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Equipa Sénior do
GrudEr apurada

para a final da taÇa,

Carnaval Saiu à rua, 
na frEixianda

inauGurado adro da
iGrEja dE São jorGE

frEixianda inauGura
novo MErCado



Somos as maiores vítimas do tempo. Impiedoso, e até por-
que o tempo não perdoa, obriga-nos a correr maratonas quando, 
tantas vezes, com meia dúzia de metros nas pernas já estamos 
a ofegar. Vitorioso, e até porque contra o tempo dificilmente se 
pode ganhar, atropela-nos e faz de nós seres vulneráveis, capa-
zes de perecer em, e passando a curiosa expressão, três tem-
pos. 

Martiriza-nos uma rotina alucinante e mal temos tempo para 
nos coçar, entregando-nos, frequentemente, a expressões como 
“não tenho vida para isto”, “se tu soubesses a minha vida”, “não 
tenho agenda pra isso”, “mal tenho tempo para respirar”…

E insurge-se o precipício chamado ansiedade, que nos provo-
ca palpitações e taquicardia a um ritmo asfixiante. Domina-nos o 
stress da pressa, da agitação, das mil e uma coisas para fazer.

Pois sim, vamos nós então neste compasso acelerado quan-
do, assim em momentos, ou outra vez em três tempos, o corpo 
nos manda parar. E lá vem o 112, e é bom que este sim venha 
a mil, e lá vêm os ansiolíticos, e lá vêm uns generosos dias de descanso.

Pois sim, vamos nós então neste novo compasso desacelerado quando, assim em três tempos, voltamos ao ritmo 
alucinante de outrora. 

Quem somos nós, afinal?
Produtos de um tempo que vai e não volta atrás, assumamos as necessidades do nosso corpo, cuja saúde não tem 

preço. Aliás, há preços que não nos podemos dar ao luxo de pagar. Com a certeza de que novos tempos trazem novos 
costumes, façamos de 2020 um ano de respeito pelo nosso ritmo.

A felicidade reside não apenas em ter tudo aquilo que imaginamos mas, sobretudo, em ser tudo aquilo que precisa-
mos.

EDITORIAL
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AQUI ESTOU EU, A MIL
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Um dia foram nossos e pisaram este chão que ainda hoje trilhamos. Com eles conversámos, rimos, chorámos, pri-
vámos. E quando tudo parecia perdido, com a dor de um para sempre de ausência física, há uma Luz que nos atenua o 
sofrimento e, iluminando tudo o que é em nós escuridão, mostra-nos que, bem aqui dentro, há um lugar onde os podemos 
guardar, e agora sim, num para sempre de infinito amor.  É no coração, este sacrário escondido, que perpetuamos a me-
mória desses que, desta forma, continuam a ser nossos. Porque não morreram. Continuam vivos nas recordações que 
trazemos e na preservação daquilo que foram um dia. 

O Jornal Ribeira Verde existe para proteger e valorizar todos “os homens da história sem história” e garantir a conser-
vação de todo um património que não se quer perdido no tempo, de modo a que as gerações actuais e vindouras, através 
da leitura das suas páginas, possam (re) conhecer a identidade da nossa freguesia e da nossa comunidade. Neste senti-
do, sempre deu voz, e continuará a dar, a todos quantos queiram ser seus colaboradores. 

Hoje, de um modo muito especial, agradece-se ao Padre Manuel Janeiro, por partilhar connosco um dos seus dons e 
os dons daqueles que, ao longo de várias edições, vai trazer às páginas do nosso jornal.  

Obrigado Padre Manuel Janeiro por, através d´Os homens da história sem história permitir que outras fontes jorrem de 
sabedoria, que a memória viva e reviva.  

Na última edição de Ribeira Verde já houve espaço para a continuidade deste trabalho através das palavras do colabo-
rador Manuel Marques. Hoje, é da Austrália que nos chegam ecos das lembranças de Augusto Gomes Marques:

“Bom dia, eu sou Augusto Gomes Marques, nasci no lugar da Reca. Imigrei para Franca em 1963 e para Austrália em 
1966 onde estou agora. Recebo o jornal Ribeira Verde e no Nr. 132 li sobre o Ti João Da Venda, que era meu Avô paterno. 
Por isso, quero agradecer ao Senhor Padre Manuel Janeiro pela história dos homens sem história. Se a minha memória 
não falhar, queria acrescentar alguns dados para que a história fique um pouco melhor. Da minha avó Ti Luísa, nasce-
ram 3 filhos: o Alfredo, o José e o António, também conhecido por Ti Farinha, e duas filhas, a Maria e a Júlia. Da primeira 
mulher nasceram dois filhos, o Ti João e o Ti Manuel, que emigraram um para o Brasil e outro para Franca sem voltarem 
a Portugal. Muito obrigado.   

Também gostaria de agradecer ao Senhor José Eufrásio pelas “Artes De Alveitaria” que afinal o Ti Ferrador e sua 
mulher eram meus avós maternos. Muito Obrigado. 

Augusto Gomes Marques”

Este intercâmbio, esta aproximação das nossas gentes, este interesse que demonstram é, indubitavelmente, motivo 
de orgulho para o nosso tão querido jornal.

NUM SACRÁRIO CHAMADO CORAÇÃO
A propósito de “Os homens da história sem história”

CATEQUESE PAROQUIAL
RIBEIRA DO FÁRRIO E RIO DE COUROS

As paróquias de Rio de Couros e Ribeira do Fárrio informam que, tendo em conta a situação atual e as medidas extra-
ordinárias apresentadas pelo Governo para responder à epidemia de Covid-19 e seguindo as recomendações da diocese 
de Leiria-Fátima, as catequeses paroquiais e atividades conexas estão suspensas até ao dia 31 de março.

Neste sentido, estão suspensas:
1. As sessões de catequese nos três próximos domingos, dias 15, 22 e 29 de março de 2020;
2. A Festa do Perdão – 3º ano, a reagendar em tempo oportuno;
3. A Festa do Pai-Nosso – 2º ano, bem como todos os encontros de preparação, a reagendar em tempo oportuno;
4. Retiro de preparação para o Crisma – 10º ano, bem como a reunião de preparação com os pais, a reagendar em 
    tempo oportuno;
5. Os encontros / reuniões de crianças, catequistas e pais;

Está ainda cancelada a participação das crianças e adolescentes na iniciativa 24 horas para o Senhor, agendada para 
o dia 21 de março de 2020.

Apelo a que sigam as indicações da Direção Geral de Saúde quanto às medidas de higiene e de prevenção de possíveis 
contágios.

Como cristãos somos chamados a comportarmo-nos também como cidadãos conscientes e colaboradores, assumin-
do as próprias responsabilidades em sintonia com as disposições das autoridades responsáveis pela saúde pública.

Pe. David Barreirinhas



No dia 26 de janeiro, São Jorge esteve em festa ao 
inaugurar a requalificação do adro, uma obra já há mui-
to iniciada, mas só agora concluída. 

