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Cada um gosta de cuidar da sua casa, zelando-a, tornando-a num 
espaço agradável, limpo e aprazível. Quando é necessário, faz-se manu-
tenção às coisas que já não estão em bom estado, faz-se limpeza mais 
aprofundada. Cuida-se dela, porque é nossa.

A casa de cada um é um espaço próprio. É um abrigo que nos protege 
do frio, da chuva, do calor, dos males que possam ocorrer das partes de 
fora. É onde encontramos maior privacidade e é ali que nos sentimos 
verdadeiramente bem, quer sozinhos quer em família.

Para além desta casa, há uma outra bem maior que faz parte do pa-
trimónio de todos: é o mundo onde vivemos, a chamada casa comum. 
Com esta, as preocupações de zelo já não se acentuam tanto. Ou, pelo 
menos, já nem todos demostram a mesma preocupação. E esta casa co-
mum está doente. Se, por um lado, há um grupo empenhado em mudar 
atitudes relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, há 
um outro que continua a fazer desta casa comum uma lixeira e um centro 
de exploração económica.

E os sinais são alarmantes. De ano para ano, temos vindo a assis-
tir a mudanças climáticas gritantes. Já este ano houve dias de extremo

calor e dias em que nos apetece ir buscar o casaco já guardado no armário. Os raios ultravioletas penetram a terra sem 
dó nem piedade, trazem-nos ainda mais doenças; resíduos, muitos deles não biodegradáveis, continuam a ser produzidos 
anualmente e tornam-se tóxicos e radioativos; os produtos químicos usados nos campos que produzem efeitos irreversí-
veis na nossa saúde… e tantos outros exemplos.

Não se faz reciclagem, não há reutilização de resíduos, não se limita a exploração dos recursos naturais. O que será 
de nós sem água potável, sem ar puro para respirar?

É certo que, em primeira instância, poderemos culpar os nossos políticos por nada fazerem. Mas a culpa não será de 
cada um de nós? A curto prazo, os países mais pobres ou em vias de desenvolvimento sofrerão as consequências, quan-
do houver lugares afetados pelo aquecimento, e a agricultura, a pesca e os recursos florestais forem uma miragem. Isto 
é uma tragédia à qual permanecemos indiferentes. Políticos e cidadãos. Os políticos, porque há interesses próprios; os 
cidadãos, porque ainda não se consciencializaram nem sensibilizaram para o assunto. Vejamos um exemplo: que tenho 
eu, habitante desta freguesia, que ver com a escassez de água potável se tenho água canalizada em casa, uma rede pú-
blica ou mesmo poço ou furo no quintal? Um dia, a poluição vai afetar a qualidade dessa nossa água.

Enfim, tantos exemplos…
Se cada um cuidasse do mundo como cuida da sua própria casa, o rumo e as consequências poderiam ser tão dife-

rentes. Não queremos todos viver felizes? Comecemos por aceitar o desafio das pequenas mudanças no nosso espaço 
próprio e veremos que o mundo se tornará uma casa comum mais aprazível e mais cuidada. 
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MAIS UMA VEZ: A CASA COMUM

CAJARANA

Talho Entroncamento - Telef. 249 717 644
Resid. Mata do Fárrio
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Música, animação, marchas populares, tasquinhas, jogos tradicionais, jogos escutistas, passeios de bicicleta, de 
motorizadas e pedestres, folclore, mostra de artesanato, exposição auto e exposição agrícola, foram apenas alguns dos 
muitos ingredientes que compuseram as festas da vila da Freixianda e que, durante 3 dias, encheram de cor e som esta 

localidade do norte do concelho de Ourém.
De 21 a 23 de Junho, os tradicionais festejos de elevação a Vila, trouxe-

ram à Freixianda artistas como Pedro Cachadinha, Foka Energie, PA3, Só 
Ritmo e o incontornável Quim Barreiros, no dia 22.

No domingo, dia 23, o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís 
Miguel Albuquerque, juntamente com o Vereador Rui Vital e o Presidente da 
Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, fizeram questão de se asso-
ciar às festividades, assistindo ao desfile da Charanga a Cavalo da Guarda 
Nacional Republicana e testemunhando o programa que, para além dos ar-
tistas musicais, incluiu ainda, entre outras atrações, várias tasquinhas, uma 
sardinhada popular, marchas e muito folclore.

Foram oito as associações da freguesia que estiveram representadas 
com as suas tasquinhas ao longo dos 3 dias de festejos que tiveram o seu 

ponto alto na noite de sábado com cerca de 5000 pessoas a assistir ao concerto de Quim Barreiros e enchendo por com-
pleto a vila de viaturas, algo nunca antes visto.

Outra das agradáveis surpresas foi a de Pedro Cachadinha que trouxe os 
seus amigos Deolinda Passos e Peixoto de Braga para uma noite de desgar-
radas e cantares ao desafio que foi do agrado de todos.

De registar o aparecimento de exímios cantadores ao desafio entre os 
oureenses, uma forma de expressão artística que tem as suas origens re-
motas nas cantigas de escárnio e mal-dizer da Idade Média, no âmbito do 
cancioneiro galaico-minhoto, mas que está a adquirir muita popularidade 
em todo o país.

A cereja no topo do bolo estava guardada para a tarde de domingo e 
sendo uma novidade por estas bandas, era muita a espectativa. Não fosse 
uma chuva miudinha persis-
tente e tudo teria sido perfeito.

