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Todos os anos a história é a mesma. Por ocasião do Natal, é 
comum vermos as ruas enfeitadas e até com música ambiente alu-
siva à quadra, as casas enchem-se de luzinhas que piscam à noite, 
fazem-se os presépios e abrem-se as carteiras para comprar os pre-
sentes. Também não é novidade, porque todos os anos se ouve falar 
no mesmo, que devíamos ser menos consumistas e dar importância 
a outras coisas nesta época do ano. Mas não sejamos hipócritas. 
Todos gostamos de dar e receber presentes no Natal. É um gesto 
de amizade, de atenção e de carinho para com o outro. Sim. Até 
aqui tudo bem. O pior é quando se faz desta azáfama a parte mais 
importante do mês de Dezembro. 

Posto isto, apraz-me lançar um pequeno desafio. Quem tiver possibilidade, obviamente que dê presentes. Contudo, se ousássemos 
ser presente neste Natal e durante todo o ano? E como posso eu ser presente? Através de uma grande disponibilidade interior, ousar 
dar-me ao outro, sendo mais compreensivo, mais solidário, mais atento às suas necessidades, mais ouvinte, tornando-me presente 
de amizade, de amor, de partilha. E se ousássemos, ao mesmo tempo, estar presente neste Natal e durante todo o ano? Através da 
nossa disponibilidade física, gastar o tempo com e para o outro, movendo-nos do nosso comodismo e egoísmo para permanecer junto 
daquele que sente a necessidade da nossa presença, que sente a falta da nossa companhia. Estar presente é capaz de ser uma das mais 
belas formas de expressar tudo o que de melhor temos em nós.

Façamos destes desafios um propósito para o novo ano. Permitamos que essas luzinhas que acendemos no Natal não percam o 
brilho nem se extingam a cada dia que passa. Sejamos esperança neste mundo que tanto precisa de paz e de amor.
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Clínica
Dra. Dorita

CONSULTAS DE MEDICINA DENTÁRIA
ACORDOS COM CHEQUE DENTISTA

3 Dentísteria (restaurações dentárias)
3 Endodontia (desvitalizações dentárias)
3 Exodontia (extracções dentárias)
3 Higiene Oral (destartarizações)
3 Prótese Removível (acrílicas e esqueléticas)
3 Prótese Fixa (coroas, pontes, etc.)
3 Ortodontia (aparelhos de correcção
    dentária - fixos e removíveis)
3 Implantes

Rua Principal n.º 20 A - RIO DE COUROS
(a 600 mt da farmácia, em direcção a Caxarias)

Marque já a sua consulta:
249 550 269 / 916 026 872

Horário: Terça a Sexta: 9h30m-12h30m e
                                         das 14h30m-19h30m
                Sábado: 9h-14h

Telef./Fax: 249 575 648 - CASAL RIBEIRO
2435-522 Rio de CouRos (ourém)

Fabrico diário de pastelaria variada, Bolos
de Casamento, Baptizado e Aniversário.

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA
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Ainda que tenha sido a 6 de dezembro de 1993 a sua fundação, foi o dia 8 o escolhido para a comemoração das Bo-
das de Prata desta instituição, data marcada pelo 12º ano do falecimento da sua primeira directora, dra. Maria Luísa dos 
santos Pereira, a qual foi homenageada nesta cerimónia.

Na presença do sr. Presidente do Município de ourém, Luis Albuquerque, de João Moura, Presidente da AMo, do 
Presidente da Junta da União de Freguesias, Abílio Rodrigues, do Bispo Emérito D. Serafim, do Pároco P. David Barrei-
rinhas e várias entidades convidadas ligadas à história deste centro social, pelas 15h00, foi descerrada, pelas mãos do 
Presidente da instituição, Filipe Janeiro, uma lápide comemorativa com as datas mais significativas e que, hoje, embeleza 
o jardim principal do Lar:

1995 - Centro de convívio
1996 - Serviço de apoio domiciliário e ATL 
1999 - Centro de acolhimento temporário
2000 - Centro de dia
2001 - Lar de idosos (1ª fase)
2006 - Lar de idosos (2ª fase)
2017 – POAPMC (Programa de Apoio às Pessoas Mais Carencia-

das), sendo esta a instituição coordenadora e mediadora 
na distribuição de alimentos a nível do concelho de ourém.

