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ANIVERSÁRIO DO
RANCHO ROSAS DE PORTUGAL

ANIVERSÁRIO DO
RANCHO OS CAMPONESES

HOMENAGEM AO
PADRE SERRA

OUVIR OURÉM E OS OUREENSES



Chegou-nos em Setembro e, de-
pressa, os tons castanhos, amarelos 
e vermelhos vestem a paisagem à 
nossa volta, ao mesmo tempo que se 
despem as árvores e a temperatura 
cai. Assim serão os dias de Outubro, 
Novembro e alguns de Dezembro.

Mas Outubro também veste rosa, 
numa alusão significativa ao univer-
so feminino que sofre de uma doença 
que, em Portugal, mata cerca de 1500 
mulheres por ano, das 6000 diagnos-
ticadas. No dia 15 celebra-se o Dia 
Mundial da Saúde da Mama e a 30 do 
mesmo mês, o Dia Nacional da Luta 
Contra o Cancro da Mama.

O Outubro Rosa nasceu na década 
de 90, nos Estados Unidos, de forma a 
sensibilizar a população no que toca 
à prevenção no combate ao cancro
da mama. A moda pegou e o dito Outubro Rosa, hoje, é um movimento à escala mundial.

A mama está cheia de simbolismo. Para além de ser um indicativo de feminilidade e um atractivo sexual, transporta-
nos para o mundo da maternidade e fertilidade. São as mamas que alimentam o bebé nos primeiros meses de vida, é das 
mamas que brotam as primeiras gotas de leite que saciarão a criança sedenta.

Enquanto fazia alguma pesquisa para escrever este Editorial, ao digitar a palavra mama no google, dou-me conta que 
as páginas principais estão relacionadas com o cancro da mama. Oxalá isto funcione como alerta. Mulheres, não igno-
rem a carta que recebem da parte da Liga Portuguesa contra o Cancro, que promove rastreios gratuitos. Não tenham ver-
gonha de uma consulta de ginecologia. A taxa de cura é muito elevada quando a doença é diagnosticada precocemente. 
É certo que há muitos factores na base deste cancro como a obesidade, a ausência de exercício físico, a toma da pílula, 
a própria genética e hereditariedade. Por estas razões, é importante um contínuo auto-exame da mama.

Mas atenção: o cancro da mama também atinge o homem. Cerca de 1% dos cancros são detectados em homens. 
Em ambos os casos, o diagnóstico precoce é essencial para um tratamento com maior eficácia. Que ninguém se sinta 

constrangido por abordar este tema com o seu médico. 
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"CAMINHOS DA PEDRA"
O CAMINHOS, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo 

e o Município de Ourém, é um programa cultural que tem por objetivo valorizar 
o património e a valorização cultural por todo o Concelho. Integra espetáculos, 
percursos, residências artísticas e outros projetos multidisciplinares que englo-
bam dinâmicas e envolvem a comunidade. 

Neste âmbito, realizou-se na Freixianda, na tarde do dia 18 de outubro, o 
espetáculo PETIT – TEATRO GESTUAL EN CIRCO. Num espetáculo em que 
não são usadas palavras, apenas gestos, recordando-nos como é importante a 
simplicidade. 

Um abraço, um sonho, uma gar-
galhada, não têm tradução para pala-

vras, mas são facilmente entendidas por todos, sejam adultos ou crianças. 
Foram convidados a assistir todas as crianças das escolas e utentes das 

Instituições da Freguesia. Entre crianças e adultos estiveram presentes cerca 
de 250 pessoas. 

Durante os 45 minutos que durou o espetáculo, foram muitas as gargalhadas 
arrancadas ao púbico presente, entre eles, o Presidente da Câmara Municipal 
de Ourém, Luís Albuquerque, a Vereadora Isabel Costa e o Secretário e Tesou-
reiro da Junta de Freguesia, Jorge Santos e Paulo Nunes, respetivamente.

Esta é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Ourém e visa promover 
o contato entre o Executivo Camará-
rio, Executivo da Junta de Freguesia e 
a população. 

Ao longo do ano, o Executivo Ca-
marário, Presidente e Vereadores com 
pelouro, deslocou-se às várias fregue-
sias para visitar as obras em curso, ou 
obras futuras, bem como empresas 
existentes nessa freguesia. 

Na União das Freguesias de Frei-
xianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 
essa visita teve lugar no dia 28 de ou-
tubro e foi dividia em três momentos. 

No primeiro momento, que ocor-
reu logo ao início da manhã, teve lu-
gar uma reunião de trabalho, nas ins-
talações da Junta de Freguesia, em 
Formigais. 

Nesta reunião foi feito um balanço 
dos dois anos de mandato que pas-
saram, dos investimentos que foram 
feitos pelo Município de Ourém nesta 
Freguesia, mas também houve opor-
tunidade para fazer alguns pedidos e 
para apresentar ao Executivo Camará-

edifício multiusos da Freixianda. 
O Sr. Presidente de Junta abriu a 

sessão com um breve resumo das 
obras que foram realizadas pela Jun-
ta de Freguesia ao longo destes dois 
anos de mandato. Destacou a obra de 
requalificação do mercado; medidas 
tomadas para prevenção da floresta, 
no campo social, associativo e para 
melhorar os serviços de atendimento 
nas secretarias.  

De seguida, foi a vez do Presidente 
de Câmara apresentar à população, tal 
como o havia feito de manhã ao Exe-
cutivo da Junta, o balanço destes dois 
anos de mandato e os investimentos 
feitos na Freguesia que rondam um 
milhão de euros.

A população da União das Fregue-
sias presente foi convidada a partici-
par nesta sessão e a questionar os 
Senhores Presidentes de Câmara e 
Junta de Freguesia sobre situações 
que gostariam de ver resolvidas.  

