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Há gente que fica na história... da história da gente e da 
história da Paróquia da Ribeira do Fárrio.

Ao longo dos tempos, foram vários os rostos que passa-
ram pelo altar da Igreja Paroquial.

Alguns já bem marcados pelas rugas, mas nem estas lhes 
esconderam o sorriso e a alegria de quem anuncia Cristo.

Ainda recordamos a forma como um corpo físico já can-
sado contrastava com uma alma grande e com um incansá-
vel espírito evangelizador.

Ouviram-se muitas histórias, muitas lições de vida… e to-
das elas acolhidas sempre com muito carinho.

Neste editorial, poderíamos homenagear todos os sacer-
dotes da nossa história, mas há um rosto mais novo que 
tivemos a graça de receber na nossa paróquia e, apesar do 

pouco tempo aqui vivido, é a ele que queremos dedicar a nossa palavra de gratidão:
Obrigado P. Filipe pelo seu testemunho de vida. Pela sua dedicação à nossa Igreja onde foi Pastor e Guia, caminhado 

lado a lado connosco.
Mais do que as marcas físicas deixadas na igreja, o P. Filipe ajudou a Ribeira do Fárrio a crescer, quer na fé quer em 

valores humanos. Estas transformações dar-nos-ão alento para a nova etapa. Permaneçamos verdadeiramente unidos, 
tendo como exemplo aqueles que ficam na história…da história da gente.
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17 de Setembro. 18h40. Os bancos 
da Igreja, já compostos, esvaziam-se. 
O adro da Igreja, vestido de verde 
e amarelo, enche-se de gente que 
aguarda o novo Pároco.

Aos paroquianos juntam-se tam-
bém seus amigos e familiares. As 
expectativas são grandes, o coração 
bate, a ansiedade aumenta. 

18h45: Chegou e vem de mini! E 
eis o P. David. As palmas começaram 
a soar e as vozes entoaram a canção 
das boas vindas.

Todos os rostos sorriam à sua pas-
sagem e aquele fim de tarde ficou mar-
cado pela simpatia do povo acolhedor 
e do novo membro da família.

A celebração religiosa começou 
às 19h e contou com a presença do 
P. Filipe e do Sr. Vigário Geral, P. Jorge 
Guarda.

As associações e movimentos da 
paróquia vestiram-se a rigor e tam-
bém marcaram presença na Eucaris-
tia. A Igreja foi pequena para acolher 
toda a gente.

Antes do início da celebração foi 
feita uma introdução:

“Hoje é um dia importante nesta 
paróquia. Iniciamos um novo capítulo 
na sua história ao acolhermos o Padre

David como nosso novo Pároco.
É com muita alegria que lhe damos 

as boas vindas à nossa terra e o re-
cebemos de braços abertos na nossa 
casa pois queremos que, a partir de 
hoje, sinta que a Ribeira do Fárrio é 
também a sua terra, e esta paróquia 
a sua casa.

Inspirados no profeta Isaías, atra-
vés da leitura que mais à frente escu-
taremos, escolhemos como tema des-
ta celebração, o caminho. 

Ao longo dos tempos, Deus tem-
nos enviado sacerdotes para nos aju-
darem a caminhar e a transformar a 
nossa vida à luz da Fé e do Amor.

A mudança a que hoje assistimos 
não significa o fim de uma jornada, 
mas antes anuncia a continuidade de 
um percurso que já teve início no dia 
do nosso baptismo.

Os pés que encontramos a ador-
nar a igreja são a imagem da cami-
nhada que nos comprometemos a 
fazer em comunidade em direcção 
a Deus Pai, a quem reconhecemos 
como Senhor do céu e da terra, Ado-
nai em Hebraico. 

Nesta celebração, agradeçamos a 
Deus o envio do P. David e peçamos-
lhe para que derrame sobre todos nós 
as graças que necessitamos para per-
manecermos como família paroquial 
unida.”

De seguida, o Sr. Vigário Geral 
orientou a cerimónia de tomada de 
posse, explicando os factos que de-
ram origem a esta mudança e expli-
cou a forma como ia ser presidida a 
eucaristia pelo Padre David.

O primeiro passo foi o Juramento
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Bem-vindo P. David
de Fidelidade, onde o P. David se com-
prometeu a prestar serviço e obediên-
cia de acordo com as leis da Igreja.

Seguiu-se a entrega das chaves da 
Igreja Paroquial da Ribeira do Fárrio, 
da Igreja da Mata do Fárrio, da cha-
ve do cartório e de um ramo de flores, 
simbolizando o acolhimento feito pela 
paróquia, nas pessoas do Conselho 
Económico.

A celebração prosseguiu e, na ho-
milia, o Novo Pároco, após a explica-
ção das leituras, agradeceu o acolhi-
mento e expressou a sua alegria em 
fazer parte desta terra e desta comu-
nidade, garantindo que estará sempre 
ao nosso lado, tomando parte nas ale-
grias e nas tristezas de cada um de nós.

