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Na Quinta-Feira Santa, o Evangelho relata-nos que, na tarde da Última Ceia, Jesus 
fizera um gesto surpreendente aos olhos dos Apóstolos: lavou-lhes os pés. Que gesto 
significativo este, o Mestre a ajoelhar-se e a lavar os pés aos seus discípulos, dando-lhe 
um beijo no final.

Este gesto constitui um verdadeiro desafio até para aqueles que não têm fé nem 
acreditam no Evangelho. E porquê? Porque, certamente, se trata de um gesto descon-
certante ao serviço do amor. E ao Amor, todos são chamados, independentemente da Fé 
que professam.

Terá sido um gesto de humilhação ou de humildade? Se cada um viver embrenhado 
na sua vida quotidiana e nela não encontrar espaço para o Outro, dificilmente se edifi-
cará uma sociedade mais justa e mais fraterna. No nosso dia a dia, tem que haver lugar 
para uma cultura de serviço. Tem que haver tempo para ajudar, para conversar, para dar 
atenção. Há tantos gestos, mas tantos, que podemos levar a cabo e que são o reflexo 
desse serviço e desse amor. Gestos que se podem repetir infinitamente sem se tornarem 
aborrecidos. Porque fazer o bem nunca será um gesto enfadonho e desgastante. Amar 
não é sinónimo de rebaixamento, é a pureza do mais nobre sentimento pelo Outro.

Quantos não vivem sem amor, deitados à sorte do abandono, esquecidos e rejeitados 
pelas suas famílias, por algum de nós. Onde está a caridade verdadeira? Somos capazes 
de criticar e de julgar quando vemos o mundo num estado de cólera e degradação, mundo que nos entra diariamente pelos olhos 
adentro através da comunicação social. Mas é tudo tão lá longe. Será mesmo? Porque não nos sentimos tocados com as feridas de um 
familiar, de um vizinho?

Amemos sem medida. Ousemos uma cultura de respeito e de tolerância. Que cessem as maledicências, as críticas destrutivas. Se 
queremos tanto a justiça entre os Homens, comecemos por pequenos gestos no nosso dia a dia. “Sereis felizes se o puserdes em prática”.
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Clínica
Dra. Dorita

CONSULTAS DE MEDICINA DENTÁRIA
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3 Dentísteria (restaurações dentárias)
3 Endodontia (desvitalizações dentárias)
3 Exodontia (extracções dentárias)
3 Higiene Oral (destartarizações)
3 Prótese Removível (acrílicas e esqueléticas)
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    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

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

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade
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Tels.: 249551711 / 913231109 - Fax: 249550102 

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

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
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No dia 1 de março, o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, 
Luís Albuquerque, e os vereadores Natálio Reis e Isabel Costa fizeram 
uma visita a algumas obras em curso no Concelho de Ourém.

Na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formi-
gais, foram visitadas a obra de requalificação do Mercado do Peixe 
e as obras a decorrer no campo de jogos da Escola EB 2, 3 de Frei-
xianda.

ExEcutivo camário visita 
obras na união das FrEguEsias 

dE FrEixianda,
ribEira do Fárrio E Formigais

Joana Pontes, atleta da Cumeada, já nos habituou 
a ver nas notícias os prémios que tem ganho nas pro-
vas de Marcha Atlética onde participa. Nestes dois 
meses isso não foi exceção. 

No dia 23 de fevereiro, em Braga, sagrou-se cam-
peã nacional de juniores, pista coberta em 3000mts.

No dia 9 de março, teve lugar em Ourém, no Parque 
da Cidade, António Teixeira, uma prova integrada no 
Campeonato Nacional de Marcha. Nesta prova, Joana 
Pontes, a competir “em casa”, contou com o apoio de 
muitos amigos e familiares e conseguiu alcançar o seu 
principal objetivo: o título de campeã nacional júnior. 

No dia 07 de abril, estreou-se nos 20kms marcha 
no Grande Prémio Internacional de Rio Maior com a 
marca de 1h42'25, classificando-se em 18ºlugar na 
categoria de séniores numa prova ganha pela repre-
sentante Chinesa Henjie Qieyang.

