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O sonho de viver num mundo diferente, onde todos se amem e se ajudem, onde 
abunde a paz e a caridade, onde a guerra e a violência não sejam uma constante ameaça, 
parece cada vez mais longínquo de alcançar. Lamentavelmente, todos os dias somos 
bombardeados com notícias de novos conflitos movidos por interesses pessoais e po-
líticos, qual fome de poder. Depois, entram-nos também pelos olhos e pelos ouvidos 
notícias de todos os tipos de violência. Parece estar na moda a violência doméstica, a 
violência sexual, a violência física e emocional. Há abusos que bradam verdadeiramente 
aos céus, vindos de quem menos se espera, vindos de gentes com princípios e com con-
vicções. E quanto mais se noticiam estes factos, mais eles acontecem e geram bolas de 
neve sem fim. 

Olhando à nossa volta, que concluir perante este cenário? É, então, mais fácil lamen-
tar e condenar o mundo de hoje, do que ser capaz de assumir a diferença. Basta pensar numa simples situação: como não responder, 
por exemplo, à violência com a mesma moeda se me assiste o direito de defesa? Olho por olho, dente por dente? Há quem aja assim, 
mas nós não o podemos fazer. Nós, pessoas com valores e com princípios e com convicções assumidas, não somos seres anémicos! 
Não podemos actuar conforme nos dá jeito. Nós, pessoas com valores e com princípios e com convicções assumidas, não nos podemos 
encolher e muito menos envergonhar, quando chamados a dar testemunho do que somos. Eu não mato, eu não roubo, eu não bato 
em ninguém. Há tantas formas de matar, roubar e exercer violência sobre o outro…Procuremos uma vida cada vez mais coerente com 
os valores que professamos.

O sonho de viver num mundo melhor não se pode perder. Continua a ser alimentado pela esperança de um prado florido, mesmo 
com a existência de cardos. Deixemo-nos de lamentações e de condenações. Sejamos apenas gente capaz de ser diferente dos cardos, 
gente capaz de encher o mundo, o nosso, com bonitas e perfumadas flores.
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PORQUE É MAIS FÁCIL LAMENTAR E

CONDENAR O MUNDO DE HOJE

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

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

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



REqUALIFICAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE
Já tiveram início as obras de requalificação 

do Mercado do Peixe, na Freixianda. Esta re-
qualificação era há muito aguardada por quem 
ali vende os seus produtos semanalmente, de-
vido à falta de condições do mesmo.

É uma obra com o apoio do Turismo de 
Portugal e do Município de Ourém, e que irá 
ascender os 300.000,00€ euros, no entanto, 
será ali criado um espaço digno para os ven-
dedores, mas também um salão multiusos que 
permitirá a realização de vários eventos cultu-
rais.

A estrutura do edifício centenário será man-
tida, serão substituídos o telhado e o chão, 
todas as divisões interiores serão removidas 
e serão aplicadas bancadas para os vendedo-
res.

Numa segunda fase, e uma vez que é um 
projeto com o apoio do Turismo de Portugal, 
será feita uma promoção turística da União 
das Freguesias. Será ali colocado um ecrã in-
terativo onde as pessoas poderão consultar todos os eventos da União das Freguesias, bem como os pontos de interesse 
que podem ser visitados com fotos e vídeos promocionais. Serão criados alguns roteiros turísticos para que, quem visita 
a Freixianda, possa facilmente escolher o que vai visitar. Está ainda incluída a criação de uma appmobile e a restruturação 
do website da Freguesia.

RIBEIRA VERDE
Página 3

REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL
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Crónica Social, por Liliana Antunes  

Dia 14 de fevereiro celebrou-se o dia dos namorados. Você sabe como surgiu este dia?  
Este dia tem origem no seculo III d.C., onde ainda governavam os romanos, existia um imperador de nome 

Cláudio II que para poder contar com mais soldados para a suas tropas proibiu que existissem casamentos. Mas 
como tudo existe sempre alguém contra, surgiu um sacerdote de nome Valentim realizando casamentos em 
segredo do imperador. Mas como já diz o ditado popular, a mentira tem perna curta, e o sacerdote foi descoberto 
e o imperador condenou a morte. Enquanto estava preso recebeu e enviou cartas, dando assim origem a troca de 
cartões ou presentes neste dia.  

O dia da sua morte foi a 14 de fevereiro no ano de 269, dando assim a existência da comemoração do dia dos 
namorados.   

Porém este dia simboliza mais que só o dia dos namorados, podemos ver este dia como o celebrar do amor, e 
este pode surgir de várias formas e feitios, o amor que temos pelos nossos amigos, pelos nossos filhos. Nos 
enquanto seres humanos precisamos de amar e ser amados para que nos ajude a sentir mais realizados na vida.  

Em conclusão, faça amor e não guerra.   
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Requalificação do Mercado do Peixe 
   Já tiveram início as obras de requalificação do Mercado do Peixe, 
na Freixianda. Esta requalificação era há muito aguardada por quem 
ali vende os seus produtos semanalmente, devido há falta de 
condições do mesmo. 
É uma obra com o apoio do Turismo de Portugal e do Município de 
Ourém, e que irá ascender os 300.000,00€ euros, no entanto, será ali 
criado um espaço digno para os vendedores, mas também um salão 
multiusos que permitirá a realização de vários eventos culturais. 
A estrutura do edifício centenário será mantida, serão substituídos o 
telhado e o chão, todas as divisões interiores serão removidas e serão 
aplicadas bancadas para os vendedores. 
Numa segunda fase, e uma vez que é um projeto com o apoio do 
Turismo de Portugal, será feita uma promoção turística da União das 
Freguesias. Será ali colocado um ecrã interativo onde as pessoas 
poderão consultar todos os eventos da União das Freguesias, bem como, os pontos de interesse que podem ser 
visitados com fotos e vídeos promocionais. Serão criados alguns roteiros turísticos para que quem visita Freixianda 
possa facilmente escolher o que vai visitar. Está ainda incluída a criação de uma appmobile e a restruturação do 
website da Freguesia. 
 