Invocou o passado, a história da 
Ribeira dos Fárrio, os padres e as 
pessoas que por lá foram passando. 
Seguiu-se a sua Profissão de Fé, re-
zando o Credo em voz alta, enquanto 
a assembleia o ia acompanhando em 
silêncio. 

A eucaristia foi, de facto, o mo-
mento mais rico de toda a celebração. 
Desde o coro, aos leitores, ao rancho 
que preparou o ofertório solene, a pre-
sença do Gruder, Escuteiros, Jovens 
Sem Fronteiras, Catequese, toda a 
assembleia participou cheia de entu-
siasmo.

Na acção de graças, escutou-se 
uma oração acompanhada pelo toque 
de violino, ajudando na interiorização. 

Antes da bênção, houve uma in-
tervenção final que consistiu numa 
pequena homenagem ao P. Filipe. Foi-
lhe oferecido um cálice, em nome de 
toda a paróquia.

(continua na pág. 4)



Há bufar e bufar!
por José Eufrázio

A professora não era da terra; viera de fora e tinha um falar esquisito: dizia 
caruma em vez de agulhas e bufar em vez de assoprar.

A sala possuía uma lareira que se acendia nos dias mais frios de inverno. 
Para tal, era escalada uma equipa de três ou quatro cachopos que percor-
riam os pinhais à roda à cata de cavacos, pinhas e agulhas. Naquele dia, 
porém, ou fosse por a lenha estar molhada ou devido ao nosso pouco jeito, o 
fogo demorava a pegar. A professora aproximou-se e, perante a inépcia dos 
seus pupilos, sugeriu solícita:

- Bufem-lhe meninos, bufem-lhe!
Os mais espigadotes viraram a cara para o lado e fungaram sustendo o 

riso. Mas o Leonel, embora achando estranha a sugestão, não esteve com 
meias medidas: na ingenuidade dos seus sete anos acabados de fazer, virou-
se de traseiro para o lume e deu livre curso a uma prolongada ventosidade. 

Depois, aliviado mas com a satisfação do dever cumprido, voltou-se para o colega do lado e disse:
- Vá Toino, bufa tu que eu já bufei.
A professora que não sabia se devia rir se zangar-se, proferiu num tom pre-

tensamente severo:
- Então menino, que pouca vergonha é essa? 
O Leonel fitou a professora com aqueles seus olhos avezados a reflectir o 

lado bom do mundo e, cheio de boa vontade, retorquiu generoso:
- Ó senhora professora, se for preciso eu bufo outra vez!
Houve gargalhada geral, e a partir daí a moda pegou: sempre que algum 

de nós apanhava uma série de reguadas e voltava para o lugar com as mãos a 
arder, a soprar-lhes para aliviar a dor, havia sempre quem gritasse no gozo:

- Eh pá, bufa-lhes que isso passa!
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Refrão:
Seja bem-vindo
 A este lugar
Nós aqui estamos
Para o saudar

Por Conceição Pereira

Canção das Boas Vindas  
Vinde  Padre David
Para a nossa Freguesia
Nós o queremos receber
Com muita paz e alegria 

A messe vai ser grande
Mas tudo se há-de realizar
Nós cá estamos juntos
Para o poder ajudar

E que Deus o ajude
A cumprir a sua missão
Que tenha um bom começo
E uma boa continuação

A vida é uma luta
Temos que lutar para vencer
Quando há força de vontade
Tudo se pode fazer

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

 

CAJARANA

Talho Entroncamento - Telef. 249 717 644
Resid. Mata do Fárrio - Telef. 249 551 281

Telemóvel: 964 098 859

De: André Simões da Piedade

TALHOS

Telef. 249 551 868 - Tlm.: 918 927 627
CAMARÕES

2435-502 Ribeira do Fárrio (OURÉM)

- COMÉRCIO E REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS
- EQUIPAMENTOS HOTELEIROS

- AR CONDICIONADO

No final da missa, todos foram convidados para o convívio, que contou com uma pequena actuação do rancho da ter-
ra. O beberete terminou após se ter cortado o bolo. A 17 de Setembro de 2011, a Paróquia da Ribeira do Fárrio inicia uma 
nova etapa e renova o compromisso assumido perante D. António aquando da sua visita pastoral: a paróquia da Ribeira 
do Fárrio permanecerá como uma verdadeira família que vive em comunhão, sem vergonha e sem medo de testemunhar 
a Fé, alegre e participativa na vida da Igreja. A partir de agora, reunidos à mesma mesa, com o P. David.

Bem-vindo P. David
(continuação da pág. 3)

JOSICLIMA
Ar Condicionado e Ventilação

Desumidificação e Purificadores de Ar
Assistência e Manutenção

José Pereira
SÓCIO GERENTE

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

2695-650 S. JOÃO DA TALHA
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Ponte 2011 em Angola
“Rebentos de Amor, Coração a Missão”

Nestas manhãs celebrava-se a eu-
caristia e seguia-se um espaço de for-
mação e partilha.