Aquando da homenagem à Dra. Luísa, foi solicitada a intervenção 
da sua filha Leonor, que em representação da família, lembrou a mãe 
como uma “pessoa que gostava de combater causas, sobretudo, 
sociais”. E aqueles que conheceram esta Mulher bem se recordam da sua entrega à causa pública e ao bem-comum na 
nossa terra. D. Serafim recordou-a como professora “lúcida no pensar e forte no agir”. O Rancho Folclórico “Os Campo-
neses”, agradeceu por, na qualidade de Madrinha do Rancho, lhe ter incutido a veia da tradição e da cultura e por lhe ter 
ensinado a caminhar por uma sociedade mais justa e mais solidária. E partilhou algumas das suas palavras: “A verdadeira 
satisfação advém não do que fazemos por nós próprios mas daquilo que fazemos pelos outros”.

O CSRF tem vindo a expandir-se, procurando fornecer novas respostas sociais ao seu público-alvo e prepara-se para 
iniciar a construção da primeira fase da unidade de cuidados continuados. Neste âmbito, Abílio Rodrigues reconheceu o 
Centro Social como grande empregador e salientou que a nova valência virá criar mais postos de trabalho que em muito 
contribuirão para o desenvolvimento económico local. 

João Moura, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de ourém, na sua intervenção, teceu elogios a to-
dos os colaboradores e órgãos sociais que fizeram e fazem parte da instituição, lembrando que “esta casa nasceu para 
servir e fazer o bem, para acolher, para prestar serviços a quem mais precisa”.

Luís Albuquerque, após ter dado os parabéns a Filipe Janeiro, também enfatizou a bravura de Maria Luísa Pereira e do 
actual presidente, por terem iniciado este projecto há 25 anos, destacando todo o trabalho em prol do desenvolvimento 
da Ribeira do Fárrio.  

o CsRF orgulha-se de ser uma referência na prestação de cuidados, na formação e na dinamização da freguesia e 
das suas gentes. O seu principal objectivo tem sido, ao longo dos anos, o de estar atento às necessidades da população 
e o de ter um papel social activo, indo ao encontro das carências das pessoas, contribuindo, de uma forma decisiva, para 
o bom nome da freguesia e para o bem-estar de cada um daqueles que confiam nos cuidados e serviços que presta.

Depois desta cerimónia, seguiu-se um lanche convívio e o cantar dos parabéns à instituição. 

O Presidente e a Direcção agradecem a todos os que estiveram presentes, 
por celebrarem este marco importante na nossa história.

E um agradecimento especial aos escuteiros do Fárrio por nos ajudarem durante o evento.

TIvEMOS UMA vISITA
No dia 18 de dezembro, o centro social recebeu uma visita agradável, um grupo, composto por oito elementos, de 

escuteiros do Fárrio. Estes vieram para conviver com os nossos idosos e com 
as crianças que se encontram no CAT (centro de acolhimento temporário).

o dia foi dividido de manhã com os idosos e a tarde com as crianças. o 
contacto com idosos foi feito através de troca de saberes, com músicas, dan-
ças, jogos de cartas. Mas estes também estiveram a colaborar com as nossas 
auxiliares a fazer pequenas tarefas.

À tarde encontraram-se com as crianças, e com estas o contacto foi feito 
através de jogos lúdicos, lancharam com eles, e queremos agradecer os pre-
sentes que os escuteiros trouxeram para os meninos. 

o presidente e a direção agradecem a visita, e esperamos que se repita mais 
vezes.

Centro SoCial da ribeira do Fárrio
25 anos de história assinalados com homenagem

Equipamentos Hoteleiros e Electrodomésticos, Lda.

COMÉRCIO E REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS | AR CONDICIONADO

Rua Principal, 7 | Camarões | 2435-502 Ribeira do Fárrio | Ourém
Tel./Fax: 249 551 868 | Tlm. 918 927 627

Gerente: Arménio Filipe Neves Pereira
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Jantar de natal da Junta de Freguesia
No dia 8 de dezembro, à semelhança os anos anteriores, o Executivo da Junta de Freguesia promoveu um jantar con-

vívio para todos os funcionários, membros do Executivo e Assembleia de Freguesia, bem como para os seus familiares. 
A Câmara Municipal de 

ourém fez-se represen-
tar pelo Vereador Rui Vital. 
Este ano o jantar decorreu 
no restaurante Agroal e teve 
a presença de cerca de 60 
pessoas entre adultos e 
crianças.

Mantendo a tradição, to-
das as crianças presentes 
receberam uma lembrança, 
tradição que este ano foi 
também alargada a todos 
os funcionários da Autarquia 
bem como aos membros da 
Assembleia de Freguesia.

sessão ordinária de aSSembleia de FregueSia
Decorreu no dia 6 de dezembro, a Sessão Ordinária de Assembleia de Freguesia de Dezembro. Esta Sessão decorreu 

na sala de reuniões do Fárrio mantendo assim o sistema de rotatividade das sessões pelas três freguesias extintas.
Esta foi a última sessão do ano e é geralmente destinada, entre outros assuntos, para a aprovação do Orçamento do 

ao de 2019 que prevê uma receita e despesa total de 689.895,00€.
Este valor deve-se em grande parte ao concurso de requalificação para Praça do Peixe, que terá um custo de aproxi-

madamente 400.000,00€, comparticipados em 300.000,00€ pelo Turismo de Portugal e 70.000,00€ pela Câmara Munici-
pal de ourém, sendo o resto suportado pela Junta de Freguesia.