 
Rede Local de Intervenção Social 

A RLIS assenta no pressuposto de intervenção articulada e integrada entre as 
várias entidades do sector social e tem como objetivo, através do Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS, apoiar pessoas e famílias do 
Concelho de Ourém que se encontram em situação de vulnerabilidade, exclusão 
social ou de emergência social, promovendo a sua inserção social e comunitária. 
 
SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

O SAAS consiste num atendimento de primeira linha que responde eficazmente às situações de crise e/ou de 
emergência social bem como no acompanhamento social destinado a assegurar o apoio técnico, tendo em vista a 
prevenção e a resolução de problemas sociais. 
Atuará no concelho de Ourém e irá descentralizar os serviços de atendimento e acompanhamento social às 
diversas freguesias, aproximando-se o mais possível das populações. 
 
Objetivos do SAAS 

 Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequados a cada 
situação; 

 Apoiar em situações de vulnerabilidade social; 
 Prevenir situações de pobreza e de exclusão social; 
 Contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das competências das famílias, promovendo a sua 

autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social; 
 Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social; 
 Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional. 

 
Na Freixianda o atendimento faz-se mediante marcação prévia na Junta de Freguesia 
Horários de atendimento entre janeiro e junho de 2019: 
 

2019 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

HORÁRIO 14H - 16.30h 

  Calendário (dias) 

Freixianda, Ribeira do Fárrio e 
Formigais 

7.14, 21 4, 11, 18 4, 11, 18 1, 8, 15 6, 13, 20 3, 17 

 
(fonte: http://fagostinho.nersantsocial.pt/respostas-sociais/rlis/) 
 
 

Freixianda: 
 No dia 29 de janeiro faleceu Leonilde Gomes, de 

86 anos, do lugar da Charneca  
 No dia 21 de janeiro faleceu Joaquim pereira 

Gomes, de 66 anos, do lugar dos Abades; 
 No dia 23 de janeiro faleceu Manuel de Jesus 

Grilo, de 79 anos, do lugar da Ramalheira; 
 No dia 29 de janeiro faleceu Maria Laura Pereira 

de Oliveira Alves, de 56 anos, do lugar dos 
Besteiros; 

 No dia 01 de fevereiro faleceu José Pereira 
Serafim, de 80 anos, do lugar dos Abades; 

 No dia 05 de fevereiro faleceu Maria Jesus 
Lopes, de 85 anos, do lugar da Ramalheira; 

 No dia 07 de fevereiro faleceu Maria Edite 
Gomes Amaral da Silva, de 86 anos, do lugar de 
Aldeia Santa Teresa; 

 No dia 08 de fevereiro faleceu Manuel Ferraz de 
Oliveira, de 87 anos, do lugar da Lagoa do Grou; 

 No dia 15 de fevereiro faleceu Jacinto Neves 
Simões, de 84 anos, do lugar da Freixianda; 

 No dia 20 de fevereiro faleceu Arlinda 
Domingues de Deus Bastos e Silva, de 87 
anos, da Quinta da Alçada-Leiria; 

 No dia 20 de fevereiro faleceu Manuel Marques 
Vaz, de 73 anos, do lugar da Lagoa do Grou; 

 No dia 20 de fevereiro faleceu Adelino Simões 
António, de 69 anos, do lugar dos Besteiros; 

 No dia 19 de fevereiro faleceu Maria Alice da 
Silva Oliveira, de 90 anos, do lugar de Aldeia 
Santa Teresa; 

 No dia 22 de fevereiro faleceu Alice Inácio 
Francisco, de 85 anos, do lugar da Cumeada; 

 

São Jorge 
 No dia 07 de fevereiro faleceu Manuel Pereira 

Marques de 85 anos, do lugar das Parcerias; 
 No dia 20 de fevereiro faleceu António de Jesus 

Simões Freire, de 51 anos, natural de São Jorge, 
residente em França; 

 No dia 26 de fevereiro faleceu José da Silva 
Neves, de 83 anos, do lugar de Arneiro de Cima; 

 
Formigais 
 No dia 07 de janeiro faleceu Manuel Lopes 

Canuto, viúvo, de 80 anos, do lugar da Botelha. 
 No dia 30 de janeiro faleceu Joaquim da Silva, 

casado, de 91 anos, do lugar do Porto Velho  
 

Fárrio 
 No dia 22 de dezembro faleceu Joaquim Marques 

Isabel, de 58 anos, casado com Emília Gonçalves 
Simões Marques Isabel do lugar da Reca. 

 No dia 16 de janeiro faleceu Jacinto Lourenço 
Gonçalves, de 81 anos, casado com Alice de 
Jesus Marques, do lugar da Reca. Pai de 3 filhos 
e avô de 5 netos. 

 No dia 04 de fevereiro faleceu Maria de Jesus, de 
98 anos, do lugar do Valongo; 

 No dia 18 de fevereiro faleceu Maria da Silva, de 
106 anos, natural da Reca. Mãe de 9 filhos, 4 dos 
quais já falecidos e avó de 11 netos, 3 já falecidos, 
e 10 bisnetos; 

 No dia 23 de fevereiro faleceu Luís Filipe Pereira 
Marques, de 57 anos, solteiro, do lugar da Mata 
do Fárrio. 

 

As famílias agradecem a todas as pessoas que prestaram uma última homenagem aos seus entes 
queridos e os acompanharam até à sua última morada. 
 