Na missão foram ainda levados a 
cabo cursos práticos de viola, órgão 
e informática.

Ao longo do mês, o grupo Ponte 
participou ainda em alguma activi-
dades, as quais permitiram um alar-
gamento de horizontes culturais e a 
consciência da pertença a uma Igreja 
Universal. A Reinauguração da capela 
de Kateco e a participação na Festa 
da Assunção de Nossa Senhora, em 
Malange, constituíram os grandes 
contactos com uma Igreja viva, festi-
va, solidária e fiel. 

“E com todo o coração, com von-
tade de testemunhar, vivemos esta 
grande missão, com alegria para 
partilhar”: Partilha é talvez a palavra 
que resume toda a missão em Kalan-
dula.

Partilha de vida, de valores cristãos 
junto dos jovens e de toda a comuni-
dade. Partilha de quem vai viver fisica-
mente longe, mas sempre debaixo do 
mesmo céu.

“No final deste caminho, um 
sorriso temos pra dar, a certeza da 
magia, a força de acreditar” são os 
versos finais do hino da Ponte 2011. O 
seu eco permanecerá na continuidade 
do Projecto que não terminou a 29 de 
Agosto.

Obrigada a todos aqueles que tor-
naram possível este projecto, através 
da sua boa vontade e generosidade.

“Abre os olhos já é dia e o mundo 
não pode esperar”: os primeiros ver-
sos do hino que deu voz à Ponte 2011, 
realizada em Angola de 30 de Julho a 
29 de Agosto.

“Sente a força, a alegria, o nosso 
Deus está a chamar”: o espírito que 
uniu dez Jovens Sem Fronteiras e o P. 
Miguel Ribeiro.

“Levanta e segue este caminho, 
Kalandula está a aguardar”: o mote 
para percorrer os caminhos até à Vila 
de Kalandula, Província de Malange.

“Leva Deus sempre contigo, Ele 
nos ensina a amar”: o entusiasmo 
para ir testemunhar Deus Amor junto 
da missão do P. Viana e das gentes 
que extraordinariamente acolheram o 
projecto.

“Rebentos de Amor, Coração na 
Missão”: a semente lançada e germi-
nada nos campos da Educação, da 
Saúde e da Pastoral.

A terra vermelha que se abre em 
estradas de pó e as casas castanhas 
com telhado de capim contrastam 
com uma seara humana a desabro-
char diariamente para caminhos flori-
dos de paz e de esperança. O medo 
de outrora deu lugar à coragem e to-
dos os dias são uma bênção de Deus, 
agradecida pelo povo cristão na euca-
ristia diária. 

Gente sofrida mas a sorrir com o 
coração, gente que luta pela vida, 
gente que dá tudo o que tem, gente 
que comunga e partilha a mesma Fé. 
Foi este o ambiente encontrado em

Kalandula, enchen-
do o coração de 
todos quantos vive-
ram a Ponte 2011 
no terreno. 

Após um con-
texto de guerra, Ka-
landula ergueu-se 
das cinzas e pro-
cura agora cimen-
tar as bases da sua 
reconstrução. Os 
Jovens Sem Fron-
teiras quiseram dar 
o seu contributo em 

três áreas que consideraram funda-
mentais.

Assim, na área da Educação, tendo 
como grupo alvo alunos e professores 
da Escola da Missão Católica de Ka-
landula, foi desenvolvido um curso de 
Pedagogia Educacional e apoio esco-
lar traduzido num acompanhamento 
diário de alunos com dificuldades na 
Língua Portuguesa e na Matemática. 
Às crianças foi proporcionado um ATL 
diário, no qual foram realizadas várias 
sessões lúdicas e formativas.

Na área da Saúde, a Maternidade 
Libermann e o dispensário contaram 
com a presença assídua dos Jovens 
Sem Fronteiras que, para além do 
auxílio nas consultas e terem dado 
alguma formação, organizaram uma 
farmácia.

A Pastoral foi o campo mais vasto 
de actuação, tendo como alvo jovens, 
catequistas e habitantes das aldeias. 

Foram dadas for-
mações no âmbito 
da Pastoral Juvenil, 
Pastoral Familiar e 
Justiça e Paz, a par 
de um curso de Pe-
dagogia para Cate-
quistas.

De forma a cor-
responder aos desa-
fios locais, um grupo 
de jovens desloca-
va-se diariamente 
às aldeias, junta-
mente com o Padre.



Foi num ambiente de festa e convívio que se comemorou o XXI Ani-
versário do Rancho Folclórico “Os Camponeses” da Ribeira do Fárrio, de 
9 a 11 de Setembro.

Para assinalar esta data, foram convidados o Rancho Etnográfico Ber-
nardense e o Rancho do CIRE de Tomar, os quais, juntamente com o Ran-
cho anfitrião animaram a tarde de domingo. 

As noites foram abrilhantadas por Manuel Braz, Bandazona e BandA-
cesso.

