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Não há tempo natalício sem receitas maravilhosas que 
nos fazem sentir que é mesmo Natal.  Há delas irresistíveis 
mesmo. E ainda que as economias não sejam muitas, esta 
é uma infalível, capaz de satisfazer qualquer apetite voraz.

No que toca a quantidades, advirto já que cada um as co-
loque a gosto. Mas se for alguma pitadinha a mais, não fará 
mal a ninguém. Afinal, são sonhos. Uns sonhos diferentes, 
cuja massa faz com que não fiquem ocos como aqueles 
tradicionais. E quando o homem sonha, a obra nasce!

Ora então, numa sala ou num espaço mais ou menos 
amplo, coloque uma mesa e adicione-lhe uma toalha, pra-
tos, copos, talheres e uma jarra de flores. Caso não tenha 
alguns dos itens mencionados, poderá substituir por algo que se assemelhe. Depois, acenda a lareira porque a luz e o 
calor que ela emana, por vezes, faz magia.

De seguida, num tacho ou panela, coloque todos os bons sentimentos que brotam do seu coração: amor, dedicação, 
carinho, ternura, aceitação, entusiasmo, ânimo, paciência e uma boa dose de persistência e paixão. Deixe marinar por 
algumas horas. Adicione um pouco de coragem e misture com alguma tranquilidade. Sem parar de mexer, vá juntando 
pitadas de valentia, optimismo, sem esquecer a docilidade. Deixe cozinhar durante algumas horas, sempre em lume bran-
do. Quando sentir que o cozinhado está pronto, envolva tudo em muita graça e leve à mesa. 

Depois, abra bem os braços e, com o seu melhor sorriso, receba a família e contemplem, juntos, a beleza do momen-
to.

Este processo requer tempo e disponibilidade, caso contrário os sonhos ficam ocos e desprovidos de sabor.  Muita 
atenção, portanto, nesta parte da receita. Queremos uma mesa rica de sonhos. 

Já me têm perguntado se há algum segredo para que estes sonhos não endureçam e se possam comer nos dias se-
guintes. Ao que eu respondo, sempre com bom humor, que, se os passarmos por uns grãozinhos de felicidade, eles estão 
prontos a comer o ano inteiro. Bom apetite!

EDITORIAL
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3 Endodontia (desvitalizações dentárias)
3 Exodontia (extracções dentárias)
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RUA PRINCIPAL, 30  - 2435-285 FREIXIANDA
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Há muitos anos que o norte do Concelho 
espera a construção de uma zona industrial 
onde as empresas se possam instalar com 
condições para desenvolver as suas ativida-
des. 

A fixação de empresas leva ao aumento 
de postos de trabalho e consequentemente 
à fixação de mais população nesta zona do 
Concelho.

Essa Zona Industrial começa agora a ser 
uma realidade. A Câmara Municipal de Ou-
rém aprovou, na reunião do dia 18 de no-
vembro, o início do procedimento para a sua 
construção e pode, a partir de agora, iniciar 
as negociações para aquisição dos terrenos, 
num investimento que ronda os 647 mil eu-
ros, para 167.400 metros quadrados.

Após um primeiro contato com todos os proprietários, feito com a colaboração do Presidente de Junta da União das 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e de todos eles terem concordado em vender, é tempo agora de 
iniciar a assinatura dos acordos ou contrato de aquisição. 
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No dia 10 de novembro, realizou-se no Agroal, organizado pelo Mu-
seu Municipal de Ourém, o percurso pedestre de arqueologia e nature-
za “Agroal Selvagem: retrato natural de uma nascente cársica”.

Com cerca de 2 km de distância e um grau de dificuldade média, 
teve início no Parque Natureza do Agroal, passou pelo Vale da Ribeira 
da Azenha, pelo Algar da Azenha, seguindo para o local arqueológico 
onde existiu um castro que foi posteriormente romanizado. No topo do 
percurso, os participantes puderam apreciar o canhão fluviocársico do 
Agroal e, junto ao Rio Nabão, a sua nascente caudalosa. 

AGROAL SELVAGEM:
RETRATO NATURAL DE UMA NASCENTE CÁRSICA

PERCURSO PEDESTRE DE ARQUEOLOGIA E NATUREZA

À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia ofereceu 
a todos os funcionários um jantar de Natal. Aconteceu no dia 21 de 
dezembro, no Restaurante Palmeiras, e estiverem presentes cerca de 
60 pessoas, entre funcionários, membros de Assembleia e Junta de 
Freguesia e familiares. A Câmara Municipal de Ourém fez-se repre-
sentar pelo Vereador Rui Vital.

No final do jantar, houve também a já habitual oferta de prendas a 
todas as crianças, funcionários e membros da Assembleia e Executi-
vo.

JANTAR DE NATAL DA JUNTA
DE FREGUESIA

ZONA INDUSTRIAL DA FREIxIANDA



O São Martinho celebra-se a 11 de no-
vembro, como manda a tradição. No Cen-
tro Social da Ribeira do Fárrio comeram-se 
castanhas e foi solicitado aos utentes que 
as retalhassem para se poderem assar e 
cozer. 

As castanhas foram distribuídas em car-
tuchos feitos em folha de jornal, também 
este trabalho ficou ao encargo dos utentes, 
o que trouxe várias memórias, pois alguns 
dos utentes tiveram lojas de comércio e, 
como era normal vender avulso, a maneira 

de embalar os produtos era com os cartu-
chos. 

E depressa chegou o mês do Natal: en-
feitamos os espaços do centro, com algu-
mas decorações realizadas pelos idosos 
e outras já existentes. Ao longo da quadra 
natalícia, além da elaboração das decora-
ções, foram também debatidos temas rela-
cionados com o natal.   

Em nota de conclusão, o Centro Social 
da Ribeira do Fárrio vem, por este meio, 
desejar um Bom Ano 2020 a todos que, de 
forma direta ou indireta, participem na reali-
dade do Centro, e que a quadra natalícia tenha sido regada de amor, esperança e junto 
da família. 

No dia 20 de dezembro, a nosso convite, 
recebemos a visita do grupo de lobitos dos 
escuteiros do Fárrio. Estes vieram cantar 
músicas de Natal para os nossos idosos.

Chegaram envergonhados, mas rapida-
mente essa vergonha passou e cantaram 
muito bem, algumas canções os idosos 
conheciam e cantavam baixinho acompa-
nhando assim os meninos. 

Queremos agradecer a visita dos escu-
teiros, e que se possam repetir mais vezes 
estas visitas.
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A Paróquia da Ribeira 
do Fárrio vai realizar nos 
dias 25 e 26 de janeiro a 
tradicional Festa em Honra 
de Santo António, com o 
seguinte programa provi-
sório do qual destacamos 
o serviço de restaurante no 
sábado ao jantar e no do-
mingo ao almoço e jantar.