Apesar do pequeno atraso 
devido às condições atmosféricas, a Charanga a Cavalo da GNR trouxe ain-
da assim largas centenas de pessoas às ruas da Freixianda para apreciar 
um espetáculo único no mundo.

Não houve galope devido às condições e humidade do piso, mas a exi-
bição foi uma agradável surpresa.

Balanço positivo nestas comemorações do dia da Freguesia da Freixian-
da e do 24.º aniversário da elevação a Vila que prometem não baixar a fas-
quia continuando a crescer de ano para ano.

Até 2020
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Inserida nas Festa da Vila, decor-
reu na Freixianda, domingo dia 23 de 
junho, mais uma edição da iniciativa 
“Caminhos D’Ourém”.

Esta caminhada foi promovida 
pela Câmara Municipal de Ourém 
em colaboração com a União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do 
Fárrio e Formigais e a Liga de Ami-
gos da Secção de Bombeiros da 
Freixianda.

Teve início junto ao Quartel de Bombeiros da Freixianda, cerca das 9h00, com um percurso de aproximadamente 8 km 
e contou com cerca de 60 participantes.

CAMINHOS D’OURÉM – PASSEIO PEDESTRE

FESTAS DA VILA DA FREIXIANDA FORAM AS MELHORES
DE SEMPRE E DERAM MOSTRA DE VITALIDADE NO

NORTE DO CONCELHO
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A proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal de Ourém 
estará em discussão pública entre 2 de julho e 12 de agosto, após 
publicação do respetivo Aviso em Diário da República no dia 24 
de junho de 2019. A proposta está disponível para consulta aqui 
e os interessados poderão apresentar os seus contributos através 
da plataforma online desenvolvida para o efeito em www.ourem.
pt, por correio (Praça D. Maria II, Nº. 1, 2490-499 Ourém) ou para 
o endereço de email revisaopdm@mail.cm-ourem.pt. Poderá tam-
bém deslocar-se à sua Junta de Freguesia para qualquer esclare-
cimento de dúvidas ou para apoio na submissão de observações 
e/ou sugestões.

Sendo o Plano Diretor Municipal um instrumento fundamental na gestão territorial de natureza regulamentar, o seu 
conceito estabelece o regime de uso do solo, através da sua classificação e qualificação, define a política municipal de 
solos de ordenamento do território e do urbanismo, a gestão de equipamentos de utilização coletiva, a relação de inter-
dependência com os municípios vizinhos e rege a integração de orientações estabelecidas pelos programas de âmbito 
nacional, regional e intermunicipal.

A Câmara Municipal de Ourém, após aprovação para efeitos de discussão pública da proposta na reunião de Câ-
mara de 6 de maio, promoveu uma conferência de imprensa sobre o Plano Estratégico e Prioridades de Investimento 
para 2020-2030, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. Aqui foram apresentados os vetores estratégicos que 
suportam o modelo de desenvolvimento territorial e entre as várias orientações programáticas foram apresentadas algu-
mas prioridades de investimento, com destaque para o Pavilhão Desportivo de Ourém, a ampliação do Centro Escolar 
da Carvoeira, o Centro Escolar Fátima Sul, Parque de Negócios de Fátima, Parque de Negócios de Ourém e Parque de 
Negócios de Freixianda. O programa de investimentos definido para o horizonte temporal 2020-2030 contempla investi-
mentos na ordem dos 116 milhões de euros, dos quais a Câmara Municipal de Ourém assumirá um total aproximado de 
38 milhões de euros.

Texto e foto retirado de: www.ourem.pt

u Faleceu, no 
dia 01 de maio, 
António da Silva 
Henriques, de 88 
anos, do lugar da 
Mata do Fárrio.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu, no dia 15 de maio, Gracinda Marques da Costa, de 81 anos, do lugar das Parce-
rias;
u Faleceu, no dia 16 de junho, Maria dos Anjos Fernandes de Oliveira, de 65 anos, do lugar 

da Amenta;
u Faleceu, no dia 3 de junho, Fernanda da Conceição Lopes Chainho, de 67 anos, de Ou-

rém;
u Faleceu, no dia 01 de junho, Maria Marques, de 97 anos, do lugar da Cumeada;
u Faleceu, no dia 19 de junho, Laura Maria de Oliveira, de 90 anos, do Soalhal.

FÁRRIO

FORMIGAIS

u Faleceu, no dia 29 de maio, José da Conceição Lopes Simão, 64 anos, do lugar do Porto 
Velho;
u Faleceu, no dia 20 de junho, António Neves Alves, 84 anos, do lugar da Quebrada de Bai-

xo.

REVISãO DO PDM DE OURÉM Em DIScuSSão PúbLIcA

FESTA Em HoNRA DE NOSSA SENHORA DE FáTIMA
A Paróquia da Ribeira do Fárrio realizou, no fim de semana 24, 25 e 26 de maio, a tradicional festa em Honra de Nossa 

Senhora de Fátima. Os festejos tiveram início na sexta-feira com a realização da Procissão de Velas, prosseguindo no 
sábado com serviço de bar e restaurante e a atuação do grupo musical Klino 
& Amigos. No Domingo, a festa iniciou com a chegada dos andores à igreja 
paroquial, seguindo-se a Eucaristia e a procissão pelas ruas do Fárrio.  Du-
rante a tarde, houve grande animação com concertinas e cantares à desgar-
rada e a atuação do Rancho Folclórico Verde Pinho, do Carvalhal.