Desde 1990 que se mantêm vivos os trajes, as danças e os cantares 
dos nossos antepassados. No salão da Junta de Freguesia, foi apresenta-
da uma exposição com fotografias dos anos antecedentes, assim como 
instrumentos e trajes antigos relacionados com as actividades da nossa 
terra.

Todos os que participaram nas comemorações puderam contar com 
um agradável serviço de restaurante, tendo oportunidade de provar e sa-
borear os nossos pratos tradicionais, assim como ajudar esta associação.

Neste momento, “Os Camponeses” contam com a presença de novos 
elementos. Seria bom que mais vozes, mais dançarinos e mais crianças se 
juntassem a este rancho.
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Passeio
Pedestre 
“Passo a

Passo por 
Ourém”

Realizou-se na nossa 
Freguesia, no dia 10 de Ju-
lho, mais um passeio Pe-
destre, organizado pela Ou-
rémviva e enquadrado no 
programa Passo a Passo por 
Ourém.

Este foi o ano que teve 
mais aderência na nossa 
Freguesia, pois pudemos 
contar com cerca de 70 par-
ticipantes. Estavam presen-
tes pessoas da Freguesia 
mas também de freguesias 
vizinhas.

A concentração foi junto 
à Capela da Mata do Fárrio 
cerca das 8h30. E o passeio 
iniciou-se cerca das 09h00 
em direcção à fonte dos Vir-
ginios, onde estava já prepa-
rado um reforço alimentar 
para todos os participantes, 
oferecido pela junta de Fre-
guesia. Depois desta breve 
paragem continuou a cami-
nhada até ao limite da fre-
guesia, descendo depois até 
ao Casal D’além, passando 
por pinhal, ribeira, terras de 
cultivo, até chegar de novo 
ao ponto de partida.

21 Anos de Folclore

Festa de São João nas Alminhas do Valongo

. Faleceu no 
dia 11/07/2011, 
o senhor Fausti-
no Rosa Simões, 
natural da Ladeira 
do Fárrio, mas a 
residir em Cor-
roios. Era casado 
com Isaura Pereira 
Gama.

. No dia 
16/08/2011 fale-
ceu a D. Etelvina 
Maria Guerreiro 
Ribeiro, viúva de 
Alfredo Marques 
Bilreiro, do lugar 
da Mata do Fárrio.

Óbitos

No dia 27/06/2011, todo ou quase todo o povo do Va-
longo se reuniu junto ao painel para celebrar os festejos de 
São João. Vieram pessoas de todo o lado, inclusive de outras 
freguesias.

Foi bom, saiu-se um pouco da rotina do dia-a-dia e vi-
veu-se uma tarde diferente. Rezou-se o terço pelas almas do 
purgatório às 18h00 e depois continuou-se com o convívio 
como de costume até à noite.

Agora São João só para o ano que vem. Esperamos con-
tinuar se Deus quiser.

Idalina Simões

DOMICÍLIO PROFISSIONAL:
Tlm. 910 695 894 | Fax 249 574 274
E-mail: 4910 solicitador.net | Rua Principal n.º 11-A
Cavadinha | 2435-686 Urqueira

Maria Lucena
F. Gama

Solicitadora

Cédula Profissional n.º 4910
C. R. Norte

Salão Abel
– Cabeleireiro unissexo
– Manicure e Depilação

Centro Comercial da Freixianda, Loja n.º3
Telef. 249 550 237

2435-278 FREIXIANDA

Loja da GuidaLoja da Guida

Telef. resid.: 249 551 439
rua da escola, 6

2435-274 FREIXIANDA

UTILIDADES DOMÉSTICAS
“LOJA DOS 300”

E OUTROS PREÇOS IMBATÍVEIS



No fim de semana de 13 e 14 de Agosto realizou-se na 
Mata do Fárrio mais uma grandiosa festa em Honra da Sa-
grada Família. Este ano, tal como nos anos anteriores, a fes-
ta decorreu durante os dois dias com muita animação para 
todos os que estiveram presentes.

No sábado, dia 13, durante a tarde procedeu-se à orna-
mentação do adro da igreja e das ruas dos lugares da Mata 
do Fárrio e Vale da Meda.

Ao anoitecer, quem apareceu na festa foi brindado com 
os típicos “comes e bebes” e com a actuação da banda “Me-
dley” que animou a festa pela noite dentro.

No domingo, dia 14, houve a celebração da Eucaristia seguida de procissão solene pelo lugar do 
Vale da Meda, onde para além da imagem da sagrada família também seguiam os andores. Este ano 
contámos com uma participação especial durante todo o dia, os “Gaiteiros” que animaram todos os 
presentes com as suas músicas.  Durante a tarde contámos com a já tradicional quermesse, assim 
como a barraca de Chá e, também, com a participação do rancho folclórico da nossa freguesia, “Os 
Camponeses”. Para terminar a festa em grande contámos com a presença do conterrâneo “Pardal” 
para animar o “bailarico”.
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No passado dia 
29 de Maio de 2011, 
numa Igreja de Fran-
ça, as duas filhas gé-
meas de Fernando 
Miguel Liberal  e de 
Maria Eugénia Libe-
ral fizeram a Primeira 
Comunhão.