Foi ainda aprovado o Mapa de Pessoal da junta para o ano de 2019 onde está previsto a abertura de concurso para 
contratação de seis assistentes operacionais a termo certo.

derrame de árvoreS de
grande porte

devido ao perigo que representava para quem circulava na es-
trada Principal, junto à Igreja da Freixianda, a Junta de Freguesia 
solicitou à Proteção Civil uma intervenção no eucalipto de grande 
porte aí existente.

Devido ao tamanho do mesmo e à complexidade da interven-
ção, esta passou para a responsabilidade do comando distrital de 
Proteção Civil que decidiu contratar uma empresa especializada 
para levar a cabo a sua poda.

Os trabalhos foram realizados nos últimos dias do ano.

Entregue na junta as suas fotos e notícias para publicação
gratuita no “Ribeira Verde”

FLORISTA
ROSA D’OURO

FLORES E PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS
ARRANJOS FLORAIS PARA CASAMENTOS, IGREJAS,

RAMOS DE NOIVA, PALMAS, COROAS...

RUA PRINCIPAL, 30  - 2435-285 FREIXIANDA
TELef. 249 550 094 - TLM. 938 377 830

CARNES FRESCAS
E ENCHIDOS

Rua D. Afonso Henriques, 5
2435-278 FREIXIANDA (Ourém)

Telef. 249 550 978 - Tlm. 967 808 121

Talho PINTO
de: Paulo Jorge Caixinha Pinto Aldeano

 JOSICLIMA
Ar Condicionado e Ventilação

Desumidificação e Purificadores de Ar
Assistência e Manutenção

José Pereira
sÓCio GeReNTe

Tel./Fax: 219 940 362 - Tlm.: 966 490 412
Rua das Flores, B.o das Maroitas, Lote 76

2695-650 S. JOÃO DA TALHA



FeSta da entrega da bíblia
No dia 16 de de-

zembro, as quatro 
crianças que frequen-
tam o 4º ano recebe-
ram a Bíblia durante a 
celebração da missa 
dominical.

No ofertório, cada 
mãe levou até ao al-
tar uma Bíblia, a qual 
depois o Padre david 
Barreirinhas entregou 
às crianças, recomen-
dando que a lessem.

Como sinal de respeito pela Palavra de deus, as crianças aceitaram o 
desafio de beijarem o Livro depositado nas suas mãos. No final, entoaram 
de forma viva e entusiasta “Fala senhor pela Bíblia”.

bÊnCÃo daS grávidaS
No 08 de dezembro, dia da imaculada Conceição, teve lugar a cele-

bração interparoquial da Bênção das Grávidas na Igreja Paroquial de Rio 
de Couros. Foram desafiadas todas as grávidas a participarem para que 
pudessem pedir, de forma simples, mas sentida, a bênção de deus para 
elas próprias e para os filhos que trazem no seu seio.

A gravidez é um 
momento significa-
tivo na vida de uma 
pessoa, tanto da mãe 
que traz a criança no 
seu ventre, como do 
seu filho ou da sua 
filha, pequenino, mas 
que tem já consigo a 
dignidade e o direito 
de qualquer ser hu-
mano, e também do 
pai, a quem incumbe 
o dever e a missão de 

acompanhar, proteger e apoiar a sua família, de modo particular nesta 
ocasião.

Por esse motivo, faz todo o sentido que se assinale esta fase da vida 
e este dia especial olhando para deus, procurando descobrir os seus 
desígnios e a sua vontade, abrindo o coração ao dom da vida.

FeSta da luz
Na noite do dia 24 de No-

vembro, as crianças do 3º da 
catequese de Rio de Couros, 
Formigais e Ribeira do Fárrio 
celebraram, durante a missa 
vespertina na Igreja da Mata 
do Fárrio, a Festa da Luz. 

Parte desta eucaristia é ce-
lebrada às escuras e o Padre 
David explicou às crianças que 
Jesus Cristo é a Luz do mundo 

e sem ela não vemos o nosso caminho. ele é o brilho e a felicidade na 
nossa vida. 

1 de noVemBro
“Ó tia dá bolinHo?”

No dia de Todos os santos, as crianças 
das nossas aldeias percorreram as ruas, 
durante a manhã, clamando “ó Tia dá boli-
nho em louvor de todos os santinhos”.  