Este ano, o arraial teve lugar no salão da Junta de Freguesia pois atual-
mente o espaço existente junto à igreja não tem condições para a sua reali-
zação, sendo intenção do novo Concelho Económico efetuar obras no local 
construindo um salão fechado equipado com cozinha, palco e casas de ba-
nho, tendo apresentado um esboço das obras que ficou exposto no local da 
festa para que todos tivessem conhecimento do mesmo.



No dia 5 de Maio, Dia da Mãe, as crianças do 1º ano celebraram a Festa da Avé 
Maria. Para além de terem oferecido uma flor a Nossa Senhora e de rezarem a Avé 
Maria, estes meninos e meninas também quiseram homenagear todas as mães 
presentes na eucaristia. Desta forma, foi lido o seguinte texto, escrito pelo Padre 
David Barreirinhas:

É bom, belo e justo celebrar o Dia da Mãe: agradecer a todas as mães que dia e 
noite, todos os dias e todos anos, ao longo da sua vida, se dedicam ao acolhimento 
amoroso, à educação e ao crescimento integral dos filhos. Ser mãe não significa 
somente colocar no mundo um filho, mas é também uma escolha: a de dar a vida. 
Nada há mais nobre e mais santo!

Na sua terceira exortação apostólica, “Alegrai-vos e exultai”, o Papa Francisco recorda que a santidade é construída na 
vida de cada dia, com os “pequenos detalhes do amor” (n. 145). Todos sabemos, por experiência própria, que a sacralida-
de de tantos pequenos gestos das nossas mães deixou um sabor indizível e inesquecível no nosso coração de filhos.

As mães são verdadeiras beneméritas da sociedade, pois sabem cultivar e transmitir, mesmo nos piores momentos, a 
ternura, a dedicação e a força moral. São também as mães que transmitem o sentido mais profundo da vivência religiosa: 
nas primeiras orações, nos primeiros gestos de devoção que uma criança aprende, inscrevendo assim, indelevelmente, 
o valor da fé na vida de um ser humano. Queridas mães, obrigado por aquilo que nos dais, pelo que sois na família e por 
aquilo que dais à Igreja e à sociedade. Que a celebração de mais um Dia da Mãe junte, em coro, as nossas vozes à dos 
decisores políticos e económicos, dos agentes culturais e da comunicação social e todos nos empenhemos a apoiar e a 
proteger o dom da maternidade que começa na fecundação e nunca deixa de se manifestar. As mães de todos os tempos 
têm como modelo Maria, Mãe de Jesus. Que Nossa Senhora abençoe todas as mães! As acolha e proteja sob o seu santo 
manto. Como “pequena lembrança” para este dia, aqui deixo uma singela parábola: Um anjo fugiu do paraíso para dar 
um passeio pela terra. No findar do dia, decidiu levar algumas lembranças daquela visita. Num jardim, viu algumas rosas: 
apanhou as mais bonitas e fez um belo ramo para levar para o paraíso. Mais à frente, viu uma criança sorrir para a mãe. 
Encantado com a ternura daquela criança, apanhou também o seu sorriso. Estava para partir, quando viu uma mãe olhar 
com amor para o seu pequenino no carrinho. O amor jorrava como uma nascente a transbordar. O anjo pensou: «O amor 
daquela mãe é o que de mais bonito existe na terra, portanto pegarei também nele». Voou para o céu, mas antes de passar 
pelos portões azuis, decidiu examinar as recordações para ver como se tinham conservado durante a viagem.

As flores estavam murchas, o sor-
riso da criança tinha-se esmorecido, 
mas o amor da mãe ainda tinha todo 
o seu esplendor e beleza. Pôs de lado 
as flores murchas e o sorriso apagado, 
chamou à sua volta todos os hóspedes 
do céu e disse: “Eis a única coisa que 
encontrei na terra e que manteve toda 
a sua beleza durante a viagem para o 
paraíso: o amor de mãe!”.

Após este momento, quatro crian-
ças, juntamente com as suas mães, 
entregaram a cada mãe presente uma 
pagela com este texto e uma flor.
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FESTA DA AVÉ MARIA

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

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

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

FESTA DO COMPROMISSO
No dia 9 de Junho, os 

dois adolescentes do 9º 
ano da nossa cateque-
se juntaram-se aos alu-
nos de Rio de Couros e 
Formigais para se com-
prometerem com Jesus 
Cristo na celebração da 
Festa do Compromisso.

Estes adolescentes 
assumiram Jesus nas 
suas vidas e querem 
seguir os seus passos, 
acolhendo os seus en-
sinamentos e abrindo 
o coração à vontade de 
Deus. Para isso é neces-
sário deixar que o Espíri-
to Santo conduza a vida 
de cada um, para que 
possa produzir os seus 
frutos.



FESTA DAS BEM-AVENTURANÇAS
No dia 19 de Maio, os sete adolescentes do 7.º ano realizaram a Festa das Bem-

Aventuranças. Nesta celebração, proclamou-se solenemente o texto de S. Mateus, 
que mais não é do que um código de conduta proposto por Jesus Cristo. Felizes os 
que choram, felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes 
os perseguidos…

Que proposta surpreendente é esta? Não será ela incompreensível nos dias de 
hoje? Os felizes não são os ricos, os que dominam o outro, os que alimentam o ódio 
e a ganância?

Na verdade, só seremos efectivamente felizes quando nos deixamos conduzir por 
este projecto de vida que se sintetiza em quatro valores: liberdade, paz, justiça e ver-
dade. Quando se atenta contra estes valores, percebemos o rumo da vida humana. 

