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Esta é uma frase já muito ouvida, mas que nem todos respeitam. Na nossa freguesia, e não 
só, mesmo por todo o Concelho de Ourém, verifica-se muitas vezes montes de lixo, espalhados 
pelo chão, junto aos caixotes do lixo. Este problema agrava-se nos meses de férias com o au-
mento da população e que, inevitavelmente, aumenta o lixo produzido.

Muitos aproveitam também as férias para “limpar” as suas casas e deitar fora aquilo que já 
não usam e já não precisam.

Por desconhecimento, ou talvez não, uma vez que existem sinais de proibição afixados, 
esse lixo resultante de limpezas (falamos de colchões, sofás, velhos eletrodomésticos e tan-
tos outros) vai parar junto aos pontos de recolha, NO CHÃO. O QUE É PROIBIDO.

Esse lixo, os chamados monos, NÃO PODE ser deixado assim na rua. Existem serviços de recolha 
especializados e que até os vão buscar a casa, muito mais cómodo para quem se quer livrar deles. 

É dever de cada cidadão manter o ambiente limpo e também é dever de cada cidadão DE-
NUNCIAR os que não o fazem. Se vir alguém des-
pejar monos no chão informe as autoridades, é o 
seu dever.

No Fárrio, já todos conhecem a lixeira da vergonha, logo a seguir ao mer-
cado. Conhecem-na quem lá passa e tem vergonha do que observa e conhe-
cem-na os sem-vergonha que ali depositam o mais variado lixo, ignorando a 
proibição afixada no local. Não há respeito pelo ambiente e não há respeito 
pelo Fárrio. 

E quem o fez? Os emigrantes (filhos desta terra), os habitantes da aldeia, 
outros que vieram de longe conspurcar aquela rua?

E quando o fez? Terá sido na calada da noite? Em plena luz do dia?
A triste história repete-se todos os anos, precisamente na mesma altura: 

Julho e Agosto.
Para que se não levantem falsos testemunhos, por favor, denuncie na Junta de Freguesia se vir algum despejo proibi-

do. O Fárrio, a sua terra, agradece.
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RECOLHA DE MONOS:
A CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM TEM UM SERVIÇO DE RECOLHA DE MONOS. BASTA LIGAR PARA 249 540 900 

(EXT 6408) // 911 750 213, IDENTIFICAR-SE, DAR A MORADA E, NO DIA MARCADO, OS SERVIÇOS MUNICIPAIS VÃO A 
SUA CASA BUSCAR.

OUTRA ALTERNATIVA É ENTREGAR NOS BOMBEIROS. ASSIM, ALÉM DE NÃO DEIXAR OS MONOS ESPALHADOS, 
ESTARÁ A AJUDAR ESSA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA. 

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS
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



A VESPA ASIÁTICA
A vespa velutina nigritho-

rax, mais conhecida por vespa 
asiática, é uma espécie não 
indígena, predadora da abelha 
europeia e os principais efeitos 
da sua presença manifestam-se 
em várias vertentes, sendo de 
realçar a apicultura, por se tratar 
de uma espécie carnívora e pre-
dadora de abelhas, afetando a 
produção do mel, e na produção 
agrícola, pelo efeito indireto da 
diminuição da atividade poliniza-
dora das abelhas.

Na nossa freguesia têm sido 
detetados e exterminados, pela 
Proteção Civil de Ourém, vários 
ninhos desta espécie. 

Caso encontre algum, não se 
a p r o x i -
me, esta 
é uma 
espécie 
agressi-

va que, ao sentir-se ameaçada, poderá atacar. Cada uma 
delas, ao contrário de outras espécies, pode picar até 5 
vezes. Deve ser reportado à Proteção Civil, por telefone, 
ou através da Junta de Freguesia, para que possam to-
mar as medidas necessárias para a sua exterminação 
eficaz.

PASSEIo SénIor 2019
À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Ourém, em cola-

boração com as Juntas de Freguesia, promoveu o Passeio Sénior 2019 destina-
do aos habitantes do Concelho de Ourém com mais de 65 anos.

Os idosos da União das Fre-
guesias de Freixianda, Ribeira 
do Fárrio e Formigais rumaram 
às Caldas da Rainha no dia 18 
de julho. A primeira paragem, 
de acordo com o programa 
definido, foi em Alfeizerão, na 
Casa do Pão de Ló, para o pe-
queno almoço. Chegados às 
Caldas da Rainha, decorreram 
as visitas ao Centro de Artes e 
Museu da Cerâmica.

O almoço foi no Parque Dom 
Carlos I, localizado no centro da 

cidade e onde os idosos passaram uma tarde animada. Estiveram presentes, 
durante o almoço, o Vice-presidente da Câmara Natálio Reis, o Vereador Rui 
Vital e o Presidente da Assembleia Municipal, João Moura.
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Clínica
Dra. Dorita

CONSULTAS DE MEDICINA DENTÁRIA
ACORDOS COM CHEQUE DENTISTA

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

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

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

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

Protocolo Para 
aPoio às obras 

do adro da
CAPElA dE São 

JorgE
Em reunião de Câmara, a 15 de 

julho, foi aprovada a proposta de 
protocolo a celebrar entre o Municí-
pio de Ourém e a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freixianda, para apoio 
nas obras de requalificação do adro 
da Capela de São Jorge, com um 
valor previsto até 10.900 euros.

O pagamento será efetuado de 
acordo com um plano em duas 
prestações, estando a segunda 
condicionada à apresentação de 
despesas de montante igual ou su-
perior à primeira prestação. A Fábri-
ca da Igreja Paroquial da Freixianda 
fica ainda obrigada a manter este in-
vestimento afeto à atividade duran-
te um período mínimo de 10 anos.

PASSAdIçoS do
AgroAl

O projeto para construção de uns 
passadiços que ligam o Parque Aven-
tura à Praia Fluvial do Agroal conti-
nua a avançar. A Câmara Municipal já 
aprovou, a 29 de julho, os contratos-
promessa para a compra dos terrenos 
necessários onde serão construídos 
os passadiços. Segundo noticiou o 
Medio Tejo, serão adquiridos cerca de 
40 mil metros quadrados de terreno 
pelo valor de um euro o metro quadra-
do. No total, o projeto significa um in-
vestimento de cerca de 370 mil euros.