O dia terminou com um lanche 
convívio oferecido pela Junta de Fre-
guesia a todos os presentes.

rio as necessidades mais urgentes na 
Freguesia: alcatroamentos de ruas 
que se encontram em péssimo esta-
do, a requalificação da Nacional 356, 
a construção de passeio entre o Cen-
tro da Vila da Freixianda e o Parque de 
Lazer, a construção de uma casa mor-
tuária em São Jorge, entre outros.

 
Após a reunião, iniciou-se a visita 

pela Freguesia com deslocação ao 
local onde serão construídos os pas-
sadiços do Agroal; a praia Fluvial do 
Agroal; algumas estradas a necessi-
tar de intervenção urgente; as obras 
de construção do Centro de Cuida-
dos Continuados do Centro Social 
da Ribeira do Fárrio; a Capela Antiga 
de São Jorge e os terrenos possíveis 
para a construção da casa mortuária 
de São Jorge; o Centro Escolar da 
Freixianda; o edifício do Mercado do 
Peixe; as obras de requalificação do 
quartel dos bombeiros e o Parque de 
Lazer.

O terceiro momento da visita de-
correu à noite, com a sessão públi-
ca, que teve lugar no Salão Nobre do
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“ROtA CARMElItA”
Decorreu na tarde do dia 03 de setembro, na Freixianda, uma sessão de 

trabalho sobre a Rota Carmelita, percurso pedestre que liga o memorial da 
Irmã Lúcia, situado no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, ao Santuário 
de Fátima. 

Isabel Costa, Vereadora da Câmara Municipal de Ourém responsável, 
entre outros, pelo pelouro da Cultura, recebeu os participantes desta reu-
nião cuja ordem de trabalhos foi centrada na apresentação do percurso da 
Rota Carmelita com uma envolvência mais fundamentada e precisa, junto 
das várias entidades concelhias que têm um papel importante no contexto 
da sua operacionalização.

Este foi o primeiro de 6 encontros a realizar nos concelhos integrados 
no percurso, no qual foram apresentados os vários suportes promocionais 

que servirão de auxílio aos caminhantes da Rota Carmelita, integrada no projeto nacional "Caminhos de Fátima" que, no 
troço de Ourém, percorre um traçado de 35 km com início na Vila de Freixianda, culminando no destino final da rota, o 
Santuário de Fátima.

O Município de Ourém foi um dos signatários deste protocolo de colaboração entre a Agência para o Desenvolvimento 
dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, juntamente com os restantes Municípios de Alvaiázere, Ansião, Coim-
bra, Condeixa-A-Nova e Penela.

Com um investimento global de aproximadamente 200 mil euros, a Rota Carmelita estabelece um percurso total de 
111 km pelos 6 Municípios aderentes, não se focando exclusivamente no turismo religioso ou espiritual, conjugando a 
espiritualidade com um convite à descoberta do património paisagístico, arquitetónico, histórico e cultural da região.

* Texto: página de Facebook do Município de Ourém
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FEIRA DE VELHARIAS 
Decorreu no largo da feira, na Freixianda, no dia 22 de setembro, a primeira 
Feira de Velharias, organizada pela União das Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais. 
O dia amanheceu cinzento, mas isso não assustou os expositores que 
marcaram a sua presença, cerca de 11, e trouxeram os seus produtos: 
loiças, discos, livros, utensílios, instrumentos musicais entre tantos outros.  
Durante o dia de domingo, foram vários os visitantes e compradores que se 
deslocaram ali e que deram outra vida à Praça Central da Freixianda. 
A próxima edição está marcada para o dia 15 de dezembro.  
 
 
 

PPD/PSD 
 

58,12% 
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0,76% 
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XXIX ANIVERSÁRIO DO RANCHO “OS CAMPONESES” 
 

Foi com um programa a iniciar no fim-de-semana de 30 de 
Agosto, 1 e 2 de Setembro, em que reinaram actuações 
musicais, um passeio de motorizada e um espetáculo de 
Freestyle Motard com Humberto Ribeiro, e com o Festival de 
Folclore na tarde do dia 9, que o Rancho “Os Camponeses” 
comemorou o XXIX aniversário. 

O Festival de Folclore contou com a presença do Rancho 
Folclórico e Artístico da Charneca de Pombal, do Rancho 
Folclórico Lírios do Nabão, do Rancho Etnográfico Bernardense 
e com o rancho aniversariante. Depois de um almoço convívio, 
a tarde contou com um desfile que teve início junto ao Lar de 
Idosos, seguindo-se as actuações no salão de festas do edifício 

da junta de freguesia. Neste dia, estiveram presentes alguns convidados, como o Padre David Barreirinhas, Rui Vital, 
em representação do Município, e Paulo Nunes, pela União das Freguesias. 

Os Camponeses agradecem a todos os que contribuíram para o sucesso deste aniversário, nomeadamente aos 
patrocinadores, colaboradores da quermesse de gado vivo, União de Freguesias e Câmara Municipal, Bombeiros 
Voluntários, e todas as pessoas que se deslocaram ao recinto da festa para se divertirem nos bailes e a todos os que 
usufruíram do serviço de restaurante e serviço de entregas ao domicílio. 
 

XXXVI Aniversário do Rancho Folclórico Rosas de Portugal 
No passado dia 20 de Outubro de 2019, o Rancho “Rosas de Portugal” 

comemorou mais um aniversário, na sua sede, a Associação Cultural e 
Recreativa do Vale do Peso, em Charneca, Freixianda. Realizou-se um 
almoço convívio com 120 pessoas e, durante a tarde, e  a pensar nos mais 
novos, fez-se a quermesse e a presença do jogo roda para poderem ganhar 
uns rebuçados, gomas e chocolates. 