A atleta da Cumeada foi a quarta melhor Portuguesa em prova, numa competição em que muitas ficaram aquém das 
marcas desejadas devido às condições climatéricas adversas.

Já no dia 25 de abril, em Quarteira, a Joana conseguiu fazer a dobradinha, ao conquistar a Taça de Portugal no escalão 
de Juniores.

Para a Joana, os nossos parabéns, por todos os prémios que tem alcançado.

Joana PontEs Faz dobradinha

que decorreu na nossa freguesia e 
parte da freguesia de Abiúl e Pelmá. 

A concentração foi no Largo Ju-
vêncio Figueiredo com o secretariado 
e inscrições no Quartel de Bombeiros 
da Freixianda. O almoço foi servido na 
Associação de Caçadores da Freixian-
da.

Este passeio juntou mais de 150 
viaturas entre jipes, motos e quad's 
e tinha uma extensão de cerca de 40 
kms. As receitas que foram angaria-
das com a realização deste evento 
reverteram a favor dos Bombeiros Vo-
luntários de Ourém.

Foi um dia muito bem passado

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

5º PassEio tt da união trouxE cEntEnas
À nossa FrEguEsia

No passado dia 3 de Março, teve 
lugar o "5.º Passeio TT da União", 
evento organizado pelo Clube TT Ex-
treme, com o apoio dos BV de Ourém 
e da União de Freguesias de Frei-
xianda, Ribeira do Farrio e Formigais,

com os participantes no final a faze-
rem a delícia de centenas de pessoas 
que acorreram à pista do Vale de Ca-
valeiros onde estava montado o trial 
final.



O Agroal viu ser-lhe concedida, pelo terceiro ano consecutivo, a 
Bandeira Azul, distinção atribuída pela Associação de Bandeira Azul da 
Europa com base na gestão ambiental e equipamentos, na qualidade 
da água, nas informações disponibilizadas aos utilizadores, na segu-
rança e serviços existentes, entre outros critérios.

Luís Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém afir-
ma: “É uma distinção importante, que nos deixa muito satisfeitos, por-
que foi preciso trabalhar muito para que a praia fluvial do Agroal cumpra 
os requisitos obrigatórios para receber a Bandeira Azul”, e que o Execu-
tivo “está empenhado em dotar aquele espaço lindo e único com condi-
ções ainda melhores” para os “milhares de visitantes que recebe” ano

após ano. Diz ainda: “Temos em curso um projeto para 
a construção de um passadiço, que além de ser impor-
tante para que as pessoas possam usufruir do mesmo, 
também ajudará a resolver problemas como a questão 
do estacionamento”.
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O XV FESTAMBO é já um festival de música e dan-
ça manifestamente enraizado na cultura ouriense e da 
região e que decorrerá entre os dias 01 de maio e 16 
de junho. Contará com a participação de 300 artistas da 
AMBO e com, aproximadamente, 600 artistas convida-
dos.

Envolverá diversos géneros e estilos artísticos e será 
promovido em diferentes espaços e locais do concelho 
(Ourém, Seiça, Urqueira e Freixianda), na certeza de que 
não deixará ninguém indiferente.

No dia 01 de junho, dia mundial da criança, terá 
lugar no Salão Paroquial da Freixianda, pelas 21h45, 
um concerto denominado “Jovens ao Palco”, onde 
atuarão o Sexteto de Trompetes da Ourearte, a Banda 
Juvenil da AMBO e a Banda Juvenil da SFUP Abriga-
da (Alenquer).

xv FEstambo com
atividadE na FrEixianda

u Faleceu, no dia 10 de março, Vitor Simões de 
Abreu, casado, de 63 anos, residente no lugar da Reca.
u Faleceu, no dia 10 de março, Emília de Oliveira 

Pipa, solteira, de 79 anos, residente no lugar de Cama-
rões. 
u Faleceu, no dia 27 de março, Maria do Carmo 

Gonçalves Santa, de 82 anos, viúva, residente no lugar 
do Vale da Meda.
u Faleceu, no dia 06 de abril, Emília de Jesus, de 96 anos, viúva de 

António Marques, do lugar da Reca. Os familiares agradecem a todas as 
pessoas que a acompanharam até à sua última morada.