PROTEÇÃO CIVIL DE OURÉM
Rua Principal (Estaleiro Municipal) | Pinheiro | 2490-621 Ourém

Tlf: 249 591 125 | Fax: 249 540 918
Tlm. 916 604 731 (Comandante Operacional Municipal: Eng. Nuno Touret)

Email: smpc@mail.cm-ourem.pt
Atendimento: quinta-feira, das 09.00h às 13.00h

Foto: Município de Ourém



XXIX ANIVERSÁRIO DO RANCHO “OS CAMPONESES”
TARDE DE FOLCLORE

8 DE SETEMBRO ÀS 16H00

ACTUAÇÕES:
RANCHO ANIVERSARIANTE

RANCHO FOLCLóRICO E ARTíSTICO DA CHARNECA DE POMBAL
RANCHO FOLCLóRICO INFANTIL BERNARDENSE

RANCHO FOLCLóRICO LíRIOS DOS NABÃO

XXIX ANIVERSÁRIO DO RANCHO “OS CAMPONESES”
TARDE DE FOLCLORE

8 DE SETEMBRO ÀS 16H00

ACTUAÇÕES:
RANCHO ANIVERSARIANTE

RANCHO FOLCLóRICO E ARTíSTICO DA CHARNECA DE POMBAL
RANCHO FOLCLóRICO INFANTIL BERNARDENSE

RANCHO FOLCLóRICO LíRIOS DOS NABÃO

RIBEIRA VERDE
Página 4

NOTA DE PESAR

José Nunes Morgado
04.01.1926 – 09.07.2019

Foi com enorme tristeza que a 
Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira 
do Fárrio e Formigais tomou co-
nhecimento do falecimento do Sr. 
José Nunes Morgado, de São Jor-
ge, falecido a 9 de julho, antigo Pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Freixianda, antigo vereador no Mu-
nicípio de Ourém e fundador da As-
sociação Cultural e Recreativa Vale 
do Nabão, entre outros cargos.

O concelho e a nossa freguesia 
ficaram mais pobres! Muito obriga-
do por tudo Sr. José! Tentaremos 
seguir o seu legado! O executivo da 
União de Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais ex-
pressa as mais sentidas condolên-
cias à sua família. 

Como forma de reconhecimento 
ao Sr. José Nunes Morgado, a Jun-
ta de Freguesia decretou, aquando 
do seu falecimento e funeral, dois 
dias de luto na freguesia.

u Faleceu, no dia 08 de julho, Ma-
ria Gonçalves, de 94 anos, do lugar 
da Mata do Fárrio.

u Faleceu, no dia 26 de julho, Jo-
sefina Marques, de 82 anos, do lugar 
dos Camarões.

u Faleceu, no dia 18 de junho, 
José Maria Marques Pereira, de 49 
anos, do lugar do Fárrio.

u Faleceu, no dia 02 de julho, Moi-
sés de Oliveira Marques, de 78 anos, 
casado, natural de Ruge-água, mas a 
residir na Marinha Grande.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu, no dia 09 de julho, José Nunes Morgado, de 93 anos, do lugar 
de São Jorge. 
u Faleceu, no dia 12 de julho, Rosalina Lopes, de 86 anos, do lugar do 

Arneiro de Cima.
u Faleceu, no dia 20 de julho, Bernardino Pereira Júnior, de 86 anos, do 

lugar da Freixianda.
u Faleceu, no dia 31 de julho, Maria Rosa Marques de Carvalho, de 86 

anos, do lugar do Casal Pinheiro.

RIBEIRA DO FÁRRIO

Entregue na Junta as 
suas fotos e notícias 

para publicação
gratuita no “Ribeira 

Verde”



Ir. Celeste de Jesus Lourenço, 
Franciscana Missionária de Maria, 
nasceu no Fárrio, Freixianda, 10-03-
1934, e, depois de 57 anos nas Mis-
sões de Angola, faleceu  em Portugal, 
Coimbra, 09-08-2019.  

Depois da instrução primária na 
sua terra natal, fez o liceu  no Colégio 
Missionário em Braga, continuando 
os estudos em Coimbra na Escola de  
Auxiliares Sociais, onde mais tarde  
exerceria, durante dois anos, a  fun-
ção de Monitora (1959-1961).

Depois de se especializar em En-
fermeira Puericultora e Enfermagem 
Tropical, foi enviada às Missões de 
Angola, onde se dedicou, ao longo 
de 57 anos.

Missionária de Angola, desde 
os seus 28 anos, ali gastou todas as 
suas energias.

Passou pelas várias situações 
político-militares da história de Ango-
la: guerra colonial, independência e 
guerra pós-independência, e conse-
quente reestruturação da Província 
religiosa.

Nos primeiros 8 anos, trabalhou  
em Luanda em serviço social e no en-
sino, incluindo o liceu estatal.

Depois, como superiora local  e 
professora, trabalhou em S. Salva-
dor (M’Banza Kongo) na Escola  de 
Formação de Professores. Era então, 
desde 1966, a Província constituída 
por Angola e Moçambique (dois pa-
íses com a mesma situação colonial  
e mesma língua oficial).

Em 1975, com a independência 
destes dois países, Moçambique fica 
Província autónoma, com o seu qua-
dro de pessoal nativo, incluindo su-
periora provincial moçambicana.

Angola, porém, cujo pessoal era 
então todo estrangeiro e nem Novi-
ciado tinha, qual seria o seu futuro?    
Desde esta  incerteza, Angola passou 
a ser pro-província  e depois  provín-
cia autónoma. 

Foi a  Ir. Celeste de Jesus Louren-
ço que se viu na crista desta onda, 

conduzindo a Província em direcção 
à vitalidade que tem hoje, com seu 
Pessoal nativo efectivo, incluindo su-
periora provincial angolana.

Nos 9 anos de provincialato, a Ir. 
Celeste de Jesus Lourenço, lança a 
pastoral vocacional, abre o Novicia-
do e aumenta o número de postos de 
missão. 

Após o seu mandato de Provin-
cial,  a Ir. Celeste dedica-se à forma-
ção inicial: pré-noviças e aspirantes 
em M’Banza Kongo e Malanje, 1986-
1995.