Foi também durante a tarde que se viveu um bonito momento de folclore. 
Foram convidados os ranchos “Rancho Folclórico da Alegria de Alqueidão de 
Santos Amaro” do Bêco – Ferreira do Zêzere; o “Grupo Etnográfico 
Bernadense” do Casal dos Bernardos e, ainda, O “Rancho Folclórico e 

Etnográfico Os Peneireiros” de Martinchel, que fizeram uma bonita demostração das suas danças e cantares. A entrega 
de lembranças aos ranchos e a colocação de fitas nos estandartes de cada rancho foram asseguradas pela Presidente 
da Associação Mónica Troeira, pelo Presidente da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, 
Sr.º Abílio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal, Sr.º Luís Albuquerque, Presidente Assembleia Municipal, Sr.º 

João Moura, e Vereador da Câmara Municipal, Sr.º Rui Vital. O Sr. Vereador 
Rui Vital, o Sr. Presidente da Abílio Rodrigues e o Sr. Secretário da união de 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Jorge Santos, 
acompanharam-nos no almoço. Desde já, agradecemos a presença e 
disponibilidade. 

Para terminar o dia da melhor maneira, realizou-se o jantar de 
confraternização com os quatro ranchos. A Associação agradece a todas as 
pessoas que ajudaram para que 
pudesse ser realizado este festival, bem 
como a todos os que estiveram 
presentes para assistir. 

 
Bodas de Prata Matrimoniais 
Celebraram as Bodas de Prata matrimoniais, no dia 10 de setembro, José António 
Gonçalves Marques e Ilda Marques Neves, dos Camarões. 
Para Comemorar este momento importante das suas vidas estiveram presentes 
alguns familiares e amigos. A missa foi presidida pelo Pároco Bertolino Vieira na 
Igreja Paroquial da Ribeira do Fárrio. 
Não tendo o casal filhos, as leituras, salmo, orações e entrega das alianças foram 
asseguradas pelas duas sobrinhas e sobrinhinhos.  
No fim da celebração eucarística a festa continuou num restaurante da zona, onde 
foi serviço o jantar. A alegria e boa disposição entre todos foi o que se viveu nos 
vários momentos da festividade.  
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No dia 06 de outubro de-
correram as Eleições Legis-
lativas 2019.

Numas eleições onde a 
abstenção foi a vencedo-
ra, tal não se verificou na 
nossa freguesia, embora as 
percentagens tenham fica-
do muito próximas. 

A União das Freguesias 
de Freixianda, Ribeira do 
Fárrio e Formigais tinha, 
à data de 06 de outubro, 
3392 eleitores inscritos, 
sendo que 1717 (50,62%) 
exerceram o seu direito de 
voto e 1675 (49,38%) absti-
veram-se.

Os resultados na Fre-
guesia foram os seguintes:

FEIRA DE vElHARIAS
Decorreu no largo da feira, na Freixianda, no dia 22 de setembro, a primei-

ra Feira de Velharias, organizada pela União das Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais.

O dia amanheceu cinzento, mas isso não assustou os expositores que 
marcaram a sua presença, cerca de 11, e trouxeram os seus produtos: loiças, 
discos, livros, utensílios, instrumentos musicais entre tantos outros. 

Durante o dia de domingo, foram vários os visitantes e compradores que 
se deslocaram ali e que deram outra vida à Praça Central da Freixianda.

A próxima edição está marcada para o dia 15 de dezembro.



Projeto de promoção e divulgação da Freguesia
Nesta fase do projeto pretende-se promover e divulgar 

a União das Freguesias, mostrar o que tem de melhor, e 
cativar visitantes. 

Foi adquirido e instalado no Largo Juvêncio Figueiredo, 
virado para o Edifício do Mercado, um equipamento intera-
tivo, o TOMI.

O TOMI disponibiliza informações úteis às pessoas, no 
momento em que elas precisam. Funciona 24h por dia, 365 
dias por ano e com apenas um toque é possível:

- Ver notícias locais;
- Saber que eventos estão em agenda;
- Pesquisar os serviços existentes na região;
- Procurar pontos de interesse;
- Consultar roteiros turísticos do nosso território, entre 
  outras funcionalidades.

Foi também criado um logotipo para a União das Fre-
guesias e outro para o Mercado do Peixe. Uma imagem 
nova e moderna em forma de F – F de Freguesia, F de 
Freixianda, F de Fárrio, F de Formigais. 

A sua cor e forma ondulada repre-
sentam a água do Nabão e dos moi-
nhos de vento.

Está representado um laço que sim-
boliza a proximidade e coesão existente 
nesta região, acrescenta afeto e emo-
ção à marca.

Foram produzidos vídeos promocionais da União das 
Freguesias que mostram o que se pode fazer por aqui, o 
que se pode visitar e como pode ser agradável passar cá 
alguns dias. O site da União das Freguesias foi remodela-
do, sendo agora uma página onde facilmente se encontra 
toda a informação institucional, eventos futuros, os serviços 
disponíveis ou mesmo dos locais de interesse para visitar. 

A União das Freguesias terá, a partir de agora, uma apli-
cação para telemóveis onde, à distância de um clique, se 
pode obter toda a informação. Terá também, para quem 
pretender visitar a União das Freguesias, disponibilizados 
três roteiros interativos, com o mapa do circuito e os locais 
de mais interesse assinalados. 

Por tudo isto, o projeto da reconstrução do mercado foi 
muito mais que uma simples obra de construção, foi a cria-
ção de mecanismos de promoção e divulgação de toda a 
freguesia.