Esta cerimónia, presidida pela Pároco Joaquim Bap-
tista, contou com a presença do Presidente da Câmara, 
Luís Albuquerque, o Vereador Rui Vital e o Presidente e 
Tesoureiro de Junta, Abílio Gameiro Rodrigues e Paulo 
Nunes, respetivamente. 

Esta obra contou com o apoio do Município de Ou-
rém, através da celebração de um Protocolo de apoio 
financeiro, no valor de cerca de 11 mil euros, da Junta 
de Freguesia, que forneceu a tinta para a pintura, e de 
toda a população que contribuiu para que esta obra 
pudesse ser uma realidade. 

O Presidente de Junta agradeceu este apoio à Câ-
mara Municipal de Ourém, na pessoa do seu presidente, 
e referiu tratar-se de um espaço que aguardava obras
há décadas. Já Luís Miguel Albuquerque demonstrou o seu agrado pessoal pela conclusão desta obra e referiu que "esta 
intervenção vem na sequência de um projeto de coesão e equidade territorial, pois todas as Freguesias merecem espaços 
dignos para as suas atividades culturais e sociais". Depois da cerimónia oficial, houve um almoço convívio para todos os 
presentes que foi oferecido pela população local. 
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ADRO DA CAPELA DE SÃO JORgE
uma obra há muito aguardada

No dia 24 de fevereiro comemo-
rámos o carnaval no Centro Social 
da Ribeira do Fárrio; escolheu-se um 
tema geral para todos: as Minni’s e 
Mickey’s, apesar de nem todos se 
quererem mascarar.

Existiu um trabalho prévio para 
decoração da sala e conversámos 
sobre tradições antigas que estes 
vivenciaram. 

CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO
COMEMORA CARNAvAL



O RENOvADO MERCADO DO PEIxE
a inauguração de um espaço polivalente

Após um ano de encerramento ao público, a União das Fregue-
sias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais inaugurou, a 16 de 
Fevereiro, o Mercado do Peixe, depois de uma série de obras de re-
qualificação que há muito eram esperadas, não só pela urgência em 
efectuar uma remodelação profunda num espaço que já não apre-
sentava condições de segurança, mas também pelas necessidades 
básicas que eram sentidas por todos os que ali comercializam os 
seus produtos na feira semanal, que acontece todas as segundas-
feiras.

O investimento rondou os 400 mil euros, tendo o Turismo de Por-
tugal financiado 300 mil, o Município de Ourém 70.396.42 euros e, o 
valor restante coube ao cofre da União das Freguesias. 

Este espaço, com mais de oito décadas de utilização pela popu-
lação local, está equipado com mais de três dezenas de bancadas, 
sendo que quatro delas se destinam à venda de peixe, enquanto as 
restantes servirão para vender produtos locais ou outros. As pes-
soas com mobilidade reduzida têm acesso facilitado e as casas de 
banho são, agora, uma realidade.

Mas este investimento, que em muito suscitou dúvidas, não se 
destina apenas a servir a população no segundo dia da semana. 
Efectivamente, o Mercado do Peixe será um espaço multiusos, 
palco de vários eventos e espectáculos culturais. E em frente ao 
mercado foi colocada uma ilha ecológica e um TOMI, uma platafor-
ma inteligente que aproxima as pessoas que ali vivem ou visitem a 
Freixianda. 

Como afirma Abílio Rodrigues, Presidente da Junta de Fregue-
sia: “Temos vindo a verificar um aumento gradual do turismo no 
nosso território 

e com a reabertura do Mercado vai ser possível aos nossos produtores e comerciantes mostrar e vender o que de melhor 
se produz nas nossas freguesias! Pretendemos dinamizar a nossa economia, alavancar o emprego local, fixar mais popu-
lação e, consequentemente, aumentar a receita noutras áreas de negócio já existentes. Tudo isto será, sem dúvida, uma 
grande mais-valia para todos nós e para a divulgação dos nossos produtos e serviços”.

No dia da inauguração, que contou com a animação do Klino & 
Amigos, para além de toda a população, foram convidadas algumas 
entidades tais como o Presidente do Município de Ourém, Luís Al-
buquerque, o Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João 
Moura, e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

Nos discursos proferidos, foi recordada a importância desta 
requalificação e teceram-se elogios aos que acreditaram que esta 
obra, mais do que um sonho, seria uma realidade. Ressalve-se a vi-
são do antigo autarca e agora vereador Rui Vital, que acreditou “na 
possibilidade de encontrar financiamento externo” para o Mercado 
do Peixe. 

Este projecto deverá ser motivo de orgulho para quem vive nesta 
União de Freguesias, ou para quem dela descende, pois através dele 
promoveu-se um dos cantinhos a norte do concelho. A comprová-
lo estão os vídeos promocionais da União, o site e até uma app de 
telemóvel. 
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CARNES FRESCAS
E ENCHIDOS

Rua D. Afonso Henriques, 5
2435-278 FREIXIANDA (Ourém)
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de: Paulo Jorge Caixinha Pinto Aldeano
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Estudou filosofia no Convento da 
Portela, em Leiria, frequentando o 
curso de Teologia seguiu outros ca-
minhos. Formou-se em Direito. Casou 
com uma jovem transmontana de 
Vale Paços de quem teve dois filhos e, 
infelizmente, na década de 60, quando 
era Procurador Geral da República, um 
ataque cardíaco fulminante roubou-o 
à família e aos amigos. Que esteja na 
paz de Deus!

A família do ti Vilão continua a sua 
história através dos filhos (já todos 
falecidos), dos seus netos, bisnetos e 
outros que andam a continuar a his-
tória deste homem bom sem história, 
que marcou a nossa terra, vindo dos 
lados dos “Vilões” e cuja memória nos 
marcou pela positiva.

Este pequeno apontamento sobre 
o ti Vilão deseja, somente, prestar-lhe 
a homenagem que ele merece, pois 
marcou com a sua vida a terra que o 
acolheu e que hoje apenas é recorda-
do (quando o é) pelos seus familiares. 
Muitos dos vivos de hoje não o conhe-
ceram. Para os netos, bisnetos e ou-
tros que hão de continuar a sua histó-
ria fica esta homenagem para quem o 
conheceu. Honra e glória à sua memó-
ria. Que esteja na paz de Deus!

“O ti Joaquim Vilão”
Por Padre Manuel Janeiro

Ao recordar este homem da nossa 
terra é prestar homenagem a um luta-
dor que percorreu quilómetros e quiló-
metros de feira em feira pelas redon-
dezas e por feiras mais distantes para 
que nada faltasse à sua família. Hoje, 
um seu bisneto, o Leonardo, continua 
a vida do seu bisavô. Hoje, o Leonar-
do não conhece as dificuldades que o 
seu bisavô encontrou: os caminhos, 
e não estradas, que não tinham alca-
trão, a ausência de electricidade, sem 
transporte pessoal ou público e, mui-
tas vezes, com pouco dinheiro para os 
negócios.