Em 1996, como superiora local 
da casa provincial, Luanda, continua, 
com desmedida  dedicação,  a tra-
balhar  em muitas frentes. De 2003 a 
2008 escreve a História dos 100 Anos 
da Província de Angola.

Ela é verdadeiramente a Missio-
nária de Angola, como bem reconhe-
ceram as próprias  Irmãs angolanas,  
através de mensagem da superiora 
provincial, lida por duas Irmãs vindas 
de Luanda expressamente para o fu-
neral da Ir. Celeste.

Homenagem de Angola – “À nos-
sa querida Mãe, irmã e amiga  Celeste 
de Jesus Lourenço

Tudo o que somos o devemos a 
esta grande mulher, porque soube 
doar-se sem medida pelas vocações, 
pela formação das Irmãs angolanas e 
não só. 

A Ir. Celeste amou Angola e de tan-
to inculturar-se era mais angolana que 
portuguesa.

Chegada aqui, em 1962, aos 28 
anos de idade, fez de Angola a sua 
pátria, a sua terra.

(…) Obrigada, Ir. Celeste por tudo.  
Pelo teu carinho, atenção, maternida-
de e amor ao Instituto. Todas as pa-
lavras são poucas para descrever a 
riqueza que de ti recebemos.

As duas Irmãs, além deste texto,  
trouxeram um bocado e terra, uma 
flor (a típica linda rosa de porcelana) 

e a bandeira angolana, que apresen-
taram neste momento da leitura do 
texto:

“O bocado de terra  quer significar 
a tua doação a esta terra e dizer que tu 
continuarás angolana, e esta bandeira 
significa que reconhecemos  que tu te 
doaste por esta pátria querida.

Obrigada, Ir. Celeste, por tudo. 
Pelo teu carinho, atenção, maternida-
de e amor ao Instituto. Todas as pa-
lavras são poucas para descrever a 
riqueza que recebemos.

Em nome do Conselho da Provín-
cia e de cada uma das Irmãs da Pro-
víncia.

M. Fernanda Gabriel, Superiora 
Provincial

Luanda, 09 Agosto 2019”

Esta homenagem foi reveladora 
para a família e para as Irmãs de Por-
tugal da qualidade da atividade mis-
sionária da Celeste de Jesus Louren-
ço,  pelo que  a assembleia respondeu  
com vibrante salva de palmas.

De relação afável e simples, as fo-
tos de qualquer idade da Ir. Celeste 
revelam semblante de serenidade e 
bondade.

M.Celeste Lúcio, Responsável 
local da Comunidade de Coimbra
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MeMória da Ir. CElESTE dE JESuS lourEnço



A Família Marques, com origem no matrimónio de Al-
fredo Marques e de Maria da Conceição – Maria da Silva, 
de seu nome oficial - celebrado a 16 de Janeiro de 1937, e 
que foram da Mata do Fárrio, reuniu-se pela segunda vez 
consecutiva, no segundo sábado de Agosto, este ano no 
dia 10, festividade de S. Lourenço.

O dia foi repartido e vivido em três momentos distin-
tos. O primeiro correspondeu a uma visita ao Cemitério do 
Fárrio, preenchido por uma breve oração e deposição de 
flores nas jarras das campas dos seus Pais/Avós/Bisavós. 
Ai rezaram, também, por todos quantos lá estavam sepul-
tados.

De seguida dirigiram-se para a Capela da Mata e partici-
param, vivamente, na Eucaristia presidida pelo Revdo. Pá-
roco, Sr. P. David Barreirinhas. Para o efeito foi distribuído a 
todos um Guião Litúrgico, relativo ao dia - Missa vespertina 
do XIX domingo do tempo Comum.

Antes da Eucaristia, um membro da Família, evocou a 
alegria deste 2º Encontro/Memória, nascido do sentimento 
de gratidão por tudo quanto receberam dos que os antece-
deram – amor com que foram gerados e acolhidos, desve-
lo e carinho com que foram criados e educados, ternura e 
compaixão com que foram compreendidos e acompanha-
dos. Grande é, sem dúvida, a herança que receberam, des-
de a fé aos valores cristãos e humanos, verdadeiros esteios 
do que é o seu modo de ser e de estar no mundo, que vão 
ajudando a crescer e a melhorar.

Finalmente apelou a que o terceiro momento, a seguir à 
Eucaristia – convívio no Parque de Merendas do Casal dos 
Bernardos – fosse vivido na alegria e na paz, em abertura 
franca e sincera, com partilha de vivências, de passeios, de 
contactos que encheram o ano, que agora se completa, e 
que fiquem promessas de novas aproximações.

Em seguida apresentou as intenções da missa, tendo 
feito referências a alguns antepassados.

Durante a homilia o P. David referiu as leituras do dia, 
onde a noite era quase uma constante, para sublinhar que 
é durante a noite que brilham as estrelas. 

Elogiou este 2.º Encontro/Convívio da Família Marques, 
que não era uma festa exclusiva da família em causa, mas 
de toda a comunidade paroquial.

Reforçou a importância da vivência deste sentido da gra-
tidão e da memória subjacentes a este encontro e lembrou
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rEunIdoS MAIS uMA VEZ...

que foram muitos os sacrifícios suportados pelos que nos 
antecederam, pois viveram em tempos difíceis, de enorme 
escassez de meios, situações inimagináveis para os netos 
e bisnetos de hoje, mas que, mesmo assim, permitiram 
preparar homens e mulheres para a vida, pois foram amas-
sados no amor, no carinho, na exigência e no trabalho.

Referiu, por fim, que os Pais/Avós/Bisavós deviam ser 
para cada um deles estrelas a cintilar na noite do tempo, 
a indicar o caminho apontado desde a primeira hora pelos 
seus corações: o caminho do amor, da paz, da gratidão e 
da solidariedade.

As duas leituras, o salmo responsorial, a oração univer-
sal e a oração pelas famílias foram assumidas pelos fami-
liares das 3 gerações e os cânticos foram suportados por 
todos os participantes.