As “Tias”, de forma generosa e gratui-
ta, lá foram enchendo as saquitas de pano 
preparadas a rigor para o efeito.

esta tradição do dia 1 de Novembro 
celebra a vida, a partilha e a solidarieda-
de, proporcionando às nossas crianças 
um saudável convívio entre diferentes ge-
rações. 
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ConCerto de natal na Freixianda
No dia 16 de dezembro, a Igreja Matriz da Freixianda encheu para assistir ao concerto de Natal do Coro e Orquestra 

de Sopros da Ourearte, escola de música de Ourém.
o Concerto teve uma primeira parte com a atuação das 

crianças da escola da Freixianda, que frequentam as au-
las de música dessa escola desde setembro.

Logo de seguida, houve a atuação do coro e da or-
questra de sopros. No final, o responsável da Ourearte 
referiu que este era o primeiro de três concertos e que já 
há algum tempo que a escola tinha intenção de fazer um 
concerto na Freixianda. destacou ainda o facto de esta-
rem matriculados no primeiro ano de aulas de música 16 
crianças da escola eB 2, 3 da Freixianda.

Quem também marcou presença neste evento foi o Ve-
reador Rui Vital, em representação da Câmara Municipal 
de ourém, que também dirigiu algumas palavras a todos 
os presentes.
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FeSta da Sagrada Família
FeSta daS FamíliaS JubilareS

No dia 30 de dezembro, celebrou-se na nossa 
paróquia a Festa da Sagrada Família e a Festa 
das Famílias Jubilares, com a presença em lugar 
de destaque daqueles que celebraram o seu matri-
mónio este ano e daqueles que o fizeram há 25 e 
50 anos. esta celebração também foi momento de 
acção de graças pelos momentos vividos durante o 
ano que termina e, por essa razão, foram convida-
dos os autarcas e os dirigentes associativos.

Aqui ficam as palavras lidas durante a admoni-
ção inicial, que tão bem traduzem o espírito vivido 
nesta Festa:

“É com muita alegria que nos reunimos nesta 
manhã, cheia de júbilo natalício, porque Deus fez-se 
um de nós, deus veio partilhar da nossa vida. No dia 
de Natal, contemplávamos aquele Menino nascido 
em Belém, vendo Nele a luz e a vida de deus. 

Hoje, contemplamos este Menino como membro de uma família humana como as nossas, com Maria e José que O 
cuidam com muito carinho e O ajudam a iniciar o seu caminho neste mundo. Celebramos e recordamos, hoje, a Sagrada 
Família, Jesus, Maria e José e rezamos também pelas nossas famílias e por todas as famílias do mundo, cada uma com 
as suas alegrias, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades e com as suas esperanças, hoje aqui especialmente 
representadas pelos casais que celebraram o seu matrimónio este ano e pelos que o fizeram há vinte cinco e cinquenta 
anos na paróquia da Ribeira do Fárrio.

Fazemos desta celebração momento de acção de graças pelo ano que vivemos e que dentro de poucas horas termi-
na. Fazemo-lo orgulhosos do passado e com um desejo grande de 
contribuirmos para um futuro coroado de sucesso do qual os vindou-
ros também se possam orgulhar”.

Durante a celebração, o Padre David Barreirinhas procedeu à 
Bênção das Famílias e, no final, foi feita uma Oração de Acção de 
Graças com a colaboração do sr. Presidente da Junta da união de 
Freguesias, do sr. Presidente da Assembleia-Geral, dos Presidentes 
dos Jovens sem Fronteiras, Rancho e Gruder e pelo Chefe dos es-
cuteiros.

Após ter sido entregue a cada família jubilar uma Pagela da Sa-
grada Família, com uma oração, seguiu-se um Porto de Honra na 
sala de Reuniões.

esta Festa foi realizada nos mesmos moldes nas paróquias de Rio 
de Couros às 10h00 e em Formigais, às 11h30.



Há vinte e cinco anos nesta paróquia, impulsionados pelo 
Espírito Santo, um grupo de jovens abraçou o desejo de ser 
um rosto da missão.

Ao longo destes 25 anos, com muitos altos e baixos, fo-
mos sobrevivendo, e assim celebrámos no passado dia 8 de 
dezembro de 2018 o nosso 25º aniversário, com a Celebra-
ção da eucaristia, dando graças a deus por esta etapa, pelos 
momentos de partilha, união e amizade que vivemos neste 
grupo, pelas vivências e crescimento que fomos vivendo e dar 
graças também pela vida de todos aqueles os que fazem par-
te desta longa caminhada ao longo destes vinte e cinco anos.