ÓBITOS
RIBEIRA 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.

u Faleceu, no dia 30 de março, 
José de Oliveira, casado, de 88 anos, 
residente no lugar de Soalhal.

u Faleceu, no dia 1 de abril, José 
Marques Vaz, casado, de 77 anos, re-
sidente no lugar de Perucha. 

u Faleceu, no dia 5 de abril, Palmi-
ra Rosa Mendes, de 75 anos, viúva, 
residente no lugar de Besteiros.

FREIXIANDA

agroaL rEnova bandEira azuL

Emília de Jesus



De 21 a 23 de junho, decorrem em Freixianda, no norte do concelho de Ourém, as suas tradicionais celebrações de 
evocação de elevação a vila. No programa há animação musical, tasquinhas, folclore, desfile da Charanga da GNR, ex-
posições de artesanato e ainda uma exposição de maquinaria agrícola e automóvel.

Participam nas tasquinhas oito coletividades da freguesia com pratos que vão desde a “Chanfana à moda da Ribeira” à 
“Perna de Porco no espeto com migas”. No que toca à animação está prevista uma Sardinhada Popular, Jogos Escutistas, 
Marchas Populares, Festival de Ranchos, e um Passeio Pedestre.

O programa musical é encabeçado por Quim Barreiros, dia 22, 
sábado, pelas 23h00.Foka Energie sobe a palco pelas 22h00 do dia 
21, sexta-feira; “Só Ritmo” atua antes e depois de Quim Barreiros 
dia 22; o Grupo PA 3 encerra as festas dia 23, domingo, a partir das 
22h00.

Destaque também para a presença, dia 21, de Pedro Cachadi-
nha e seus amigos às 20h00. No Sábado, dia 22, às 21h00 atuará a 
Marcha da Pelmá.

No Domingo, dia 23, haverá um desfile pelas ruas da Charanga a 
Cavalo da GNR, que depois atuará no Largo do Mercado. Também 
no domingo às 18h30 haverá uma tarde de folclore.

Programa:
Sexta feira dia 21 (dia da Freguesia)
19h30 – Sardinhada Popular
20h00 – Atuação de Pedro Cachadinha e seus amigos
22h00 – Atuação de Foka Energie

Sábado dia 22
21h00 – Atuação da Marcha da Pelmá
22h00 – Atuação do Grupo “Só Ritmo”
23h00 – Atuação de Quim Barreiros e sua Banda
00h30 – Continuação da atuação do Grupo “Só Ritmo”
 
Domingo dia 23
09h00 – Passeio Pedestre
17h00 – Desfile da Charanga a cavalo da GNR pelas ruas da vila
17h30 – Atuação da Charanga a cavalo  da GNR no
              Largo Juvêncio Figueiredo
18h30 – Tarde de Folclore
22h00 – Atuação do Grupo PA3
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Em Junho a FrEixianda assinaLa dia da FrEguEsia
E o 24º anivErsário dE ELEvação a viLa

Dia 3 de março, realizou-se no salão paroquial de Formi-
gais mais um almoço convívio. O almoço foi sopa de legumes, 
chícharos com bacalhau, para sobremesa pudim ou salada de 
fruta e, para finalizar, não poderia faltar o café e bolo a acom-
panhar. 

Por estarmos na época carnavalesca, a decoração do salão 
mostrou isso mesmo, e quem ajudou a servir o almoço mas-
carou-se a rigor. E como já é habitual, reinou sempre a boa 
disposição e alegria.

Queremos agradecer a quem participou neste almoço, seja 
para comer ou ajudar. A sua presença é sempre bem-vinda.

aLmoço convívio,
Em Formigais

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



Para o tempo da Quares-
ma e Páscoa 2019, o Serviço 
Diocesano de Catequese de 
Leira-Fátima lançou o desa-
fio de, através de uma flor, a 
Flor Pascal, se percorrer um 
caminho.