Programa provisório:

Dia 25 – Sábado
19h00 – Serviço de Res-

taurante
22h30 – Baile (banda a 

designar) 

Dia 26 – Domingo
11h00 – Missa, seguida de 

procissão
12h00 – Serviço de Res-

taurante
15h30 – Atuação de Ran-
cho “Os Camponeses”

17h00 – Atuação de Gru-
po de Concertinas

19h00 – Serviço de Res-
taurante

FESTA EM 
HONRA DE 

SANTO
ANTÓNIO

—
RIBEIRA DO 

FÁRRIO
—

25 E 26
JANEIRO 2020

NOTÍCIAS DO
CENTRO SOCIAL DA RIbEIRA DO FÁRRIO

No dia 14 de dezembro, teve lugar, na sede da Associação Cultural e Recreativa Vale 
do Nabão, o seu tradicional Jantar de Natal.

A festa foi animada e abrilhantada pela 
atuação do Rancho Folclórico anfitrião, 
para gáudio das largas dezenas de amigos 
desta associação, que fizeram questão de 
participar nas celebrações natalícias dos 
Lírios do Nabão.

Estiveram o Vereador Rui Vital e o Te-
soureiro da União de Freguesias de Frei-
xianda Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo 
Nunes, a madrinha do Rancho Lírios do Na-
bão “Lelita” e a campeã nacional de sub-20 
de macha atlética, Joana Pontes. 

Fonte: Facebook do Município de Ourém

JANTAR DO RANCHO LÍRIOS DO NAbÃO EM 
SÃO JORGE



No dia em que a Igreja celebrou a Festa da Sagrada Família, a paróquia da 
Ribeira do Fárrio reuniu casais jubilares de 25, 50 e 60 anos, bem como repre-
sentantes da autarquia local, associações e instituições, numa atitude de acção 
de graças e gratidão pelo ano que se viveu.

Durante a homilia, o Padre David Barreirinhas fez uma breve reflexão sobre a 
importância da família na vida de cada um de nós, assim como da importância 
dos valores que devem nortear tudo o que somos e fazemos em prol da comu-
nidade cristã e humana onde estamos inseridos.

 O maior exemplo vem de Jesus, que nasce como salvador no seio de uma 
família, a qual assume o lugar primeiro na história e na vida de cada um de nós 
que nascemos, crescemos e vivemos no seio desta instituição, um lugar que é 
escola onde se aprendem valores essenciais para a nossa conduta e também o 
lugar primordial de transmissão de fé.

A Família como instituição é atingida, muitas vezes, por situações adversas. 
E, neste âmbito, somos desafiados a assumir o nosso lugar como pais, mães e 
filhos, contribuindo sempre para a harmonia e paz familiar.

Deparamo-nos, também, com dificuldades tremendas de outra índole…difi-
culdades essas que são de todos os tempos. A própria Família de Nazaré teve 
que abandonar a sua terra, fugindo da maldade de Herodes, uma experiência 
que hoje se actualiza na vida de muitas famílias que são assoladas por outros 
Herodes chamados dificuldades económicas, fome, terrorismo, guerra… E, na 
esperança de um horizonte longínquo promissor, procuram outros lugares para 
concretizarem o sonho do projecto de uma vida feliz. Sonho que para muitos é 
uma miragem e põe em risco a vida. Muitos sonhos ficam sepultados nas águas 
de qualquer mar, ao som das armas e pela exploração.

Ser membro de uma família é uma tarefa que exige de nós, cristãos, uma 
atitude de respeito: dos pais para com os filhos e vice-versa; dos maridos para 
com as suas esposas e vice-versa. Um cristão deve marcar a diferença no cui-
dado e no amor que presta ao outro. No entanto, hoje há pais que vivem na mais 
profunda solidão, esquecidos por aqueles a quem deram a vida. E há os filhos 
abandonados, os homens e as mulheres vítimas de tanto tipo de violência…

As Famílias Jubilares são um testemunho para o presente. Num tempo em 
que tudo é efémero, o que fica um dia? Estes casais dizem com a vida que nem 
tudo passa. Há valores que serão de sempre. O Amor, mesmo que se viva de 
forma diferente em cada etapa da vida, é o que conduz o destino da família. Os 
casais jubilares presentes nesta celebração são sinais de que vale a pena acre-
ditar no amor durante uma vida.

Às instituições, associações e autarquia, o Padre David agradeceu a presen-
ça e disponibilidade para servir a comunidade cristã e humana e lembrou que 
não é o poder que conta, mas sim o serviço, a dedicação à missão que lhes foi 
confiada, fazendo-o sempre de forma responsável e consciente e, sobretudo, 
com amor em prol do bem comum.

Nesta celebração, todas as famílias foram abençoadas e todos, a uma só 
voz, rezaram a Oração da Família. No final, foi também recitada a Oração de 
Acção de Graças do Ano. A festa terminou com um porto de honra para as Fa-
mílias Jubilares e convidados presentes.

FESTA DA bÍbLIA

No dia 15 de Dezembro, a Igreja 
paroquial da Ribeira do Fárrio acolheu 
os alunos do 4º ano da sua paróquia, 
bem como das de Rio de Couros e 
Formigais para a celebração da Festa 
da Entrega da Bíblia. Para além de re-
ceberem este livro sagrado, que beija-
ram em sinal de respeito, as crianças 
entoaram a canção "Fala Senhor pela 
Bíblia".
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FESTA DAS FAMÍLIAS JUbILARES
Graças Te damos Senhor pelo Amor

JÁ NÃO HÁ NATAL 
SEM O CONCERTO 

DA CATEqUESE
Na tarde do dia 22 de Dezembro, 

o 4.º do Advento, a catequese da Ri-
beira do Fárrio proporcionou à sua co-
munidade um maravilhoso momento 
de convívio.

Imbuídos num verdadeiro espírito 
natalício, os meninos e meninas, jun-
tamente com os adolescentes, deram 
voz a um concerto de Natal. Às músi-
cas, juntaram-se as flautas e o acor-
deão e ainda houve lugar para uma 
pequena peça de teatro. Esta festa 
terminou com um lanche partilhado.



Mulher colocando o 
menino na roda

- Neta paterna de: Manuel Rodrigues (Fróis) e de Maria 
de Oliveira, que casaram em 9 de Janeiro de 1805.

- Neta materna de: António de Oliveira e de Mariana 
Marques.

- Bisneta paterna de António Rodrigues / Luísa Fróis e 
de João Luís Bispo (Reca) / Joana de Oliveira (Fárrio).

- Bisneta materna de: João Oliveira (Charneca) / Teresa 
Marques (Banhosa – Pelmá) e Manuel José (Charneca) / 
Angélica Maria (Banhosa – Pelmá).

Vim a concluir que a alcunha “Pião” resultará do nome 
de um sítio, no lugar do Fárrio, chamado Pião, onde prova-
velmente o meu bisavô morava.