Joaquim isabel 

Jacinto Gonçalves 
Maria Silva 

Luís Marques 

REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL
A RLIS assenta no pressuposto de intervenção articulada e integrada entre as várias entidades do sector social e tem 

como objetivo, através do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS, apoiar pessoas e famílias do Con-
celho de Ourém que se encontram em situação de vulnerabilidade, exclusão social ou de emergência social, promovendo 
a sua inserção social e comunitária.

SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
O SAAS consiste num atendimento de primeira linha que responde eficazmente às situações 

de crise e/ou de emergência social bem como no acompanhamento social destinado a assegu-
rar o apoio técnico, tendo em vista a prevenção e a resolução de problemas sociais.

Atuará no concelho de Ourém e irá descentralizar os serviços de atendimento e acompanha-
mento social às diversas freguesias, aproximando-se o mais possível das populações.

Objetivos do SAAS:
• Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais adequados a cada situação;
• Apoiar em situações de vulnerabilidade social;
• Prevenir situações de pobreza e de exclusão social;
• Contribuir para a aquisição e/ou fortalecimento das competências das famílias, promovendo a sua autonomia e for-

talecendo as redes de suporte familiar e social;
• Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social;
• Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional.

Na Freixianda o atendimento faz-se mediante marcação prévia na Junta de Freguesia
Horários de atendimento entre janeiro e junho de 2019:

(fonte: http://fagostinho.nersantsocial.pt/respostas-sociais/rlis/)
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“COMEÇAR jÁ AS LIMPEZAS 
DE MATO , PARA PREVENÇÃO 
DE INCêNDIO NO MINIFúNDIO

jÁ PARA PRÓXIMA éPOCA”

Este é o título de uma petição que foi lançada em 
2018 sobre a falta de apoio do Estado Central relativa-
mente a ações concretas de limpeza da floresta para a 
prevenção de incêndios florestais.

Esta petição surgiu na sequência da reprovação de 
muitas candidaturas de diversas autarquias das áreas de 
minifúndio (propriedades de pequena dimensão), que 
pretendiam criar em locais estratégicos áreas que permi-
tiriam reduzir o risco de incêndio e combater melhor os 
incêndios florestais. 

Até ao momento já foram recolhidas aproximadamen-
te 1300 assinaturas, o que permitiu levar este assunto 
junto da Comissão de Agricultura e Mar no passado dia 
10 de janeiro, onde estiveram presentes vários peticio-
nários mostrando assim aos membros desta comissão a 
importância que este assunto assume junto da popula-
ção localizada nas áreas de minifúndio, que têm sido as 
mais fustigadas pelos incêndios florestais e são aquelas 
que também recebem menos apoios do Estado Central.

O próximo passo é levar este assunto à Assembleia 
da República, para isso é necessário que mais pessoas 
assinem esta petição. Quem estiver interessado poderá 
assinar esta petição na junta de freguesia e também on-
line no seguinte endereço:

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT88033.

ZONA DE INTERVENÇÃO FLORESTAL DA
RIBEIRA DO FÁRRIO E FREIXIANDA

Nos últimos anos, os incêndios florestais têm consumido grandes áreas de floresta, levando a grandes prejuízos 
económicos e ambientais, e a União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais também tem sido gran-
demente afetada.

Para tentar combater a situação que se vive atualmente, um grupo de proprietários desta freguesia, dos quais fazem 
parte a junta de freguesia, tomou a iniciativa de criar uma Zona de Intervenção Florestal (ZIF).

A criação da ZIF da Ribeira do Fárrio e Freixianda tem como principal objectivo trazer para esta zona os apoios ne-
cessários para que haja a possibilidade de defender a floresta desta freguesia dos incêndios florestais, para que deste 
modo cada proprietário possa retirar algum rendimento e assim poder manter a sua propriedade, diminuindo o risco de 
incêndio.

A ZIF da Ribeira do Fárrio e Freixianda tem atualmente uma área de 2747 hectares e encontra-se em processo de 
constituição, pois é necessário que os proprietários inseridos neta área adiram a esta ZIF. Os proprietários que estejam 
interessados em saber mais sobre este projeto poderão dirigir-se à junta de freguesia no lugar da Ribeira do Fárrio, e 
assim esclarecer alguma dúvida que possam ter e saber se a sua propriedade está integrada nesta ZIF. 

LIMPEZA DOS BALDIOS DO
VALE DOS CADOUÇOS E VIRGINIOS

A Junta de Freguesia levou a cabo, durante os meses de dezembro e janeiro, a limpeza do baldio do Vale dos Cadou-
ços. A equipa de sapadores da Câmara Municipal de Ourém esteve destacada para esta limpeza durante alguns dias que, 
juntamente com os funcionários da Junta de Freguesia, cortaram as acácias que proliferavam por todo o terreno.

Uma parte da limpeza foi também feita com recurso a trator. O desbaste deste baldio está já adjudicado e terá início em 
breve. Foi também feita limpeza no baldio dos Virginios e vedada com rede a lagoa para abastecimento dos helicópteros 
aí existente e que representava um perigo para as pessoas e animais que por ali passavam.

por ENG.ª FILIPA ABREU

por ENG.ª FILIPA ABREU



LIMPEZA DE TERRENOS
O detentor do terreno tem, até à data de 15 de março de 2019, para fazer uma faixa de proteção medida a partir da 

parede exterior do edifício de:
- 50 metros em terrenos ocupados por floresta, matos ou pastagens naturais;
- Não inferior a 10 metros, definida em Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, em terrenos do espaço 

rural com outras ocupações.

Importa reter que:
- As copas das árvores têm que distar entre si, no míni-

mo, 4 metros;
- As árvores têm que ser desramadas até 4 metros acima 

do solo. Para árvores com altura inferior a 8 metros, desra-
ma-se apenas a metade inferior;

- As árvores e arbustos têm que estar a mais de 5 metros 
dos edifícios. Evitar a projeção das copas sobre os telha-
dos;

- Não acumular lenha ou substâncias inflamáveis na faixa 
de proteção de 50 metros.