Assim, a cada domingo, 
pétala por pétala, essa flor 
foi completada progressiva-
mente com características da 
Fé, partindo sempre do texto 
do Evangelho. Esta proposta 
foi vivida em comunidade, 
mas também em família, em 
casa, sendo que cada cate-
quizando foi completando 
a sua “Flor Pascal” com um 
momento de oração e com 
um pequeno desafio para a 
vivência durante a semana.

cELEbração do dia do Pai
No dia 19 de Março, 

realizou-se, na igreja da 
Mata do Fárrio, a cele-
bração do Dia do Pai. 
Neste sentido, as co-
munidades paroquiais 
de Ribeira do Fárrio, Rio 
de Couros e Formigais 
foram convidadas a ce-
lebrarem em conjunto a 
solenidade de São José, 
exemplo e modelo a
seguir, e a colocarem em destaque a importância de ser pai nos dias 
de hoje. Foi, então, em ambiente de festa que muitos pais responderam 
positivamente a este apelo e participaram nesta eucaristia. No final, o Pe. 
David Barreirinhas ofereceu a cada pai uma pagela onde se encontra 
uma bonita oração a São José.

a FLor PascaL
“A alegria da Fé no caminho quaresmal”

No âmbito do Centenário da Restauração 
da Diocese de Leiria-Fátima, comemorado 
no ano passado, as 75 igrejas paroquiais es-
tiveram em destaque na Praça Paulo VI, onde 
esteve montado um mapa gigante com ma-
quetes das referidas igrejas. Estas maquetes 
foram alvo de um sorteio que teve como con-
sequência a geminação das paróquias.

Assim, a geminação de paróquias, na 
conclusão da Festa da Fé, visava fomentar 
a comunhão eclesial na Diocese, mediante a 
aproximação de paróquias que foram cons-
tituídas como “irmãs” para que, no conheci-
mento mútuo e na partilha, pudessem fortale-
cer-se na “arte de viver hoje a fé” e de serem 
testemunhas da “alegria de ser Igreja em 
missão”. Coube à nossa paróquia geminar-
se com as paróquias de Pedreiras e Pataias. 

Dando cumprimento ao objectivo de tal 
geminação, no dia 31 de Março, a comunida-
de da Ribeira do Fárrio foi desafiada a des-
locar-se às Pedreiras, com o fim de devolver 
a maquete dessa paróquia e trazer a sua de 
novo para casa.

A celebração contou com a eucaristia, se-
guindo-se um almoço partilhado. O encontro 
terminou com uma breve apresentação de 
cada paróquia.
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Na eucaristia do Domingo de Páscoa, tomou posse o novo Con-
selho para os Assuntos Económicos da Paróquia da Ribeira do Fár-
rio, após a leitura do decreto de nomeação. Os membros do referi-
do Conselho subiram ao altar à medida que foi proclamado o seu 
nome e fizeram o seu juramento. Em uníssono, prometeram e jura-
ram que haviam de empregar todos os meios ao seu alcance e toda 
a diligência e solicitude na guarda, conservação, aumento e defesa 
dos bens, valores e interesses que estão confiados à paróquia; que 
haviam de administrá-los bem e fielmente, em nome da Santa Igreja 
e segundo as leis canónicas; que haviam de desempenhar com se-
riedade, honradez e perfeita lealdade, as obrigações do cargo con-
fiado, e defenderiam sempre os interesses da Igreja, obedecendo 
e cumprindo as orientações do Bispo. E, após tocarem com a mão

nos Santos Evangelhos, assinaram o Juramento Solene. O P. David Barreirinhas agradeceu ao anterior Conselho todo o 
trabalho realizado e formulou votos de bom trabalho aos novos membros.

tomada dE PossE do novo consELho dos
assuntos EconÓmicos

gEminação das
ParÓQuias



Somos pó e ao pó da terra voltare-
mos, por isso arrependei-vos e acre-
ditai no Evangelho. É isto que nos 
recorda a Quarta-Feira de Cinzas, o 
primeiro de quarenta dias daqueles 
que serão tempo de arrependimento 
e de penitência.

Numa primeira abordagem, a Qua-
resma, enganosamente, conduz-nos 
a um estado de espírito de tristeza e 
alguma depressão, mas eis chegado 
o tempo da luz, da alegria, do reen-
contro e da reconciliação. Ao contem-
plarmos a Mãe Natureza, a chegada 
da Primavera dá-nos os primeiros si-
nais de renascimento e de novas vi-
das a brotar da terra. E é a uma nova 
vida, a uma profunda renovação, que 
somos todos desafiados.