No final da Eucaristia, e sem que alguém suspeitasse, 
uma neta encaminhou-se, com alguma timidez, para o am-
bão e dirigiu-se aos seus 8 tios e Mãe – nove ao todo – para 
lembrar que, atrás de cada um deles, estava uma infinida-
de de antepassados: 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 
32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 
octavós, 1.024 eneavós, 2.048 decavós, 4.096 unidecavós, 
… e assim sucessivamente. Referiu que a sua presença 
ali ficava a dever-se a essa multidão de pessoas, que os 
tinham antecedido na história da cadeia existencial huma-
na, pelo que todos deviam sentir-se extremamente gratos 
e felizes. Pessoas, sublinhou, que foram preparando os ca-
minhos, geração após geração, para que tivéssemos hoje 
as condições condignas para viver e conviver.

Evocou, depois, a pertença e a vivência dos 9 irmãos 
numa família, onde os tempos nem sempre foram fáceis, 

mas cujo contexto permitiu ter aspirações, sonhar cami-
nhos e ter gestos de louvável e fraterna solidariedade que 
promoveram o crescimento humano e social de todos.

(continua na pág. seguinte)
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Terminou, apelando à libertação dos fardos e dos pesadelos, que não deixam 
que se seja mais e melhor família, devendo cada um contribuir, a seu jeito e modo, 
para o viver feliz e preenchido do presente, sempre de olhos nos olhos, como quem 
antecipa e vive, já na terra, uma eternidade de paz que espera, ansiosa, por cada 
um. Foi um momento altamente comovente, que a todos tocou e aproximou.

Depois de uma fotografia de grupo, na escadaria da Capela, encaminharam-se 
para o Parque de Merendas, cujas mesas tinham sido devidamente preparadas, 
na parte da manhã, e onde se lhes oferecia uma farta mesa de aperitivos, a que se 
seguiram os grelhados, as sobremesas, o café e os digestivos do programa, oportu-
namente distribuído. Tiveram a grata e agradável presença do P. David que almoçou 
com eles.

Foi um tempo de cumprimentos mais efusivos, de abertura de corações, de par-
tilha de experiências e sucessos, de criar compromissos, de adivinhar e preparar o futuro, de andar de mesa em mesa e 

de muitas fotografias para a história. Não houve quem não demorasse o seu olhar 
sobre as 100 fotografias expressas na tela, estrategicamente colocada, agregadas 
por famílias, correspondendo cada uma a cada qual, e não fizesse o comentário 
apropriado e oportuno.

As crianças mais pequenas tiveram os seus momentos de animação com corrida 
de sacos, jogo das latas, de equilíbrio e outros. E foi assim, em franca alegria e boa 
disposição, que, ao findar da tarde, nos fomos despedindo uns dos outros, esperan-
do pelo próximo Encontro/Convívio. Até porque não há dois, sem três!

Aqui ficam os nossos agradecimentos às Entidades e pessoas que, de modos di-
versos, mas em disponibilidade total, contribuíram para a organização e realização 
desta festa da Família Marques. Obrigado. 

Manuel Marques

rEunIdoS MAIS uMA VEZ...
(continuação da pág. anterior)

Noticias do CEnTro SoCIAl dA
rIbEIrA do FÁrrIo

Passeio Sénior - opinião dos idosos
No dia 18 de julho realizou-se mais um passeio sénior, organizado pela Câ-

mara Municipal de Ourém. Do Centro Social da Ribeira do Fárrio foram alguns 
utentes, e nada melhor que alguém que participou para dizer como correu. 
Assim, fica aqui a opinião dos utentes que participaram no passeio:

“Foi um passeio interessante, vimos coisas que nunca tínhamos visto”; 
“Gostei muito de ir, para o ano, se cá estiver vou outra vez”; “Jogamos às 
cartas, houve quem dançasse, mas poucos” e, por fim, “Foi um dia bem pas-
sado.”

Dia Mundial dos Avós
No dia 26 de julho, celebra-se o Dia Mundial dos Avós. No Centro Social da Ribeira do Fárrio 

celebrámos essa data no dia 25 de julho, com uma tarde diferente.
Pudemos contar com a presença do Sr. Manuel Brás para ani-

mar os nossos idosos, que trouxe uma concertina e um acordeão. 
Convidámos netos e bisnetos a estarem presentes para comemo-
rar este dia com os seus 
avós e bisavós, onde lhes 
foi proposto concluir a lem-
brança dos seus avós. 

Foi uma tarde bem pas-
sada, onde reinou a boa 
disposição e a animação, 
houve cantoria e bailarico.

Em nota de conclusão, 
queremos agradecer a todos os que estiveram presentes, principalmente ao Sr. Ma-
nuel Brás pelo tempo que passou connosco, esperando que voltem a existir outros 
momentos como este.



Com o auxílio do seu pai, o meu avô Joaquim Janeiro, 
na residência de seus pais, abriu uma pequena oficina de 
sapateiro, dando início, a uma nova fase da sua vida. Com 
alguns escudos amealhados, pensou em pedir a mão da 
filha do “ti” Zé Rosairo (assim era conhecido na terra), 
a Maria Neta, jovem bonita, de olhos grandes, cabelos 
pretos, longos, penteado numa grande trança que fazia 
inveja às jovens casadoiras. 

Fez-se o processo na Igreja Paroquial da Freixianda. 
Era pároco o saudoso padre Faustino, amigo dos noivos 
e de todos os familiares. Marcou-se a data do matrimónio 
para o mês de Janeiro do ano de 1905. Presidiu à cerimó-
nia o tio-avô do noivo, o padre António Janeiro e, como 
mestre de cerimónias, esteve o padre Faustino, amigo de 
longa data dos pais dos noivos. 

A boda tinha tido o seu início no jantar de sexta-feira, 
onde estiveram presentes os pais dos noivos, os padri-
nhos, irmãos e outros familiares mais próximos. No sába-
do, dia do casamento, todos os familiares e muitos ami-
gos foram convidados para o almoço que se prolongou 
por toda a tarde. Seguindo a velha tradição da aldeia, a 
boda era farta e rica com vários pratos de carne, fruta, 
doces e vinhos da região que, segundo um documento 
lido por mim no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
que rezava assim: “Os vinhos das Freixiandas são de boa 
qualidade e superiores aos de Vila Nova de Ourém”. Um 
dos locais para boas castas eram os terrenos das Leve-
gadas, as latadas do Outeiro e Ladeira e, mais longe, os 
campos da Várzea, do Valongo, Casal Pinheiro e outros. 
O pai do noivo tinha boa produção. A festa prolongou-se 
pelo Domingo e ainda foi servida refeição aos padrinhos 
na segunda-feira. 