O ti Joaquim Vilão era um homem 
de estatura pequena, seco de carnes, 
rosto comprido, cabelos brancos e 
raros. Gostava de beber o seu copito 
de vinho tinto, quando, já no final da 
tarde, regressava da feira do Avelar, de 
Albergaria dos Doze, de Santiais, dos 
Chãos, dos Cabaços, da Memória, de 
Alvaiázere e de outras localidades que 
ele tão bem conhecia. Era na taberna 
do ti Janeiro, depois de um dia can-
sativo, e com o corpo encostado ao 
balcão, que ele falava com a Idalina 
(taberneira por vocação) dos bons ou 
maus negócios que tinha feito naque-
le dia.

Foi sempre um homem de palavra. 
Se não pudesse cumprir a palavra 
dada, era o primeiro a pedir desculpa 
e a dizer, sem medo, a causa dessa 
situação. Procurava sempre cumprir 
com escrúpulos o que tinha prome-
tido. Tive a felicidade de o conhecer 
muito bem.

Assim como também conheci a 
sua segunda esposa, a ti Helena. Do 
primeiro casamento nasceu a sua filha 
Maria e do segundo matrimónio nas-
ceram as filhas Emília, Rosa, Júlia e os 
filhos Joaquim, António e Manuel.

Percorreu caminhos, frequentou 
feiras, fez negócios: uns bem-suce-
didos; outros não. Foi sempre um 
homem leal. Foi também um homem 
de fé. Na sua casa, pobre e humilde, 
rezava-se o terço em família.

Um dos seus filhos, o Manuel, sen-
tiu a vocação de ser um dia sacerdo-
te franciscano. Na década de 40, do 
século XX, partiu para o Colégio de 
Montariol, onde fez os estudos pre-
paratórios do 1º ao 5º ano. Fez o ano 
de noviciado no Real Seminário de 
Varatojo e ali fez a primeira profissão 
religiosa na vida franciscana: “viver o 
Santo Evangelho na obediência, sem 
próprio e em castidade”.

Diante de tanta guerra perdurável
Diante de tanto sangue derramado
Diante de tanto assalto à mão armada
Diante de tanta guerra de palavras ofensivas
Diante de tanta angústia e dor
Diante de tanto ódio e injustiça
Diante de tanta arrogância, presunção e altivez
Diante de tanta crueldade
Diante de tantos tumultos e suplícios
Diante de tanta hipocrisia e velhaquices
Diante de tanta sovinice
Diante de tantos passos dados injustamente
Diante de tanta gente desorientada e mal-amada
Diante de tanta pouca vergonha
Diante de tantos lares desfeitos
Diante de tanta pobreza e miséria
Diante de tantas promessas, só mentira
Diante de tanta criança desamparada, entregues à sua sorte
Diante de tanto tráfico de crianças e de outros
Diante de tanto jovem com pouca educação
Diante de tanta falta de reflexão e imprudência
Diante de tanto velhinho mergulhado na solidão
Diante de tanta família sem teto
Diante de tanta falta de pão no mundo
Diante de tantos homens que se esqueceram que Deus existe.

“Que posso eu fazer”
Por Carlos Neves

Que posso eu fazer é a pergunta?
Gritar para que me ouçam? Ou vou cruzar os braços. 

Deus existe, está pronto para ajudar o homem a superar 
todos estes conflitos. 

É preciso agir, mas agir já. Para que o mundo não de-
sabe em cima de nós. A falta de amor, de fé, de humilda-
de, diz-nos tudo.

Sem amor e sem diálogo, não há paz.
Sem fé, não há oração. E, em Deus não se acredita.
A sociedade de hoje corre a grande velocidade para 

o abismo, não há reflexão, não há fé, não há diálogo, não 
há tempo para nada. 

Depois é o caos, lares desfeitos, filhos desampara-
dos, guerra de palavras, de todo o género, que em muitos 
casos acabam em homicídios. 

O coração de grande parte da sociedade de hoje está 
vazio. É mesmo óbvio, porque não querem saber de Deus. 
Andam de costas voltadas ao amor do Pai. Este amor é 
que nos guia pelos cainhos amargos que a vida tem.

Sem fé não existe este amor. 
Este amor não se compra no mercado, mas nasce no 

coração de todos dos homens que se dizem filhos de 
Deus.

Uma grande parte da sociedade de hoje está virada 
para o materialismo.



sando alguns obstáculos que foram 
surgindo durante a atividade. Foi feito 
um jogo durante o dia de sábado pela 
cidade de Pombal, passando pelos sí-
tios mais emblemáticos da cidade.

A actividade terminou no domingo 
com a missa na igreja do Cardal e o 
regresso a casa foi feito de comboio 
com o corpo cansado mas o espirito 
em alta.

PIONEIROS

Os pioneiros (14 aos 18 anos) an-
dam a preparar uma atividade para, 
em Setembro, irem a Kandersteg - Suí-
ça, e além de levarem a cabo algumas 
atividades para angariações de fun-
dos (venda de bolos à saída de mis-
sas, torneio de futsal, calendários da 
secção) não deixam de estar ativos 
noutros pontos: estiveram, em No-
vembro, a plantar árvores no Pinhal do 
Rei - Lagoa da Ervedeira; participaram 
no ACAGUIAS na Quinta do Escuteiro 
- Batalha; estiveram, novamente, em 
Janeiro na Quinta do Escuteiro a par-
ticipar numa competição nacional (fo-
ram quase 3.000 escuteiros espalha-
dos pelo continente e ilhas) TECOREE, 
onde uma equipa da Ribeira do Fárrio 
teve a melhor pontuação nacional na 
especialidade de "froissartage"…Para-
béns!!!

A todos os que tornam possível 
tudo isto aos nossos escuteiros, e 
lhes permitem DEIXAR ESTE MUNDO 
UM POUCO MELHOR DO QUE O EN-
CONTRARAM - "BP", o nosso MUITO 
OBRIGADO!!!

Canhota animada

dia de nascimento de BP. Iniciou-se no 
dia 22 pelas 9 horas, onde foi solici-
tado que percorressem uma pista, já 
delineada pelas chefes, que os levaria 
ao local do acampamento.

O almoço foi no parque de me-
rendas da Freixianda, onde permane-
cemos tempo suficiente para poder 
recarregar energias para continuar o 
nosso caminho. Por volta das 16 ho-
ras, chegamos ao Agroal, onde fomos 
visitar a piscina e lanchar para ganhar 
força para montar a tenda. Chegados 
ao nosso local de acampamento, mon-
tamos a tenda, arrumamos as coisas 
necessárias e, enquanto se esperava 
pelo jantar, fizemos vários jogos. De-
pois de jantar fez-se uma fogueira à 
volta da qual cantamos. E assim ter-
minou o primeiro dia. 

O segundo dia começou bem cedo, 
tomamos o pequeno-almoço e arru-
mamos as nossas coisas para poder 
ir à missa e assim terminar a nossa 
atividade.