Deste casamento nasceram 5 filhos: José da Graça, 
1909-1979, Reca; António da Graça (Fari-
nha), 1910-1979, Reca; Alfredo Marques, 
1912-1997, Mata; Maria Marques, 1918-1999, 
Reca e Júlia Marques, 1919-1994, Fárrio. To-
dos casaram, tiveram filhos e ainda conhe-
ceram netos.

Não conservo muitas recordações do meu 
Avô, João da Graça ou Ti João da Venda, por 
terem sido poucos os contactos, dado eu, 
ainda criança, viver na Mata e ele no Fárrio, 
e, por depois, com 11 anos, ter partido para 
o Seminário, donde vinha só para as férias 
grandes. Mas nos meus registos de miúdo, 
considerava-o uma pessoa que impunha 
muito respeito. 

Recordo-o com o seu barrete preto, onde 
guardava o tabaco, o seu lenço vermelho, 
a presença na festa da matança do porco e 
lembro-me de ter vindo passar algum tempo 
a casa dos meus Pais, talvez umas semanas 
ou um mês como era naquele tempo. 

Da minha Avó, com quem também convi-
vi muito pouco, lembro-me de, numa das ve-

zes em que me fui despedir dela, após férias, me ter dado 
10$00. Foi tal o espanto, que nunca esqueci. Era um di-
nheirão nos anos de 1950!

Por imposição dos meus Pais visitava-os sempre que 
vinha de férias ou regressava ao Seminário. Ainda agora, 
quando vou à aldeia, visito e despeço-me sempre dos ir-
mãos que por lá estão. Foi um jeito que me ficou.

Os meus Avós paternos, Luísa Marques e João da Gra-
ça (Ti João da Venda) faleceram em 8 de Outubro de 1953 
e 22 de Março de 1956, respectivamente.

Mas a família foi-se multiplicando e já vai na 5ª gera-
ção. Se adicionar as 3 gerações antes da minha Avó, Luísa 
Marques, estamos perante 8 gerações, sendo constante o 
apelido “Marques” que vem desde a minha treta-avó, Tere-
sa Marques.

Agradeço, mais uma vez, ao P. Manuel Janeiro, a evoca-
ção que fez do meu Avô, Ti João da Venda, e a porta que 
me abriu para completar o processo. Bem-haja por falar da 
história de gente sem história.

Manuel Marques

Fiquei muito feliz, quando em 9 de Novembro, vindo de 
Fátima, passei pela aldeia e, ao pegar no Jornal Ribeira Ver-
de, dei com um apontamento histórico sobre o Ti João da 
Venda, meu Avô paterno, da autoria do P. Manuel Janeiro.

Em nome da Família um obrigado sentido ao P. Manuel 
por trazer, à lembrança de muitos, alguém que diz muito a 
muitos – família e não só.

A esse propósito tomo a liberdade de acrescentar algo 
ao que já foi dito sobre o meu Avô, Ti João da Venda.

Em primeiro lugar não sei donde lhe veio a designação 
“da Venda”, pois nunca me constou que tivesse tido uma 
venda. Chamava-se João da Graça, conforme registo, e era 
exposto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde foi 
baptizado. Era, como se dizia, um menino 
da roda. A roda dos expostos ou roda dos 
enjeitados, conforme foto ao lado, consistia 
num mecanismo utilizado para abandonar 
(expor ou enjeitar, na linguagem da época), 
recém-nascidos que ficavam ao cuidado de 
instituições de caridade.

O mecanismo, em forma de tambor ou 
portinhola giratória, embutido numa parede, 
era construído de tal forma que aquele que 
expunha a criança não era visto por aquele 
que a recebia. As rodas espalharam-se des-
de 1498 e a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa foi pioneira neste dispositivo.

Vim a saber mais tarde, através de primas 
que ficaram com a documentação do meu 
Avô, que a sua Mãe se chamava Maria Men-
des.

De acordo com o assento de casamen-
to, meu Avô, João da Graça, era negociante, 
criado e morador na Cumeada. Sabia, por in-
formação do meu Pai, que tinha sido acolhi-
do por uma família dos Tunas. Pelas buscas 
que fiz, terá sido em casa de José Gomes e de Maria Ga-
meira, Avôs do Ti Joaquim Tuna, da Mata (de seu nome 
completo, Joaquim Marques Gomes).

Meu Avô nasceu em Lisboa, em 22 de Setembro de 
1877, e casou, pela primeira vez em 7 de Novembro de 
1904, com Maria Lourença (Fárrio), de quem teve 2 filhos: o 
Manuel, nascido a 23 de Outubro de 1905 e o João, nasci-
do a 17 de Janeiro de 1907. A primeira mulher morreu, três 
anos depois, com apenas 25 anos. Era filha de Agostinho 
de Oliveira, ferreiro, nascido em 22 de Setembro de 1843 
e de Joaquina Lourença. Os filhos emigraram, um para a 
França e outro para o Brasil. Eu nunca soube nada da vida 
deles, mas lembro-me de, há muitos anos, ainda criança, 
terem vendido umas terras, no Casal de Além, que lhes 
terão cabido em herança.

Em 30 de Setembro de 1908, o Ti João da Venda, meu 
Avô, contrai matrimónio pela segunda vez, com Luísa Mar-
ques, nascida a 29 de Junho de 1874.

- Filha de: Bernardino Rodrigues (Pião), alfaiate, do Fár-
rio e de Joaquina Marques, da Charneca.
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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

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS

A propósito do Ti João da Venda...



 Ele deu-nos o exemplo aprendamos 
com Ele, a não ser egoístas, a perdoar 
mais, a ter mais humildade, a ser mais 
generosos. Não há Natal se nós não 
abrirmos o coração aos mais neces-
sitados e estarmos mais atentos aos 
que sofrem sem pão, sem casa e sem 
paz. 

Qual será a prenda que dá mais 
alegria ao menino Jesus?

Qual será a que Ele gostava mais?
Vamos todos responder aos ape-

los do seu Evangelho e pôr tudo em 
prática no nosso dia-a-dia. Só assim 
será Natal todos os dias, e não uma 
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“Ó TIA DÁ bOLINHO?”
No dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, é com alegria que vemos, pelas 

nossas ruas, grupos de crianças a pedir o bolinho. Entoando em coro “Ó tia dá boli-
nho”, as saquitas de hoje enchem-se não só de bolinhos, mas também de deliciosas 
guloseimas, que são a satisfação da pequenada. Os maiores, esses aprazem-se pro-
vando a água-pé de adega em adega e debicando uns tenros e salgados tremoços, 
juntamente com as nozes, passas de figo e castanhas.

los seus filhos, netos, bisnetos e tetra-
netos. 

O Carlos e o António tentaram a 
sua sorte na capital, em Lisboa. Tive 
o privilégio de conhecer quer um quer 
outro. O António partiu mais cedo. O 
Carlos, com a sua paixão pela vida de 
feirante, viveu longa vida, continuando 
a sua vida nos filhos, netos e bisnetos.