Foi, sem dúvi-
da, um dia grande, 
inesquecível, para os 
pais e filhas e restan-
te família.

Parabéns!

Primeira 
Comunhão

Fontes da Freguesia com água própria para consumo
A Junta de freguesia mandou analisar recentemente a água de várias fontes da Freguesia e à semelhança dos anos anteriores a 

água destas fontes apresenta-se própria para consumo humano. As fontes analisadas e com água de boa qualidade para consumo 
são: Fonte dos Virginios; Fonte do Vale da Meda (Junto à estrada principal); Fonte da Mata do Fárrio  (no Valinho Figueira); Fonte de 
Ruge-Água; Fonte do Vale do Rei.

Casamentos

Baptizado

No passado dia 19 de Agosto, pelas 19h00 foi benzido o novo painel do lugar do Porto, Vale da 
Meda em honra de São José, visto o nome de José ser em grande número, celebrando-se a Eucaristia 
presidida pelos Padres Filipe, o Pároco, Manuel Ferreira, Vigário, Manuel Serra, Manuel Gomes e o 
conterrâneo Manuel Janeiro. Depois da celebração houve um pequeno convívio para o qual todos 
foram convidados a participar.

Benção do Painel do Porto do Vale da Meda

Festa em Honra da Sagrada Família

. Realizou-se no dia 
6 de Agosto de 2011, na 
Igreja Paroquial, o enla-
ce matrimonial de Adé-
lia Gameiro Marques 
do lugar do Fárrio, e 
Carlos Alberto Marques 
de Oliveira, do lugar dos 
Besteiros, Freguesia de 
Freixianda.

. No dia 18 de Agos-
to de 2011, realizou-se 
o casamento de Celine 
Silva do lugar da Reca, e 
Michael Simões do lugar 
da Cumeada, Freguesia 
de Freixianda, ambos 
naturais de França.

Foi baptizado no dia 11 de Ju-
nho de 2011, o menino Filipe Mi-
guel Gonçalves Joaquim, filho de 
Maria de Lurdes Gonçalves Joa-
quim e Carlos Manuel Ferreira Joa-
quim do lugar do Vale da Meda.

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

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



GR - Joel
GR - Julio
Rodrigo
Tiago
Olivier
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SECÇÃO DE FUTSAL

GR – Nuno Carvalho
GR -Francisco
GR - Hugo Gaspar
Alexandre
Flávio

 Composição da equipa de Iniciados Composição da Equipa de Juvenis

NOTÍCIAS GRUDER

Estamos a iniciar mais uma época de Futsal. O gru-
der, mais uma vez, vai participar no campeonato distri-
tal de Santarém. Este ano vamos apostar na formação 
dos jovens da nossa terra e inscrever duas equipas, 
Iniciados e Juvenis. Nesta época o Gruder não terá ne-

nhuma equipa sénior em competição devido aos elevados custos que uma equipa 
acarreta para o clube. Os treinos realizam-se às terças e quintas-feiras, no Pavi-
lhão Gimnodesportivo da Freixianda, das 19h30 às 21h00 para os Iniciados e das 
21h00 às 22h30 para os Juvenis.

Nelson
Anthony
João
Guilherme
Cristiano

Marco Lopes
Vasco
Rafael
Pedro
João Henriques

André
João Valente
Luciano
Marco Brazeta
Marco Ferreira

Cristovão
Fábio
Fábio Vicente
Gonçalo



do Grupo 
E t n o g r á -
fico Ber-
nardense, 
que tam-
bém trouxe à nossa festa muitos es-
pectadores.

Durante os três dias de festa reali-
zaram-se o jogo do tiro ao alvo e como 
não podia faltar a música á noite.

Na sexta actuou a Banda Réplica, 
no sábado o Grupo Manuel Brás e, no 
domingo, encerrámos os festejos com 
o Grupo PA3.

Foram muitos os espectadores que 
ali se dirigiram para verem um espec-
táculo diferente e muito divertido. 

Houve alguns despistes, mas no fi-
nal ninguém ficou ferido e mostrou-se 
ter sido um evento muito divertido.

Houve quem descesse sozinho, 
ou quem fizesse equipa e descesse a 
pares. Os três primeiros classificados 
receberam um certificado referente à 
sua classificação.

Ainda neste dia houve a actuação

À semelhança dos anos anteriores, 
o Gruder realizou a sua festa de ani-
versário nos dias 22, 23 e 24 de Julho.

Este ano houve algumas alterações 
ao programa tradicional. No domingo 
à tarde apostámos em actividades di-
ferentes mas, não menos interessan-
tes, que as realizados nos outros anos.

Durante a tarde de domingo rea-
lizou-se uma corrida de carrinhos de 
rolamentos, na descida da Ladeira, 
que contou com muitos participantes. 
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NOTÍCIAS GRUDER

FESTA DE AnivErSáriO 

No dia 05 de Agosto realizou-se a IX Festa da Cerveja, que este ano contou com a actuação do grupo D’Arromba e a 
Banda The Peorth.