PORtuGAl CHAMA
Antes de fazer uma queima (fogueira) ou queimada peça autorização à Câmara Municipal (Proteção Civil), Junta de 

Freguesia ou diretamente ao ICNF, através da internet (fogos.icnf.pt/queimasquei-
madas).

Antes de fazer a sua queima/queimada tenha em atenção os seguintes factores: 
- Risco de incêndio (pode consultar através do n.º 808200520 ou contatar
  os Bombeiros ou Proteção civil);
- Escolha dias nublados, húmidos e sem vento;
- Faça pequenos amontoados numa área molhada e limpa de vegetação;
- Mantenha-se vigilante com água por perto;
- Durante a queima proteja-se do fumo;
- Faça a queima sempre acompanhado e ligue 112 em caso de incêndio;
- Não abandone o local sem apagar completamente a queima.
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As obras de reconstrução do mercado da Freixianda 
entraram na reta final. A parte de construção está conclu-
ída, as bancas já estão no edifício e prontas para serem 
utilizadas pelos vendedores. 

O Mercado em números:
No total, o custo do projeto foi de 400.541.72€, financia-

dos em 300.000.00€ pelo Turismo de Portugal e cerca de 
72.000.00€ pelo Município de Ourém.

• A obra de reconstrução em si teve um custo
   de 254.356.22€
• O projeto de promoção e divulgação da Freguesia 
   custou: 135.398.40€
• A assessoria no apoio à candidatura: 10.787.10€

Este projeto, tão importante para a nossa freguesia, 
teve duas fases:

Projeto de reconstrução
No projeto de reconstrução está incluída toda a remode-

lação do edifício (apenas foi mantida a fachada exterior).
Todas as construções existentes no interior foram de-

molidas, tornando-o num espaço amplo, as paredes foram 
revestidas a pedra mármore, foram construídas casas-de-
banho, colocados vidros nas janelas, instalada uma porta 
automática que permite aos vendedores estarem protegi-
dos do frio no inverno. 

Terá no seu interior 4 bancadas para vendedores de 
peixe, auxiliadas por quatro bancadas com lava-loiça e 26 
bancadas para a venda de outros produtos.

RECONStRuÇÃO DO MERCADO ENtRA NA REtA FINAl



“Caminhos da Pedra 2019”

No dia 18 de outubro, no Largo Juvên-
cio Figueiredo, na Freixianda, aconteceu um 
espetáculo denominado de PETIT-TEATRO 
GESTUAL E CIRCO, e nós, Centro Social da 
Ribeira do Fárrio, estivemos presentes. 

Podemos apelidar o espetáculo de inte-
ressante, engraçado, diferente; o ator esteve 
sempre a interagir com o público, uma das 
nossas utentes até participou por breves ins-
tantes no espetáculo.

Em suma, foi um momento de lazer dife-
rente do que estamos habituados, mas mui-
to divertido. Em nota de conclusão, o centro 
agradece o convite, e ficamos à espera de 
mais convites do género.

“aPrender no Parque: água nossa de Cada dia”
No dia 19 de setembro, o Centro Social da Ribeira do Fárrio foi convi-

dado a assistir a uma sessão no Parque Aventura do Agroal, onde o tema 
era a Água. Quando chegamos fomos recebidos por duas senhoras, es-
tas eram as responsáveis por esta sessão, que começaram por mostrar 
umas fotografias da fauna e da flora da nossa região.

Esta sessão teve por base o tema “Água” e foram referidos os uten-
sílios utilizados para extrair a água, a disponibilização da água no nosso 
concelho e como é distribuída a água no nosso concelho. Para finalizar, 
foi realizado um jogo o qual era composto por uma garrafa de água ata-
da a um pau de vassoura e o objetivo era enrolar o baraço no pau da 
vassoura e puxar a garrafa o mais depressa possível. 

Foi uma manhã de aprendizagem e de recordações, pois todos os 
utentes identificaram os utensílios nas imagens, e contaram as suas his-
tórias de como iam buscar a água para casa e para a agricultura.
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A figura do ti João da Venda, na minha memória de 
criança, está intimamente ligada à sua esposa Luísa. Se-
gundo me disseram, esta sua companheira, que o seguia 
para todo o lado, só foi sua esposa após a perda da sua 
primeira mulher de quem teve dois filhos, que saíram da 
aldeia e do seu passado nada vim a saber.

Da ti Luísa nasceram os filhos João, Alfredo, Manuel, 
José, Maria e a Júlia, infelizmente, todos já falecidos. To-
dos constituíram família e a filha mais nova, a ti Júlia, 
que contraiu matrimónio com o ti António Junqueira, 
que emigrou para França e lá perdeu a vida atropelado, 
após um dia de trabalho.

Na minha memória está este homem de fé e de tra-
balho. De farto bigode, cabelos raros e todos brancos, de 
estatura pequena, magro de carnes e de rosto moreno, 
que mascava, com mestria, a sua pitada de rapé. Junto à 
sua residência, tinha um grande quintal com dezenas de 
oliveiras, figueiras e outras árvores de fruta.

Muitas vezes, quando criança, quando o rapazio da 
aldeia do Fárrio se juntava no “covão”, jogávamos às es-
condidas no centeio ou no trigo que tinha semeado o ti 
João no seu grande quintal.

O tI JOÃO DA vENDA
Por PADRE MANuEl JANEIRO

notÍCias do CENtRO SOCIAl DA
RIbEIRA DO FáRRIO

O ti João da Venda era um homem bem-disposto e, na 
companhia da sua esposa Luísa, quando regressavam a 
casa, após um dia de trabalho, passavam pela taberna do 
meu avô Janeiro e ali se deliciavam com um bom copo 
de vinho.