(Texto e imagem página de facebook da GNR Ribatejo)

Prevenção de incêndios - Ação de sensibilizAção
NA FREIXIANDA

Decorreu na Freixianda, na manhã do dia 25 de fevereiro, por ocasião 
da realização do mercado semanal, uma ação de sensibilização preventiva 
dos incêndios rurais. Esta ação contou com a colaboração dos militares da 
GNR , GNR/SEPNA, alunos e professores do 5º ano do Centro Escolar da 
Freixianda, e Junta de Freguesia.

A prevenção florestal é uma ação que pretende reduzir o número de 
incêndios florestais e a sua incidência em termos de área ardida. Prevenir 
os incêndios implica o desenvolvimento de diversas atividades como as 
ações de silvicultura preventiva, melhoria das infraestruturas de defesa, 
sensibilização da população para o correto uso do fogo e para a deteção 
precoce dos incêndios, dinamização do sistema de vigilância dissuasória 
fixa e móvel e melhoria dos sistemas de deteção, combate e rescaldo.

A prevenção deve ser uma atitude de todos os cidadãos perante a ame-
aça dos incêndios florestais e a importância da preservação do património florestal. É necessária a participação de toda a 
população nesta batalha contra os incêndios, nomeadamente através da consciencialização para o correto uso do fogo e 
para a necessidade de manter a floresta limpa de matos e silvas. Pretende-se, fundamentalmente, informar a população 
para a obrigatoriedade de proceder à limpeza de uma faixa de gestão de combustível de 50 metros em redor das habita-
ções e 100 metros nos aglomerados populacionais, bem como procedimentos de autoproteção em caso de ocorrências. 
É importante relembrar que a legislação obriga a que os trabalhos de gestão de combustível devam decorrer até ao dia 
15 de março e que as coimas aplicadas pela ausência desta prática foram aumentadas para o dobro em relação ao ano 
anterior, passando de 120 mil euros para 280 mil euros.
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OPERAÇÃO FLORESTA SEGURA 2019 - OURéM
O Comando Geral da Guarda Nacional Republicana iniciou nos dias 20 e 21 de feve-

reiro, no Concelho de Ourém, a primeira fase da Operação Floresta Segura 2019.
Esta ação permite às autoridades militares competentes efetuar o devido levanta-

mento das eventuais anomalias e infrações no âmbito da legislação que regulamenta o 
ordenamento florestal e a gestão de combustível no território municipal.

Na União das Freguesias de Freixianda Ribeira do Fárrio e Formigais esta ação 
decorreu no dia 21 de fevereiro, quinta-feira, com os militares da GNR, acompanhados 
pelos responsáveis da Junta de Freguesia, a percorrerem a União das Freguesias e a 
identificarem alguns pontos que necessitam de intervenção. 

Este ano, além dos militares no terreno, esteve também disponível um posto móvel 
da GNR com os meios humanos e informáticos adequados para prestar todo o tipo de 
esclarecimento à população.



No dia 24 de Fevereiro, a comunidade paroquial da Ribeira do Fárrio quis homena-
gear o Pe. António de Jesus Lourenço, cuja morte surpreendeu a todos no dia 25 de 
Janeiro.

Após a homilia da celebração eucarística, foi lida a seguinte nota biográfica, enviada 
pelo seu irmão Francisco Lourenço, padre Salesiano: 

Nasceu a 8 de Junho de 1940, na aldeia do Fárrio, freguesia da Freixianda, Concelho 
de Ourém e Diocese de Leiria, sexto filho de Manuel Lourenço e Júlia de Jesus. Baptizado 
com o nome de António, nome do seu tio franciscano, irmão da mãe. Cresceu no seio de 
uma família profundamente cristã, onde a oração diária do terço era sagrada. Teve uma 
infância igual à de todos os meninos da sua terra: acompanhar os pais no trabalho dos 
campos; ir à escola e aprender a catequese para a primeira comunhão e crisma; levar as 
ovelhas a pastar nas terras ou pelos pinhais; ir à lenha e às pinhas (o pinhal ficava perto

de casa). Isto era como uma mania dele: nas férias, obrigava os irmãos mais novos a ir à lenha e às pinhas; já padre, ainda 
rachava lenha, preparando a casa para o inverno. 

Sob a influência do tio franciscano, que arrastou as irmãs mais velhas para a vocação religiosa (as quatro seriam to-
das franciscanas), seguiu o caminho do irmão Joaquim, dois anos mais velho, que viria a ser padre franciscano. Depois 
de uma experiência de dois anos, sem muito sucesso, no Colégio de Montariol, foi orientado para os Carmelitas, dando 
entrada no Seminário Carmelita da Falperra a 22 de Setembro de 1954.

A sua vocação foi ficando sempre mais definida: vivia a alegria de ser carmelita, num crescente entusiasmo não só 
pelo estudo, mas também pelo canto e pelo desporto. Nestes anos levava sempre para férias uma bola de “cauchu” e 
uns calções de chumaço, pois o seu lugar certo, no desporto preferido (o futebol) era sempre o de guarda-redes. Mais 
tarde, já padre, fez o curso de árbitro e colaborou com o P. Henriques, prior de Fátima, na fundação do clube Centro da 
Fátima. 

Em Setembro do ano 1959 iniciou o Noviciado em Felgueiras. Fez a profissão religiosa simples na Ordem Carmelita, a 
22 de Setembro de 1960 e iniciou os Cursos de Filosofia e Teologia no Instituto dos Dominicanos em Fátima. Viria a fazer 
a profissão solene na capela da Casa São Nuno em Fátima, onde também recebeu a ordenação de presbítero a 2 de Abril 
de 1967, das mãos de D. João Pereira Venâncio, Bispo de Leiria-Fátima.