No dia 12 de Agosto, pelo segundo ano consecutivo, realizou-se a festa do emigrante, onde actuou a Banda Acesso.

FESTA DA CErvEJA E FESTA DO EMiGrAnTE

Telef. e Fax: 249 551 272
Rua Prof. Álvaro Pedro Estevinha, 11 - 15

2435-286 FREIXIANDA (Ourém)

AGENTE DOS MOTOSERRAS STHIL
ROÇADORAS    CORTA-RELVA WIKING

MOTOENXADAS HONDA
TODAS AS MÁQUINAS STHIL

ARmINDO BRáS DIAS
Aluga-se a Oficina e Vende-se o recheio

Telef. 249 550 906
Rua D. Afonso Henriques, 11

2435-278 FREIXIANDA

Lino Ribeiro de Oliveira
SUPERmERCADO

Telef. 249 550 242 - Tlm. 936 303 017
2435-271 FREIXIANDA – Ourém

- MONTAGEM DE ANTENAS
PARABÓLICAS

- REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE
ELECTRODOMÉSTICOS

- MATERIAL ELÉCTRICO
- AGENTE VODAFONE E TMN

- CANDEEIROS

DE: Carlos Fernando P. Morgado

A secção de caça do Gruder renovou  por mais seis anos a licença de zona de caça Municipal para a Freguesia de 
Ribeira do Fárrio. Para esta nova época foi nomeada uma nova direcção:

Presidente: António Pipa                               Tesoureiro: Abel Rosa simões
Secretária: Sónia Oliveira                              Vogal: André simões Piedade

SECÇÃO DE CAÇA



pessoas, palpando um nódulo na frente 
do pescoço. O tratamento geralmente é 
cirúrgico e terapia de iodo radioactivo, 
para eliminar qualquer célula da tiróide 
normal ou cancerígena. Após este trata-
mento inicia-se a terapêutica oral para 
substituir as hormonas produzidas pela 
tiróide.  

Observe o seu pescoço regularmente, 
esteja atento aos sintomas que poderá 
sentir e questione o seu médico se tiver 
algum caso na família, acerca dos exa-
mes que poderá fazer. 

Os homens perdem a saúde para 
juntar dinheiro, e depois perdem o 
dinheiro para a recuperar. Por pen-
sarem ansiosamente no futuro, es-
quecem o presente, de tal forma que 
acabam por nem viver no presente 
nem no futuro. Vivem como se nunca 
fossem morrer e morrem como se não 
tivessem vivido... (Confúcio)
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PELA SUA SAÚDE

tiróide produz uma quantidade excessiva 
das suas hormonas.

Os principais sintomas, quando tal 
acontece, são: aumento excessivo do 
apetite, nervosismo, insónias, labiali-
dade emocional, tremores, palpitações, 
emagrecimento, pele quente e húmida.

O hipotiroidismo ocorre quando há 
uma diminuição excessiva da produção 
das hormonas tiroideias, os principais 
sintomas são: apatia, depressão, sono-
lência, fraqueza, aumento de peso, len-
tidão dos reflexos, queda de cabelo. 

A tiroidite é uma doença auto-imune 
da tiróide, sendo a principal causa do hi-
potiroidismo, de acordo com alguns es-
tudos. 

Os carcinomas da tiróide raramente 
são malignos, na sua maioria são carci-
nomas benignos, ou seja, pequenos nó-
dulos na tiróide de natureza benigna. Os 
carcinomas da tiróide surgem mais fre-
quentemente em pessoas submetidas a 
terapias de radiação de alta dosagem na 
cabeça, pescoço, ou peito durante a in-
fância.  Surge também em pessoas cujos 
familiares já tenham história de carcino-
ma da tiróide, ou seja, de natureza he-
reditária. É mais frequente em mulheres 
que homens. 

Este tumor é detectado pelas próprias

A tiróide é uma pequena glândula 
que mede aproximadamente 5 cm de di-
âmetro e encontra-se localizada no pes-
coço sob a pele e por debaixo da “Maçã-
de-Adão”.

Regra geral esta glândula não se vê 
ou sente. No entanto, se esta aumentar 
de tamanho, o médico pode facilmente 
fazê-lo. 

Esta glândula liberta as hormonas ti-
róideas, que controlam a velocidade das 
funções do metabolismo do corpo, tendo 
duas funções estas hormonas: estimular 
quase todos os tecidos do corpo e pro-
duzir proteínas e aumentar a quantidade 
de oxigénio que as células utilizam. Para 
funcionar na perfeição esta hormona ne-
cessita de iodo. 

São várias as doenças que podem 
surgir ao nível da tiróide, tais como:

.  Bócio nodular;

.  Hipertiroidismo;

.  Hipotiroidismo;

.  Tiroidite;

.  Carcinomas os chamados “Tumo-
res”

O Bócio nodular ocorre quando exis-
tem um ou mais nódulos na tiróide que 
provocam o aumento exagerado desta. 