Davam dois dedos de conversa e seguiam para sua 
casa. Não muito longe da taberna do meu avô, tinham 
uma pequena arrecadação onde guardavam os utensílios 
agrícolas e os adubos e outros produtos químicos para 
“alimentar” as terras de cultivo.

Esta figura simpática, e que recordo no nosso jornal, 
era homem de palavra. Missa dominical, recitação do ter-
ço, pregações quaresmais que se faziam na sede da fre-
guesia.

Na década de cinquenta deixou-nos para sempre. Foi 
um homem simples, trabalhador, temente a Deus, que 
criou a sua casa, casou os seus filhos e que continua a sua 
história na vida dos netos, bisnetos e outros que conti-
nuam…

Para ele a paz dos justos e para os seus familiares a 
minha amizade e admiração por um homem que deixou 
história sem a história o recordar.



Na manhã do dia 6 de Outubro, a nossa comunidade paroquial quis homenagear o Pe. Manuel Serra na celebra-
ção das suas Bodas de Ouro Sacerdotais.

Manuel Serra, filho de José Ferreira, pedreiro, e de Joaquina de Jesus Serra, de ocupação doméstica, nasceu às vinte 
e duas horas, do dia 31 de Janeiro de 1939, no lugar do Fárrio, então freguesia da Freixianda. Neto paterno de Manuel 
Ferreira e de Luísa Pereira, era neto materno de Manuel Simões Serra e de Joaquina de Jesus.

Foi baptizado na Igreja Paroquial da Freixianda, no dia 08 de Fevereiro de 1939, 
pelo Pe. José Carreira, coadjutor, sendo pároco, o Pe. Faustino Jacinto de Almeida, 
tendo como padrinhos os avós paternos. 

Foi crismado no dia 02 de Fevereiro de 1949, por D. José Alves Correia da Silva.
Foi ordenado padre no dia 29 de Junho de 1969, com mais cinco jesuítas, na Sé 

de Lisboa, pelo então Cardeal Patriarca, D. Manuel Cerejeira.
Após a ordena-

ção, voltou para 
Roma onde fizera 
parte dos seus estu-
dos, e aí permaneceu 
até ao doutoramento 
em 1973. Regressou 
a Moçambique, onde 
antes já estivera, em 
Fevereiro de 1974, 
dois meses antes da 
Revolução dos Cra-
vos. Esteve na Bei-
ra até 1989, ano em 
que regressa a Roma

para um ano sabático e onde trabalhou na Secretaria de Estado do Vaticano, subs-
tituindo o Pe. Silveira, de Albergaria dos Doze, que, entretanto, estava a cuidar da 
saúde. Em 1990, regressou de novo a Moçambique, agora para Maputo, onde perma-
neceu doze anos. Em 2002, é enviado de novo para a Beira. Em 2017, regressa para 
a capital de Moçambique, onde agora reside e trabalha. 

Como recordava num artigo recentemente publicado n’ A Voz da Freixianda, “mais 
de 30 destes 50 anos sacerdotais, vivi-os na Beira, e dou, por isso, imensas graças 
a Deus. Em Maputo vivi mais de 15 anos. Em todo este longo tempo, senti-me muito 
bem acolhido e estimado, e nunca me faltou o trabalho apostólico, nem alegria e 
entusiasmo. Aliei sempre as tarefas do presbítero às do professor. Leccionei desde a simples quarta classe até aos cursos 
universitários na Universidade Católica de Moçambique”.

Obrigado, Pe. Serra. Bem-haja por estes cinquenta anos de serviço à Igreja e ao mundo. A paróquia do Fárrio orgulha-
se dos seus filhos. E, hoje, esse orgulho sentimo-lo todos pela sua vida e obra. 

Para assinalar este dia, foi oferecido ao P. Serra um ramo de flores e uma estola. O ofertório foi para a missão onde se 
encontra. No final da celebração, cantaram-se as parabéns ao redor de um grande bolo.

por P. Serra

Ribeira verde! Esperança, 
a manar dentro da gente!
Nos meus sonhos de criança,
descubro a tua nascente.

Ribeira verde, do sonho,
com que este Povo cresceu!
Das tuas águas, suponho,
imensa gente bebeu.

Ribeira verde, onde fores,
suave, devagarinho,
levas contigo os odores
do eucalipto e do pinho.

Ribeira verde! É verdade
que não tens leito nem foz?
Desaguas na saudade
imensa dentro de nós.

Ribeira Verde da gente
Ribeira Verde de mim!
Ribeira de estar contente
E Verde de até ao fim.
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de Matacuane, onde vivi mais de 30 
destes 50 de sacerdócio.

Aquele ramo de flores depositá-
mo-lo na campa dos meus pais.

E os 1.000 Euros do ofertório vou 
usá-los escrupulosamente a ajudar 
os mais pobres a reconstruir suas 
casas destruídas pelo impiedoso ci-
clone.

A todos abraço, com muita esti-
ma e carinho.

P. Manuel Serra

Disse, um dia, Jesus que nenhum 
profeta é bem acolhido na sua terra. 
E ele teve bem experiência disso, 
pois os seus nazarenos o acolheram 
mal e porcamente.

Por isso, naquele grandioso e 
inesquecível Domingo 06 de Outu-
bro, acho que Jesus teria tido razão 
de sobra, para ter ciúmes de mim! 

Pois o meu maravilhoso povo da 
Ribeira do Fárrio, dinamizado pelo 
senhor Prior, P. Barreirinhas, fez-me 
sentir muito bem acolhido, e amado,

e até mimado. Sei bem que o fizestes 
por bondade e amor generoso, e não 
para eu vos agradecer.

Mas também é mais que certo 
que vós, desde a minha meninice, 
me ajudastes a adquirir as virtudes. 
E uma delas é a gratidão.