EXPLORADORES

Os exploradores (10 aos 14 anos) 
andam a preparar actividades de an-
gariação de fundos para um fim-de-
semana que decorrerá em Julho, em 
Braga. Para além disso, participamos 
em novembro na atividade de guias; 
em janeiro tivemos uma atividade em 
Pombal, onde fomos muito bem recebi-
dos pelos escuteiros de lá que nos ce-
deram a sua sede para pernoitarmos.

E vivemos um fim-de-semana tra-
balhando para alcançar o objetivo a 
que nos tínhamos proposto, ultrapas-

DIA DO FUNDADOR
Decorreu em Leiria no passado dia 

01/03/2020, a comemoração do dia 
do Fundador do Escutismo: Baden 
Powell. Foram cerca de 2.000 escutei-
ros de toda a região Leiria-Fátima que 
festejaram a data, sob o tema relacio-
nado com a Rainha Santa Isabel: "São 
rosas BP…são rosas".

Mesmo com a ameaça de chuva, a 
missa foi celebrada no estádio de fu-
tebol de Leiria sendo presidida pelo Sr. 
Bispo D. António Marto, e depois de um 
almoço "meio" a correr, procedeu-se 
aos jogos espalhados pela cidade, quer 
para os escuteiros, quer para os pais.

Num ambiente de festa (pelos 60 
anos que celebrava o Agrupamento 
anfitrião 127-Sé), os jogos decorreram 
em bom ritmo até às 16h. No final das 
avaliações dos jogos, que eram dife-
rentes para todas as secções, ficámos 
a saber que tivemos uma patrulha de 
exploradores do nosso Agrupamento 
1263-Ribeira do Fárrio que ficou em 1º 
lugar num dos percursos dos jogos…
Parabéns!!! 

LOBITOS

Esta atividade surgiu já depois dos 
nossos escuteiros terem vivido muitas 
outras aventuras desde que começou 
o nosso ano escutista em Outubro.

Os lobitos (6 aos 10 anos) neste 
momento não andam a preparar nada, 
mas nos dias 22 e 23 de fevereiro re-
alizaram a sua atividade de carnaval, 
que consistiu em acampar no parque 
aventura do Agroal. É de salientar que 
a dia 22 de fevereiro se comemora o
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NOTÍCIAS DOS ESCUTEIROS

FESTA DE SANTO ANTÓNIO
A paróquia da Ribeira do Fárrio, no último fim-de-semana de Janeiro, esteve em festa. E 

fê-lo porque não era possível deixar passar em claro semelhante data, na sequência, aliás, do 
que acontece desde há muitos séculos, com todos aqueles que nos precederam na fé e na 
vida da nossa Paróquia, em honra do Padroeiro, Santo António.

A dinâmica da festa decorreu dentro do padrão já tão bem conhecido de todos: o sábado 
contou com jantar e animação coube ao Grupo PA3 ; o domingo, considerado sempre o dia 
mais importante do festejo, contou com a recolha de andores ao ritmo dos gaiteiros “Os Ca-
prichosos”, seguindo-se a missa e tradicional procissão. Após um almoço bem participado, 
“Os Camponeses”, rancho da terra, abrilhantaram a tarde juntamente com o Grupo de concer-
tinas “Amigos da Gandaia”.

A paróquia agradece a todos quantos acolheram o desafio deste espírito festivo e ajuda-
ram a promover mais um momento de convívio.



Séniores
depois de uma eliminatória difícil contra o Cd os Patos, em que o GRudeR perdeu o primeiro 

jogo (em casa) por 5-6 e ganhou o segundo nas grandes penalidades por 2-4, a equipa sénior 
apurou-se para a final da Taça Distrital de Futsal, a qual irá disputar conta o Acr Carvalhos Figuei-
redo, no próximo dia 25 de abril, em hora e local a designar. 

Quanto ao Campeonato Distrital de Futsal, na 13.º jornada e a cinco jornadas do fim, a equipa 
encontra-se classificada em 3.º lugar, com 24  pontos e menos um jogo que o 1.º classificado.  Ainda é possível alcançar 
o 1.º lugar, dependendo apenas de si própria para o conseguir.

Juvenis
Já terminou o Campeonato Distrital de 

Futsal deste escalão,  o qual foi disputado 
em duas séries, num total de onze equipas. 

depois de na 1.ª fase do campeonato a 
equipa se ter classificado em 1.º lugar da 
série A, na fase de Apuramento de Classi-
ficação Final do 1.º ao 4.º lugar as coisas 
não correram tão bem e a equipa ficou-se 
pelo 4.º lugar. 

Quanto à Taça Distrital Futsal a equipa 
foi eliminada da prova pelo Cd os Patos, 
tendo perdido o 1.º jogo da eliminatória na 
“casa” do adversário por 3-2 e empatado 
o 2.º em casa por 3-3, não sendo este re-
sultado suficiente para seguir em frente na 
competição. 

Infantis
A equipa de infantis terminou a 1.ª fase 

do campeonato em 4.º lugar da série B com 
um total de 24 pontos. Com este resultado 
a equipa ficou apurada para a fase de Apu-
ramento de Classificação Final do 5.º ao 8.º 
classificado, que já está a decorrer encon-
trando-se a equipa atualmente em 2.º lugar 
que partilha com o Vitória de santarém “A”.

Benjamins
A disputar atualmente a fase de Apura-

mento de Classificação Final do 1.º ao 6.º 
classificado e decorridas já sete jornadas, a 
equipa de Benjamins ocupa o 3.º lugar da 
tabela classificativa, com os mesmos pon-
tos do Vitória de santarém “A” e a 3 pontos 
do 1.º classificado.
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 GRUDER – Secção de Futsal 
Seniores 
Depois de uma eliminatória dificil contra o 
CD Os Patos, em que o GRUDER perdeu 
o primeiro jogo (em casa) por 5-6 e 
 ganhou o segundo nas grandes 
penalidades por 2-4, a equipa Sénior 
apurou-se para a final da Taça Distrital de 
Futsal, a qual irá disputar conta o Acr 
Carvalhos Figueiredo, no próximo dia 25 
de abril, em hora e local a designar.  
Quanto ao Campeonato Distrital de Futsal, 
na 13º jornada e a cinco jornadas do fim, a 
equipa encontra-se classificada em 3º 
lugar, com 24  pontos e menos um jogo 
que o 1º classificado.  Ainda é possível 
alcançar o 1º lugar, dependendo apenas 
de si própria para o conseguir. 
Juvenis 
Já terminou o Campeonato Distrital de 
Futsal deste escalão,  o qual foi disputado 
em duas séries, num total de onze 
equipas.  
Depois de na 1.ª fase do campeonato a 
equipa se ter classificado em 1º lugar da 
Série A, na fase de Apuramento de 
Classificação Final do 1º ao 4º lugar as 
coisas não correram tão bem e a equipa 
ficou-se pelo 4º lugar.  
Quanto à Taça Distrital Futsal a equipa foi 
eliminada da prova pelo CD Os Patos, 
tendo perdido o 1º jogo da eliminatória na 
“casa” do adversário por 3-2 e empatado o 
2º em casa por 3-3, não sendo este 
resultado suficiente para seguir em frente 
na competição.  
Infantis 
A equipa de Infantis terminou a 1ª fase do campeonato em 4º lugar da série B com um total de 24 pontos. Com este 
resultado a equipa ficou apurada para a fase de Apuramento de Classificação Final do 5º ao 8º classificado, que já está a 
decorrer encontrando-se a equipa atualmente em 2º lugar que partilha com o Vitória de Santarém “A”. 
Benjamins 
A disputar atualmente a fase de Apuramento de Classificação Final do 1º ao 6º classificado e decorridas já sete jornadas, 
a equipa de Benjamins ocupa o 3º lugar da tabela classificativa, com os mesmos pontos do Vitória de Santarém “A” e a 3 
pontos do 1º classificado. 
. 
Próximos jogos em casa (Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda): 