O hipertiroidismo ocorre quando a 

por Carla Caçote
A sua Tiróide
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JMJ 2011 - “Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé”

Dia 15 de Agosto. O dia da parti-
da para Madrid. Podia facilmente ser 
um dia como os outros, mas não era. 
No seminário em Leiria iam juntar-
se a nós (Marta e Andreia) 2 centenas 
de pessoas que connosco iam viver 
uma experiência fantástica, pelo me-
nos assim o esperava. O padre Ma-
nuel Henrique lembrou-nos qual 
o motivo da existência da JMJ «A 
razão de ser das Jornadas Mundiais da 
Juventude 2011 – Madrid és tu, porque 
respondeste ao chamamento daquele que 
será o nosso destino nestes dias: a pessoa 
de Jesus Cristo» e logo de seguida, D. 
António enviou-nos com uma ora-
ção. Chegámos no dia 16 de manhã 
à escola que durante uma semana se-
ria a nossa casa. Nesse dia, tentámos 
visitar Madrid e participar na euca-
ristia de boas vindas. 

No dia seguinte, uma igreja cheia 
de jovens portugueses e brasileiros 
esteve atenta ao que bispos e padres 
propunham como reflexão e apesar 
das condições conseguiram um si-
lêncio incrível durante a Eucaristia. 

Após uma tarde a visitar a expo-
sição de Madre Teresa de Calcutá e 
outros locais importantes, veio de 
Portugal a notícia que morrera um 
amigo. Apesar de saber que queria 
muito estar em Madrid, que queria 
sentir todo aquele espírito jovem gri-
tando, chamando, vivendo o mesmo 
Cristo, não pude, de modo algum, 
deixar de desejar estar em Portugal 
naquele momento.

Para mim, o dia seguinte foi um 
dos mais marcantes desta viagem. 
Todos os portugueses estariam de 
pólo verde na arena de Madrid, reu-
nidos com o Cardeal Patriarca de 
Lisboa para reflectir temas actuais, 
cantar com a Banda J e celebrar Euca-
ristia. Ver a representação de todo o 
país a cantar a uma só voz, foi muito 
emocionante. Foi também neste dia 
que Bento XVI chegou a Madrid. Por 
entre uma multidão absolutamen-
te indescritível, tentámos chegar o 
mais perto possível do nosso Papa. 
O dia chega ao fim com a sensação 
que apesar do cansaço, do suor, das 
horas de espera, todos os momentos 
tinham valido a pena.

O ponto alto da jornada estava 
a chegar, mal sabíamos nós que de-
pois de uma semana com um calor 
tão intenso que era constante a busca 
por água, choveria torrencialmente 
e faria muito vento durante a vigília 
de sábado. Perante a situação, Bento 
XVI afirmou com um sorriso: «A nos-
sa força é maior que a chuva, e com ela, o

Nova equipa de animação JSF 
Os Jovens Sem Fronteiras realizaram no passado dia 23 de Setembro eleições para a escolha de uma nova equipa 

de animação. Após a eleição da Andreia com 5 votos, esta apresentou a nova equipa de animação:

Senhor nos manda muitas bençãos. Sois 
um exemplo.»

Na despedida Bento XVI agra-
deceu a hospitalidade a Espanha e 
referiu que «Os jovens respondem com 
prontidão quando se lhes propõe, com 
sinceridade e verdade, o encontro com 
Jesus Cristo, único Redentor da huma-
nidade. Agora regressam às suas casas 
como missionários do Evangelho, «en-
raizados e edificados em Cristo, firmes 
na fé» e terão necessidade de ajuda no 
seu caminho.» Com estas palavras e 
com a certeza que daqui a dois anos 
se encontrará com muitos outros ou 
mesmos jovens no Rio de Janeiro, 
regressámos a Portugal com a certe-
za de que não estamos sozinhos no 
caminho que nos foi dado para fa-
zer. Nem sempre é fácil ter certezas 
quando os caminhos parecem difí-
ceis e tortuosos, quando não pare-
cemos estar preparados e equipados 
para enfrentar essas dificuldades, 
mas com os amigos perto, tudo pare-
ce ficar menos penoso…”firmes na fé, 
caminhamos em Cristo, nosso amigo”.

Andreia Lourenço – Animadora;
Tiago Lourenço – Vice-animador;

Nuno Maia – Vice-animador;
Vânia Oliveira – Secretária;

Marta Pereira – Tesoureira.

NACSPORT

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

 Rua D. Afonso Henriques
2435-278 FREIXIANDA

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

De: Armindo Ribeiro de Oliveira
António Costa Leitão

SERRALHARIA CIVIL
- Executa todos os tipos de

trabalhos em ferro.
- Orçamentos grátis.