Em Setembro do mesmo ano fez parte da primeira comunidade carmelita que tomou conta da Paróquia do Salvador 
em Beja.

Em 1968 viaja a Paris, onde frequenta o Curso de Catequética, no Instituto Católico de Paris. Ao mesmo tempo dá a 
sua colaboração pastoral na Paróquia de Nanterre, nos arredores da capital, Paris, atendendo os imigrantes da língua 
portuguesa.

No ano lectivo de 1971/72, colabora na formação dos candidatos à Ordem Carmelita, no Seminário do Sameiro – Bra-
ga, desempenhando as funções de prefeito e professor de história, além de outras actividades pastorais. 

No final de 1974/75 vemo-lo de novo na Casa S. Nuno, em Fátima. Em 1977 é Vigário paroquial na Paróquia de Santo 
António dos Cavaleiros, arredores de Lisboa. Volta a Fátima em 1980, para colaborar na formação dos Noviços e na pas-
toral da Paróquia e, no ano seguinte, também no acompanhamento dos jovens estudantes do 10º e 11º ano de escola-
ridade. Nestes anos a vida dele foi quase uma dança: ora Fátima, ora Santo António dos Cavaleiros, ora Sameiro. O seu 
trabalho alternava entre acompanhar a formação de jovens carmelitas e pastoral na paróquia ou pregação. 

Em Junho de 1989 desejou fazer uma experiência missionária “ad gentes”. E partiu para S. Tomé e Príncipe, onde, em 
concordância com o Bispo D. Abílio Ribas, seu antigo colega e amigo dos tempos do Instituto Católico de Paris, desen-
volverá alguns meses de actividade pastoral/missionária.

 Em Setembro do mesmo ano, estando a viver no Sameiro, foi convidado por numerosos párocos para pregações nas 
paróquias. Era um exímio pregador, apreciado pela sua linguagem simples e uma catequese incisiva e popular. Assim era 
nas suas atitudes, por vezes arrojadas e audazes, à maneira do profeta Elias.

Em 2001, estando de novo em Fátima, além da actividade pastoral e da pregação, colaborou no apostolado das con-
fissões, no Santuário. 

A partir de 2010, ano em que sofreu uma intervenção cirúrgica no coração, as forças começaram a diminuir. Mas 
nunca diminuiu o amor à família. Sempre tomava iniciativas para que todos estivéssemos unidos e felizes. Quando, em 
Dezembro de 1978, os pais celebravam as bodas de ouro do casamento, conseguiu benfeitores que pagaram a viagem 
ao Francisco (que nessa altura estava no Colégio de D. Bosco, em Macau) e à irmã Celeste (que estava em Roma, no 
Capítulo das FMM). Foi esta a única vez que os pais juntaram todos os filhos. No Natal de 2011, foi ainda capaz de visitar 
o seu irmão Francisco, salesiano missionário em Moatize – Moçambique. E conseguiu, para a Missão de Moatize, a oferta 
de duas lindas imagens, de S. José e Nossa Senhora Auxiliadora.

Nos últimos anos, já com mais dificuldade na saúde, deu um grande apoio ao Mosteiro Carmelita de Moncorvo, Trás-
os-Montes, pregando alguns dos seus retiros anuais e presidindo a celebrações importantes, em especial na Páscoa e 
na Festa de Nossa Senhora do Carmo.

(continua na pág. seguinte)
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PADRE ANTÓNIO DE jESUS LOURENÇO, CARMELITA
Faleceu na casa s. nuno, Fátima, a 25.01.2019



Na noite de 25 de Janeiro, em que se sentiu mais cansado, foi encontrado no seu 
quarto, ajoelhado, cabeça apoiada na cama... O Senhor o chamava do Outro Lado. Já 
não pode atender a quem o chamava aqui na terra.

Partiu de surpresa, sem se despedir, nem ao menos dar um pequeno aviso. Mas 
permanece a sua memória, perpetuada nas suas obras e sobretudo nos corações de 
quem o conheceu. Dele nos fica o seu modo de ser transparente e destemido, a sua 
dedicação à família, a sua fé vivida com muito humanismo e a sua confiança na Doce 
Mãe do Carmelo, que é também o Auxílio de todos nós. 

António, sê feliz eternamente no Céu e intercede por nós, teus irmãos.
 (P. Francisco Lourenço, salesiano, missionário em Moçambique)

Após este momento, os fiéis foram chamados a afirmar a sua fé em Jesus Cristo Ressuscitado, simbolizado no Círio 
Pascal, a partir do qual foi acesa uma vela em memória do Pe. António. Foi ainda feito um minuto de silêncio, num gesto 
simbólico de recolhimento.
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CELEBRAÇÃO DE SANTO ANTÓNIO
No dia 27 de Janeiro, a comunidade paroquial da Ribeira do Fárrio reuniu-se, pelas 11h30, na igreja, para a celebra-

ção de Santo António. A Imagem, que diariamente ocupa o meio da parede do lado direito da igreja, desceu ao andor 
ornamentado a rigor para a receber e foi colocada em lugar de destaque junto ao altar. Durante a celebração, foi lido um 
texto alusivo ao Santo, invocando excertos da sua vida.

Seguiu-se a procissão em volta do lugar do Fárrio, homenageando o padroeiro num cortejo que se realiza uma vez por 
ano. Nem sempre as condições climatéricas o permitem, mas este ano Santo António fez um pacto com o S. Pedro!

VISITA DO SEMINÁRIO À NOSSA PARÓqUIA
Não é novidade para ninguém que cada vez há menos padres. Se, outrora, 

a Diocese de Leiria-Fátima fora palco de muitas vocações sacerdotais, hoje a 
realidade prova-nos que a abundância deu um claro lugar à escassez. Esta 
razão obrigou o seminário a fechar portas e a enviar os seminaristas, poucos, 
para Lisboa para aí se formarem.