Quando o contrário, facilmente se ultrapassam os dias menos bons. Durante esta festa, o P. David Barreirinhas pediu 
aos adolescentes que olhassem aqueles valores de forma a perceberem que somente poderão ser felizes na medida em 
que forem capazes de os partilhar com quem os rodeia. Se é difícil? Se é impossível? Cada um pode ser verdadeiro, justo, 
viver em paz e ser livre em cada passo. No final, exortou-os a fazerem das Bem-Aventuranças a lei de todos os dias, o 
código de conduta para a sua relação com os outros e com Deus.
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BENÇãO DO PãO DO ESPÍRITO SANTO
No dia 9 de Junho, celebrou-se o Dia de Pentecostes, marcando o dia da des-

cida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e encerrando as celebrações da Pás-
coa. 

Cumprindo a tradição desde que o P. David Barreirinhas se encontra na nossa 
paróquia, neste dia foi benzido o Pão do Espírito Santo, trazido em cestos ao altar, 
que foi distribuído a todos no final da eucaristia.

FESTA DA VIDA
A Festa da Vida realizada pelos adolescentes do 8.º ano teve lugar no dia 13 de 

Maio, um dia especial conhecido por todos e em que muitos peregrinos rumam ao 
Santuário de Fátima. Nesta festa, foram apresentados três símbolos: a cruz, as velas 
e o Círio Pascal. Todos eles nos apontam um mesmo caminho: o caminho para Jesus 
vivo e ressuscitado. Jesus é um amigo, um companheiro de viagem, que percorre 
connosco, lado a lado, cada circunstância da vida. Para isso, é essencial que Jesus 
tenha um lugar único no coração de cada um. Olhando aqueles que peregrinam a 
Fátima, e muitos são aqueles que percorrem kms com grande dificuldade, cada um 
traz uma história de vida, tantas vezes pesada. Mais do que todo o sacrifício físico 
que suportam para chegar ao destino, suportam uma história de vida mais dura e de 
mais sofrimento do que o próprio percurso. A vida é assim. Nem sempre é um mar de 

rosas. Cada um de nós é peregrino da vida. E cada peregrino só torna possível o seu caminho porque acredita. De outra 
forma, seria impossível percorrê-lo na ausência de fé. Seria uma experiência sem significado e sem sentido. Foi deste 
modo que o P. David Barreirinhas quis mostrar aos adolescentes a importância de Jesus na vida de cada um. Por isso, 
que nenhum deles tenha vergonha de assumi-Lo na sua vida.

No dia 11 de junho 2019 realizou-se mais uma excursão a Dornes, intitulada 
Peregrinação à Nossa Senhora do Pranto. Esta peregrinação, que se realiza 
todos os anos na terça-feira de Pentecostes, contou com a presença do Pe. Da-
vid Barreirinhas, e de vários fiéis das paróquias de Formigais e Rio de Couros, 
tendo nos últimos anos aderido também os fiéis das paróquias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Casal dos Bernardos. No Santuário de N. Senhora do Pranto 
encontramos os círios de Formigais e Rio de Couros. Durante o dia também 
houve o convívio entre as diferentes paróquias.

PEREgRINAÇãO A DORNES 2019

FESTA DO ENVIO
Concluídos os 10 anos de catequese, os alunos das paróquias de Ribeira do 

Fárrio, Rio de Couros e Formigais realizaram, no dia 16 de Junho, a Festa do Envio, 
numa celebração conjunta na Igreja de Rio de Couros.

Estes jovens, crescidos agora em estatura, finalizam um percurso que em muitos 
os fez crescer na fé. Estão agora dotados de capacidades que os farão mudar o 
mundo e foram enviados a proclamar a Boa Nova de Jesus e serem instrumentos de 
salvação e testemunhas da beleza do amor de Deus.



NoTÍcIAS Do CENTRO ESCOLAR DE FREIxIANDA
por Prof. Humberto Piedade

FESTAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIvO 2018-19
Para tudo na vida há uma 1.ª vez. De facto, pela primeira vez os alunos dos 5º, 6º e 7º anos da disciplina CEA (Comple-

mento à Educação Artistica), realizaram um espectáculo de encerramento do ano lectivo no dia 14 de junho. Tratou-se de 
uma retrospetiva do ano escolar polvilhada de brincadeiras, ironias, danças e cantigas. Ao longo de cerca de uma hora, 
todos os presentes se deliciaram, riram e cantaram com os alunos que, à sua maneira, retrataram as vivências do ano 
lectivo 2018/19. Convidamos todos a visionarem o filme da festa na página do Agrupamento de escolas de Ourém.

Quanto ao 1º Ciclo e Pré-Escolar, a data escolhida foi o dia 21 de junho. Ao final da tarde, o recreio frontal à Escola E. 
B. 2, 3 foi o palco escolhido para que todas as turmas mostrassem os seus dotes artísticos. Todo o programa foi conce-
bido em articulação com a associação de pais e encarregados de educação e com a colaboração da autarquia.

Do programa constaram:
- Atuação dos alunos das várias turmas; 
- Cerimónia de entrega de pastas aos finalistas;
- Animação com insufláveis, balões moldáveis e pinturas faciais; 
- Lanche partilhado para todos com bifanas, salgados e doces.
Nunca antes se tinha conseguido o nível este ano alcançado. A qualidade 

das muitas interpretações foi inquestionável. Todos estiveram muito bem, desde 
os mais pequenitos até aos mais velhos. A alegria e orgulho eram bem visíveis 
nos olhares dos muitos familiares presentes. Uma vez mais, as despedidas 
foram muito sentidas sendo o choro uma constante tanto para os alunos como 
para pais, professores e educadores. E, como é já tradição, o dia terminou com 
muitas brincadeiras: balões, insufláveis, pinturas faciais e, claro, um monumen-
tal lanche ajantarado.