SENIORES INFANTIS 
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 

08.03.2020 – 15h00 – Gruder x CR Casal Grilo 
29.03.2020 – 15h00 – Gruder x Benavente 
Futsal 

 
BENJAMINS 

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!!! 
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O renovado Mercado do Peixe 

A inauguração de um espaço polivalente 

Após um ano de encerramento ao público, a União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais inaugurou, 
a 16 de Fevereiro, o Mercado do Peixe, depois de uma série de obras de requalificação que há muito eram esperadas, não 
só pela urgência em efectuar uma remodelação profunda num espaço que já não apresentava condições de segurança, 
mas também pelas necessidades básicas que eram sentidas por todos os que ali comercializam os seus produtos na feira 
semanal que acontece todas as segundas-feiras. 

O investimento rondou os 400 mil euros, tendo o Turismo de Portugal financiado 300 mil, o Município de Ourém 70.396.42 
euros e, o valor restante coube ao cofre da União das Freguesias.  

Este espaço, com mais de oito décadas de utilização pela população local, está equipado com mais de três dezenas de 
bancadas, sendo que quatro delas se destinam à venda de peixe enquanto as restantes servirão para vender produtos 
locais ou outros. As pessoas com mobilidade reduzida têm acesso facilitado e as casas de banho são, agora, uma realidade. 

Mas este investimento, que em muito suscitou dúvidas, não se destina apenas a servir a população no segundo dia da 
semana. Efectivamente, o Mercado do Peixe será um espaço multiusos, palco de vários eventos e espectáculos culturais. 
E em frente ao mercado foi colocada uma ilha ecológica e um TOMI, uma plataforma inteligente que aproxima a vila das 
pessoas que ali vivem ou visitem a Freixianda.  

Como afirma Abílio Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia: “Temos vindo a verificar um aumento gradual do turismo 
no nosso território e com a reabertura do Mercado vai ser possível aos nossos produtores e comerciantes, mostrar e vender 
o que de melhor se produz nas nossas freguesias! Pretendemos dinamizar a nossa economia, alavancar o emprego local, 
fixar mais população e, consequentemente aumentar a receita noutras áreas de negócio já existentes. Tudo isto será, sem 
dúvida, uma grande mais-valia para todos nós e para a divulgação dos nossos produtos e serviços”. 

No dia da inauguração, que contou com a animação do Klino & Amigos, para além de toda a população, foram convidadas 
algumas entidades tais como o Presidente do Município de Ourém, Luís Albuquerque, o Presidente da Assembleia 
Municipal de Ourém, João Moura, e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. 

Nos discursos proferidos, foi recordada a importância desta requalificação e teceram-se elogios aos que acreditaram que 
esta obra, mais do que um sonho, seria uma realidade. Ressalve-se a visão do antigo autarca e agora vereador Rui Vital, 
que acreditou “na possibilidade de encontrar financiamento externo” para o Mercado do Peixe.  

Este projecto deverá ser motivo de orgulho para quem vive nesta União de Freguesias, ou para quem dela descende, pois 
através dele promoveu-se um dos cantinhos a norte do concelho. A comprová-lo estão os vídeos promocionais da União, 
o site e até uma app de telemóvel.  
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SENIORES 
POS JGS V E D GM GS PTS 

1   Casa Benfica Golegã 10 9 0 1 60 28 27 
2   Acr Carvalhos Figueiredo 11 9 0 2 58 19 27 
3   Gd Ribeira Fárrio 10 8 0 2 40 22 24 
4   Cd Os Patos 11 6 0 5 64 50 18 
5   Cad Coruche 12 5 0 7 31 33 15 
6   Gdr Carvoeiro 11 4 0 7 31 44 12 
7   Vitória Santarém 12 3 2 7 37 60 11 
8   Gf Empregado Comércio 11 3 1 7 32 63 10 
9   Cdsc Cercal - Vale Ninho 12 1 1 10 27 61 4 

JUVENIS (Ap. 1º ao 4º Classificado) 
POS JGS V E D GM GS PTS 

1   Vitória Santarém 6 5 0 1 42 20 15 
2   Andebol S. Vicentense “A” 6 4 0 2 26 29 12 
3   CD Os Patos 6 2 0 4 24 34 6 
4   Gd Ribeira Fárrio 6 1 0 5 18 27 3 

INFANTIS (Ap. 5º ao 8º Classificado) 
POS JGS V E D GM GS PTS 

1   Cr Casal Grilo 3 3 0 0 15 8 9 
2   Benavente Futsal Clube 2 1 0 1 12 4 3 
2   Gd Ribeira Fárrio 2 1 0 1 14 6 3 
4   Vitória Santarém “A” 3 0 0 3 5 28 0 

BENJAMINS (Ap. 1º ao 6º Classificado) 
POS JGS V E D GM GS PTS 

1   Almeirim Futsal 7 5 0 2 37 17 15 
2   Vitória Santarém “A” 7 3 3 1 27 16 12 
3   Gd Ribeira Fárrio 7 4 0 3 28 32 12 
4   Cad Coruche 7 3 3 1 18 12 12 
5   Laranja Mecânica Futsal 7 1 2 4 20 24 5 
6   Cr Casal Grilo 7 1 0 6 21 50 3 

