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506 anos
de História e
Tradição

A freguesia de Reguengo do Fetal, situada
entre Batalha e Fátima, é um lugar de tradição e
património. Horácio Sousa, presidente da Junta
de Freguesia, explicou, em entrevista connosco,
a dinâmica desta região.
Desde logo, esta localidade
tem transversalmente e ao dispor
da população na sede de freguesia
(cerca de duas mil pessoas), uma
oferta de Internet gratuita sob o
projeto «Leiria Digital». Em sintonia
com o Município, estão a preparar
a homologação de um percurso
pedestre – a Rota das Pedreiras,
pelo Centro Recreativo e Desportivo da Torre –, encontrando-se o
projeto praticamente concluído e a
aguardar apenas por alguns procedimentos. “O que temos acordado
com o município é que, com um
software, através do seu telemóvel
e da geolocalização, as pessoas
possam saber onde estão, o que
é e o que existe ali de relevante
em termos de património natural,
como por exemplo, na Pedreira
de Valinho do Rei, no percurso
pedestre, já homologado (Buraco
Roto)em Reguengo do Fetal e na
escola de escalada, a melhor do
país”, salienta o autarca.
O ex-libris da freguesia, no que
respeita às suas festividades, é a
Festa de Nossa Senhora do Fetal
com as célebres procissões noturnas abrilhantadas com diversas
iluminações efetuadas com cascas
de caracóis “Procissões dos Caracóis”, a festa ocorre anualmente
no primeiro domingo de outubro,
sendo precedida nos dois sábados
anteriores por procissões noturnas
iluminadas com cerca de doze mil
casas de caracóis. Com o esforço

da população, escolas, Centro Paroquial de Assistência e a colaboração do bom tempo que sempre nos
tem ajudado, temos conseguido
belos espetáculos para os milhares
de pessoas que habitualmente nos
visitam. “Gostaríamos que, nesse
tipo de software, fossem integradas estas informações, porque é
importante para as pessoas sendo
o telemóvel uma ferramenta que
ninguém dispensa”, refere o presidente, para quem o conceito de
SmartCity se revela importante, na
medida em “que as pessoas têm
conhecimento e acesso, mesmo
à distância, à informação do quotidiano da região”.
Em termos de pontos de atratividade, destacamos a Igreja Matriz, o Santuário de Nossa Senhora
do Fetal, as belas paisagens, a Pia
da Ovelha (zona de escalada) o
Buraco Roto por ser uma gruta que
já vai em cerca de mil metros de
exploração espeleológica. Paralelamente, a Junta de Freguesia tem
um projeto para a reconstrução de
uma casa antiga adquirida recentemente onde pretende criar espaços
para a venda dos produtos endógenos e, além disso, conta com a
colaboração de pessoas com um
grande espólio histórico que gostariam de oferecer à Junta e que
poderia ser exposto neste edifício.
Também o novo centro escolar foi
aberto há dois anos, sendo que a
escola antiga terá que respeitar a

traça original, mas é onde pretendem implementar um hostel, com
vista à promoção turística.
Para o futuro, continuar o trabalho que tem sido feito é a palavra
de ordem no que concerne, por
exemplo, às coletividades e à Feira
Medieval, que, segundo Horácio
Sousa, “merece continuidade. A
nossa atividade é em prol da população e fomentamos a partilha
de ideias e projetos para que, com
sinergias combinadas, conciliemos
a vontade da população com a
atratividade turística”, conclui.