Muitíssimo agradecido, pois, ao P. 
Barreirinhas e a todo o Povo da Ri-
beira.

Aquela estola branca vou usá-la 
na Eucaristia, que, na Festa de Cristo-
Rei, celebrarei na Beira, na Paróquia

bODAS DE OuRO SACERDOtAIS



NOvOS CONtADORES DE ElEtRICIDADE INtElIGENtES
no merCado livre elétriCo

Começaram a ser instalados, um pouco por todo o país, os novos equipamentos de contagem de eletricidade, de-
signados por novos contadores inteligentes de eletricidade. O projeto de instalação destes novos contadores é levado a 
cabo pela distribuidora eléctrica em Portugal, a EDP distribuição.

Atualmente, em muitas zonas do país, já é possível verificar a existência des-
tes equipamentos nas habitações. No entanto, e tendo em conta que é uma al-
teração progressiva, é normal que, em certas zonas, ainda nem se tenha ouvido 
falar sobre a mudança dos contadores antigos pelos contadores digitais.

Como mudar para um contador inteligente?
A distribuidora de energia enviará uma carta a todos os consumidores de 

eletricidade em Portugal, com a indicação do dia e da hora que será feita a ins-
talação do novo contador.

Este processo abrange todos os consumidores das diferentes empresas de eletricidade em Portugal. A principal van-
tagem destes novos contadores destaca-se pelo sistema de telecontagem que permite enviar as leituras reais à distância, 
caso o cliente não queria informar as mesmas.

Com estes, é possível saber onde e quando gasta mais eletricidade, permitindo baixar o preço da luz.
Quando necessitar alterar a potência contratada, o tipo de tarifa ou ciclo horário, estas ocorrerão de igual forma à 

distância. É de salientar que, tanto a alteração de companhia luz, como localizar possiveis avarias, passarão a ser mais 
fáceis. Os novos contadores inteligentes trarão consigo um sistema de telecomunicações e dados móveis que permitirão 

efetuar todas estas alterações ao con-
trato de luz.

Se na sua localidade já tem co-
nhecimento da existência dos novos 
contadores e caso pretenda mais in-
formações, deve contactar com o nú-
mero da distribuidora através da EDP: 
808 100 100.

Os novos contadores são gratui-
tos.

merCado de energia: tARIFA SOCIAl DE
ElEtRICIDADE E GáS NAtuRAl

A carga de impostos no setor da eletricidade faz com que Portugal seja um dos países da União Europeia onde mais 
se paga pela conta da eletricidade e gás natural. Assim, de modo a poder prestar apoio às familias mais vulneráveis eco-
nómicamente, foi criada a tarifa social de eletricidade e gás natural.

O que é a tarifa social de luz e gás?
A tarifa social de eletricidade e gás natural é um desconto 

social, que consiste na redução do preço da energia consumida, 
e que vem explicíto na fatura todos os meses. O desconto é de 
cerca de 33,8% para a eletricidade e de 31,2% no gás natural pe-
mitindo poupar na conta da luz. A aplicação deste desconto pas-
sou a ser incluído de forma automática pelas companhias de luz 
e de gás, independentemente de ser da EDP ou outra, através das informações prestadas pela Segurança Social e Auto-
ridade tributária, que enviarão às fornecedoras elétricas a informação sobre os clientes com direito a receber o apoio.

Os requisitos para beneficiar deste apoio social englobam o salário anual adquirido pelo agregado familiar e ainda as 
prestações sociais a que têm direito por parte da Segurança Social.

A isto, juntar-se-à a obrigatoriedade do contrato ser destinado ao consumo doméstico, não apresentando uma potên-
cia contratada superior a 6.9 kwh nem um escalão de gás superior a 2. Os consumidores que tiverem conhecimento de 
que têm direito à tarifa social, deverão confirmar se o mesmo está a ser aplicado. Caso contrário, o pedido deve ser feito 
pelo titular do contrato de luz à sua companhia de energia.

Tarifa Social no gás de botija
Decorre um projeto-piloto onde o Governo desafiou as empresas de gás a aderir, para que estes consumidores pos-

sam beneficiar também de uma redução no preço do gás de garrafa, que poderá ser fixado nos 16 euros. No entanto, e 
apesar dos avanços, aguarda-se o alargamento deste projeto-piloto a todo o país, já que por agora, apenas foi aplicado 
em alguns munícipios.
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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

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

 



Foi com um programa a iniciar no fim-de-semana de 30 de 
Agosto, 1 e 2 de Setembro, em que reinaram actuações musicais, 
um passeio de motorizada e um espetáculo de Freestyle Motard 
com Humberto Ribeiro, e com o Festival de Folclore na tarde do 
dia 9, que o Rancho “Os Camponeses” comemorou o XXIX ani-
versário.

O Festival de Folclore contou com a presença do Rancho Fol-
clórico e Artístico da Charneca de Pombal, do Rancho Folclóri-
co Lírios do Nabão, do Rancho Etnográfico Bernardense e com 
o rancho aniversariante. Depois de um almoço convívio, a tarde 
contou com um desfile que teve início junto ao Lar de Idosos, 

seguindo-se as
actuações no salão de festas do edifício da junta de freguesia.

Neste dia, estiveram presentes alguns convidados, como o Padre Da-
vid Barreirinhas, Rui Vital, em representação do Município, e Paulo Nunes,
pela União das Fregue-
sias.