ÓLEO vELHO-SABÃO NOvO
Na sequência do desafio formulado pela fundação Ilídio Pinho, o Centro Escolar de Freixianda apresentou o projeto 

“Óleo Velho-Sabão Novo”. A par deste projeto, também o Clube de Folclore tem merecido reconhecimento.
Os desafios que o Centro Escolar de Freixianda tem vindo a protagonizar, levantaram uma verdadeira onda de interesse.
Após o projeto “Óleo Velho-Sabão Novo” ter sido apreciado e premiado pela 

fundação Ilidio Pinho, muito se tem dito e escrito sobre o mesmo. A par deste, 
também o Folclore tem levantado muito interesse, de tal modo que até a tele-
visão se interessou por conhecer e divulgar estas nossas atividades. De facto, o 
programa ZIG-ZAG, através da sua rubrica “Movimento Gentil”, aceitou o nosso 
convite e veio passar um dia inteiro na nossa escola para colher imagens, acer-
ca das nossas atividades. E pronto. Mais não podemos dizer. Vamos aguardar 
o início do próximo ano lectivo para ver o nosso trabalho no programa “Zig-Zag 
- Movimento Gentil da RTP canal 2”.

CELEBRAÇãO DO CRISMA NA RIBEIRA DO FáRRIO
Na tarde do domingo, dia 23 de Junho, o Bispo de Leiria-Fátima, D. António 

Marto, presidiu à celebração do Crisma de 26 jovens da Freixianda, 1 de Formi-
gais, 10 de Rio de Couros e 9 da Ribeira do Fárrio.

Na igreja matriz desta última paróquia, juntaram-se mais de cinco centenas de 
fiéis, sobretudo familiares dos 46 jovens crismados. Os jovens, agora crismados, 
participaram ao longo deste ano numa preparação mais intensa com a preocupa-
ção de os integrar na comunidade. A última semana, que antecedeu a celebração 
do crisma, foi para preparar a celebração litúrgica. Todos os pormenores foram 
tidos em conta desde a recepção ao Senhor Bispo, aos cânticos, leituras e ofertó-
rio. A festa era deles e com orgulho todos contribuíram para que ela se tornasse 
um momento belo de Deus.

Na homilia, D. António Marto lembrou que “fortalecidos pelo dom do Espírito e pelos seus sete dons, são chamados a 
dar testemunho e a defender e difundir a fé cristã”. No final da celebração, agradeceu a presença de todos e o modo como 
viveram e participaram nesta celebração. A proposta para a catequese da Conferência Episcopal Portuguesa reforça que o 
percurso da catequese se deve realizar ao longo de dez anos e que no final se celebre o sacramento do Crisma. As nossas 
paróquias vivem, como muitas outras, os efeitos da diminuição de jovens e o consequente envelhecimento da população. 
No entanto, ainda é possível manter a formação catequética dos dez anos. Este facto, muito se deve ao trabalho persistente 
dos catequistas e à generosidade das famílias que se disponibilizam para levar à catequese os seus filhos. A catequese, 
enquanto espaço de descoberta de Deus, deve também promover a vivência da caridade e a participação nas celebrações 
litúrgicas. Esta tem sido uma das preocupações que as comunidades paroquiais têm procurado viver ao envolver as crian-
ças e os adolescentes da catequese nas diversas celebrações comunitárias: Natal, Páscoa, Festas da Catequese, Festas do 
Padroeiro, Dia do Pai e da Mãe... A voz pura e cristalina das nossas crianças e jovens, misturadas com as vozes “roucas” e 
cansadas dos adultos, criam harmonia tornando as celebrações mais dinâmicas, vivas e intensas. 
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Época 2018/19 chega ao fim!
A primeira metade de 2019 marcou o final de mais uma temporada.

Séniores 3.° Lugar Campeonato Distrital!
Já afastada da Taça Distrital apesar da boa réplica, a nos-

sa equipa concentrou todas as atenções no campeonato. Os 
séniores entraram a todo o gás: no mês de Janeiro 3 jogos e 3

vitórias (13-1 frente aos Empregados do Comércio, 4-5 perante o Almeirim e 6-3 diante 
da Casa do Benfica da Golegã). O mês de Fevereiro começou logo com uma muito 
importante e difícil deslocação a Carvalhos Figueiredo, muitas oportunidades desperdi-
çadas e um mau início de segunda parte ditaram a derrota por 5-2; seguiram-se duas 
vitórias até ao final do mês ( 4-2 frente ao Vitória de Santarém e 4-5 perante o Carvoeiro). 
O mês de Março começou como terminou o de Fevereiro com uma vitória (15-6 frente 
ao Benavente, equipa que viria a desistir do campeonato); em 2° Lugar e a 4 pontos do líder São Vicente, dia 16 de Março 
era a grande oportunidade de aproximar do 1° com uma muito difícil deslocação a São Vicente do Paúl para defrontar pre-
cisamente o líder num excelente jogo de futsal. O São Vicente acabou por vencer por 4-2 num jogo em que a nossa equipa 
chegou a estar a vencer por 1-2, deixando assim o primeiro lugar a 7 pontos de distância, restava agora vencer todos os 
jogos para  manter o 2° Lugar e sonhar ainda com o 1°, e foi isso que aconteceu seguindo-se 2 grandes vitórias 5-3 no Derby 
do concelho frente à Casa do Benfica de Ourém e 3-5 em Coruche, num jogo de grande superação e entrega, uma vez que 
a nossa equipa só pôde contar com 5 jogadores disponíveis. Chegava então ao mês de Abril no 2° Lugar, novamente a 4 
pontos do líder que tinha escorregado e a 4 jornadas do fim ainda havia muito por decidir. O Gruder venceu os três primeiros 
jogos, 9-2 frente ao Cartaxense, 0-11 perante os Empregados do Comércio e 5-2 diante do Almeirim, mas o São Vicente não 
mais escorregou e sagrou-se campeão Distrital a uma jornada do fim. Restava ainda a luta pelo segundo lugar, mas uma 
derrota por 3-6 frente à Casa do Benfica da Golegã ditou o excelente 3° Lugar final.