Na casa do ti Ferreira havia paz, 
ternura, temor a Deus e muita confian-
ça no Senhor. Todos os dias se rezava 
o terço. Enquanto pôde, aos domin-
gos, não faltava à missa dominical. 
Normalmente, assistia às missas no 
Fárrio (na capela da quinta), na capela 
da Cacinheira ou da Perucha. Quando 
podia, deslocava-se até à sede da Pa-
róquia, na Freixianda.

A ti Maria foi a parteira de todas as 
crianças que nasciam no Fárrio e ou-
tros lugares vizinhos. Era ela que dava 
as boas notícias de mais um petiz que 
tinha nascido não só no Fárrio, como 
na Ladeira, Outeiro, Rejágua e outros 
lugarejos que faziam parte da nossa

O ti Manuel Ferreira
Por Padre Manuel Janeiro

Pouco ou nada sei deste homem 
que viveu no Fárrio, com a sua casa 
a paredes meias com a proprieda-
de do ti Gama Eufrásio e que hoje é 
propriedade da Lurdes Castelão, filha 
de ti Joaquim Castelão e da ti Emília 
Cadoiça que ali, bem perto, ergueu a 
sua casa e ali viveu antes de emigrar 
para França, Era um homem alto, pou-
co cabelo, magro, testa larga e com 
problemas de locomoção. Construiu 
a sua casa, casou com a ti Janeira, a 
parteira lá do sítio! Desta união sacra-
mental nasceram cinco filhos: o Joa-
quim, a Maria, o Carlos, o António e 
o José.

Na minha memória de criança está 
ainda presente a casa onde viviam e 
que eu já situei. Era uma casa de um 
só piso, comprida, com currais para as 
ovelhas, porcos, galinhas e coelhos. 
Lá ao fundo, uma varanda e depois 
a casa onde habitavam. O ti Ferreira, 
natural da Ladeira, contraiu matrimó-
nio com a ti Janeira, natural do Fárrio, 
e ali fez história que se prolongou pe-

freguesia. Os seus filhos, Joaquim e 
José, foram os grandes construtores 
das casas e outras dependências na 
década de trinta, quarenta e cinquen-
ta do século XX. Os lugares do Fárrio, 
Salgueira, Reca, Freixianda e outros 
lugarejos tiveram a mestria destes pe-
dreiros. Podemos afirmar que quem 
sai aos seus não degenera. Quando 
conheci o ti Ferreira, na década de 40 
do século passado, já o conheci com 
algumas dificuldades no tecido ósseo 
e não soube qual era a sua profissão. 
Uma coisa é certa. O pão nunca faltou 
no seu lar. Mandou os filhos à escola 
da Reca (escola já centenária) para 
que pudessem ter uma vida melhor 
que ele. E assim aconteceu.

Partiu para a eternidade ainda na 
década de 40, do século XX, dele fica 
a memória de um homem simples, 
generoso, temente a Deus, amigo dos 
seus amigos. Para todos os que conti-
nuam esta figura dos “homens da his-
tória sem história” faço votos para que 
imitem o que de bom ele nos deixou.

fitriões desta quadra natalícia. Dêmos 
ao Natal o sentido que ele merece, 
não nos deixemos iludir pelas pren-
das, pelas luzes, pela árvore.  

Tudo isto é passageiro e sem qual-
quer valor fundamental. Vamos todos 
dar ao coração do menino Jesus uma 
prenda, deixando-o entrar na nossa 
vida, no nosso coração. 

Para que Ele nos vá moldando, 
pouco a pouco e nos vá incentivando 
o seu amor verdadeiro. Vamos todos 
viver um Natal verdadeiramente cris-
tão. Só assim, o menino jesus poderá 
nascer no seio de todas as famílias 
que se dizem cristãs.

Só assim aprendemos a viver com 
humildade a pureza do verdadeiro 
amor fraterno. E o que é grandeza da 
vida humana com o sentido para a fa-
mília na alegria, paz e justiça. Dêmos 
ao Natal o seu verdadeiro sentido, 
a pobreza do presépio. Ele nasceu 
numa gruta entre dois animais, não 
teve lugar no hotel, não o quiseram 
receber, tudo isto lhe trazia trabalho e 
incómodo.

HOJE é NATAL!...
POR CARLOS NEVES

Natal? Onde está o Natal?
Se a fome no nosso meio existe.
Se há mãos estendidas à caridade.
Se há desempregados aos milha-

res, muitos deles já passaram fome. 
Se há barreiras e divisões entre ir-
mãos. Se o orgulho a arrogância, o 
ódio, a vingança. A Soberba, conti-
nuam a ser armas utilizadas todos os 
dias pela sociedade. 

Onde está o amor?
Aquele amor que tudo perdoa, não 

é egoísta, não é vingativo, não tem ar-
rogância, não tem orgulho, é pacien-
te é generoso. E, sempre de coração 
aberto à espera para escutar os arre-
pendidos.

Só quando este amor existir no 
coração dos homens então podemos 
gritar bem alto e a bom som, hoje é 
Natal.

É preciso viver o Natal com o co-
ração aberto a todos os irmãos, sem 
escolher raças nem cores. Não vamos 
fazer da quadra mais linda do ano, 
uma festa gaga onde o consumismo, 
e o materialismo são os grandes an-
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Seniores 
A equipa Sénior está a fazer uma excelente época estando na luta 
pelo título de campeões distritais. Neste momento, a um jogo de 
terminar a 1ª volta do Campeonato Distrital de Futsal, encontra-se 
classificada em 1º lugar, com 6 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 
totalizando 18 pontos, empatada com a Casa Benfica Golegã. 
Quanto à Taça Distrital de Futsal, a equipa apurou-se para as meias-
finais, após vencer a 2ª eliminatória que jogou contra o GDR do 
Carvoeiro, tendo ganho no campo do adversário com o resultado de 
3-4 e em casa 5-3. 
 
Juvenis 
Também os Juvenis estão a fazer uma excelente época. Terminada 
a 1.ª fase do Campeonato Distrital de Futsal a equipa classificou-se 
em 1º lugar da Série A, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 
totalizando 25 pontos, passando para a fase de Apuramento de 
Classificação Final do 1º ao 4º lugar. Nesta fase participam os dois 
primeiros classificados de cada Série A e B: GRUDER, CD Os Patos, 
Vitória de Santarém e Andebol S. Vicentense A. 
Esta equipa irá jogar a 2ª eliminatória da Taça Distrital Futsal, no dia 
05.01.2020, pelas 16h, contra o CD Os Patos, no Pavilhão Municipal 
do Pego. 
 
Infantis 
A equipa de Infantis termina o ano, e quando faltam ainda quatro 
jogos para o final, a meio da tabela do Campeonato Distrital de Futsal 
Serie B, ou seja, em 4º lugar, com um total de 15 pontos obtidos após 
5 vitórias e 5 derrotas, ficando a 12 pontos do 1º lugar, ocupado pelo 
Vitória de Santarém “B”. 
 
