
 

Parabéns e força companheiros. 

Janeiras—Benespera 

 

Dia 26 de Janeiro de 2014 o Grupo de 
“Cantares da Quinta de Gonçalo Martins 
e da Benespera” cantará as Janeiras na 

Benespera. 

Feira do Jarmelo  

 
Ponto de encontro de muitos  

Benesperenses. 
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novos animais em nossa casa que também irão necessitar de alimentação e cuidados de saúde adequados.  

 

Aqui ficam algumas dicas e lembre-se sempre que em caso de dúvida sobre a saúde ou cuidados básicos a prestar ao 
seu animal deve de imediato contactar um médico veterinário que o irá esclarecer e aconselhar sobre o melhor plano de 
vacinação/prevenção ou tratamento a realizar. 

 

Algumas destas dicas podem, a curto prazo, parecer mais dispendiosas, mas a longo prazo permitem-lhe uma poupança 
significativa melhorando a saúde e bem-estar do seu animal!  

 

Desejos de um 2014 feliz e com saúde! 

Maria João Beirão 

Médica Veterinária 



Benespera - em verso 
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O sucesso do “A Voz da 

Benespera” depende de ti. 

Obrigado pela 

Participação. 



 

A terra fica mais pobre 

O Senhor Padre faleceu 

P’ra  sua terra o levaram 

Foi o que ele escolheu 
 

O Senhor Padre aqui tinha 

Um professor Camarada 

Já tinham ido a Lisboa 

A tratar da papelada 

 
Mas a papelada era 

Projeto da Auto-Estrada 
Queriam um cruzamento 

E mesmo aqui à entrada 

 

E lá  chegaram as máquinas 

Para rasgarem a serra 

E fazem o estaleiro 

Mesmo á entrada da terra 

 
A confusão era muita 

E começam  os trabalhos 

Abatem-se muitos pinhos 
E também alguns carvalhos 

 

 

 
Em frente da Igreja fazem 

Uma ponte toda em cimento 

Mais á frente ali ficou 

O tal dito cruzamento 
 

Cruzamento aqui foi feito 

Desta dita Auto-Estrada 
A eles agradecemos 
Por fazer tal caminhada 

 

O Professor de quem falo 

Também trata da capela 

Reside na Benespera 

É natural da Ramela 

 

Deolindo é o seu nome 

No lar sempre presente 

O centro de dia dirige 

E também é presidente 

 
Também ajuda na missa 

E gosta da rapaziada 

E trabalha  na lavoura 

Não a deixa abandonada 
 

 

Também gosta  dos velhinhos 

Com os jovens bem presente 

Tem o povo bem unido 

Para isso é Presidente 
 

Ouvimos mais um barulho 

E é mais um camião 

Que veio substituir 

Os comboios na estação 
 

A estação de outros tempos 

Já mais parece um sinistro 

Agradecemos ao Cavaco 

Quando foi Primeiro-Ministro 

 

Esta hoje abandonada 
O que eu nunca pensaria 

Passa só a  automotora 

Duas ou três vezes por dia 
 
 
 

Sérgio Pinto 
(Continua no próximo número) 

Rir … faz bem à saúde 

Dois grandes amigos conversam: 

— Olha, rapaz... A minha mulher é uma 
tremenda mentirosa. 
— A Gabriela? — surpreende-se o amigo — 

Então, o que aconteceu? Porque estás a 
dizer isso? 
— Ah, ontem não dormiu em casa e inven-
tou que passou a noite com a irmã. 

— E não passou? 
— Claro que não! Quem passou a noite com 
a irmã dela fui eu! 

 
 
Um presidente de câmara do interior queria 

construir uma ponte e chamou três emprei-
teiros: um alemão, um americano e um 
português. 

— Faço por três milhões de dólares — disse 
o alemão. — Um pela mão-de-obra, um 
pelo material e um para o meu lucro. 

— Faço por seis milhões — propôs o ameri-
cano. — Dois pela mão-de-obra, dois pelo 
material e dois para mim. Mas o serviço é 

de primeira. 
— Faço por nove milhões — disse o portu-
guês. 
— Nove? — espantou-se o presidente — É 

de mais! Porquê? 
— Três para mim, três para si e três para o 
alemão fazer a obra! 

A Voz da Benespera 

 O que é que é surdo e mudo, mas conta 
tudo? 

 
 O que é o que é que sobe quando a chuva 

desce? 

 
 O que é o que é que enche uma casa mas 

não enche uma mão? 
 