 
Juvenis alcançam 3.° Lugar na Série Norte e sangram-se Vice-Campeões do Torneio de Encerramento!
Os nossos Juvenis já afastados da Taça Distrital, também concentraram as atenções na Série Norte do Campeonato 

Distrital. No 3° Lugar da Série a 10 pontos do líder Fátima ( lugar que dá acesso à final do campeonato contra o vencedor da 
Série Sul) e a 7 pontos do 2° Lugar ocupado pelo CD Os Patos quando faltavam apenas 4 jornadas para o fim, as esperanças 
de chegar ao 1° Lugar eram poucas e uma derrota por 0-2 precisamente diante do líder CD Fátima, num jogo equilibrado, 
acabou com a expectativa de chegar à liderança da Série e posterior final do campeonato. Também já longe do 2° lugar, 

restava à nossa equipa consolidar o 3°Lugar da Série e foi isso que fez com 3 
vitórias nos restantes 3 jogos ( 0-8 frente ao UF Entroncamento, 4-2 diante da 
Laranja Mecânica e 1-4 diante do Casal do Grilo). Depois de uma pausa de 1 mês 
e meio sem jogos, arrancou a 16 de Março o Torneio de Encerramento. O Gruder 
começou com o pé esquerdo com um empate 3-3 em Benavente num jogo onde 
nao pôde contar com muitos jogadores. A partir daí seguiram-se 4 vitórias conse-
cutivas, 4-2 frente a um forte Académico de Rio Maior, 5-0 diante do CD Os Patos 
num grande jogo da nossa equipa, e 2 vitórias em Torres Novas, 3-5 perante a 
sempre difícil Laranja Mecânica e 0-12 contra o Nucleo Sportinguista de Torres 
Novas, deixavam a nossa equipa no 2° lugar do Torneio a 2 pontos do líder São 
Vicente mas com um jogo em atraso. No dia 12 Maio, jogo decisivo na luta pelo

torneio de encerramento com a nossa equipa a receber o líder São Vicente, 2 resultados possíveis para ambas as equipas: 
a nossa equipa vencendo sangrava-se imediatamente campeã do torneio e, em caso de empate, precisava de vencer o jogo 
em atraso, por outro lado o São Vicente vencendo sagrava-se também campeão do torneio e, em caso de empate, ficaria à 
espera que a nossa equipa não vencesse o jogo em atraso, num jogo onde o Gruder fez de tudo para vencer, pecando na 
finalização. A sorte acabou por sorrir ao São Vicente que venceu por 1-3 (dois golos foram auto-golos nossos) e acabou por 
vencer o Torneio de Encerramento. Para concluir, a nossa equipa venceu o jogo em atraso frente ao Casal do Grilo por 1-4 
e terminou num bom 2°Lugar sagrando-se assim Vice-Campeã do Torneio de Encerramento.

Benjamins Vice-Campeões Distritais e Campeões Série-Norte!
Os nossos Benjamins depois da pausa festiva voltaram à luta pela liderança da Série Norte e posterior acesso à final do 

Campeonato Distrital. A 5 pontos do líder da série Laranja Mecânica, mas com 1 jogo 
a menos, a nossa equipa entrou em 2019 a todo o gás com uma vitória por 6-0 frente 
ao Vitória de Santarém B.

Dia 12 de Janeiro, início da 3.ª volta da Série Norte (disputada a 4 voltas) com a 
nossa equipa a receber o líder da série Laranja Mecânica, e a ter uma grande opurtu-
nidade de se aproximar do 1.° Lugar da série, no entanto, num jogo equilibrado o re-
sultado foi um empate 1-1 e mantinha tudo igual. Restava agora vencer os próximos 
4 jogos (incluindo um jogo em atraso) para ter uma nova oportunidade de se aproxi-
mar do líder e foi isso que aconteceu, 1-8 frente ao UF Entroncamento, 7-1 frente ao 
UF Entroncamento novamente (jogo em atraso), 3-1 diante da Casa do Benfica da 
Golegã e 14-1 perante o Alcobertas.
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Dia 24 de Fevereiro começava a última volta da Série, a 5 pontos do 1°Lugar, mas com um 
jogo a menos era a última oportunidade de a nossa equipa continuar a depender de si própria 
para chegar ao primeiro lugar da série e posterior final do Campeonato Distrital. O Gruder não 
desperdiçou a oportunidade e venceu a Laranja Mecânica em Torres Novas por 1-2 ficando assim 
a 2 pontos da mesma mas com 1 jogo a menos. Restavam 5 jogos ( incluindo um jogo em atraso) 
e era preciso vencê-los todos para terminar a série em 1°Lugar e foi isso que aconteceu 5 jogos, 