BAPTIZADO 
Recebeu o baptismo no dia 15 de Fevereiro, João Francisco Costa Bento, filho de Marco António 
Lopes Bento e Ana Rita Pereira Costa Bento. Foram padrinhos Paulo Alexandre Lopes Bento e 
Sandrina Pereira Oliveira. 
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 GRUDER – Secção de Futsal 
Seniores 
Depois de uma eliminatória dificil contra o 
CD Os Patos, em que o GRUDER perdeu 
o primeiro jogo (em casa) por 5-6 e 
 ganhou o segundo nas grandes 
penalidades por 2-4, a equipa Sénior 
apurou-se para a final da Taça Distrital de 
Futsal, a qual irá disputar conta o Acr 
Carvalhos Figueiredo, no próximo dia 25 
de abril, em hora e local a designar.  
Quanto ao Campeonato Distrital de Futsal, 
na 13º jornada e a cinco jornadas do fim, a 
equipa encontra-se classificada em 3º 
lugar, com 24  pontos e menos um jogo 
que o 1º classificado.  Ainda é possível 
alcançar o 1º lugar, dependendo apenas 
de si própria para o conseguir. 
Juvenis 
Já terminou o Campeonato Distrital de 
Futsal deste escalão,  o qual foi disputado 
em duas séries, num total de onze 
equipas.  
Depois de na 1.ª fase do campeonato a 
equipa se ter classificado em 1º lugar da 
Série A, na fase de Apuramento de 
Classificação Final do 1º ao 4º lugar as 
coisas não correram tão bem e a equipa 
ficou-se pelo 4º lugar.  
Quanto à Taça Distrital Futsal a equipa foi 
eliminada da prova pelo CD Os Patos, 
tendo perdido o 1º jogo da eliminatória na 
“casa” do adversário por 3-2 e empatado o 
2º em casa por 3-3, não sendo este 
resultado suficiente para seguir em frente 
na competição.  
Infantis 
A equipa de Infantis terminou a 1ª fase do campeonato em 4º lugar da série B com um total de 24 pontos. Com este 
resultado a equipa ficou apurada para a fase de Apuramento de Classificação Final do 5º ao 8º classificado, que já está a 
decorrer encontrando-se a equipa atualmente em 2º lugar que partilha com o Vitória de Santarém “A”. 
Benjamins 
A disputar atualmente a fase de Apuramento de Classificação Final do 1º ao 6º classificado e decorridas já sete jornadas, 
a equipa de Benjamins ocupa o 3º lugar da tabela classificativa, com os mesmos pontos do Vitória de Santarém “A” e a 3 
pontos do 1º classificado. 
. 
Próximos jogos em casa (Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda): 

SENIORES INFANTIS 
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 

08.03.2020 – 15h00 – Gruder x CR Casal Grilo 
29.03.2020 – 15h00 – Gruder x Benavente 
Futsal 

 
BENJAMINS 

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!!! 
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A inauguração de um espaço polivalente 

Após um ano de encerramento ao público, a União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais inaugurou, 
a 16 de Fevereiro, o Mercado do Peixe, depois de uma série de obras de requalificação que há muito eram esperadas, não 
só pela urgência em efectuar uma remodelação profunda num espaço que já não apresentava condições de segurança, 
mas também pelas necessidades básicas que eram sentidas por todos os que ali comercializam os seus produtos na feira 
semanal que acontece todas as segundas-feiras. 

O investimento rondou os 400 mil euros, tendo o Turismo de Portugal financiado 300 mil, o Município de Ourém 70.396.42 
euros e, o valor restante coube ao cofre da União das Freguesias.  

Este espaço, com mais de oito décadas de utilização pela população local, está equipado com mais de três dezenas de 
bancadas, sendo que quatro delas se destinam à venda de peixe enquanto as restantes servirão para vender produtos 
locais ou outros. As pessoas com mobilidade reduzida têm acesso facilitado e as casas de banho são, agora, uma realidade. 

Mas este investimento, que em muito suscitou dúvidas, não se destina apenas a servir a população no segundo dia da 
semana. Efectivamente, o Mercado do Peixe será um espaço multiusos, palco de vários eventos e espectáculos culturais. 
E em frente ao mercado foi colocada uma ilha ecológica e um TOMI, uma plataforma inteligente que aproxima a vila das 
pessoas que ali vivem ou visitem a Freixianda.  

Como afirma Abílio Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia: “Temos vindo a verificar um aumento gradual do turismo 
no nosso território e com a reabertura do Mercado vai ser possível aos nossos produtores e comerciantes, mostrar e vender 
o que de melhor se produz nas nossas freguesias! Pretendemos dinamizar a nossa economia, alavancar o emprego local, 
fixar mais população e, consequentemente aumentar a receita noutras áreas de negócio já existentes. Tudo isto será, sem 
dúvida, uma grande mais-valia para todos nós e para a divulgação dos nossos produtos e serviços”. 

No dia da inauguração, que contou com a animação do Klino & Amigos, para além de toda a população, foram convidadas 
algumas entidades tais como o Presidente do Município de Ourém, Luís Albuquerque, o Presidente da Assembleia 
Municipal de Ourém, João Moura, e o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo. 

Nos discursos proferidos, foi recordada a importância desta requalificação e teceram-se elogios aos que acreditaram que 
esta obra, mais do que um sonho, seria uma realidade. Ressalve-se a visão do antigo autarca e agora vereador Rui Vital, 
que acreditou “na possibilidade de encontrar financiamento externo” para o Mercado do Peixe.  

Este projecto deverá ser motivo de orgulho para quem vive nesta União de Freguesias, ou para quem dela descende, pois 
através dele promoveu-se um dos cantinhos a norte do concelho. A comprová-lo estão os vídeos promocionais da União, 
o site e até uma app de telemóvel.  
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SENIORES 
POS JGS V E D GM GS PTS 

1   Casa Benfica Golegã 10 9 0 1 60 28 27 
2   Acr Carvalhos Figueiredo 11 9 0 2 58 19 27 
3   Gd Ribeira Fárrio 10 8 0 2 40 22 24 
4   Cd Os Patos 11 6 0 5 64 50 18 
5   Cad Coruche 12 5 0 7 31 33 15 
6   Gdr Carvoeiro 11 4 0 7 31 44 12 
7   Vitória Santarém 12 3 2 7 37 60 11 
8   Gf Empregado Comércio 11 3 1 7 32 63 10 
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1   Vitória Santarém 6 5 0 1 42 20 15 
2   Andebol S. Vicentense “A” 6 4 0 2 26 29 12 
3   CD Os Patos 6 2 0 4 24 34 6 
4   Gd Ribeira Fárrio 6 1 0 5 18 27 3 
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1   Cr Casal Grilo 3 3 0 0 15 8 9 
2   Benavente Futsal Clube 2 1 0 1 12 4 3 
2   Gd Ribeira Fárrio 2 1 0 1 14 6 3 
4   Vitória Santarém “A” 3 0 0 3 5 28 0 
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POS JGS V E D GM GS PTS 

1   Almeirim Futsal 7 5 0 2 37 17 15 
2   Vitória Santarém “A” 7 3 3 1 27 16 12 
3   Gd Ribeira Fárrio 7 4 0 3 28 32 12 
4   Cad Coruche 7 3 3 1 18 12 12 
5   Laranja Mecânica Futsal 7 1 2 4 20 24 5 
6   Cr Casal Grilo 7 1 0 6 21 50 3 

BAPTIZADO 
Recebeu o baptismo no dia 15 de Fevereiro, João Francisco Costa Bento, filho de Marco António 
Lopes Bento e Ana Rita Pereira Costa Bento. Foram padrinhos Paulo Alexandre Lopes Bento e 
Sandrina Pereira Oliveira. 