 O que é o que é que anda com os pés na 

cabeça? 
 
 Qual é o céu que não possui estrelas? 

 

 Quando puderes beber na fonte não bebas no 

ribeiro 

 Beleza sem bondade não vale metade 

 Antes de casar, arranja casa para morar  

 Quem empresta ao amigo, arranja um inimigo 

 Coisas de família, em família devem ficar 

Soluções:  

Livro 

Guarda-Chuva 
Botão 

Piolho 

Céu da Boca 

 
Rir faz bem à saúde 

Benespera - em verso 

Adivinhas ... 
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Provérbios 

"Todas as riquezas do mundo 

não valem um bom amigo." 

Saudades! 

Padre Amarelo 

http://www.suapesquisa.com/geografia/chuva.htm


Benespera - em verso 

Sabias que … 

A Saúde  

Agradece 
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 Para tirar cheiros em geral das mãos, (por exemplo. peixe, alho, 

cebola) nunca use detergente ou sabão.  

 
Experimente lavar as mãos com água enquanto esfrega nelas 

uma colher de inox ou uma faca (do lado contrario ao da lamina 

claro) como se fosse uma barra de sabão. O cheiro desaparece 

como por magia! 

 

 Outro truque para tirar o cheiro a alho das mãos é esfregar com 

salsa ou com borras de café.  

Truques e Dicas 

Praticar Desporto faz bem à 

saúde  

Junta-te a nós 
 

DOENÇA HEMORROIDÁRIA 

10 Conselhos de Auto-Ajuda 

1. Beba muitos líquidos 

Inclua na sua dieta muita água e sumos naturais. 

2. Coma alimentos ricos em fibras 

As frutas cruas, as verduras, os legumes e os cereais devem fazer 

parte da sua alimentação. O aumento da ingestão de fibras 

alimentares auxilia a eliminação das fezes, tornando-as menos 

endurecidas e mais fáceis de serem eliminadas. 

3. Evite a ingestão de alimentos condimentados e de álcool 

Reduza a pimenta e os temperos. Use ervas aromáticas. Modere o 

consumo de bebidas alcoólicas e substitua-as por água ou sumos 

naturais. 

4. Faça exercício físico com regularidade 

Comece por caminhar ou nadar (no mínimo 3 vezes por semana). De 

acordo com a sua condição física, vá aumentando o tempo de 

exercício progressivamente. 

5. Evite os locais quentes 

Prefira sempre banhos frios ou tépidos. 

6. Evite permanecer muito tempo sentado 

Mesmo durante o horário de trabalho procure caminhar com 

frequência por alguns minutos, evitando permanecer sempre sentado. 

7. Não deixe para depois 

Vá à casa de banho sempre que tiver vontade. Se não o fizer as fezes 

podem ficar endurecidas e difíceis de serem eliminadas. 

8. Se possível, mantenha horários fixos de ida à casa de banho 

Treine o seu intestino. Desta forma ele vai “lembrá-lo” de que tem de 

evacuar. 

9. Lembre-se que a sanita não é um local de leitura 

10. Não faça esforço para evacuar 

 

NOTA:  Consulte o seu médico, se sofre de doença hemorroidária, o seu 

médico pode ajudá-lo. Depois de um exame clínico o seu médico 

pode prescrever-lhe o tratamento adequado, o qual, associado a 

estes conselhos, poderá ajudá-lo a recuperar. 

Enfermeira Vanessa Matos 



A Benespera é de todos nós… Obrigado Benespera 
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Cantinho do Pesar 

André Pinto 

(89 anos) 

 

Faleceu:  29/04/2013 
 

Fernando dos Anjos Dias 

(49 anos) 

 

Faleceu:  24/05/2013 

 

Noémia Gonçalves 

 

 

Faleceu:  22/07/2013 
 

Os nossos sentidos pêsames a toda a família 

 

Manuel Joaquim Pinto 

Lourenço 
(Primo do Sr Padre Tony) 

(68 anos) 

 

Faleceu:  27/03/2013 
 

Ironia do Destino 

 A ti que me acolheste quando era criança e me prepa-

raste para a vida; 
 
 A ti  quero apresentar as minhas desculpas, por te ter 

esquecido e até maltratado, quando pensava que não 
precisava mais de ti; 

 

 A ti que agora me acolhes, sem rancores, quando estou 
cansado e as forças me faltam; 

 
Obrigado, uma vez mais, por nunca te teres esquecido de 

mim. 

Não foi disponibilizada 

foto 