5 vitórias ( 7-0 frente ao UF Entroncamento, 1-2 diante a Casa do Benfica da Golegã, 1-5 (jogo em atraso) diante o Vitória 
de Santarém B, 2-10 contra o Alcobertas e para terminar 7-2 novamente frente ao Santarém B) sagrando-se assim Cam-
peões da Série Norte e conquistando o acesso à final do Campeonato Distrital frente ao vencedor da Série Norte. A final 
do Campeonato Distrital jogada a 2 mãos, opôs a nossa equipa ao Bicampeão CAD Coruche. A primeira mão realizou-se  
em Coruche no dia 14 de Abril, a nossa equipa entrou bem mas 3 golos sofridos num curto espaço de tempo complica-
ram o jogo e acabámos por sofrer o 4-0 perto do fim. Dia 28 de Abril jogou-se a segunda mão da final. A missão era quase 
impossível mas a nossa equipa não desistiu e rapidamente marcou o 1-0 só que ainda eram precisos mais 3 golos e já 
perto do fim quando a equipa arriscava tudo, acabou por sofrer 2 golos saindo derrotada por 1-2. A nossa equipa fez uma 
fantástica temporada, sagrando-se Vice-Campeã Distrital e Campeã da Série Norte.

Petizes!
Este ano continuámos com o escalão de Petizes, para atletas nascidos em 2012 e 2013! A 

nossa equipa foi constituída por 5 jogadores (faltam 2 jogadores na fotografia) e treinou todas 
as sextas-feiras das 17h30 às 19h30 no Pavilhão da Freixianda desde outubro até ao meio do 
mês de junho sempre num ambiente de grande diversão e aprendizagem! Os nossos Petizes 
realizaram alguns jogos de treino contra o Dino Clube e a Casa do Benfica da Golegã.

Traquinas!
Este ano continuamos com o escalão de Traquinas, para atletas nascidos em 2010 e 

2011. A nossa equipa chegou a ser constituída por 16 atletas tendo terminado a época com 
11 atletas (faltam 4 jogadores na fotografia) e treinou todas as segundas-feiras das 17h30 às 
19h30 no Pavilhão da Freixianda desde outubro até ao meio do mês de junho sempre num 
ambiente de grande diversão e aprendizagem!  Os nossos Traquinas realizaram alguns jogos 
de treino contra o Dino Clube e a Casa do Benfica da Golegã. De destacar que dois destes 
atletas fizeram parte da equipa de Benjamins!

Babys!
Este ano decidimos criar o escalão 

de Babys para atletas nascidos em 
2014 e 2015 e foi um sucesso! A nos-
sa equipa foi constituída por 7 jogado-
res (faltam 2 jogadores na fotografia) 
e treinou todas as quartas-feiras das 
17h30 às 19h no Pavilhão da Freixianda

desde Outubro até ao final do mês de Maio sempre num ambiente 
de grande diversão mas também de aprendizagem!
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Dia 30 agosto
Grupo Musical Manuel Braz

Dia 31 agosto
Grupo Musical PA3

Dia 01 de setembro
Freestyle com Humberto Ribeiro

Dia 08 de setembro
Festival de Folclore

NOTÍCIAS DO GRUDER
por Flávio Simões

XXIX ANIVERSÁRIO DOS
CAMPONESES



No mês passado, surgiu na comunicação social a informação de que o Burnout tinha sido incluído na 
Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS). É a primeira vez que o Bur-
nout é considerado uma doença. Segundo dados estatísticos, um em cada três trabalhadores portugueses 
apresenta risco de Burnout. 

O que é o Burnout?
É uma doença que pode surgir devido à exposição a um stress 

laboral crónico, face ao qual a pessoa sente que não possui es-
tratégias adaptativas para lida com ele. A definição mais aceite é 
que o burnout é "uma resposta prolongada a stressores físicos e 
emocionais crónicos que culminam em exaustão e sentimentos 
de ineficácia" (Maslach et al., 2001), ou "uma resposta à pressão 
emocional crónica resultante do envolvimento intenso com outras 
pessoas no meio laboral" (Teixeira, 2002).

Embora possa ser desencadeado em qualquer atividade pro-
fissional, existem profissões com maior predisposição para de-
senvolver burnout, sobretudo aquelas em que exista um contato diário com pessoas a quem se prestem determinado ser-
viço, dada a elevada responsabilidade e exigência profissional, bem como o envolvimento emocional. Alguns exemplos, 
profissionais de saúde, professores, serviços sociais, entre outros. 

Etapas da evolução de Burnout são três:
1. Exaustão emocional: exaustão física e emocional, incapacidade para levar a cabo atividades profissionais e pesso-

ais. Sendo o trabalho visto como algo penoso e doloroso. 
2. Despersonalização/Desumanização: assume-se uma atitude mais “fria” e distante na prestação de cuidados, pouca 

empatia, relações mais distantes. Barreiras cognitivas e emocionais em reacção ao trabalho, àqueles a quem se presta 
serviços, colegas de trabalho, aos superiores e à instituição. 

3. Baixa realização profissional: desmotivação constante e descontentamento com o trabalho, que conduzem à perce-
ção de perda de sentido e interesse e consequentemente que o trabalho se tornou um “fardo”. Assim, o investimento é 
cada vez menor e a sensação de realização profissional também, ficando o desempenho comprometido. 