A preparação para esta grande festa foi feita com algumas 
semanas de antecedência! Pela data que se celebrava era 
importante que todos aqueles que fazem parte desta história 
estivessem presentes e fizessem parte não só da festa mas 
também da organização da mesma. “Velhos” e novos mem-
bros do grupo deram a cara por esta iniciativa, juntámo-nos 
e preparámos as celebrações, recordámos velhos tempos e 
amigos que se calhar já não víamos há algum tempo.

Fizemos a festa em dois momentos, o primeiro na Vigília 
de Oração que realizámos na igreja paroquial, no dia 1 de 
Dezembro à noite, onde juntamente com a comunidade, com 
antigos e atuais membros do grupo, com a presença de ou-

tros grupos JsF desta região e ainda com a presença do 
Pe. David Barreirinhas falámos sobre o Amor, tema que 
acabaria por ser o mote para a celebração das nossas Bo-
das de Prata, a que chamamos de Bodas de Amor.

No dia 8 de dezembro celebrámos a Eucaristia, presi-
dida pelo Pe.Vitor e pelo Pe. david, onde em “família JsF” 
recordámos estes 25 anos de caminhada e sentimos que 
somos apenas uma pequena peça nesta já longa caminha-
da!

Após a eucaristia seguiu-se o almoço partilhado com

a comunidade, no salão da junta de freguesia, e antes de 
cortarmos o bolo, ainda tivemos tempo de ver um pequeno 
vídeo que contou a história deste grupo de Jovens sem 
Fronteiras, nesta sua caminhada de 25 anos.

Aproveitamos para agradecer a todos os que estiveram 
presentes e colaboraram na realização das várias ativida-
des que fomos realizando, bem como a todas as pessoas 
que deram donativos para ajudar às despesas da nossa 
festa. obrigada!
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ConCerto de natal na
igreJa do Fárrio

A Igreja Paroquial da Ribeira do Fárrio foi o palco para uma 
tarde cantada e encantada, no dia 23 de dezembro. A catequese 
encetou, pela segunda vez, um concerto de Natal, maravilhando 
os presentes. durante cerca de uma hora, as crianças e ado-
lescentes, com a ajuda dos seus catequistas e equipa de pais, 
proporcionaram um verdadeiro ambiente natalício ao cantarem 
quinze canções alusivas à época. 

Após desejarem um Feliz Natal a todos, vivido com muito amor 
e muita paz, seguiu-se um lanche convívio no adro da igreja.

por andreia gonçalves



SECÇÃO DE FUTSAL

os meses de novembro e dezembro marcaram a continuação dos campeonatos distritais das 
nossas equipas de Séniores, Juvenis e Benjamins. As nossas equipas de Séniores e Juvenis en-
traram em ação na Taça distrital.

 A equipa sénior nos meses de novem-
bro e dezembro realizou 4 jogos para o

campeonato, saindo derrotada frente ao 1º e 2º Classificado 
respetivamente apesar da boa réplica ( 4-7 perante o CAsV, 1-3 
diante do Coruche), obteve 1 empate ( 3-3 perante a Casa do 
Benfica de Ourém) e 1 vitória ( 5-10 Cartaxense ).

Na Taça jogada a duas mãos foi eliminada pelo CASV. No pri-
meiro jogo, em casa, esteve a vencer por 2-1 até perto do final 
do jogo mas 10 minutos desastrosos deitaram tudo a perder ( 
GRUDER 2-7 CASV ), na 2º mão já sem grandes hipóteses saiu 
derrotada por 5-3.

Neste momento, encontra-se no 3º lugar a apenas 2 pontos 
do 1º lugar, num campeonato onde 2 pontos separam o 1º do 5º 
Classificado, sendo o próximo jogo dia 06 de Janeiro às 17h na 
Freixianda, frente aos empregados do Comércio.    

os Juvenis nos meses de novembro e dezembro realizaram 
5 jogos para o campeonato, tendo obtido 3 vitórias ( 2-4 frente 
à Laranja Mecânica, 3-1 perante o Casal do Grilo, 0-8 diante do 
Núcleo Sportinguista de Torres Novas) e 2 derrotas ( 2-3 frente ao 
Cd os Patos, 4-3 diante do Ferreira do Zêzere ).

Na Taça Distrital jogada a duas mãos, acabou por cair perante 
o  Fátima depois de uma derrota por 3-1 em Fátima, no 2º jogo 
tentou a reviravolta mas acabou por sair derrotada por 0-3.

Neste momento, encontra-se no 3º lugar da Série Norte já 
sem possibilidade de chegar ao primeiro lugar da série, sendo o 
próximo jogo no dia 06 de Janeiro na Freixianda às 19:30h frente 
ao atual líder da Série o Fátima.