Que tempo é este que nos leva a 
tamanha mudança? Há mais de dois 
mil anos, um Homem, filho de Deus, 
pisou a terra e anunciou algo espec-
tacular: o Reino de Deus ia chegar. 
Multidões e multidões seguiram este 
Homem e acreditavam nas suas pala-
vras de esperança. Ele era o factor de 
mudança, as suas atitudes e os seus 
gestos, a sua opção pelos mais fra-
cos e marginalizados faziam Dele um 
exemplo a seguir. Muitos o admiravam 
e beneficiavam da sua bondade, per-
dão e misericórdia. O seu sucesso é 
de tal ordem que, a certa altura, che-
gam mesmo a querer aclamá-lo rei. 
Recordamo-lo no Domingo de Ra-
mos.

minho que Jesus fez antes de morrer? 
Porquê sujeitar-se a uma morte tão 
dolorosa? Por amor até ao fim. Por 
amor até às últimas consequências. 
Por amor, o oferecimento da vida por 
todos, sem medo.

O mesmo Jesus que, uns dias an-
tes, havia celebrado com os seus dis-
cípulos a última ceia, instituindo defi-
nitivamente o mandamento do Amor; 
o mesmo Jesus que, nessa noite, lhes 
ofereceu o corpo e sangue para que 
tomassem a sua vida e a colocassem 
dentro do coração para que, dia após 
dia, pudessem fazer os mesmos ges-
tos de amor e de ajuda que Ele pró-
prio fez; o mesmo Jesus que dera 
indicações de que nunca os deixaria 
sozinhos, morria na cruz. Como olhar 
para esta morte e, nela, perceber que 
há caminho para a vida?

É este o desafio que no traz a Sex-
ta-Feira Santa, contemplar a cruz e 
agradecer por tudo o que Ele fez por 
nós.

O mistério da cruz é actualizado, 
hoje, nas múltiplas expressões do so-
frimento e da morte que marcam os 
nossos dias.

O nosso olhar deverá ser de com-
paixão e nunca de pena: sofreremos 
com os que sofrem, solidarizar-nos-
emos com aqueles que morrerem in-
justamente.

Há multidões que continuam a 
silenciar-se, que continuam imóveis 
e profundamente indiferentes. Cabe-
nos promover uma cultura que seja 
expressão máxima desse Amor que 
brotou da cruz. 

 E eis a manhã da ressurreição. Afi-
nal, Cristo está vivo e faz sentido con-
tinuar a lutar por um mundo mais justo 
e mais fraterno.

Para aqueles que, com fé, perma-
necem no Seu Amor, mesmo no meio 
de contrariedades e sofrimentos, en-
contrarão, de forma única, a fonte de 
alegria.
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oLhar a mortE E nELa PErcEbEr
o caminho Para a vida

No entanto, ainda que muitos o re-
conheçam como Senhor da vida e da 
felicidade, começam a surgir os inco-
modados e geram-se as inimizades. 

Então, as autoridades da época 
decidem cortar o mal pela raiz e, fa-
cilmente, chegam à conclusão que o 
melhor será mesmo matá-lo, para que 
o protagonismo seja restabelecido.

Essas mesmas autoridades nun-
ca perceberam o tal anúncio do Rei-
no. Na verdade, como interessar-se 
pela mudança se a mesma fizesse 
perder privilégios em detrimento de 
um mundo de paz, de amor, de justi-
ça, de respeito? A ambição e o poder 
em primeiro lugar. Sempre o egoís-
mo, a má vontade e a opressão.

Quando, na tarde do Domingo de 
Ramos, a catequese da nossa paró-
quia e alguns Jovens Sem Fronteiras 
deram corpo e voz ao exercício da 
Via-Sacra, foi como se esses dois mil 
anos se transportassem para o quo-
tidiano.

A crucifixão era uma prática da 
altura que, de tão cruel que era, ser-
via para aterrorizar o povo. O mesmo 
povo que gritou “crucifica-o”. O mes-
mo povo que ficou imóvel. O mesmo 
povo que se silenciou depois de per-
ceber que, afinal, naquela cruz estava 
o salvador.