Benjamins 
A equipa dos Benjamins terminou a 1ª fase do Campeonato a meio 
da tabela classificativa. Após 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas a 
equipa somou 10 pontos, classificando-se em 3º lugar da Série A, a 9 
pontos do 1º, conquistado pelo Laranja Mecânica Futsal. 
Com este resultado a  
 
 
Próximos jogos em casa (Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda): 

SÉNIORES JUVENIS 
26.01.2020 – 17h15 – Gruder x CD Os Patos 
16.02.2020 – 17h15 – Gruder x Gdr Carvoeiro 
08.03.2020 – 17h15 – Gruder x Vitória Santarém 
29.03.2020 – 17h15 – Gruder x Acr Carvalhos Figueiredo 
19.04.2020 – 17h15 – Gruder x CD Os Patos 
 

12.01.2020 – 15h00 – Gruder x Vitória Santarém 
26.01.2020 – 15h00 – Gruder x CD Os Patos 
23.02.2020 – 15h00 – Gruder x S. Vicentense “A” 
01.03.2020 – 17h15 – Gruder x CD Os Patos 

 
INFANTIS BENJAMINS 

05.01.2020 – 17h15 – Gruder x CR Casal Grilo 
12.01.2020 – 15h00 – Gruder x Casa Benfica Golegã 
02.02.2020 – 17h15 – Gruder x UF Entroncamento 

05.01.2020 – 15h00 – Gruder x Laranja Mecânica 
Futsal 
19.01.2020 – 15h00 – Gruder x CR Casal Grilo 
16.02.2020 – 15h00 – Gruder x Almeirim Futsal 
01.03.2020 – 15h00 – Gruder x Vitória Santarém A 
15.03.2020 – 15h00 – Gruder x CAD Coruche 

Obs: o calendário de jogos pode sofrer alterações 

No intervalo e final dos jogos há serviço de bar. 

Venha apoiar as nossa equipas!!! 
Se possível colocar esta publicidade aqui, é patrocinador do clube 
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“Ó TIA DÁ BOLINHO?” 

No dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, é com alegria que 
vemos, pelas nossas ruas, grupos de crianças a pedir o bolinho. 
Entoando em coro “Ó tia dá bolinho”, as saquitas de hoje enchem-
se não só de bolos, mas também de deliciosas guloseimas, que são 
a satisfação da pequenada. Os maiores, esses aprazem-se 
provando a água-pé de adega em adega e debicando uns tenros e 
salgados tremoços, juntamente com as nozes, passas de figo e 
castanhas.  

FESTA DAS FAMÍLIAS JUBILARES 
Graças Te damos Senhor pelo Amor 
 
No dia em que a Igreja celebrou a Festa da Sagrada Família, a paróquia 
da Ribeira do Fárrio reuniu casais jubilares de 25, 50 e 60 anos, bem como 
representantes da autarquia local, associações e instituições, numa atitude 
de acção de graças e gratidão pelo ano que se viveu. 
Durante a homilia, o Padre David Barreirinhas fez uma breve reflexão sobre 
a importância da família na vida de cada um de nós, assim como da 
importância dos valores que devem nortear tudo o que somos e fazemos 
em prol da comunidade cristã e humana onde estamos inseridos. 
 O maior exemplo vem de Jesus, que nasce como salvador no seio de uma família, a qual assume o lugar primeiro na 
história e na vida de cada um de nós que nascemos, crescemos e vivemos no seio desta instituição, um lugar que é escola 
onde se aprendem valores essenciais para a nossa conduta e também o lugar primordial de transmissão de fé. 
A Família como instituição é atingida, muitas vezes, por situações adversas. E, neste âmbito, somos desafiados a assumir 
o nosso lugar como pais, mães e filhos, contribuindo sempre para a harmonia e paz familiar. 
Deparamo-nos, também, com dificuldades tremendas de outra índole…dificuldades essas que são de todos os tempos. A 
própria Família de Nazaré teve que abandonar a sua terra, fugindo da maldade de Herodes, uma experiência q hoje se 
actualiza na vida de muitas famílias que são assoladas por outros Herodes chamados dificuldades económicas, fome, 
terrorismo, guerra… E, na esperança de um horizonte longínquo promissor, procuram outros lugares para concretizarem o 
sonho do projecto de uma vida feliz. Sonho que para muitos é uma miragem e põe em risco a vida. Muitos sonhos ficam 
sepultados nas águas de qualquer mar, ao som das armas e pela exploração. 
Ser membro de uma família é uma tarefa que exige de nós, cristãos, uma atitude de respeito: dos pais para com os filhos 
e vice-versa; dos maridos para com as suas esposas e vice-versa. Um cristão deve marcar a diferença no cuidado e no 
amor que presta ao outro. No entanto, hoje há pais que vivem na mais profunda solidão, esquecidos por aqueles a quem 
deram a vida. E há os filhos abandonados, os homens e as mulheres vítimas de tanto tipo de violência… 
As Famílias jubilares são um testemunho para o presente. Num tempo em que tudo é efémero, o que fica um dia? Estes 
casais dizem com a vida que nem tudo passa. Há valores que serão de sempre. O Amor, mesmo que se viva de forma 
diferente em cada etapa da vida, é o que conduz o destino da família. Os casais jubilares presentes nesta celebração são 
sinais de que vale a pena acreditar no amor durante uma vida. 
Às instituições, associações e autarquia, o Padre David agradeceu a presença e disponibilidade para servir a comunidade 
cristã e humana e lembrou que não é o poder que conta, mas sim o serviço, a dedicação à missão que lhes foi confiada, 
fazendo-o sempre de forma responsável e consciente e, sobretudo, com amor em prol do bem comum. 
 Nesta celebração, todas as famílias foram abençoadas e todos, a uma só voz, rezaram a Oração da Família. No final, foi 
também recitada a Oração de Acção de Graças do Ano. 
A festa terminou com um porto de honra para as Famílias Jubilares e convidados presentes.  

 
Festa da Bíblia 
No dia 15 de Dezembro, a Igreja paroquial da Ribeira do Fárrio acolheu os alunos do 4º 
ano da sua paróquia, bem como das de Rio de Couros e Formigais para a celebração da 
Festa da Entrega da Bíblia. Para além de receberem este livro sagrado, que beijaram em 
sinal de respeito, as crianças entoaram a canção "Fala Senhor pela Bíblia". 
 
Já não há Natal sem o concerto da 

catequese 
Na tarde do dia 22 de Dezembro, o 4º do Advento, a catequese da Ribeira do Fárrio 
proporcionou à sua comunidade um maravilhoso momento de convívio. Imbuídos num 
verdadeiro espírito natalício, os meninos e meninas, juntamente com os adolescentes, 
deram voz a um concerto de Natal. Às músicas, juntaram-se as flautas e o acordeão e 
ainda houve lugar para uma pequena peça de teatro.  
Esta festa terminou com um lanche partilhado. 
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No intervalo e final dos jogos
há serviço de bar.