Como a minha avó era filha única e há vários anos 
companheira inseparável de seus pais, concordaram 
adaptar as instalações da casa do “ti” Zé Rosairo e ali 
ficaram durante alguns anos. 

O meu avô continuou a labuta na arte de sapateiro, 
não descorando a actividade agrícola com a sementeira 
do milho, do trigo para os animais e das batatas e outros 
produtos necessários para alimentar a família que, todos 
os anos, foi aumentando. Deste casamento, nasceram os 
filhos Manuel Janeiro, Maria, António (padre Janeiro), Jú-
lia, Joaquina, Celeste e Emília. Casaram o Manuel com 
a Ti Rosária, a Júlia com o Manuel Santo, já viúvo, e a 
Joaquina com o Carlos Gama. O António, depois de uma 
experiência de emigrante pelas terras gaulesas, foi para 
frade franciscano. A Maria foi a doméstica do padre José 
Carreira, coadjutor e prior da freguesia da Freixianda e 
de outras paróquias. A Celeste foi religiosa das irmãs de 
“Calais” e a Emília esteve com os pais e, durante muitos 
anos, preparou as crianças para receberem a primeira co-
munhão. 

O meu avô, para além do ofício a que já fiz referência e 
ainda de pequeno agricultor, teve uma taberna de vinhos 
e mercearia ao lado da sua nova habitação, situada na rua 
padre António Janeiro. Mais tarde, continuou essa activi-
dade de taberneiro o seu filho Manuel.

O meu avô partiu para a eternidade com a idade de 70 
anos. Homem honesto, trabalhador, familiar, amigo dos 
netos e que deixou em todos nós a saudade e a alegria de 
o termos tido como avô. Que esteja na paz de Deus!
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O meu avô Joaquim Janeiro
Nasceu o meu avô nos finais da década de 70, do século XIX. Foram seus pais: Joaquim Gonçalves Janeiro e 

Maria de Jesus. O lugar da Ladeira do Fárrio o viu nascer e aí brincou com os seus irmãos, primos e amigos.
Não existiam escolas e, desde muito novo, ele e os seus irmãos: José Janeiro, Manuel Janeiro, Maria Ferreira 

(Ferreira pelo seu marido) e Francisco Janeiro iniciaram a aprendizagem das dificuldades da vida, com a própria vida. 
Ainda criança, acompanhava o pequeno rebanho (quatro ovelhas e duas cabras) nas pastagens das propriedades da 
Longa, Ribeirinho, Levegadas ou pelos pinhais do Vale dos Enxames, Xarroada, Vale da Salgueira e ainda por outros 
locais aqui não mencionados. Se não havia ovelhas a guardar, havia a infusa, ou o pequeno cântaro, para encher na 
“bica” do Outeiro ou nos poços do ti Carpinteiro ou do ti Pião, cuja água regava os campos e era boa para beber e 
cozinhar.

Na casa do “ti” Janeiro (meu bisavô) havia trabalho para todos. Havia lenha nos pinhais para apanhar e trazer para 
o lenheiro; pinhas para acender a lareira; troncos de oliveira para queimar nas noites de invernia. Havia fetos, estrume 
e mato para os currais dos animais e o “esterco” para ser retirado e fertilizar as terras. 

Após este início de vida, sadio e descontraído, com a idade de onze, doze anos, foi convidado pelo seu Tio-avô. 
padre António Pereira Gonçalves Janeiro, pároco de São Simão de Litém e capelão de Albergaria dos Doze, para lhe 
fazer companhia e o ajudar nas várias tarefas da sua vida de “pastor” de almas. Pairava no semiconsciente do seu 
Tio-avô fazer dele um apaixonado pela vida sacerdotal e, quem sabe, continuar a obra por ele iniciada. Na companhia 
do seu Tio, aprendeu a ler, a escrever e a contar. Aprendeu a tabuada e com essa aprendizagem já conseguia resolver 
problemas de uma ou duas operações. 

No seu entusiasmo de jovem, aprendeu a ajudar à missa em latim, a tocar o sino para a missa e os sinais quando 
alguém morria. Aprendeu a preparar as vestes sacerdotais para a celebração da missa, para a administração dos 
sacramentos e para outros momentos da vida paroquial.

e “cantavam” com os filhos as alegrias 
e tristezas da família. 

Hoje, tudo está diferente! Os fi-
lhos vivem sem conhecer o passado, 
não ouvem o presente e ficam sem 
memória familiar. Eu apenas lanço a 
primeira pedra e depois, se possível, 
acrescentem coisas para que a his-
tória dos homens sem história tenha 
mais história.

Diz-nos São Paulo: “Há diversida-
des de dons, mas o Espírito é o mes-
mo; há diversidades de serviços, mas 
o Senhor é o mesmo; há diversida-
des de modo de agir, mas é o mes-
mo Deus que realiza tudo em todos. 
A cada um é dada a manifestação do 
Espírito, para proveito comum. A um 
é dada, pela acção do Espírito; a ou-
tro o poder de fazer milagres; a outro, 
a profecia; a outro, o discernimento 
dos espíritos; a outro, a variedade das 
línguas; a outro, por fim, a interpreta-
ção das línguas. Tudo isto, porém, o 
realiza o único e o mesmo Espírito, 
distribuindo a cada um conforme lhe 
apraz”.

Estes dons espirituais fizeram par-
te daqueles que vamos recordar.

Os homens da história sem história
por Pe Manuel Janeiro

Há várias décadas que este tema 
fervilhava no meu pensamento: “dar 
voz aos homens da nossa terra que 
fizeram história, que são história para 
os seus familiares e conterrâneos e, 
contudo, está silenciada na escuridão 
da noite e nos epitáfios dos cemitérios 
da nossa aldeia”.

A história da nossa terra não é so-
mente a história dos nossos párocos 
(muito importante), sacerdotes, reli-
giosos, religiosas, catequistas, pro-
fessores, médicos, comerciantes, em-
presários, presidentes da autarquia, 
bombeiros e ainda outras instituições 
existentes.