Telef. Oficina: 249 550 488 - VALE DA MEDA
Telef. Resid.: 249 551 674 - 2435-511 Ribeira do Fárrio

Rosa Henriques
Telem. 917 415 123

Largo Manuel Mourisca, n.º 10, Loja 4
2435-272 Freixianda

CENTRO ESTÉTICO



Funcionárias do Centro Social re-
cebem diplomas de RVCC

No dia 29/09/2011, as funcionárias do Centro Social que tinha com-
pletado o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC) em Maio 
passado dirigiram-se a Torres No-
vas para receberem o seu diplo-
ma do 9.º de escolaridade. Nesta 
cerimónia esteve presente o pre-
sidente do Centro Social, Sr. Filipe 
Janeiro, que lhes dirigiu algumas 
palavras, enquanto entidade de 
economia social que promoveu o 
RVCC para as funcionárias.
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Sempre que vou à 
minha terra, sinto-me 
como um peregrino 
que visita  lugares 
santos.

Este ano fui de fé-
rias a Portugal e visitei 
de novo a minha al-
deia – o Fárrio. Foram  
três semanas do mês 
de Julho, percorren-
do os caminhos da 
minha infância e revi-
vendo as paisagens 
que a minha retina 
ainda guarda na me-
mória:  a Ladeira do 
Fárrio, a Berimbela, 
o Valongo e Ruge-
Água...

Caminhei até à 
Cumeada, parando 
no alto dos pinhais a 
contemplar o horizon-
te; ifui à nossa escola 
da Reca, onde a porta 
se fechou (para sem-
pre?); olhei os portões 
da  velha quinta (que 
memórias!?); bebi da 
água da mina do Vale 
do Rei, como quem 
bebeu uma água san-
ta da qual beberam 
os nossos avós...

Fui até à Freixian-
da, visitei os nossos  
do outro lado (no 
cemitério), saudei o 
Sr. Prior, animado (e 
preocupado) com a 
sua última  (!?) obra 
social, percorri os ca-
minhos da feira...

O melhor que 
encontrei  foram as 
pessoas, como sa-
cramentos vivos da 
memória do passado, 
oferecendo valores  a  

Saudades
da minha Terra

quem os queira rece-
ber.

Como se diz por 
aqui em Moçambique, 
uma pessoa mais ve-
lha é uma biblioteca 
viva, pelo seu saber, 
pela sua experiência.

Com minhas ir-
mãs, visitando al-
guém, indo ao Lar 
dos idosos, à Junta 
de Freguesia ver as 
crianças e consultar 
a internet, celebrando 
a missa na igreja do 
Fárrio ou na capela 
da Mata, o que mais 
senti foi a bondade 
da gente, a alegria  
em nos ver, o acolher 
da melhor maneira, o 
gosto de nos ajudar e 
fazer bem. 

Por tudo isto, por-
que me senti rejuve-
nescido, pelo muito 
que recebi, pelas 
palavras de enco-
rajamento que me 
animam no trabalho 
missionário aqui em 
Moçambique, MUITO 
OBRIGADO!

Obrigado pela 
oferta  recolhida na 
capela da Mata do 
Fárrio, pela oferta da 
igreja do Fárrio (para 
a minha missão e da 
minha irmã Celeste 
em Angola).

Obrigado aos res-
ponsáveis do Centro 
de Dia  e Lar da Ribei-
ra do Fárrio, onde ce-
lebrámos missa antes 
de regressar. 

Obrigado a ti, meu 
irmão, minha irmã. Os 
mais pobres de Mo-
çambique te agrade-
cem. Obrigado, digo 
na língua de Maputo: 
KANIMAMBO!

P. Francisco
Lourenço

Encerramento da Extensão de
Saúde da Ribeira do Fárrio
Devido aos cortes orçamentais do governo, na área da saúde, a ex-

tensão de Saúde da Ribeira do Fárrio, juntamente com outras do nosso 
concelho, foi obrigada a encerrar por tempo indeterminado.

Os habitantes da Ribeira do Fárrio serão atendidos no Centro de 
Saúde da Freixianda, de Segunda a Sexta-feira no seu horário normal 
de funcionamento.

De maneira a manifestar o seu desacordo com esta medida, a Junta 
e Assembleia de Freguesia, aprovaram uma moção de censura, em 
reunião extraordinária, realizada no dia 27/09/2011 e levou essa moção 
ao conhecimento das várias entidades competentes.

feito uma adaptação 
positiva.

As actividades inci-
dem, nesta fase inicial, 
na organização do espa-
ço e exploração da sala.

Já contámos com a 
visita do Sr. Presidente 
da Junta de Fregue-
sia, do Sr. Presidente 
do Centro Social e do 
novo Pároco desta Fre-
guesia.

Ao longo do ano daremos notícias das actividades desenvolvidas 
no nosso jardim.

Iniciámos o novo 
ano lectivo no dia 14 de 
Setembro. 

O nosso grupo é 
composto por 28 crian-
ças divididas por duas 
salas, uma delas com 
crianças de 3 e 4 anos 
e outra com as crianças 
de 5 anos.

Iniciaram a frequên-
cia, pela primeira vez, 
cinco crianças que têm

Notícias do Jardim-de-Infância