Venha apoiar
as nossas equipas!!!
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Posto de Medicamentos do Fárrio
Aberto Segunda-feira e Quarta-feira no período da manhã

GRUDER - SECÇÃO DE FUTSAL
por Sandra Oliveira

Séniores
A equipa Sénior está a fazer uma exce-

lente época na luta pelo título de campeões 
distritais. Neste momento, a um jogo de ter-
minar a 1.ª volta do Campeonato Distrital 
de Futsal, encontra-se classificada em 1.º 
lugar, com 6 vitórias, 0 empates e 1 derrota,

totalizando 18 pontos, empatada com a Casa Benfica Golegã. 
Quanto à Taça Distrital de Futsal, a equipa apurou-se para as meias-
finais, após vencer a 2.ª eliminatória que jogou contra o GDR do 
Carvoeiro, tendo ganho no campo do adversário com o resultado 
de 3-4 e em casa 5-3.

Juvenis
Também os Juvenis estão a fazer uma excelente época. Termina-

da a 1.ª fase do Campeonato Distrital de Futsal a equipa classificou-
se em 1.º lugar da Série A, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 
totalizando 25 pontos, passando para a fase de Apuramento de 
Classificação Final do 1.º ao 4.º lugar. Nesta fase participam os dois 
primeiros classificados de cada Série A e B: GRUDER, CD Os Patos, 
Vitória de Santarém e Andebol S. Vicentense A.

Esta equipa irá jogar a 2.ª eliminatória da Taça Distrital Futsal, 
no dia 05.01.2020, pelas 16h, contra o CD Os Patos, no Pavilhão 
Municipal do Pego.

Infantis
A equipa de Infantis termina o ano, e quando faltam ainda qua-

tro jogos para o final, a meio da tabela do Campeonato Distrital de 
Futsal Serie B, ou seja, em 4.º lugar, com um total de 15 pontos 
obtidos após 5 vitórias e 5 derrotas, ficando a 12 pontos do 1º lugar, 
ocupado pelo Vitória de Santarém “B”.

Benjamins
A equipa dos Benjamins terminou a 1.ª fase do Campeonato a 

meio da tabela classificativa. Após 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas 
a equipa somou 10 pontos, classificando-se em 3.º lugar da Série A, 
a 9 pontos do 1.º, conquistado pelo Laranja Mecânica Futsal.

Com este resultado a equipa ficou apurada para a fase de Apu-
ramento de Classificação Final do 1.º ao 6.º lugar. Nesta fase par-
ticipam os três primeiros classificados de cada Série A e B:  Vitória de Santarém A, CAD Coruche, Almeirim Futsal, Laranja 
Mecânica Fustal, CR Casal Grilo e GRUDER.
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Com este resultado a  
 
 
Próximos jogos em casa (Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda): 

SÉNIORES JUVENIS 
26.01.2020 – 17h15 – Gruder x CD Os Patos 
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No dia em que a Igreja celebrou a Festa da Sagrada Família, a paróquia 
da Ribeira do Fárrio reuniu casais jubilares de 25, 50 e 60 anos, bem como 
representantes da autarquia local, associações e instituições, numa atitude 
de acção de graças e gratidão pelo ano que se viveu. 
Durante a homilia, o Padre David Barreirinhas fez uma breve reflexão sobre 
a importância da família na vida de cada um de nós, assim como da 
importância dos valores que devem nortear tudo o que somos e fazemos 
em prol da comunidade cristã e humana onde estamos inseridos. 
 O maior exemplo vem de Jesus, que nasce como salvador no seio de uma família, a qual assume o lugar primeiro na 
história e na vida de cada um de nós que nascemos, crescemos e vivemos no seio desta instituição, um lugar que é escola 
onde se aprendem valores essenciais para a nossa conduta e também o lugar primordial de transmissão de fé. 
A Família como instituição é atingida, muitas vezes, por situações adversas. E, neste âmbito, somos desafiados a assumir 
o nosso lugar como pais, mães e filhos, contribuindo sempre para a harmonia e paz familiar. 
Deparamo-nos, também, com dificuldades tremendas de outra índole…dificuldades essas que são de todos os tempos. A 
própria Família de Nazaré teve que abandonar a sua terra, fugindo da maldade de Herodes, uma experiência q hoje se 
actualiza na vida de muitas famílias que são assoladas por outros Herodes chamados dificuldades económicas, fome, 
terrorismo, guerra… E, na esperança de um horizonte longínquo promissor, procuram outros lugares para concretizarem o 
sonho do projecto de uma vida feliz. Sonho que para muitos é uma miragem e põe em risco a vida. Muitos sonhos ficam 
sepultados nas águas de qualquer mar, ao som das armas e pela exploração. 
Ser membro de uma família é uma tarefa que exige de nós, cristãos, uma atitude de respeito: dos pais para com os filhos 
e vice-versa; dos maridos para com as suas esposas e vice-versa. Um cristão deve marcar a diferença no cuidado e no 
amor que presta ao outro. No entanto, hoje há pais que vivem na mais profunda solidão, esquecidos por aqueles a quem 
deram a vida. E há os filhos abandonados, os homens e as mulheres vítimas de tanto tipo de violência… 
As Famílias jubilares são um testemunho para o presente. Num tempo em que tudo é efémero, o que fica um dia? Estes 
casais dizem com a vida que nem tudo passa. Há valores que serão de sempre. O Amor, mesmo que se viva de forma 
diferente em cada etapa da vida, é o que conduz o destino da família. Os casais jubilares presentes nesta celebração são 
sinais de que vale a pena acreditar no amor durante uma vida. 
Às instituições, associações e autarquia, o Padre David agradeceu a presença e disponibilidade para servir a comunidade 
cristã e humana e lembrou que não é o poder que conta, mas sim o serviço, a dedicação à missão que lhes foi confiada, 
fazendo-o sempre de forma responsável e consciente e, sobretudo, com amor em prol do bem comum. 
 Nesta celebração, todas as famílias foram abençoadas e todos, a uma só voz, rezaram a Oração da Família. No final, foi 
também recitada a Oração de Acção de Graças do Ano. 
A festa terminou com um porto de honra para as Famílias Jubilares e convidados presentes.  

 
Festa da Bíblia 
No dia 15 de Dezembro, a Igreja paroquial da Ribeira do Fárrio acolheu os alunos do 4º 
ano da sua paróquia, bem como das de Rio de Couros e Formigais para a celebração da 
Festa da Entrega da Bíblia. Para além de receberem este livro sagrado, que beijaram em 
sinal de respeito, as crianças entoaram a canção "Fala Senhor pela Bíblia". 
 