Passo por passo, simbolicamente, 
foi percorrido um caminho de oração, 
de meditação e piedade até ao Calvá-
rio.

Poderemos nós entender este ca-



A equipa Cumeada FC venceu a XI edição do Torneio de 24 Horas de Futsal – Grupo Silva Construções, realizado nos 
dias 19 e 20 de abril, fim-de-semana de Páscoa, na Freixianda.

Atletas de todo o continente e até um açoriano deram colorido à edição 2019 das 24 Horas de Futsal organizadas pela 
Secção de Bombeiros de Freixianda dos BV de Ourém e pela sua Liga de Amigos.

Mais uma vez, o público aderiu em massa fazendo deste já um evento tradicional na Páscoa em Freixianda e uma 
referência nas maratonas de futsal no país. Um evento com excelente nível qualitativo e competitivo com jogos bastante 
interessantes de seguir numa prova que merece homologação por parte da Federação Portuguesa de Futebol, apesar 
do seu caris amador.

O balanço final é positivo quer para a organização quer para equipas participantes que, mais uma vez, elogiaram o 
torneio e a sua organização.

Em termos de classificação final, a vitória sorriu desta vez à equipa “Cumeada FC” depois de uma final disputada com 
a equipa “Swimming Pool Val “que ocupou o 2º lugar da classificação. O lugar mais baixo do pódio ficou entregue à equi-
pa “Lagoa do Grou”, logo seguida da M&Ms que arrebatou o 4º lugar. O prémio Fair Play foi entregue à equipa” Grupo 
TPB/BLM. O melhor marcador foi Tiago Cacela da equipa “Lagoa do Grou”, foi também premiado Frederico Pinheiro da 
equipa “Swimmig Pool Val” como o melhor Guarda Redes do Torneio. A Taça do bar foi ganha pela equipa “Cumeada 
FC”. As 24 Horas de Futsal 2019 de Freixianda tiveram a colaboração das empresas da freguesia e do concelho, Câmara 
Municipal de Ourém, União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e do Grupo Silva Construções.

Classificações:
1º Cumeada FC
2º Swimming Pool Val
3º Lagoa do Grou
4º M&Ms
5º Grupo URBE
6º Grupo TPB/BLM
7º CIP
8º “Em cima do joelho”
9º RDC
10º Zêzerovo
11º TZG
12º Faculdade de Direito de Lisboa

Créditos fotográficos: Município de Ourém
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O quartel da Secção de Freixianda dos Bombeiros Voluntários 
de Ourém vai entrar em obras de requalificação muito em breve.

É uma obra que ronda os 150.000,00€ e dotará o edifício de 
melhores condições para acolher os operacionais que ali prestam 
serviço.

Conta com o apoio do Município de Ourém, que através de um 
protocolo assinado no passado dia 26 de abril, irá contribuir com 
aproximadamente 102.000,00€, o correspondente a 70% do total 
da obra, excluindo o iva.

rEQuaLiFicação do QuartEL
dos bombEiros

notícias

tornEio dE
24 Horas de Futsal – Grupo silva Construções

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA
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Eleitos novos Órgãos Sociais do Clube para o triénio 2019-2022
No passado dia 9 de março, realizou-se a Assembleia Geral de Sócios do GRUDER. Para além 

da aprovação do Relatório de Contas e de Atividades referentes ao ano de 2018 e Plano de Ativi-
dades para 2019, foram eleitos os novos órgãos sociais do clube para o triénio 2019-2022.

Concorreu à eleição uma única lista apresentada pela Direção cessante, liderada por Carlos 
Gomes Pereira. Os novos órgãos sociais transitam na sua maioria do mandato anterior.

A sua constituição ficou a seguinte:

NOTÍCIAS DO GRUDER
por Flávio Simões

Jantar de Sócios e Simpatizantes

Logo após a Assembleia Geral, o GRUDER realizou o 
seu já tradicional Jantar de Sócios e Simpatizantes. É com 
alegria que verificamos um aumento de participantes ano 
após ano, sendo que este ano estiveram presentes mais 
de 200 pessoas. 