A História de Portugal, assim pen-
sam alguns historiadores, tem lacu-
nas profundas quando silencia o povo 
simples e trabalhador. Não podemos 
apenas referir o nome dos nossos 
reis, dos seus filhos, as batalhas onde 
foram vencedores e as derrotas onde 
foram vencidos e ainda os feitos onde 
foram heróis. A nossa História tam-
bém não pode referir apenas o nome 
dos nossos santos e a sua identidade 
imortal.

Felizmente, hoje em muitas das

nossas universidades, já há discipli-
nas sobre as actividades do mundo 
rural e que ilustram, e enriquecem, 
a história do mundo rural, das suas 
gentes, dos municípios e das fregue-
sias.

Inspirado em testemunhos recen-
tes e preocupado com os valores da 
nossa aldeia, vou dar início a uma 
série de personagens que marcaram 
a nossa freguesia e aldeias vizinhas, 
com a ajuda da Júlia Charneca, viú-
va do Manuel Junqueira, e da minha 
irmã Idalina e ainda outras tradições 
e recordações que aqui e acolá fui re-
colhendo.

São pequenos apontamentos, mui-
to incipientes, para que outros interes-
sados e com melhores fontes, possam 
completar a narrativa simples, mas ar-
rojada e difícil, de tantos conterrâneos 
que fizeram história, constituíram fa-
mília, educaram os seus filhos, assis-
tiram ao seu casamento, viram nascer 
os netos, foram padrinhos de baptis-
mos, acompanharam os seus pais na 
velhice e, à noite, (quando o inverno 
era mais rigoroso), ao calor da lareira, 
rezavam o terço em família, contavam

Pensava o seu Tio que o seu sobrinho-neto estava vo-
cacionado para abraçar a vida sacerdotal no Seminário 
das dioceses de Lisboa ou de Coimbra. Sendo jovem, 
com bons sentimentos e muito alegre no que fazia, o pa-
dre António Janeiro fez-lhe o convite para ele continuar 
os estudos no Seminário onde aprenderia um pouco de 
gramática, latim, francês, alguns rudimentos sobre as ci-
ências da natureza, história de Portugal e universal, ge-
ografia, noções de música, de aritmética e geometria, 
história religiosa. Mais tarde, poderia aprender noções de 
história, filosofia, lógica, epistemologia, cultura clássica, 
literatura portuguesa e conhecimentos, mais profundos, 
da teologia bíblica e teologia moral e, caso sentisse voca-
ção, receber as ordens sacras e ser ordenado sacerdote.

Perante convite tão solene, o meu avô Joaquim Janei-
ro foi taxativo na resposta: “Tio, não quero seguir a sua 
vida; não desejo ser sacerdote”. O Tio padre ficou sem 
resposta. De todos os sobrinhos-netos que conhecia, 
era o Joaquim o que lhe parecia com mais vocação para 
servir os pobres, os mais necessitados, os explorados (já 
nesta altura) pelas forças do mal e não só…

- Tio, gosto muito de o ajudar; gosto muito de andar 
consigo; faço as minhas orações, rezo o meu terço e vi-
sito o Santíssimo Sacramento. Mas, sabe, padrinho, no 
lugar do Fárrio, há uma menina, filha única de sua mãe, 
que conquistou o meu coração”.

- Quem é essa jovem, Joaquim?
- É a filha do “ti” Zé Rosairo.
- A rapariga não conheço. Mas uma coisa posso teste-

munhar: é filha de boa gente - respondeu. 
- Pois, há dois anos, na festa de Santo António, quan-

do fomos celebrar missa na capela da quinta do Fárrio, no 
arraial da festa, trocámos as primeiras palavras e o meu 
coração pulou de alegria por saber que estava ali a jovem 
que procurava. – explicou ele que, na altura, já tinha 17 
anos.

- Sendo assim, só desejo que vás, para a terra dos teus 
pais, para a Ladeira do Fárrio, com uma profissão que te 
ajude a educar os teus filhos. Como na nossa aldeia não 
há quem tenha a arte de sapateiro, penso em levar-te até 
ao “ti Zé das Solas” para te ensinar a sua arte. Não é a 
profissão que mais me agrada. Mas aqui, em São Simão, 
não há outra, para que te possas realizar. E caso te cases 
com a filha da “ti” Maria Neta; se amanhares parte das 
suas propriedades, que são bastantes, podes fazer casa 
e seres um homem feliz.

- É isso que eu quero. Obrigado, padrinho!

Assim nasceu uma vocação de sapateiro e foi assim 
que o meu avô Janeiro deu início à sua história. Já com 
a idade de 19 anos, regressou à casa paterna. Os irmãos 
ajudavam os pais nos serviços agrícolas. O tio padre veio, 
com o seu afilhado Joaquim, de visita aos irmãos, sobri-
nhos e outros familiares... Quando ali se deslocava rezava 
pelos seus mortos na capela, dedicada a Santo António, 
na quinta do Fárrio.

O padre António regressou à sua paróquia. O seu afi-
lhado, roído de saudades, continuou o romance da sua 
vida. A Maria Neta era a luz dos seus olhos e nela via ape-
nas só virtudes para ser a mãe dos seus filhos e o alicerce 
da sua casa. 
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Descida de Carrinhos de Rolamentos
No dia 4 de agosto, realizou-se uma Corrida de Carrinhos de Rolamentos na Ladeira do Fárrio, organizada pelo Gruder 

em parceria com a Associação Desgasta Alcatrão e com o apoio da Junta de Freguesia, na qual participaram 24 pilotos. 
Da parte da manhã, decorreram os treinos, enquanto que durante a tarde decorreu a fase de competição nas várias 

categorias. 
O evento terminou com o momento da entrega de prémios aos vários participantes, que contou com a presença do 

Presidente e do Secretário da Junta de Freguesia, Abílio Rodrigues e Paulo Nunes, respetivamente, e da 1.ª Secretária da 
Assembleia de Freguesia, Sandra Oliveira.

NOTÍCIAS DO GRUDER
por Flávio Simões

Gruder já prepara a época 2019/2020
Nos meses de julho e agosto o Gruder começou a preparar a nova época a todo o gás!  Decidiu 

dar continuidade aos escalões de Babys, Petizes, Traquinas, Benjamins, Juvenis e Seniores e o re-
gresso do escalão de Infantis. Os treinos iniciam no mês de setembro estando os exames médicos 
e inscrições marcados para o dia 15 desse mês. 