Com o intuito de envolver mais as comunidades, as famílias e os párocos, 
pedindo-lhes especial atenção para a detecção de possíveis vocações sacer-
dotais entre os mais jovens, a nossa paróquia recebeu a visita do P. Manuel 
Henrique, um dos responsáveis pelo seminário, nos dias 7 e 10 de Fevereiro.

No dia 7, esteve presente na missa semanal de quinta-feira, sensibilizando 
a comunidade para a realidade das vocações sacerdotais e, no dia 10, presi-

diu à eucaristia dominical e ao encontro com a catequese a partir do 6º ano até ao 10º.
À comunidade paroquial, o P. Manuel Henrique lançou o desafio da “FOS” – Família de Oração pelo Seminário. Trata-

se de uma proposta dirigida a toda diocese, com o objectivo de congregar o maior número possível de pessoas que 
se comprometam a dedicar todos os meses um pouco do seu tempo à oração pelas vocações sacerdotais. Esta família 
reúne-se todos os meses em oração, no Seminário, e confia a Deus a causa das vocações sacerdotais.

Mensalmente é também enviado por email para todos os membros um pequeno folheto com uma proposta de oração. 
Para pertencer, basta enviar um email (fo.seminario@gmail.com) ou telefonar (244832760), manifestando o desejo de 
integrar esta Família de Oração. Contudo, os interessados também poderão solicitar a proposta de oração e fazê-la na 
paróquia uma vez por mês. 

Aos adolescentes da catequese, de forma bem divertida, o P. Manuel Henrique explicou a dinâmica do seminário. 
Explicou ainda que, antigamente, havia o Pré-Seminário frequentado regularmente por jovens.

Entretanto achava-se que estas actividades não eram levadas como um assunto sério. Ou porque os pais não iam lá 
levar os filhos ou porque se ia perdendo o interesse por falta de acompanhamento.

Então, criou-se o Seminário em Família, do qual este 
padre é o director, comprometendo não só os adoles-
centes e jovens, como também as suas famílias e pá-
rocos.

A ideia do “Seminário em Família” foi apresentada 
por D. António Marto na sua carta pastoral ‘Descobrir 
a beleza e a alegria da vocação cristã’, de 2006, suge-
rindo um “itinerário vocacional específico de acompa-
nhamento, orientação e discernimento para os que se 
propõem entrar para o Seminário Maior em ordem ao 
sacerdócio”. O Padre Manuel Henrique terminou lan-
çando o desafio de uma visita ao seminário!



Dia De Bp
No dia 24 de Fevereiro, os escuteiros de toda a Região de Leiria-Fátima juntaram-se para celebrar o aniversário do seu 

fundador, Robert Baden-Powell, que nasceu em Londres no dia 22 de Fevereiro de 1857. 
Este ano, na nossa diocese, coube ao Agrupamento 1346 da 

Memória receber e organizar o evento, uma vez que assinalaram 
25 anos de existência. Tudo decorreu no pavilhão desportivo das 
Colmeias. 

O dia começou com a celebração eucarística presidida por D. 
António Marto. Nela participaram não só os escuteiros, mas tam-
bém os pais e outros familiares.

Durante a homilia, o agora Cardeal D. António Marto não per-
deu a sua célebre saudação: “amiguitos e amiguitas, é bom estar 
convosco como vosso irmão Bispo”. A estes amiguitos perguntou 
o que é que BP pedira para fazerem, ao que todos responderam 
“deixar o mundo um pouco melhor”. Assim, sugeriu-lhes três regras 
para o fazerem: “faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti; 
não pagues o mal com o mal; faz o bem desinteressadamente”.

Como remate final, D. António pediu a todos que rezassem em 
conjunto uma breve oração: “ó Jesus, dá-me a graça do teu gran-
de amor para tornar o mundo melhor”.

Depois da missa, seguiu-se um outro momento. Os escuteiros 
concretizaram jogos e os pais participaram num “rally-paper” pela 
freguesia.

Foi um domingo bem passado em família escutista!

FestiVal De sopas
O salão paroquial da Freixianda recebeu, no dia 16 de Feverei-

ro, o Festival de Sopas organizado pelos nossos Escuteiros, tendo 
como principais objectivos a promoção do convívio entre familiares 
e amigos, assim como a angariação de fundos para as actividades 
a realizar pelos diferentes escalões. Foram 14 as sopas que fize-
ram a delícia dos presentes, confeccionadas pelos restaurantes “A 
Donzília”, “Doce Tentação”, “Palmeiras”, “O Marques”, “O Chico”, 
“As Piscinas” e “O Mercado” e também pelos pais.

Agradecemos a todos, sem excepção, todo o apoio e colabora-
ção prestados neste evento.
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ESCUTEIROS DA RIBEIRA DO FÁRRIO

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

 FESTA DO BAPTISMO
No dia 13 de Janeiro, as três crianças 

do 3º ano de catequese celebraram a 
Festa do Baptismo de Jesus, lembrando 
o dia do seu próprio Baptismo.

No final da eucaristia, o P. David Bar-
reirinhas colocou um lenço com a data 
deste primeiro sacramento ao pescoço 
de cada um.

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
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NOTÍCIAS DO GRUDER
por Flávio SimõesSEçãO DE FUTSAL

Benjamins
Neste momento a equipa de 

Benjamins depende apenas só 
dela para terminar a série A em 
primeiro lugar e discutir posterior-

mente o título de campeão para isso terá de vencer todos 
os jogos até ao final do campeonato.

 
Juvenis
O campeonato de juvenis terminou no passado mês de 

Fevereiro, onde a nossa equipa finalizou a série A do cam-
peonato em 3.º lugar.