A todos o nosso muito OBRIGADO!!!

Direção:
Presidente: Carlos Gomes Pereira
Tesoureiro: Carlos M. Marques Pereira
Secretário: Celine Pereira
Diretor Recreativas: Marco Bento
Diretor Recreativas Desportivas: Teresa Sofia Simões
Diretor Futsal: Paulo Pereira
Diretor Marketing e Publicidade: Sandra Oliveira
Diretor de Atividades de Caça: Pedro Pereira
Vogais: Ana Rita Bento, Dinis Antunes, Flávio Simões, Rosa Branco,
            Christophe  Pereira, Vera Ferreira e Gonçalo Ferreira
Seccionistas Futsal: Tiago Pereira e Luís Carlos Gomes
Seccionistas Recreativas: Feliciano Costa e Manuel Gonçalves
Seccionistas Caça: André Oliveira e Luís Miguel Simões

Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Manuel da Silva Pereira
Secretário: Sónia Oliveira
Vogal: Paulo Sousa

Conselho Fiscal:
Presidente: Manuel Luís Oliveira
Secretário: Bruno Marques
Vogal: João Costa



Numa organização conjunta do agrupamento de escolas de Ourém, asso-
ciação de Pais e encarregados de educação e Junta de Freguesia, realizou-se 
no dia 9 de fevereiro, o já tradicional desfile de Carnaval pelas ruas da Vila de 
Freixianda. 

Como é também já tradicional, para além dos alunos do Centro Escolar, 
o desfile foi, uma vez mais, enriquecido com a participação do Centro Social 
Paroquial de Freixianda, que se fez representar pelas Crianças da Creche que 
foram disfarçadas de melâncias. A abrir o desfile, apresentou-se o carro ela-
borado pelos elementos da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
que assumiu ainda a animação musical.

O júri foi constituído por um grupo de personalidades que graciosamente 
aceitaram colaborar na apreciação e classificação dos vários grupos.

Eram eles: o Reverendo Padre Joaquim Baptista; o Sr. Abílio Rodrigues, Presidente da Junta da União de Freguesias 
de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais acompanhado pelo Sr. Jorge Santos e pelo Sr. Paulo Nunes; a D. Ana Gomes 
da direcção da Associação de pais e a Professora Graça Nunes.

Terminada a votação foram apurados os seguintes resultados:
Grupo mais criativo - Turma 6º FB;
Grupo mais organizado - Turma FR 01;
Grupo mais animado - Turma JI FR 04;
Grupo mais colorido - Turmas FR 02 e 03;
O prémio especial do júri foi atribuído à turma do 3º ano do 1º CEB. 

Os justos vencedores da classificação geral deste desfile foram os alunos 
da turma do 5º FB, “OS SUPER HERÓIS DA ALIMENTAÇÃO”, que prepara-
ram uma coreografia que foi do agrado de todos os presentes.

O seu prémio será um fim de semana radical passado num parque onde 
ficarão acampados.
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dEsFiLE dE carnavaL 2019



Março e abril foram dois 
meses marcados pela co-
memoração de vários dias 
festivos, tais como o Car-
naval, o Dia Internacional 
da Mulher, o Dia do Pai, a 
Quaresma, a Páscoa e o 
25 de Abril. E nós, no Cen-
tro Social da Ribeira do 
Fárrio assinalámos alguns 
destes dias com diferentes 
atividades.  

No Carnaval, que foi celebrado aqui na instituição no dia 4 de março, os utentes ajudaram na decoração da sala e no 
dia 4 houve alguns que se mascarraram, andaram a desfilar pelo centro mostrando as suas máscaras, recebemos ainda 
a visita dos meninos do CAT, também eles mascarados. 

Dia 8 de março, celebrou-se o Dia da Mulher, existiu 
um trabalho prévio da realização de uma lembrança para 
todas as mulheres que pertencem a esta instituição, esta 
foi ajudada a construir pelos utentes. Fez-se um quadro 
em forma de flor com as características de uma mulher, 
que foi perguntado junto de alguns utentes. 

Rapidamente chegou o Dia do Pai, 19 de março, e 
com a ajuda dos utentes construímos uma pequena lem-
brança para todos os pais que pertencem a instituição.