Os Campeonatos Distritais de Juvenis e Seniores arrancam a 28 de setembro enquanto que os 
Benjamins e Infantis têm estreia marcada para 12 de outubro. Os Babys, Petizes e Traquinas não competem oficialmente, 
mas irão começar a preparar os futuros jogos que surgirão lá mais para a frente. Ainda vais a tempo de te inscrever em 
qualquer destes escalões bastando para isso aparecer nos treinos!

— CLASSIFICAÇÕES —

Classe A
1.º) Hernâni Fernandes
2.º) Luís Ribeiro
3.º) Steve Ferraz

Alterados
1.º) Hélder Henriques
2.º) Luís Dias
3.º) Filipa Ferreira

Tradicional
1.º) Sérgio Silva
2.º) André Diamantino
3.º) Carlos Nunes

Tryke
1.º) Tomás Nunes

Criança
1.º) Pedro Henriques
2.º) Francisco Tavares
3.º) Cristiano Laranjeira

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

 

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA



associaÇÃo de caÇadores de FreiXiaNda
SóCIA n.º 176

Que as novas gerações se têm 
desligado do mundo rural e do 
sector da caça já não é novida-
de, no entanto alguns jovens têm 
tentado contrariar esta tendência, 
num mundo de homens onde cada 
vez mais as mulheres ganham des-
taque. E, felizmente, a Associação 
de Caçadores de Freixianda não 
fugiu à regra.

Foi no passado dia 17 de Agosto, em Assembleia 
Geral, que os sócios receberam a primeira sócia desta 
Associação, a Joana Simões da Charneca. Para mar-
car a entrada da primeira mulher na vida desta asso-
ciação de caçadores foi aprovado por unanimidade a 
oferta da jóia de entrada.

À Joana, a associação e os sócios desejam-lhe 
boas caçadas e congratulam-se com esta nova caça-
dora. 
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lASbF - Campanha de angariação de
fundos e V festa do emigrante

As obras de requalificação do quartel de bombeiros da Freixianda já arrancaram em julho. É uma obra apoiada em 
parte pelo Município de Ourém, cujo protocolo já foi assinado em abril passado. 

Para angariar a restante verba necessária, a LASBF está a levar a cabo uma 
campanha de angariação de fundos para que todas as pessoas que tenham possi-
bilidade e o queiram fazer possam contribuir para esta causa.

Outra iniciativa com o mesmo objetivo foi a organização da V Festa do Emigran-
te, no dia 8 de agosto, que este ano teve como cabeça de cartaz o artista Toy e 
trouxe à Freixianda cerca de 3500 pessoas.

Marcaram presença nesta festa o Presidente da Câmara, Luís Albuquerque, o 
Vereador Rui Vital e os Presidentes de Junta e Assembleia da União das Freguesias 
de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Abílio Rodrigues e Alfredo Silva.

rAnCho “lírIoS do nAbão” coMeMora 43.º aNiversário
Nos dias 9 e 10 de agosto, o Rancho Folclórico “Lírios do Nabão” comemorou 

o seu 43.º aniversário. Na tarde de domingo, teve lugar o festival de folclore com 
a presença do Rancho aniversariante, o Rancho Folclórico “Roseiras do Vale da 
Rosa”, da Caranguejeira, o Rancho Folclórico “Lírios do Campo” do Pinheiro, e do 
Rancho “Rosas de Portugal”, da Charneca.

Durante as comemorações, foi homenageado a titulo póstumo o seu fundador, 
principal dinamizador e seu presidente durante 25 anos, José Nunes Morgado, 
falecido a 9 de julho deste ano. 

Rui Vital, Vereador da Câmara Municipal de Ourém representou o Município 
nesta celebração. Foto: Município de Ourém



Promessas
Nos dias 6 e 7 de Julho, o Agrupamento 1263 da Ribeira do Fárrio realizou as suas 

promessas. No sábado dia 6, os escuteiros encontraram-se junto à igreja do Fárrio onde 
tiveram uma reunião com o P. David Barreirinhas, os pais e os padrinhos dos noviços.

Seguiu-se uma vigília onde se 
benzeram os lenços e insígnias dos 
noviços. Depois da vigília, o Agru-
pamento dirigiu-se para a sua sede 
onde pernoitou.

A manhã de domingo começou 
com a alvorada e os escuteiros diri-
giram-se para a igreja onde partici-
param na celebração presidida pelo 
P. David Barreirinhas. Fizeram a pro-
messa 6 Lobitos, 3 Exploradores e 2 
Pioneiros.

No fim da missa, os novos escuteiros tiveram uma espécie de 
baptismo: passar num corredor humano e levar com os lenços.

Sejam bem-vindos, novos Lobitos, Exploradores e Pioneiros à 
grande família de escuteiros. A todos os escuteiros continuação 
de boa caça.
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Tens mais de 6 anos e queres ser Escuteiro?
Então este anúncio é para ti:

Estão abertas as inscrições nos Escuteiros do Agrupamento 1263 da Ribeira do Fárrio.
Para mais informações podes ligar para o 919886284 ou enviar um e-mail para geral.1263@escutismo.pt

Acagrupo
Nos dias 12, 13 e 14 de Julho os escuteiros do Agrupamento 1263 da Ribeira do Fárrio realizaram aquela que foi a sua 

atividade de fim de ano - Acagrupo - que teve lugar no parque de campismo da praia fluvial do Bolestim, em Vila de Rei. 
Na sexta-feira, ao fim da tarde, os escuteiros 

encontraram-se junto à igreja da Freixianda e se-
guiram viagem até ao parque onde iriam acampar. 
Quando chegaram montaram campo, as tendas e 
uma sombra. Por volta da meia noite, quando os 
mais pequenos dormiam, os Pioneiros e alguns Ex-
ploradores foram dar um mergulho ao rio. 

No dia seguinte, por volta das 7h da manhã, 
já soava o apito, sinal de alvorada. Os escuteiros 
tomaram um belo de um pequeno almoço, prepa-
raram águas e o almoço e partiram. Lobitos, Explo-
radores, Pioneiros, Caminheiros e Chefes fizeram o 
trilho das Bufeiras entre risos, brincadeiras, conver-
sas, entreajuda, contacto com a natureza, fotos…

Assim foi o caminho da Câmara Municipal de Vila de Rei à Praia Fluvial 
do Penedo Furado. Quando chegaram à praia, os Lobitos foram molhar 
os pés. Já no acampamento e seguindo o seu imaginário sobre o Bob 
Esponja, os escuteiros foram para a água. À noite, depois de jantar, teve 
lugar o fogo de conselho, momento em que através de umas pequenas 
peças se contam histórias do dia, onde se ri, canta, brinca e convive. 