Procure ajuda de um profissional se sentir que se encontra nesta condição! O Burnout é uma doença.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Sindrome de Burnout

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

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

 

Sinais de alerta: 
• Problemas físicos (problemas gastrointestinais, taqui-

cardia, sensação de falta de ar, tonturas, sudorese, fadiga 
profunda e crónica, insónias, alterações do apetite);

• Problemas emocionais (tristeza, apatia, anedonia, 
alienação, frustração, raiva/revolta, perda de orgulho, sen-
timento de pertença, sensação de injustiça ou falta de re-
compensa); 

• Problemas cognitivos (falta de atenção, confusão…);
• Problemas comportamentais (atitude critica, impulsi-

vidade, evitamento);
• Problemas sociais (isolamento, problemas de relação 

familiar, convívio);
• Problemas existenciais (conflito de valores e crenças, 

necessidade de redefinir a vida, raiva revolta); 
• Problemas laborais (atrasos, absentismo, baixas mé-

dicas, maior número de erros no trabalho, menor produti-
vidade)

Estratégias de recuperação: 
A recuperação exige esforço, autorreflexão e autocui-

dado:
1. Avalie o seu comportamento, reflicta sobre o seu es-

gotamento físico, mental e/ou emocional. Permite tomar 
consciência sobre a causa do esgotamento. 

2. Trace limites claros e não permita exceções. 
3. Desligue o telemóvel, permita-se a relaxar durante um 

dia. Viva as suas folgas tranquilamente afastando-se das 
preocupações do trabalho.

4. Fomente as suas relações interpessoais, socialize.
5. Aprenda a delegar funções.



Nestes dois meses que passaram, as datas com mais relevân-
cia assinaladas no nosso centro foram o Dia da Mãe, a festa em 
honra da Nossa Senhora de Fátima e os Santos Populares. Para 
o Dia da Mãe, celebrado a dia 5 de maio, foi construída uma lem-
brança, contando com a ajuda de alguns utentes, para todas as 
mães que pertencem à nossa instituição, sejam elas utentes ou 
funcionárias. Ainda no mês de maio, no último fim de semana, 
festejou-se a festa em honra da Nossa Senhora 
de Fátima, padroeira do Fárrio. Na sexta-feira no 
programa da festa realizou-se a procissão das ve-
las e esta passa na nossa rua, e para estar tudo 
enfeitado quando a Nossa Senhora passasse fo-
ram feitas flores e outros ornamentos, contando 

com a ajuda dos nossos utentes, para enfeitar a rua. No mês de junho 
celebram-se os Santos Populares, para assinalar essas datas foram fei-
tas algumas decorações alusivas ao tema.

E escolhemos o dia de São João para almoçar umas boas sardinhas. 
Continuando a dar conhecimento do decorrer da obra dos Cuidados 
Continuados, é de salientar que tudo está a correr bem e que se estão a 
cumprir os prazos estabelecidos.  

Tradições antigas - A Lavoura
Os utentes do Centro Social da Ribeira do Fárrio vão falar-nos de algumas tradições do antigamente. Nesta edição 

falaremos da lavoura das terras. O mês de maio era a altura de preparar as terras para semear o milho. Antigamente não 
existiam tratores por isso usava-se um arado puxado por uma junta de vacas/bois. Primeiro passava-se o arado para 
mexer a terra, depois passava-se com a grade para alisar a terra para a poder semear. Para equipar os bois/vacas para 
este trabalho existia toda uma panóplia de objetos que eram precisos, tais como a canga, as piaças, um pau de sola, uma 
arilhada. Antigamente não se faziam regos para semear o milho. Este era espalhado pela terra de qualquer maneira, então 
ou nascia todo em monte ou não nascia quase nada.
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“Estes padrões de culto aos mortos são representações populares das 
almas do Purgatório que suplicam rezas e esmolas, sendo comum a pre-
sença de velas, lamparinas e flores em sinal de devoção. É comum a sua 
implantação à beira dos caminhos, em encruzilhadas, em terrenos particu-
lares e, inclusive, incrustadas em muros ou na frontaria de casas, sob a for-
ma de microcapelinhas, padrões, nichos, ou mesmo de painéis de azulejo 
ou noutras estruturas independentes, convidando à paragem e à oração. 
(…) Foram identificados 105 exemplares, na sua maioria erguidos por pri-
vados, em devoção e súplica às almas do Purgatório, como cumprimento 
de promessas, ou em memória de episódios marcantes para a família ou 
comunidade local. Apresentam uma distribuição diferenciada pelas vá-
rias freguesias, com especial incidência nas localidades mais a norte (Frei-
xianda -21; Urqueira – 11; Ribeira do Fárrio – 10; Misericórdias – 9; ou 

Casal dos Bernardos – 8). (…) Pequenos nichos, erguidos com material de origem local e com técnicas artesanais 
(sobressaindo o uso da pedra calcária, argamassa de saibro e cal e caiação em branco), na sua maioria rematados 
com cruz. (…) Muitos destes pequenos templos de culto foram sendo apropriados pela população local, passando 
a vigorar o sentido de posse simbólica/cultural colectiva. Em síntese, estes templos detêm uma essência cultural e 
construtiva de cariz popular. É, pois, na qualidade de construções vernaculares com dimensões de memória e rituais 
colectivos, que estes bens são valorizados enquanto património.  Neste conjunto merecem especial referência as almi-
nhas de Alburitel, de Salgueira de Baixo (Casal dos Bernardos), Espite, Vale do Carro (Freixianda), Pinheiro e Ourém 
(Nossa Senhora da Piedade) e Mata do Fárrio (Ribeira do Fárrio).”  

(“Património Arquitetónico Religioso – Município de Ourém”, coord. geral José Manuel Alho)                                                                                                      
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