Iniciando-se a Quaresma e com ela todos os ritos reli-
giosos que se realizam na Páscoa, todas as sextas-feiras 
pudemos contar com a presença da Sra. Glória da Luz 
para nos ajudar a realizar a Via-Sacra, queremos aprovei-
tar para agradecer a sua disponibilidade para nos poder 
acompanhar nesta atividade. 

Dia 4 de abril, contámos com a presença do Sr. Padre David e o Sr. Padre Joaquim para as confissões e, no fim, a 
realização da missa. E para finalizar estes ritos religiosos, dia 26 de abril realizou-se a visita pascal ao nosso centro e no 
CAT. Para finalizar temos a comemoração do 25 de Abril, onde fomos discutindo em pequenos grupos o que era o 25 de 
Abril, o motivo que levou a revolução, o que mudou.

abertura do concurso público, iniciou-
se assim a obra. Esta já se encontra 
com as fundações feitas e com a 1ª 
placa. 

O Centro Social, na pessoa do Sr. 
Presidente Filipe Janeiro, quer agra-
decer ao Exmo. Sr. Presidente da Câ-
mara, Luís Miguel Marques Grossinho 
Coutinho Albuquerque, por ser um ho-
mem de palavra, pois o que prometeu 
está a ser cumprido.

Já recebemos a primeira prestação

no total de 80 mil euros o que nos vai 
ajudando conforme o evoluir da obra. 

Em suma, agradecemos ao Sr. Pre-
sidente da Câmara e à Câmara Muni-
cipal pela sua participação nesta obra, 
porque sem o seu contributo esta não 
seria possível de concretizar, será uma 
mais-valia para o nosso concelho, tra-
zendo um serviço de saúde que ne-
nhuma IPSS do norte do concelho de 
Ourém detém, e criando simultanea-
mente vários postos de trabalho.

Vale a pena esperar…

A 25 de fevereiro de 2018, realizou-
se o lançamento da primeira pedra da 
Unidade Cuidados Continuados, este 
evento contou com a presença do Sr. 
Presidente da Câmara Luís Miguel Al-
buquerque, os Vereadores Rui Vital e 
Isabel Costa e outras entidades tais 
como o Sr. Presidente da Junta Abí-
lio Rodrigues, e a nossa comunidade. 
Como foi afirmado e prometido nes-
se dia a obra é para se fazer, depois 
de toda a burocracia exigida, e com
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noticias do cEntro sociaL
da ribEira do Fárrio



“De Vila Nova de Ourém a Chão de Maçãs ia, todos os dias 
e noites, o chamado carro do correio levar e trazer as malas aos 
respectivos comboios. Neste aspecto, estávamos melhor servidos 
do que hoje, porque o carro que fazia este serviço tinha que ser, 
conforme determinava o contrato com os Correios e Telégrafos, 
de parelha e 4 rodas, e assim quem tivesse necessidade de ir para 
o comboio ou vir de comboio, tinha, ao preço módico de trezentos 
e dez reis, transporte garantido de dia e de noite, o que agora só 
acontece de dia. 

De Vila Nova de Ourém, para os vários lugares que desfru-
tavam a regalia de ter caixa de correio, partiam todas as manhãs 
os respectivos “estafetas” e alguns apanhavam cada estirão!!... O 
velho Gabriel ia todos os dias até Espite – 34 quilómetros, ida e 
volta – ; a Cristina do Alqueidão, por herança do pai, fazia o mes-
mo para a Freixianda e redondezas, mas esta, à volta dos 50 quiló-
metros; O Zé Cabreiro, de Pinhel, tinha uma volta mais curta, mas 

mesmo assim ia até Fátima; para o Bairro e Gondemaria, outros partiam também, todos os dias, com igual missão. 
Tudo se modificou nos últimos tempos, mercê das várias carreiras de camioneta e das bicicletas motorizadas.”

(“Ourém de ontem”, por Joaquim Ribeiro)
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“O correio no primeiro quartel do século XX”
Por José Eufrázio

Telef./Fax: 249 575 648 - CASAL RIBEIRO
2435-522 RIO DE COUROS (Ourém)

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