A manhã de domingo começou e os escuteiros desmontaram campo. 
De seguida, as equipas Esquilo, Caracol e Baleia foram desafiadas em 
vários jogos como futebol, o jogo da esponja, o piolho, entre outros. Por 
fim, almoçaram e regressaram a casa, cansados, mas felizes e, na mochi-
la, traziam uma atividade que vai ficar na memória durante muito tempo.

NotÍcias dos escUteiros
AgruPAMEnTo 1263



Este é o 13.º cancro mais comum em homens, sendo diagnosticados todos os anos cerca de 1800 novos 
casos em Portugal. É um dos tumores, com taxas de incidência de mortalidade elevada na Europa. 

O cancro da garganta não é uma doença definida, pois este termo é utilizado para designar os tipos de 
cancro que surgem na parte de trás da boca, até à faringe e à laringe. Existem diversos tipos de cancro da 
garganta, cada caso é um caso, contudo os mais comuns são o cancro da laringe e o cancro da faringe. 

O cancro da laringe forma-se nos tecidos da laringe. A laringe é uma estrutura que faz parte da garganta, situando-se 
entre a base da língua e a traqueia, é constituída por três partes principais que são elas a supraglote (parte superior da 
laringe acima das cordas vocais, inclui epiglote); glote (no meio da laringe que inclui as cordas vocais) e subglote (a parte 
inferior da laringe situada entre as cordas vocais e traqueia). 

O cancro da faringe forma-se na faringe, sendo esta um “tudo oco” que se encontra na parte anterior do nariz até ao 
topo da traqueia. O cancro da faringe pode ser de três tipos: cancro nasofaríngeo (encontra-se na parte superior da gar-
ganta até ao nariz); orofaríngeo (encontra-se na zona média atrás da boca); e hipofaringeo (encontra-se na parte inferior 
da boca logo acima da laringe). 

Os principais factores de risco prendem-se com hábitos de vida pouco saudáveis, obesidade, tabagismo, bem como 
anomalias genéticas. 

Os principais sintomas associados a este tipo de cancro 
são: 

• Mudanças persistentes da voz (rouquidão por mais
   de 3 semanas); 
• Dificuldade em engolir comida (primeiro dificuldade em
   engolir sólidos e posteriormente líquidos);
• Dor de garganta;
• Dor persistente nos ouvidos;
• Dificuldade em respirar ou barulho ao respirar;
• Perda de peso intencional;
• Nódulos no pescoço;
• Tossir sangue. 

Estes sintomas podem também surgir noutro tipo de doenças, pelo que, ao apresentar este tipo de sintomatologia 
deverá dirigir-se ao seu médico de família, para realização de exames complementares de diagnóstico e assim fazer-se 
o rastreio adequado. Esses exames geralmente são radiografia da cabeça e pescoço, tomografia computorizada e res-
sonância magnética. 

Relativamente ao tratamento deste tipo de cancro, depende de inúmeros factores, sendo cada caso um caso. O tra-
tamento, dependendo de cada caso, poderá passar por cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, assim como a junção 
destas estratégias de tratamento.

Relativamente ao tratamento cirúrgico, este, no caso de tumores de maiores dimensões, poderá deixar algumas se-
quelas como dificuldade em falar, pela lesão de alguma corda vocal, e dificuldade em engolir. É importante a aquisição 
de bons hábitos de alimentação e, sobretudo, em caso de tabagismo, deixar de fumar. 

Os cancros da garganta são divididos em grupos ou estádios, tendo em conta a extensão e agressividade do tumor. 
Assim, estes estádios vão desde o I (tumores pequenos, diagnosticados precocemente, e bem diferenciados) até ao es-
tádio IV (tumores de maiores dimensões e pouco diferenciados). Estes cancros, tal como todos os outros, podem alastrar 
para diferentes partes do corpo, sendo por isso muito importante o diagnóstico precoce.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Cancro da Garganta

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

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

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
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



A aproximação do final do ano lectivo, e a necessidade de 
apresentar bons resultados nos exames da 4ª classe, levava a 
professora a prolongar a escola até ao sol-posto, enquanto hou-
vesse luz para trabalhar dentro da sala. A cachopada refilava. 

Entrados às nove da manhã, tínhamos enganado a fome, ao 
meio dia, com uma fatia de broa acompanhada dalgum parco 
conduto: uma sardinhita, uma posta de chicharro frito, uma 
lasca de queijo, um naco de chouriço, uma isca de bacalhau 
demolhado e, no tempo deles, um pêro de roer. Bebíamos da 
levada, pouco nos importando que, um pouco mais acima, re-
galadas, as vacas fizessem o mesmo, defecando e urinando na 
corrente. 

Começou, porém, a crescer em nós a consciência de que, 
aquele esforço que nos era exigido, ultrapassava, dalgum 
modo, o âmbito das nossas obrigações escolares. E num final 
de dia, quando já os lusecus começavam a pontilhar de estrelas 
balsas e silvados, a coisa estoirou. Com paus, pedras e latas 
velhas a servir de batuque, organizámos uma manifestação de 
protesto. 

Desde a escola, ao longo de toda a Reca e até chegarmos ao Fárrio, o nosso protesto veio abalar a paz crepuscular 
daquela tarde de verão, marcada pelo bater sincopado dos batuques. Cadenciadamente repetido, o pregão atraía 
olhares curiosos, interrompia conversas, despertava sorrisos de benevolência:

- Não há direito, estar na escola até à noite!
Frente à capela parámos e, adivinhando que só Ele nos podia valer, gritámos mais uma vez a Deus a nossa indig-

nação:
- Não há direito, estar na escola até à noite!
De repente, no silêncio do lusco-fusco, ouviu-se soar, na torre, o toque das ave-marias. Descobrimo-nos e entreo-

lhámo-nos satisfeitos: afinal, alguém ouvira o nosso apelo.
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“A Manifestação”
Por José Eufrázio