Os Benjamins nos meses de novembro e dezembro realiza-
ram 6 jogos para o campeonato, tendo obtido 4 vitórias (4-2 fren-
te à Casa do Benfica da Golegã, 8-2 diante do Alcobertas, 0-1 
perante o santarém “B” e 2-7 frente ao Alcobertas) 1 empate 3-3 
em Torres Novas diante do atual lider da Série, Laranja Mecâ-
nica e 1 derrota ( 4-0 perante a Casa do Benfica da Golegã) num jogo muito mal conseguido da nossa equipa. Neste 
momento, encontra-se no 2º lugar da Série Norte a 4 pontos do 1º Classificado, mas com um jogo em atraso, mantendo 
assim todas as hipóteses em aberto de chegar ao 1º lugar da Série num campeonato jogado a 4 voltas, sendo o próximo 
jogo no dia 06 de Janeiro às 15h na Freixianda frente ao Santarém “B“.

 Por fim destacar os nossos escalões de Babys, Petizes e Traquinas que continuam a realizar os seus treinos, de forma 
a preparar os primeiros jogos que estão cada vez mais próximos.
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NOTÍCIAS DO GRUDER
por Flávio Simões

Jantar de natal dos
bombeiroS

No dia 07 de dezembro, a Liga de Amigos da secção de Bombei-
ros da Freixianda realizou o seu jantar de Natal. Estiveram presentes 
o Vereador da Câmara Municipal de ourém, Rui Vital, o Presidente 
de Assembleia Municipal, João Moura, e os Membros do executivo 
da Junta, Abílio Rodrigues, Jorge santos e Paulo Nunes.
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FeSta de natal do Centro eSColar de Freixianda
por Humberto piedade

Alegria, companheirismo, lindas cantigas e muita animação, marcaram a festa de Natal do Centro escolar de Freixianda.
este evento é resultado do empenho de todos os docentes e Auxiliares, da direção da Associação de Pais e encar-

regados de educação, da Autarquia e da Coordenação do Centro escolar. Com a união de todos se conseguiu  cumprir, 
uma vez mais, a salutar tradição de partilhar com toda a comunidade educativa, mas em particular com as famílias, o 
trabalho e as vivências escolares. uma vez mais a sala foi muito pequena para todos os que quiseram estar presentes.

Todas as turmas da Pré e do 1º CeB quiseram apresentar os seus trabalhos. Pela primeira vez, uma turma do 2º Ciclo 
colaborou apresentando três danças do folclore regional.

A Associação de Pais e encarregados de educação procedeu ao sorteio das rifas; foram apresentados os vencedores 
do concurso de presépios e finalmente chegou o tão aguardado Pai Natal! 

A festa prosseguiu com um monumental jantar partilhado.

Resultados do concurso de presépios:

u No dia 11 de novembro, faleceu Ana Gonçal-
ves, das Parcerias, de 87 anos;
u No dia 08 de novembro, faleceu Maria Emília 

Inácio, do Casal da sobreira, de 90 anos;
u No dia 20 de novembro, faleceu Marie Thérè-

se da Silva Henriques Cavadas Lachat, da Lagoa 
do Grou, com 67 anos;
u No dia 29 de novembro, faleceu Abílio Rosa 

Marques, do Casal Pinheiro, de 81 anos;
u No dia 15 de dezembro, faleceu Leopoldi-

no Gameiro Rodrigues, do Casal Pinheiro, de 64 
anos;
u No dia 19 de dezembro, faleceu Isaura Maria 

Rosa, da Ramalheira, de 80 anos;

1.º CLAssiFiCAdo:
GUILHERME CANHA

2.º CLAssiFiCAdo:
INêS E MATEUS RAIMUNDO

3.º CLAssiFiCAdo:
MARTIM SIMõES

almoço de Convívio em
Formigais

por Humberto piedade

No passado dia 25 de novembro, realizou-se na paróquia de 
Formigais um almoço convívio, onde a ementa foi sopa do cozido, 
cozido à portuguesa e, para sobremesa, tivemos pudim e salada de 
fruta. Para aconchegar o estômago ainda tivemos café e filhoses. 

Queremos agradecer a todos os que participaram, desde aque-
les que ajudaram na cozinha como aqueles que compareceram 
para almoçar. 

Foram umas horas bem passadas e esperamos que estes almo-
ços se repitam mais vezes.

ÓBITOS
FREIXIANDA RIBEIRA DO FÁRRIO

u No dia 09 de novembro, faleceu Paulo José Carvalho da 
Reca, de 49 anos;

u No dia 01 de 
dezembro, faleceu 
Maria Isabel do 
Rosário Gonçal-
ves, dos Camarões, 
de 53 anos;

u No dia 16 de 
novembro, faleceu 
Carlos Barros Lou-
renço Santo, do 
Vale da Meda, de 73 
anos;

u No dia 16 de 
dezembro, faleceu 
Júlia da Conceição 
Pereira, do Ladei-
ra do Fárrio, de 83 
anos.
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Diferenças entre eczema atópico e de contacto alérgico
o eczema atópico e de contacto alérgico são duas patologias comuns que afectam a pele. 