 

GRUDER - SECÇÃO DE FUTSAL
por Sandra Oliveira

No intervalo e final dos jogos
há serviço de bar. Venha apoiar as nossas equipas!!!

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã
Obs: o calendário de jogos pode sofrer alterações

Próximos jogos em casa (Pavilhão Gimnodesportivo de Freixianda):



Cumprindo a tradição, a abrir o desfile, apresentou-se o car-
ro elaborado pelos elementos da associação de Pais e encarre-
gados de Educação. O seu tema foi a reciclagem. Nas laterais 
eram visíveis várias mensagens alusivas ao tema.

Como é também já tradicional, para além dos alunos do Cen-
tro Escolar, o desfile foi, uma vez mais, enriquecido com a par-
ticipação do Centro Social Paroquial de Freixianda, que se fez 
representar pelas Crianças da Creche que foram disfarçadas de 
“ESPANTALHOS BRINCALHÕES”. 

Todos os alunos do Pré-Escolar foram disfarçados de “PA-
LHAÇOS”;

O júri foi constituído por um grupo de personalidades que 
graciosamente aceitaram colaborar na apreciação e classifica-
ção dos vários grupos. Eram eles: o Reverendo Padre Joaquim 
Baptista; o Vereador da Câmara Municipal de Ourém, Sr. Rui 
Vital; o  Sr. Abílio Rodrigues, Presidente da Junta da União de 
Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais acom-
panhado pelo Sr. Paulo Nunes e a Presidente da Direcção da 
Associação de pais D. Marta Abreu. A apresentação esteve a 
cargo do Sr. Jorge Santos, membro do executivo da Junta de 
Freguesia. Uma vez mais, este evento foi resultado de uma par-
ceria entre o Agrupamento de Escolas de Ourém, a Associação 
de Pais e Encarregados de Educação e Junta de Freguesia. Ter-
minada a votação foram apurados os seguintes resultados:

Grupo mais criativo - Turma 7º FB;
Grupo mais organizado - Turma 6º FB;
Grupo mais animado - Turma FR 03;
Grupo mais colorido - Turmas JI FR 01 e 02;
Os dois prémios especiais do júri foram atribuídos à Creche 

e às turmas JI FR 03 e 04. 
Os justos vencedores da classificação geral deste desfile 

foram os alunos da turma do 5º FA, “JOGO DE FUTEBOL”, em 
execuo com a turma do 6º FB que se mascararam de “MATE-
RIAIS ARTISTICOS”. O seu prémio será um fim-de-semana radi-
cal passado num parque onde ficarão acampados. 

Para o ano cá estaremos… 

Foi neste espírito que, no dia 24 de Fevereiro, o 
Rancho “Os Camponeses” promoveu mais um baile 
para comemorar a quadra carnavalesca. 

O salão de festas do Fárrio esteve ao rubro ao som 
do Manuel Braz e foram muitos os que aceitaram o 
desafio de se mascararem e participarem no concurso 
que distinguia os três melhores mascarados e, ainda, 
o maior grupo. 

1.º Prémio: “Fim do mundo sem cuecas” 
2.º Prémio: “Eletrocoitados”
3.º Prémio: “Moooorangos”
Prémio de maior grupo: “Fim do mundo sem cue-

cas”

“Os Camponeses” agradecem o apoio e a presença 
de todos neste evento que já tem longa tradição na 
noite de segunda-feira de Carnaval.
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“Porque é Carnaval ié ié ié
Toca a divertir ié ié ié”

DESFILE DE CARNAvAL 2020
por Humberto Piedade

Os alunos do 1º Ciclo
apresentaram: 
- MOÍNHOS DE VENTO
- PATOS
- PINGUINS
- GIRAFAS
- MARINHEIROS

Os alunos do 2º e 3º ciclos
apresentaram:
- JOGO DE FUTEBOL
- ASTRONAUTAS
- MATERIAIS ARTISTICOS
- LOS MEXICANOS LOCOS
- UNIVERSO
- CIGANOS
- GUNÃO
- FORA DA LEI



Manuel Costa
N 21.10.1926 - F 17.01.2020

A família agradece a todos os que 
o acompanharam até à sua última mo-
rada e que lhe prestaram uma última 
homenagem.
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u Faleceu, no dia 23 janeiro, 
Maria Marques, de 89 anos, do 
Lugar das Parcerias; 
u Faleceu, no dia 03 feverei-

ro, Maria Gonçalves Inácio, de 
78 anos, do lugar de Lagoa Sta. 
Catarina;
u Faleceu, no dia 02 janei-

ro, Amâncio Marques Ferrei-
ra, de 85 anos, do lugar dos 
Abades;
u Faleceu, no dia 12 janeiro, 

Maria da Assunção Correia 
de Almeida, de 71 anos, do lu-
gar da Lagoa do Grou;
u Faleceu, no dia 17 janeiro, 

Maria Pereira Marques, de 80 
anos, do lugar da Cumeada;
u Faleceu, no dia 31 janei-

ro, Maria da Purificação, de 90 
anos, do lugar do Arieiro – Aba-
des;
u Faleceu, no dia 03 feverei-

ro, Manuel Cruz de Oliveira, 
de 83 anos, do lugar da Rama-
lheira; 
u Faleceu, no dia 10 feverei-

ro, Celeste da Assunção Mor-
gado, de 92 anos, de Lisboa;
u Faleceu, no dia 09 feverei-

ro, Abílio de Jesus Marques, 
de 73 anos, do lugar da Rama-
lheira;
u Faleceu, no dia 14 feve-

reiro, Arminda de Jesus Gon-
çalves, de 83 anos, do lugar do 
Casal sobreira;
u Faleceu, no dia 21 feverei-

ro, Maria Domicilia de Jesus 
Gil Vital, de 72 anos, do lugar 
dos Besteiros.

Maria Fernanda Tunes Eufrásio Mateus
N 14.09.1943 – F 06.02.2020

À memória da Fernanda

A morte não é nada. 
Apenas uma passagem para o outro lado do caminho.

Eu sou eu, vocês são vocês.
O que era para vocês, continuarei a sê-lo.

Dêem-me o nome que sempre me deram, Fernanda! 
Falem comigo como sempre fizeram.

Vocês continuam a viver no mundo das criaturas, 
eu vivo, agora, no mundo do Criador. 

Não assumam um tom solene ou triste, 
continuem a rir com o que vos fazia rir.

Rezem, sorriam, pensem em mim.
Rezem por mim.

Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, 
sem ênfase de nenhum tipo: a Fernanda!
Sem nenhum traço de sombra ou tristeza.

A vida significa tudo o que sempre significou.
O fio não foi cortado.

Por que deixaria de estar longe dos vossos pensamentos, 
agora que estou, apenas, fora da vossa vista?