Já não há Natal sem o concerto da 

catequese 
Na tarde do dia 22 de Dezembro, o 4º do Advento, a catequese da Ribeira do Fárrio 
proporcionou à sua comunidade um maravilhoso momento de convívio. Imbuídos num 
verdadeiro espírito natalício, os meninos e meninas, juntamente com os adolescentes, 
deram voz a um concerto de Natal. Às músicas, juntaram-se as flautas e o acordeão e 
ainda houve lugar para uma pequena peça de teatro.  
Esta festa terminou com um lanche partilhado. 
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MAGUSTO FORMIGAIS
No passado dia 17 de novembro, como costuma ser habitual, realizou-se o magusto no largo da igreja de Formi-

gais, depois de missa. Este, como não poderia faltar, teve castanhas e outras iguarias, contamos com a presença do 
pároco David Barreirinhas e com as pessoas da nossa comunidade, foram umas horas bem passadas. 

Em nota de conclusão agradecemos a todos pela presença.

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO
DE FUNDOS

Este ano, em vez do habitual calendário, a Liga de Amigos da Secção 
de Bombeiros de Freixianda vai colocar à venda miniaturas de tijolos 
para ajudar a custear as obras de requalificação do quartel dos Bombei-
ros Voluntários de Ourém - 3.ª Companhia - Secção de Freixianda que 
estarão concluídas no inicio de 2020.

Estes exemplares terão um custo mínimo de 2 euros e poderão ser 
encontrados nalguns estabelecimentos comerciais, no quartel de bom-
beiros em Freixianda e nalgumas saídas das missas. 

Podem ainda ser feitas encomendas através do email: ligaamigos-
bfreixianda@gmail.com.

Nesta primeira fase, foram feitos 1000 exemplares que serão reforça-
dos sempre que se justificar.

Paralelamente, a LASBF tem em andamento uma campanha de anga-
riação de fundos com o mesmo objetivo.

Os donativos podem ser efetuados diretamente no quartel ou através 
de transferência ou depósito para a seguinte conta bancária:

IbAN: PT50 5180 0014 00000720678 54 
CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

O GRUDER deseja a todos
BOAS FESTAS!

O GRUDER deseja a todos
BOAS FESTAS!

JSF DE RIO DE COUROS ENTREGAM 
DONATIVO À SECÇÃO DE BOMBEIROS 

DA FREIXIANDA
No dia 22 de dezembro, o grupo de Jovens Sem Fronteiras da Paró-

quia de Rio de Couros assinalou o seu 3.° aniversário. 
Ao longo do ano, nas suas diversas atividades angariaram algum di-

nheiro que, neste dia 22 de dezembro, entregaram aos Bombeiros Vo-
luntários de Ourém - 3ª Companhia -Secção de Freixianda; às Marchas 
Populares dos JSF de Rio de Couros, e ao grupo de jovens que irá reali-
zar o programa Ponte em 2020.

O ato da entrega decorreu no final da missa na Igreja Paroquial de Rio 
de Couros. No exterior foi cortado o bolo e cantaram-se os parabéns.



João de Jesus Ferreira
N 31.12.1952
F 02.11.2019

u Faleceu, no dia 
09.11.2019, Maria do 
Carmo Marques da 
Silva, de 60 anos, do 
lugar de Porto Velho.  

u Faleceu, no dia 
26 de novembro, Maria 
Emília de bastos Al-
ves, de 78 anos, do lu-
gar de Cardal de Cima; 
u Faleceu, no dia 03 

de dezembro, Francis-
co Pereira, de 87 anos, 
do lugar da Cumeada;
u Faleceu, no dia 

04 de dezembro, Alice 
Pereira Simões, de 84 
anos, do lugar da Gran-
ja; 
u Faleceu, no dia 

07 de dezembro, Maria 
Júlia de Jesus Mar-
ques, de 83 anos, do 
Lugar da Póvoa; 
u Faleceu, no dia 

06 de dezembro, Paulo 
da Graça Diogo, de 51 
anos, do lugar da Lagoa 
do Grou;
u Faleceu, no dia 09 

de dezembro, António 
Rosa Marques, de 84 
anos, do lugar do Casal 
Pinheiro;
u Faleceu, no dia 08 

de dezembro, Faustino 
de Sousa Óscar, de 79 
anos, do lugar do Casal 
Pinheiro;
u Faleceu, no dia 17 

de dezembro, Armelim 
da Conceição Oliveira, 
de 75 anos, do Lugar 
da Freixianda;
u Faleceu, no dia 09 

de novembro, Manuel 
da Silva Marques, de 
70 anos, do lugar das 
Parcerias;
u Faleceu, no dia 27 

de novembro, Rosa Si-
mões Marques, de 86 
anos, do lugar do Arnei-
ro de Cima.
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Faleceu, no passado dia 23 de dezembro, 
Maria da Silva Gama, de 89 anos, natural do 
Fárrio, viúva de António Pereira.

Era mãe de 7 filhos e avó de 13 netos e 12 
bisnetos.

Neste momento de sentida homenagem e pe-
sar, quer a família agradecer a todos os que a 
acompanharam de perto e, em especial, ao Cen-
tro Social e Paroquial da Freixianda que, com 
toda a dedicação e empenho, ajudou a que os 
últimos anos fossem mais dignos e felizes.

Quer ainda agradecer a todos os que a ho-
menagearam, apoiaram a família e estiveram 
presentes até à sua última morada.

Manuel Francisco bento
N 24.12.1930 - F 14.12.2019

A família agradece a todos os que o acompa-
nharam até à sua última morada e que lhe pres-
taram uma última homenagem. 

Manuel Pereira Ferreira
N 29.09.1937 - F 26.11.2019

Avô, partiste sem te despedires de 
nós, resta-nos os momentos felizes que 
passamos que ficam para sempre nas 
nossas memórias.

Connosco guardamos todas as recor-
dações e, através dos teus filhos e netos, 
a tua memória continuará vivendo para 
sempre…

Descansa em paz…

Fernando Pereira Pipa (O barbas)
N 31.10.1936 - F 25.11.2019

Sua esposa, filho e netos agradecem 
a todos os que o acompanharam nesta 
dor, participando nas exéquias fúnebres 
ou manifestando o seu pesar. Que des-
canse em paz!

FORMIGAIS

ÓBITOS
RIBEIRA DO FÁRRIO

FREIXIANDA

Saudade é querer ter quando não se tem
Se houvesse carreirinhos de lágrimas da terra ao céu, haveria 

muitos, juntando-se agora o “meu”.
Acredito que vês as minhas lágrimas correrem todos os dias do 

meu rosto... Não consigo pará-las. Tu não gostavas e eu vou tentar 
emendar-me.

Uma senhora disse-me, no domingo, que uma criança disse, 
em sonho, à sua mãe, que não era feliz no céu porque ela chorava 
muito na terra por ela ter partido.

Como te estou a prometer, vou tentar emendar-me. Mereces 
ser tão feliz no céu como o foste comigo na terra. Apesar de tan-
tas lutas, vencemos e vamos continuar a vencer, apesar de haver 

pessoas que nos devem um pedido de desculpas, penso que será mais fácil pedir aqui na 
terra do que aí no céu.