Eczema atópico, o que é?
É uma doença inflamatória crónica prevalente, muito frequente 

na infância, tendo um grande impacto na vida dos doentes e fa-
miliares. Na maioria das situações, o eczema atópico desaparece 
nos primeiros anos de vida, contudo este também se pode mani-
festar na idade adulta.

este tipo de patologia tem causas multifactoriais, intervindo 
factores genéticos (filhos de pais com dermatite atópica, asma, 
renite alérgica, asma têm maior probabilidade), alterações do sis-
tema imunitário e alterações da barreira cutânea. 

Sintomas:
Destacam-se pele seca e áspera, comichão, placas vermelhas 

e crostas, localizadas maioritariamente no rosto, pescoço e pregas, joelhos e cotovelos, mas também nas mãos e pálpe-
bras. o calor e a transpiração podem agravar todos os sintomas. 

Eczema de contacto alérgico, o que é?
É uma reacção inflamatória da pele provocada pela exposição, primária ou crónica, a produtos ou substâncias, tais 

como cosméticos, perfumes, tintas de cabelo, sabões, detergentes e materiais como cintos, relógios, entre outros. 

Sintomas:
Podem destacar-se vermelhidão, inchaço, comichão, vesiculas ou bolhas que normalmente se encontram localizadas 

no local de contacto. A pele pode ficar mais espessa. 

Diagnóstico destes eczemas:
É feito através da idade, a localização das lesões, história pessoal e familiar de alergias, bem como hábitos de lazer 

e actividade profissional. Poderão ainda realizar-se testes com exposição a determinados alérgenos para identificar os 
produtos a pele reage. 

Tratamento:
No caso do eczema atópico a pele deve ser intensamente hidratada com produtos emolientes, os banhos deverão ser 

com água morna e com produtos sem cheiro, utilizar roupa preferencialmente de algodão. Os médicos poderão prescre-
ver corticóides, anti-histamínicos, antibióticos e imunomodeladores.   

Na situação do eczema de contacto alérgico deverá evitar-se o contacto com agente activador da reacção. O médico 
poderá prescrever medicação para alívio da sintomatologia. É importante salientar que nenhuma destas patologias é 
contagiosa.

Pela sua saúde
por Carla Marques Eczema Atópico e de Contacto Alérgico

FeSta de natal do ranCHo 
lírioS do nabÃo

A Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão promo-
veu no dia 15 de dezembro o seu habitual jantar de Natal.

Neste jantar marcaram presença o Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de ourém, o sr. Vereador Rui Vital, bem 
como Paulo Nunes e Jorge santos, que representaram o 
executivo da Junta de Freguesia, e tiveram oportunidade 
de visitar as instalações da Associação recentemente re-
qualificadas.

Durante o jantar houve animação musical, com a pre-
sença de acordeonistas e da Madrinha do Rancho Lelita.



o iX encontro Mundial das Famílias teve lugar em dublin, irlanda, 
nos espaços do RDS (Royal Dublin Society) de 21 a 26 de Agosto de 
2018 e foi centrado na exortação Apostólica Amoris Laetitia do Papa 
Francisco, com um tema próprio “o evangelho da Família: alegria para 
o mundo”.

Participaram milhares de famílias, vindas de 114 países. de Portugal 
estiveram 99 participantes: 7 da diocese do Algarve, 25 da diocese 
de Lisboa, 40 da Diocese de Leiria-Fátima e 27 da Diocese do Porto, 
incluindo um Bispo e cinco sacerdotes.

Havia grandes tendas para crianças e jovens, com programas de 
entretenimento e de formação para todos, com uma frequência diária 
de cerca de 1.500.

Durante o encontro foi reflectida a Amoris Laetitia, através da apre-
sentação de 65 conferências e de dezenas de testemunhos, que abor-
daram temas diversos, mas todos eles relacionados com a vida da fa-
mília nos seus diferentes contextos, aspectos e vivências.

O primeiro dia foi dedicado à Família e à Fé, o segundo à Família e 
ao Amor e o terceiro à Família e à Esperança. No seu decurso afirmou-
se a força e a beleza da família, a sua vocação e missão na Igreja e na 
sociedade e os testemunhos apresentados evidenciaram que a família
é uma boa nova para o mundo, um lugar e um sinal de amor, de vida e de esperança.

O Festival das Famílias, no dia 25, organizada no Kroke Park, o terceiro maior estádio da Europa, foi um momento ex-
traordinário de beleza e de calor humano que atingiu o auge com a entrada e as palavras dirigidas pelo Papa Francisco.