Os Camponeses 
agradecem a todos os 
que contribuíram para o 
sucesso deste aniversá-
rio, nomeadamente aos 
patrocinadores, colabo-
radores da quermesse 
de gado vivo, União de

Freguesias e Câmara Municipal, Bombeiros Voluntários, e todas as pes-
soas que se deslocaram ao recinto da festa para se divertirem nos bailes 
e a todos os que usufruíram do serviço de restaurante e serviço de entre-
gas ao domicílio.
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XXIX ANIvERSáRIO DO RANCHO
“OS CAMPONESES”

No passado dia 20 de Outubro de 2019, o Rancho “Rosas de Portugal” comemorou mais um aniversário, na sua sede, 
a Associação Cultural e Recreativa do Vale do Peso, em Charneca, Freixianda. Realizou-se um almoço convívio com 120 
pessoas e, durante a tarde, e  a pensar nos mais novos, fez-se a quermesse e a presença do jogo roda para poderem 

ganhar uns rebuçados, gomas e chocolates.
Foi também durante a tarde que se viveu um bonito momento de 

folclore. Foram convidados os ranchos “Rancho Folclórico da Alegria 
de Alqueidão de Santos Amaro” do Bêco – Ferreira do Zêzere; o “Grupo 
Etnográfico Bernadense” do Casal dos Bernardos e, ainda, o “Rancho 
Folclórico e Etnográfico Os Peneireiros” de Martinchel, que fizeram uma 
bonita demostração das suas danças e cantares.

A entrega de lembranças aos ranchos e a colocação de fitas nos estan-
dartes de cada rancho foram asseguradas pela Presidente da Associação 
Mónica Troeira, pelo Presidente da União das Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formi-
gais, Sr. Abílio Rodrigues, 

Presidente da Câmara Municipal, Sr. Luís Albuquerque, Presidente As-
sembleia Municipal, Sr. João Moura, e Vereador da Câmara Municipal, Sr. 
Rui Vital. O Sr. Vereador Rui Vital, o Sr. Presidente da Abílio Rodrigues e 
o Sr. Secretário da união de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e 
Formigais, Jorge Santos, acompanharam-nos no almoço. Desde já, agra-
decemos a presença e disponibilidade.

Para terminar o dia da melhor maneira, realizou-se o jantar de confra-
ternização com os quatro ranchos. A Associação agradece a todas as 
pessoas que ajudaram para que pudesse ser realizado este festival, bem 
como a todos os que estiveram presentes para assistir.

XXXvI ANIvERSáRIO DO RANCHO FOlClóRICO
ROSAS DE PORtuGAl
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Faleceu no dia 20.10.2019, Rosária de Jesus, 
solteira, de 90 anos, residente nos Camarões. 

Fechou-se, hoje, um bonito ciclo de 90 prima-
veras. Ainda muito antes do sol nascer, a nossa Tia 
Rosária, mais conhecida por Rosária Vigária, par-
tiu!

Mulher madrugadora, de 
trabalho, teimosa e curiosa, a 
“TiRosária” tinha um grande co-
ração sempre pronta a ajudar. 
Nunca casou nem teve filhos, 
mas adotou os sobrinhos como 
sendo seus. Aprendeu a ler e 
a escrever aos 40 anos e até 
escreveu para o Presidente da República. Nada a 
atrapalhava! Era ainda uma grande “cantadeira” 
muito devota da “Senhora de Fátima”.

Foi a “TiRosária” quem me ensinou a coser 
meias, fazer couves miúdas e a curar constipações 
com gemadas, muitas histórias engraçadas e uma 
saudade de a ouvir chamar por nós.... bem sei que 
fomos para longe, mas a TiRosária estará para sem-
pre nas nossas memórias, no nosso coração!

A nossa querida Tia Rosária, avó de coração, 
encontrou agora a sua paz junto da sua mãe por 
quem tanto chamava!

Até sempre, TiRosária
Liliana Magalhães

Faleceu no dia 02.10.2019, 
Isaura de Jesus Simões, sol-
teira, de 65 anos, residente na 
Reca.

A família agradece a todas as 
pessoas que se dignaram estar 
presentes, ou que de outra for-
ma lhe prestaram homenagem.

A todos um bem haja.

ÓBITOS
FORMIGAIS

u Faleceu no dia 17.09.2019, José Liberal, de 87 anos, do 
lugar de Formigais. 
u Faleceu no dia 25.09.2019, José Marques, de 80 anos, do 

lugar de Formigais.

u Faleceu no dia 03.09.2019, Manuel da Silva Cristóvão, de 
96 anos, residente em São Jorge.
u Faleceu no dia 23.09.2019, Manuel Jesus Ferraz, de 70 

anos, residente em Freixianda.
u Faleceu no dia 01.10.2019, Fernando Valente Rosa, de 65 

anos, natural da Freixianda e residente em França. 
u Faleceu no dia 03.10.2019, Piedade Joaquina, de 97 anos, 

residente em Cumeada.
u Faleceu no dia 06.10.2019, Manuel Bastos Antunes, de 

83 Anos, residente em Avanteira.
u Faleceu no dia 12.10.2019, José Antunes Oliveira, de 75 

anos, residente em Ramalheira.
u Faleceu no dia 14.10.2019, Emília de Jesus, de 87 anos, 

residente em Ramalheira.
u Faleceu no dia 24.10.2019, Maximina Jesus Duarte, de 80 

anos, residente em Abades.
u Faleceu no dia 27.10.2019, Armando Lopes Marques, de 

66 anos, residente nos Abades.
u Faleceu no dia 28.10.2019, Manuel Marques Rodrigues, 

82 anos, residente em Lagoa Sta. Catarina.
u Faleceu no dia 29.10.2019, Manuel Marques Freitas, de 

59 anos, residente no Casal Pinheiro.

FREIXIANDA

u Faleceu no dia 04.09.2019, Conceição de Jesus Louren-
ço, viúva, de 93 anos, residente em Ruge-Água.
u Faleceu no dia 13.09.2019, Armindo Gonçalves Henri-

ques, solteiro, de 61 anos, residente em Mata do Fárrio.