No dia 17 de Março começa o torneio de encerramento 
de juvenis, no qual a nossa equipa irá participar.

Séniores
A nossa equipa de séniores encontra-se a 4 pontos do 

primeiro lugar, partilhando o 2.º lugar com a equipa CAD 
Coruche e Carvalhos de Figueiredo.

Tabela classificativa da Equipa de Benjamins

APOIA AS NOSSAS EQUIPAS!
APOIA A NOSSA TERRA!

Tabela classificativa da Equipa de Juvenis

Tabela classificativa da Equipa de Séniores

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

FREIXIANDA

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS



CróniCa SoCial
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por Liliana Antunes

ÓBITOS
FREIXIANDA

u No dia 21 de janeiro, faleceu Joaquim Pereira Gomes, de 66 
anos, do lugar dos Abades;
u No dia 23 de janeiro, faleceu Manuel de Jesus Grilo, de 79 anos, 

do lugar da Ramalheira;
u No dia 29 de janeiro, faleceu Leonilde Gomes, de 86 anos, do 

lugar da Charneca;
u No dia 29 de janeiro, faleceu Maria Laura Pereira de Oliveira 

Alves, de 56 anos, do lugar dos Besteiros;
u No dia 01 de fevereiro, faleceu José Pereira Serafim, de 80 anos, 

do lugar dos Abades;
u No dia 05 de fevereiro, faleceu Maria Jesus Lopes, de 85 anos, 

do lugar da Ramalheira;
u No dia 07 de fevereiro, faleceu Maria Edite Gomes Amaral da 

Silva, de 86 anos, do lugar de Aldeia Santa Teresa;
u No dia 08 de fevereiro, faleceu Manuel Ferraz de Oliveira, de 87 

anos, do lugar da Lagoa do Grou;
u No dia 15 de fevereiro, faleceu Jacinto Neves Simões, de 84 

anos, do lugar da Freixianda;
u No dia 19 de fevereiro, faleceu Maria Alice da Silva Oliveira, de 

90 anos, do lugar de Aldeia Santa Teresa;
u No dia 20 de fevereiro, faleceu Arlinda Domingues de Deus 

Bastos e Silva, de 87 anos, da Quinta da Alçada-Leiria;
u No dia 20 de fevereiro, faleceu Manuel Marques Vaz, de 73 anos, 

do lugar da Lagoa do Grou;
u No dia 20 de fevereiro, faleceu Adelino Simões António, de 69 

anos, do lugar dos Besteiros;
u No dia 22 de fevereiro, faleceu Alice Inácio Francisco, de 85 

anos, do lugar da Cumeada.

As famílias agradecem a todas as pessoas que prestaram uma última homenagem aos seus entes queridos e os 
acompanharam até à sua última morada.

SÃO JORGE

u No dia 07 de fevereiro, faleceu Manuel Pereira Marques de 85 
anos, do lugar das Parcerias;
u No dia 20 de fevereiro, faleceu António de Jesus Simões Freire, 

de 51 anos, natural de São Jorge, residente em França;
u No dia 26 de fevereiro, faleceu José da Silva Neves, de 83 anos, 

do lugar de Arneiro de Cima.

FORMIGAIS

u No dia 07 de janeiro, faleceu Manuel Lopes Canuto, viúvo, de 80 anos, do lugar da Botelha;
u No dia 30 de janeiro, faleceu Joaquim da Silva, casado, de 91 anos, do lugar do Porto Velho.

RIBEIRA DO FÁRRIO

u No dia 22 de 
dezembro, faleceu 
Joaquim Marques 
Isabel, de 58 anos, 
casado com Emília 
Gonçalves Simões 
Marques Isabel do lu-
gar da Reca.

u No dia 16 de ja-
neiro, faleceu Jacinto 
Lourenço Gonçalves, 
de 81 anos, casado 
com Alice de Jesus 
Marques, do lugar da 
Reca. Pai de 3 filhos e 
avô de 5 netos.

u No dia 04 de fevereiro, faleceu Maria de 
Jesus, de 98 anos, do lugar do Valongo.

u No dia 18 de fe-
vereiro, faleceu Maria 
da Silva, de 106 anos, 
natural da Reca. Mãe 
de 9 filhos, 4 dos quais 
já falecidos e avó de 
11 netos, 3 já faleci-
dos, e 10 bisnetos.

u No dia 23 de fe-
vereiro, faleceu Luís 
Filipe Pereira Mar-
ques, de 57 anos, 
solteiro, do lugar da 
Mata do Fárrio.

Dia 14 de fevereiro celebrou-se o dia dos namora-
dos. Você sabe como surgiu este dia? 

Este dia tem origem no seculo III d.C., onde ainda gover-
navam os romanos, existia um imperador de nome Cláudio 
II que para poder contar com mais soldados para a suas 
tropas proibiu que existissem casamentos. Mas como em 
tudo existe sempre alguém contra, surgiu um sacerdote de 
nome Valentim realizando casamentos em segredo do im-
perador.

Mas como já diz o ditado popular, a mentira tem perna 
curta, o sacerdote foi descoberto e o imperador condenou-o 
à morte. Enquanto estava preso recebeu e enviou car-

tas, dando assim origem a troca de cartões ou presentes 
neste dia. 

O dia da sua morte foi a 14 de fevereiro no ano de 269, 
dando assim a existência da comemoração do dia dos na-
morados.  

Porém este dia simboliza muito mais do que o dia dos 
namorados, podemos ver este dia como o celebrar do 
amor, e este pode surgir de várias formas e feitios, o amor 
que temos pelos nossos amigos, pelos nossos filhos. Nos 
enquanto seres humanos, precisamos de amar e ser ama-
dos para que nos sintamos mais realizados na vida. 

Em conclusão, faça amor e não guerra.