Com a Missa, no Phoenix Park, presidida pelo Papa, no dia 26, encerrou-se este iX encontro Mundial das Famílias em 
que participaram mais de 450.000 pessoas. 

O grande objectivo deste Encontro foi a redescoberta da alegria da mensagem cristã do matrimónio sem esquecer o 
papel da Igreja na sua missão de apoiar, animar e acompanhar as famílias nas suas fragilidades, ajudando-as a discernir 
os caminhos que, em cada momento, o senhor lhes oferece, para que o encontro com Cristo aconteça.

Nos intervalos tivemos a oportunidades de diálogo com participantes de vários países da Europa, do Brasil, da Amé-
rica Central e até de Macau. Foi muito estimulante sentir o pulsar da Igreja de Deus, patente nos participantes deste IX 
encontro Mundial das Famílias, onde houve lugar para a formação, a partilha, a oração e para a expressão da mesma fé 
no senhor Ressuscitado.

Pediu-nos o Papa Francisco que levássemos para casa a alegria e a esperança e que nos esforçássemos por realizar o 
sonho de deus para a inteira família humana: “o sonho da unidade, da harmonia e da paz nas famílias e no mundo, fruto 
da fidelidade, do perdão e da reconciliação que Ele nos doou em Cristo”.

O próximo Encontro Mundial das Famílias ficou marcado para 2021, em Roma.
Manuel Marques
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ix enContro mundial
daS FamíliaS

NACSPORT

CENTRO COMERCIAL FREIXIANDA, Loja 2
 249 551437 (e Fax)

 Rua d. Afonso Henriques
2435-278 FREIXIANDA

A sua CASA DE DESPORTO, com as
principais Marcas Internacionais.

De: Armindo Ribeiro de Oliveira

CAJARANA

Talho Entroncamento - Telef. 249 717 644
Resid. Mata do Fárrio

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS

Rua D. Afonso Henriques
Centro Comercial, Lojas 11 e 12
2435-278 Freixianda (Ourém)

E-mail: mail@freixicontages.com  
Tels.: 249551711 / 913231109 - Fax: 249550102 

Website: http://www.freixicontages.com 
facebook: http://fb.me/Freixicontages



ii enContro de renault expreSS
Pela segunda vez, no dia 8 de dezembro, um grupo de amigos proprietários de carrinhas Renault Express juntaram-se 

para um passeio.
A concentração estava marcada no Largo da Feira, 

na Freixianda, para as 8h00 onde compareceram 29 
máquinas e mais de 50 pessoas.

Às 9h00 tomaram o pequeno almoço e por volta 
das 9h30 seguiram em direção à Avanteira (Pelmá) e 
dai até ao Fárrio com passagem pela Aldeia da Serra 
e Cumeada.

No Fárrio houve tempo para um café e um pastel de 
nata e os amantes das Express lá seguiram em direção 
ao Parque de Merendas da Amieira onde os esperava 
um reforço alimentar.

depois do estômago aconchegado continuaram 
até ao Olival onde fizeram uma breve paragem no Par-
que de Merendas daquela localidade e seguiram para o Parque de Lazer da Freixianda. Já na Freixianda e como a hora 
de almoço se aproximava tomaram os aperitivos. O passeio terminou com o almoço, o tradicional Cozido à Portuguesa, 
servido no salão de Festas da Paróquia da Freixianda.
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parábola do Joaquim e da luíSa
“Minha filha, tenho de te procurar um aconchego em que te sintas bem (…) Levanta-te, perfuma-te, põe os teus me-

lhores vestidos e desce à eira (…) Quando Booz se for deitar, observa o lugar em que ele dorme. Então entra, levanta a 
manta com que ele cobre os pés e deita-te; ele mesmo te dirá aquilo que deves fazer.” (Rt 3, 1-4)

Era à hora da sesta. Os raios de sol reverberavam na cal branca das paredes, e a cegarrega das cigarras atordoava 
os ares. Joaquim comera bem e bebera melhor e “o seu coração ficara bem-disposto”. Na frescura do alpendre da eira, 
de tronco nu, enxotava as moscas que lhe perturbavam o sono. Luísa “aproximou-se de mansinho, afastou a manta que 
lhe cobria os pés, deitou-se a seu lado” e fez-se aquilo que devia ser feito: Luísa conheceu Joaquim, e Joaquim conheceu 
Luísa.

Passados nove meses, à sombra das oliveiras da Pexigueira, nasceu um menino a quem deram o nome de Joaquim, 
e que era a carinha chapada do pai.   

“Eis por que vos falo em parábolas: assim, vedes sem ver, e ouvis sem ouvir nem compreender.” (Mt 13,13)