RIBEIRA DO FÁRRIO

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

bODAS DE PRAtA
MAtRIMONIAIS

Celebraram as Bodas de Prata matrimo-
niais, no dia 10 de setembro, José António 
Gonçalves Marques e Ilda Marques Neves, 
dos Camarões.

Para comemorar este momento importan-
te das suas vidas, estiveram presentes alguns 
familiares e amigos. A missa foi presidida pelo 
Pároco Bertolino Vieira, na Igreja Paroquial da 
Ribeira do Fárrio.

Não tendo o casal filhos, as leituras, salmo, 
orações e entrega das alianças foram assegu-
radas pelas duas sobrinhas e sobrinhinhos. 

No fim da celebração eucarística a festa 
continuou num restaurante da zona, onde foi 
servido o jantar. A alegria e boa disposição 
entre todos foi o que se viveu nos vários mo-
mentos da festividade.



A retinopatia diabética é a principal cau-
sa de cegueira, sobretudo em adultos em 
idade activa.

O grau de retinopatia está associado a 
factores como: duração da diabetes, níveis de glicose 
no sangue e valores de pressão arterial.

Cerca de 98% da população com diabetes tipo 1 e 
50% da população com diabetes tipo 2 apresentam a 
lesão. 

Esta doença é uma complicação vascular da diabe-
tes que afecta a retina levando, a longo prazo, à perda 
de visão e consequente cegueira.

Esta doença está amplamente relacionada com o 
controlo da diabetes, sendo causada por alterações 
nos vasos sanguíneos da retina devido aos níveis ele-
vados de glicose no sangue.

Normal Retinopatia
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Retinopatia diabética, o que é?

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS

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

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

Sinais e sintomas da retinopatia
A retinopatia poderá não apresentar sintomas. Contudo 

numa fase inicial, o exame realizado ao olho pode identifi-
car alterações. No entanto, podem surgir sinais e sintomas 
como: 

- Diminuição da acuidade visual;
- Visão turva:
- Pontos flutuantes ou “moscas”;
- Flashes; 
- Perda parcial ou total de visão. 

Podem ainda ser identificados três tipos de retinopa-
tia: não proliferativa (ligeira); pré-proliferativa (moderada 
ou grave) e proliferativa. 

A retinopatia não proliferativa é caracterizada por micro 
aneurismas (pequenas dilatações nos vasos), hemorragias 
na retina e isquemia, sendo que o aporte de sangue não é 
suficiente. O principal sintoma é visão turva.

A retinopatia pré-proliferativa caracteriza-se por 
veias em rosário, duplicações venosas e anomalias 
múltiplas.

A retinopatia proliferativa é caracterizada por apresentar 
alterações como neovasos (novos vasos sanguíneos mais 
frágeis, que podem romper e causar hemorragia vítrea), 
descolamento da retina e problemas na mácula.

Apresenta sintomas como pontos flutuantes e perda de 
visão quer central, quer periférica.

O diagnóstico da retinopatia é feito através da realiza-
ção do estudo do olho, com uma periodicidade anual, em 
população diabética, através de exames oftalmológicos, 
retinografia, angiografia e tomografia. 

Tratamento
É essencial o controlo da diabetes, bem como trata-

mento das lesões possíveis de tratar (existem lesões que 
podem ser definitivas). Estes tratamentos passam por: me-
dicação anti-VEGF (factores de crescimento endotelial vas-
cular), via intraocular; fotocoagulação a laser e vitrectomia 
(cirurgia). 

Prevenção
Geralmente, os sintomas da retinopatia aparecem tar-

de, pelo que é muito importante prevenir. Assim a preven-
ção deverá passar por:

- Realização de rastreio/exame ocular regularmente;
- Controlar os níveis de açúcar no sangue, tensão
  arterial e colesterol;
- Faça uma alimentação adequada, pratique
  exercício físico e não fume. 

Se sentir alguma alteração da visão que lhe pareça 
suspeita, não hesite contacte o seu médico oftalmolo-
gista, pois só o tratamento precoce poderá evitar perda 
de visão.



Quando a porca andava barroenta era levada ao ber-
rão, à Reca, a casa do Ti Ferrador. Era a mulher deste que 
cumpria a delicada tarefa de levar o animal a cumprir as 
suas obrigações de macho. Ia pondo mancheias de milho à 
fêmea, para a entreter, enquanto o barrasco fazia repetidas 
tentativas de levar a carta a Garcia, a maior parte das ve-
zes sem sucesso. A cena, por razões óbvias, era vedada aos 
mais pequenos e às donzelas.

O Ti Ferrador, esse, era mestre nas artes de alveitaria, 
possuindo conhecimentos de veterinária que lhe permi-
tiam, por exemplo, castrar suínos, tanto machos como fê-
meas, acudir a éguas e burras parideiras, e receitar mezi-
nhas para o tratamento da febre aftosa das vacas, ou da 
mixomatose dos coelhos. 

Era, também, em sua casa que decorria a implementação dos programas de vacinação de suínos que aí afluíam 
vindos das redondezas. Dois homens seguravam, energicamente, o paciente pelas orelhas, enquanto o clínico lhe 
espetava a agulha. Com o chinfrim dos animais a serem inoculados, espalhava-se no ar um forte odor proveniente da 
solução iodada, utilizada para a desinfeção do local de aplicação da vacina.   
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“Artes de Alveitaria”
Por José Eufrázio

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

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

Equipamentos Hoteleiros e Electrodomésticos, Lda.
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Rua Principal, 7 | Camarões | 2435-502 Ribeira do Fárrio | Ourém
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Gerente: Arménio Filipe Neves Pereira