Não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho...
Vós que aí ficastes, segui em frente...

A vida continua, linda e bela como sempre.

Santo Agostinho

ÓBITOS
RIBEIRA DO FÁRRIO FORMIGAIS

FREIXIANDA

u Faleceu, no dia 05 de ja-
neiro, António da Graça, de 
105 anos, do lugar do Porto 
Velho.

Joaquina Pereira
N 27.07.1923
F 22.01.2020

Natural do lu-
gar da Ladeira do 
Fárrio, viúva de Ma-
nuel Marques Bilrei-
ro, mãe de 6 filhos 
e avó de 15 netos, 
1 falecido, e 15 bis-
netos. 

A família agra-
dece ao Centro 
social da Ribeira 
do Fárrio, à sua Di-
reção, equipa téc-
nica, funcionários, 
colaboradores e 
restantes utentes, o 
apoio prestado à d. 
Joaquina Pereira, 
durante os 16 anos 
em que foi utente 
do lar. 

Agradece ainda 
a todas as pessoas 
que, ao longo des-
ses anos, a visita-
ram e que a acom-
panharam até à sua 
última morada.

 
O Nosso Muito 

obrigado!!

BAPTIZADO
Recebeu o baptismo no dia 15 de Feverei-

ro, João Francisco Costa Bento, filho de Marco 
António Lopes Bento e Ana Rita Pereira Costa 
Bento. Foram padrinhos Paulo Alexandre Lo-
pes Bento e Sandrina Pereira Oliveira.



No último mês, assistimos a notícias sobre este novo surto, considerado pandemia, os noticiários abrem 
diariamente com notícias, colocando títulos sobre mais uma dezena de mortes. No entanto, estaremos nós 
devidamente informados sobre esta doença? Este artigo tem o intuito de esclarecer algumas dúvidas da po-
pulação em geral, com uma linguagem simplista e acessível aos demais. 

O que é o Coronavírus? 
O nome atribuído pela OMS (Organização Mundial de Saúde) foi COVID-19. Este vírus pode causar infeção respirató-

ria grave como a pneumonia. Foi identificado em Wuhan, na China, no final de 2019, tendo atualmente sido confirmado 
em outros países da Europa, Ásia, África e EUA. Estes vírus provocam infeções respiratórias semelhantes a uma gripe, 
podendo esta evoluir para uma doença mais grave como a pneumonia.

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

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
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote CORONAVIRUS

O tratamento!
Não existe tratamento específico para esta infecção, 

sendo apenas dirigido para o tratamento dos sinais e sin-
tomas. Neste tipo de infecções, o tratamento por antibi-
ótico não resulta, pois é uma doença provocada por um 
vírus. 

Medidas preventivas que devemos adotar:
- Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, utilizar 

sempre lenço de papel ou o braço, nunca as mãos, e pos-
teriormente deitar o lenço de papel no lixo e lavar sempre 
as mãos. 

- Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou 
com solução desinfetante;

- Relativamente ao uso de máscara, esta apenas deverá 
ser utilizada por pessoas com sintomas e suspeitas de te-
rem contactado com o vírus, bem como por pessoas que 
prestem cuidados a eventuais suspeitas de infeções por 
coronavírus. 

Recomendações da DGS: 
- Caso alguém esteja doente deverá ficar em casa;
- Ensinar os alunos a lavar as mãos com água e sabão;
- evitar partilhar comida e outros bens pessoais; 
- Caso alguém tenha tosse, febre ou falta de ar deve ligar 
  para o SNS24 (808242424) antes de se dirigir
  ao hospital.

Será este coronavírus igual a outros vírus? 
A resposta é: não. embora ainda seja um vírus desco-

nhecido, sabe-se que é diferente de todos os outros. No en-
tanto, existem semelhanças ao vírus SARS (síndrome respi-
ratória aguda grave). São necessários alguns estudos para 
conhecer este vírus mais detalhadamente, encontrando-se 
a comunidade científica a reunir esforços para encontrar 
uma vacina que combata este tipo de doença. 

Sinais e sintomas?
estes sintomas são semelhantes aos de uma gripe: 
- Febre;
- Tosse;
- Falta de ar;
- Cansaço. 
Nas situações mais graves, pode evoluir para pneumo-

nia grave com insuficiência respiratória aguda, falência re-
nal e consequentemente, poderá levar à morte. O período 
de incubação, de acordo com as informações difundidas,  
ocorre entre os 2 a 14 dias após o contacto com o vírus. 

As principais vias de transmissão são gotículas respira-
tórias, contato com secreções infetadas, e aerossóis em al-
guns procedimentos terapêuticos que os produzem, como 
nebulizações. Assim, a transmissão faz-se de pessoa para 
pessoa. Contudo, segundo a OMS, não há evidência de 
transmissão por animais domésticos como gatos, cães que 
possam eventualmente estar infetados com o vírus.
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Diz a bíblia que Balaão tinha uma burra. Uma burra muito inteli-
gente, capaz de falar, de contemplar, em visões, o anjo do Senhor e, 
até, de o fintar: se ele lhe aparecia à frente, de espada desembainhada, 
ela desviava-se do caminho, metendo pelo meio dos campos; quando 
o anjo se lhe prantava diante, num carreiro entre dois muros, encos-
tava-se a um dos lados, e conseguia esgueirar-se; se ele aparecia em 
caminho tão estreito, que não permitia escapar nem por um lado nem 
pelo outro, então a burra avançava, acoitada atrás do dono.

A burra da avó Zezinha não falava, nem tinha visões celestes, mas 
também era muito esperta: ajeitava a cabeça para lhe pormos o ca-
bresto, abria a porta do curral com o focinho, ornejava ao aproximar-
se a hora de a levarmos a beber, corria os cães a coice e à cabeçada, 
lambia-nos a cara sempre que lhe dávamos uma guloseima, espoja-
va-se quando não lhe apetecia suportar ninguém sobre o dorso, e, 
por mais que lhe vendassem os olhos, não caía no logro de cirandar 
sozinha, atrelada ao engenho, parando se não andássemos atrás dela 
com uma vergasta na mão.

Quando foi comprada, começou por deixar toda a gente na dúvi-
da: estava ou não estava prenha? A nossa ignorância sobre o tempo 
de duração do período de gestação da raça asinina, levava-nos a atri-
buir a rotundidade do ventre a outras causas. Cansados de esperar, 
já lhe chamávamos a burra imparível. Até que, passado um ano, ela 
nos presenteou com um filhote, a coisa mais fofa e traquina que eu 
vira até então. Cabriolava à volta da mãe, equilibrando-se a custo nas 
patas e reclamando, sôfrego, a sua dose de leite.

Montados no burrico, com uma cana a servir de lança e um funil 
enfiado na cabeça, a fingir de elmo, lá nos embrenhávamos no com-
bate às bruxas e duendes que povoavam a nossa imaginação.   

“A burra da avó Zezinha”
Por José Eufrázio