- Dores de cabeça 
- Hemorragias nasais

Consequências da Hipertensão:
1. Aumento do volume do coração o que leva a que haja 

uma diminuição do fluxo de sangue no coração, angina de 
peito e insuficiência coronária, bem como arritmias e insu-
ficiência cardíaca. 

2. Deterioração das paredes das artérias o que leva a 
um aumento do risco de arteriosclerose e trombose, em 
situações mais graves podem surgir aneurismas e hemor-
ragias cerebrais. 

Tratamento:
Medidas não farmacológicas: diminuição do consumo 

de sal, aumento do consumo de frutas e legumes, prática 
de exercício físico, evitar o consumo de álcool, reduzir o 
stress e em caso de excesso de peso diminuir o mesmo. 

A segunda linha de tratamento prende-se com a toma 
de fármacos prescritos pelo seu médico quando as medi-
das de tratamento não farmacológicas falham. 

A hipertensão poderá não manifestar sintomas, sendo 
uma doença que a longo prazo trará graves consequên-
cias, pelo que é importante manter bons hábitos alimenta-
res e de prática de exercício, em caso de dúvida procure o 
seu médico.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Tensão e Hipertensão Arterial

A Associação Cultural e Recreativa do Vale do Pêso (Charne-
ca) organizou no dia 24 de fevereiro o almoço anual de sócios. 
Neste almoço marcaram presença a Vereadora Isabel Costa e o 
Tesoureiro da União de Freguesias Paulo Nunes. 

Seguido ao almoço teve lugar a Assembleia Geral de Sócios 
onde foram apresentados o Relatório de Contas e atividades do 
ano de 2018.

ALMOÇO ANUAL DE SÓCIOS DA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E

RECREATIVA DO VALE DO PêSO

APOIOS AOS AGRICULTORES
Estão abertas as candidaturas para os apoios aos agricultores (subsídios 

para a agricultura).
Quem pretender efetuar ou renovar a sua candidatura poderá dirigir-se à Jun-

ta de Freguesia, na Freixianda, das 16h30 às 18h00, nos seguintes dias: 16 e 30 
de março e 6, 13, 20 e 27 de abril.

A tensão arterial é definida como a pressão 
que a circulação de sangue exerce sobre as 
paredes das artérias para chegar aos diferen-
tes tecidos.

Contudo, existem diferentes factores que podem fazer 
com que esta pressão aumente, provocando consequente-
mente o aumento da tensão arterial. 

Em Portugal existem cerca de 2 milhões de hipertensos, 
no entanto, apenas 50% sabe que sofre da patologia, 25% 
está medicado e 11% tem a tensão efectivamente contro-
lada. 

Como surge a hipertensão
Em estado saudável, o sangue flui com facilidade no 

interior das veias até aos diferentes tecidos, mas se encon-
trar algum obstáculo nas veias o coração tem de exercer 
um esforço maior para fazer o sangue circular. Este esforço 
pode levar a um aumento do músculo cardíaco. 

Numa primeira fase, o aumento muscular cardíaco não 
representa qualquer problema. No entanto, com o passar 
do tempo, esta hipertrofia pode levar a insuficiência cardía-
ca, angina de peito ou arritmia.

Cuidados a ter:
1. Meça a pressão arterial regularmente (em adultos 

saudáveis recomenda-se a avaliação da tensão arterial 
uma vez por ano, em indivíduos obesos, fumadores, diabé-
ticos ou com predissição genética deve fazer uma avalia-
ção mais frequente); 

2. Pratique actividade física mas evite esforços exces-
sivos;

3. Tenha uma alimentação variada e saudável, evitando 
o consumo excessivo de sal;

Sintomas da Hipertensão arterial
Tenha especial atenção aos seguintes sinais: 
- Tonturas



“Entretanto, o duque da Terceira era enviado ao 
Porto a tomar o comando das operações encetadas 
pelo general Torres contra a divisão miguelista co-
mandada pelo general Cardoso, que dominava ainda 
o Minho e Trás-os-Montes. A 12 de Abril de 1834, as 
forças comandadas pelo duque da Terceira batiam 
Cardoso em Amarante, no dia 13 ocupavam Vila 
Real, no dia 14 chegavam a Murça, a 15 a Vila Flor e 
a 16 entravam em Moncorvo, onde batiam de novo o 
general Cardoso. Depois desceu para a Beira, entrou 
em Lamego no dia 22, bateu os miguelistas no lugar 
de Ponte Pedrinha, Fataúnços, no dia 30 de Abril, e 
entrou em Viseu a 2 de Maio. (…) O general José Ra-
món Rodil y Campillo, autorizado por Pedro, entrou

em Portugal. (…) Combinou, entretanto, as suas operações com o duque da Terceira e Charles Napier, reforçando 
assim a supremacia militar dos liberais. O duque da Terceira, no dia 8 de Maio, entrava em Coimbra e marchava 
depois sobre Tomar; Charles Napier, no mesmo dia, tomava a Figueira da Foz e Rodil marchava sobre Abrantes. 
(…) Nessa primavera de 1834 o duque da Terceira, desembaraçado do norte, vinha pela estrada velha sobre Thomar. 
Era combinação assentada que quando elle chegasse a Prucha no concelho de Ourem, Napier conde do Cabo de S. 
Vicente, partindo de Pombal, devia chegar a Ourem. (…)  A 16 de Maio de 1834 as forças comandadas pelo duque da 
Terceira encontram o exército miguelista do general António Joaquim Guedes de Oliveira na batalha da Asseiceira, 
destroçando-as completamente naquele que seria o último grande recontro da guerra civil.”

(https://pt.wikipedia.org/wiki/António José_de_Sousa_Manuel_de_Meneses;
“Esboço Historico do Concelho de Ourem”, de José das Neves Gomes Elyseu)
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“A Perucha na rota dos liberais”
Por José Eufrázio

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