Obrigada pelos filhos que temos, como se têm portado e como se portaram. Os netos são 
uns amores, mas agora não te consigo contar as histórias do Santiago porque te prometi não 
chorar.

Aproveitando a oportunidade, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo 
e com os nossos filhos, em momentos tão difíceis e impossíveis de imaginar...

Para todos, o meu obrigado, assim como dos meus filhos, e que um dia o Senhor os possa 
recompensar por isso.

Saudades de todos...
Os meus beijos vão nas minhas lágrimas... Até um dia...



Esta época foi marcada pela procura 
da vacina da gripe, pelo que, muitas ve-
zes, ainda é possível verificar que existem 
pessoas com muitas dúvidas em relação 

à mesma. Assim, no presente texto iremos tentar es-
clarecer algumas dúvidas que são recorrentes. 

A vacina da gripe é a forma mais eficaz de preve-
nir a doença Gripe, que afeta o sistema respiratório. 
É causada pelo vírus Influenza, sendo uma doença 
contagiosa que maioritariamente cura espontanea-
mente.

Contudo, podem existir complicações em pesso-
as com mais de 65 anos ou com doenças crónicas. 
O período com maior atividade gripal, segundo a 
DGS, situa-se entre os meses de Dezembro e Fe-
vereiro. 

A vacina da gripe é a principal arma de prevenção em pessoas vulneráveis. Assim, esta vacinação está fortemente 
recomendada para os seguintes grupos: pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; doentes crónicos e imunodepri-
midos (a partir dos 6 meses de idade); grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados. 

Esta vacina encontra-se disponível gratuitamente nos centros de saúde para alguns grupos de risco. As restantes pes-
soas poderão adquirir esta vacina nas farmácias, após prescrição médica, sendo a sua comparticipação de 37%. 

Os grupos, a quem a vacina é administrada gratuitamente, são: pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; resi-
dentes ou internados em instituições; doentes crónicos como diabéticos ou doentes hemodialisados. 

Como funciona a vacina da gripe?
Duas semanas após a sua administração, o nosso corpo desenvolve anticorpos que nos protegem contra os vírus 

presentes na vacina do ano em causa, ou seja, os vírus mais comuns nesse ano, durante a época de gripe. 

Qual o momento certo para ser vacinado?
O período de vacinação inicia-se em outubro, sendo que todos os grupos deverão estar vacinados até ao final do ano. 

A vacinação anual é de extrema necessidade, sendo que as pessoas devem ser vacinadas todos os anos contra a gripe, 
pois os vírus da gripe encontram-se em constante mutação, pelo que a imunidade adquirida pela vacina num ano, não é 
válida no ano seguinte. 

É possível ter gripe após a vacinação?
Depende de fatores como a idade ou o estado geral de saúde e, sobretudo, se o vírus presente na vacina desse ano 

não coincide completamente com os vírus dessa época de gripe. Assim, poderá haver gripe mesmo sendo vacinado, no 
entanto, a doença não será tão grave. 

A vacina poderá provocar a doença Gripe?
Existe uma ideia pré-concebida de que tal pode acontecer, pois a pessoa vacinada poderá desenvolver sintomas se-

melhantes ao de gripe como: febre ligeira, náuseas e inchaço ou dor na zona de administração da vacina. 

Quem não pode ser vacinado?
Não deverão ser vacinadas pessoas alérgicas a ovos, pois a maioria das vacinas possuem proteína do ovo, ou se já 

teve uma reação alérgica grave à vacina. 

A vacinação para prevenção da gripe deverá ser realizada anualmente.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Vacina da Gripe

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

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

CARNES FRESCAS
E ENCHIDOS

Rua D. Afonso Henriques, 5
2435-278 FREIXIANDA (Ourém)

Telef. 249 550 978 - Tlm. 967 808 121

Talho PINTO
de: Paulo Jorge Caixinha Pinto Aldeano
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“Em jeito de saudade”
Por José Eufrázio

A igreja encheu-se de gente. Chovia. As lágrimas dos 
amigos juntavam-se às que caíam do céu. Ao despedir-
me dele no cemitério, à chuva, num local ainda pouco 
povoado de ocupantes, não pude deixar de o imaginar 
dizendo:

- Querem ver que me vão deixar aqui sozinho à chu-
va? Sei que…!

A esta hora, esteja ele onde estiver, à sua volta está 
tudo à gargalhada. É que ninguém conseguia estar triste 
à sua beira. O seu bom humor e alegria de viver eram 
contagiantes.

Mais novo que eu oito anos, a nossa amizade foi-se 
construindo nas férias de verão e, sobretudo, no período 
de tropa em África. A irmã mais velha diz-me que ainda 
dei um jeito para o livrar dos Comandos, e o encaminhar 
para Transmissões. Já me tinha esquecido. Em Angola 
foi um companheiro fiel de farras e patuscadas, de mim 
e da Zé, minha namorada na altura. Quando terminei a 
comissão, deixei-a ao seu cuidado. 

No nosso casamento, na Serra do Pilar, após ter ini-
ciado a moda de circular em sentido contrário na auto 
estrada, de fazer inversão de sentido galgando o separa-
dor central, e de ter escapado da multa, com a desculpa 
de estar a acabar de chegar da guerra, para ir visitar um 
parente doente no hospital do Monte da Virgem, serviu 
de fotógrafo oficial na cerimónia.

O carro, novinho em folha, pedira-o emprestado ao

irmão Zé Luís. À irmã Maria rogara, encarecidamente, o 
favor de o acompanhar a Gaia, caso contrário, a futura 
sogra nunca deixaria que a Natália viajasse com ele. No 
fim do dia, bem pediu à irmã que regressasse noutro 
carro, mas não conseguiu o arranjinho:

- Prometi e hei de cumprir: irei contigo entregar o 
carro ao teu irmão, e a namorada à mãe dela. E não se 
fala mais nisso – respondeu ela.

Esta Maria era das tesas. Dizem-me que ainda hoje o 
é. Quando viu que eu só não saía dos Jesuítas com medo 
de ir para África, recordou-me que foi ela a dar o último 
carregão:

- Não és homem nem és nada se ficas, só pelo medo 
de ir à guerra.

O João foi ter comigo e com a Zé a Luanda. Mas, após 
a primeira licença de férias, no regresso, pediu à irmã 
que o acompanhasse ao aeroporto, pois sozinho lhe fal-
tava a coragem. 

Na última vez que falámos, convidou-me a ir até à 
Reca ver a horta dele, e como trabalhava com a enxada 
mecânica. Tenho pena de não lhe ter dito que sim. Não 
desconfiava é que ele me fosse pregar mais esta: partir 
assim, sem se despedir!

Partiste por altura de Todos os Santos: imagino-te 
no meio de todos eles, a comer bolinhos e castanhas e 
a beber água-pé, e a fazê-los chorar a rir com as tuas 
graças.


