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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

Dezembro. Quando, para nós, o mês era todo ele Natal e planos para 
2020, no outro lado do mundo, em Wuhan, na China, as atenções que 
também deveriam estar centradas na preparação do Novo Ano Chinês, 
estavam antes focadas numa tal doença infecciosa causada por um 
novo coronavírus. E, no último dia do nosso ano, eis anunciados, na-
quele sítio, ainda lá longe, os primeiros casos comprovados da enfer-
midade. A forma de contágio já se sabia rápida, bastava inspirar o vírus 
proveniente de uma pessoa portadora ou mesmo apenas tocar numa 
superfície contaminada e, depois, na boca, nariz ou olhos.

Em meados de Janeiro, a Covid 19 é confirmada fora da China e 
teme-se o pior cenário: uma pandemia. A partir daqui, é esperar pelo 
efeito dominó.

Fevereiro é parco em dias, mas forte no alastramento da doença. A 
Europa é fortemente afectada e a comunicação social faz o seu papel: 
diariamente confronta-nos com números infinitos de doentes e mortos 
e hospitais à beira da ruptura. E histórias que não queremos nossas.

Entretanto, marcava o calendário o dia 2 de Março, quando foram 
reportados os dois primeiros casos de testes positivos à Covid em Por-
tugal. Depois deste dia, começou a ser habitual o boletim epidemiológi-
co apresentado diariamente pelo Ministério da Saúde e DGS. Números 
sempre a crescer e a realidade das curvas, de um pico que não se sabia 
bem para quando.

Na verdade, nada era certo com esta doença num mundo despreve-
nido. Há um medo que começa a assolar, medo este confirmado com 
o fecho de escolas, cancelamento de eventos, suspensão de missas, 
catequese e outros tipos de culto.

Foi neste contexto que o jornal Ribeira Verde, edição de Janeiro/Fevereiro, ainda a cheirar a fresco, ficou impossibi-
litado de ser vendido e o próximo, Março/Abril, com todo o confinamento imposto e planos de contingência em acção, 
suprimido. Vivendo o nosso jornal maioritariamente dos acontecimentos da Freguesia e da Paróquia, ainda que ademais 
histórias, a tinta correria em vão. 

Assim, de forma a compensar o vazio provocado por este tempo adverso, a presente edição assume-se única no nú-
mero de páginas e ainda mais rica no seu conteúdo. Abordará maioritariamente o assunto Covid 19 e a forma como, na 
nossa terra, até hoje, foi vivida esta realidade. Será uma espécie de “cápsula do tempo” que ficará assim registada nos 
arquivos da nossa história. Porque um dia já não nos lembraremos. Oxalá. 
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ExprEssõEs dE Fé E dE EspErança
Invisível e silenciosa. Assim se caracteriza, sinteticamente, a doença do 

século que causou, e está a causar, o caos no Mundo. 
Quando, “do alto da nossa sabedoria”, tínhamos como garantidas as roti-

nas, os planos, o controlo da vida, em poucos dias fomos obrigados a mudar 
comportamentos e a responsabilidade no que diz respeito à preservação da 
nossa saúde, mas também da do outro. 

Abraçar, beijar, cumprimentar com um aperto de mão passaram a ser ges-
tos perigosos e a de todo evitar. Um simples toque podia desencadear uma 
queda num precipício cuja profundidade era desconhecida. Surgiram, assim, 
as cotoveladas carinhosas ou o embate cuidadoso de pés, agora instituídos 
como cumprimento social. 

Não houve grande tempo de preparação para o combate. Em defesa da 
vida humana, a primeira estratégia foi o confinamento. Só mantendo a maior parte das pessoas em casa é que podia 
delinear-se um estratagema que permitisse ganhar tempo e evitar contágios. O Sistema Nacional de Saúde não se queria 
a colapsar como numa Itália ou numa Espanha aqui ao lado. 

Assim, foi feito o pedido para que se ficasse em casa. Com as escolas fechadas, as empresas em teletrabalho, outras 
falidas ou em lay off, os eventos cancelados, restaurantes, cafés e centros comerciais encerrados ou a verem limitadas 
as suas lotações, o culto suspenso, não havia grandes motivos para sair das quatro paredes que nos protegiam. 

Contudo, ainda que o Mundo tivesse mudado, não havia parado. E a necessidade obrigou a que outros continuassem 
a sair de casa para, essencialmente, trabalhar. Houve sectores que nunca poderiam ser interrompidos pelo bem comum e 
pelo bem da economia. Enquanto meio mundo se barricava em casa pela protecção da sua saúde e da dos outros, outro 
tanto saía de casa pelos mesmos motivos. 

A vida reorganizou-se de tal forma que a família passou a ser novamente o centro de tudo. Não é que já não o devesse 
ser, mas as regras de confinamento vieram avivar memórias. Passou a haver tempo. Aquilo que muitas vezes nos queixá-
vamos que não tínhamos. Foi oportunidade única para se ser pai e mãe a tempo inteiro, filho, e todos os laços de sangue 
ou coração, vinte e quatro horas por dia, cuidando dos seus por completo quando somos uma sociedade dependente de 
instituições que o façam. De repente, é a partir de casa que tudo acontece. As aulas passam a ser dadas por computador 
e ou através da RTP Memória, a catequese a partir de um canal do Youtube, o teletrabalho passa a ser viável. O trabalho 
e a família, que nem sempre foram compatíveis, tornam-se agora cúmplices e simultâneos. 

Mergulhados neste novo contexto do quotidiano, adaptámo-nos, (re) descobrimos os valores das palavras resiliência 
e superação, acreditando que iria ficar tudo bem. As cores vivas do arco-íris atiravam-nos para esse propósito. Contudo, 
e porque há sempre o reverso da medalha, também tomámos nota das nossas fragilidades enquanto pais, filhos e traba-
lhadores, quando acusámos cansaço, stress, irritação, impotência.  

Esta pandemia colocou a algumas pessoas desafios maiores com os quais não foi ou não está a ser fácil de lidar. E 
não, não vai ficar tudo bem. Porque há pessoas deprimidas, desempregadas, a viverem numa crescente ansiedade, ape-
nas com a certeza de que o futuro se avizinha incerto e cabe-nos estar atentos.

Felizmente, até ao dia de hoje, a nossa freguesia foi poupada em casos positivos à Covid 19, mas as consequências e 
os riscos indirectos desta doença fizeram-se sentir desde o primeiro momento. De forma a registar testemunhos das mu-
danças ocorridas no quotidiano das nossas gentes, e para que as possamos recordar mais tarde, o jornal Ribeira Verde 
elaborou cinco questões e pediu, propositadamente, a algumas pessoas que respondessem, por considerar que ilustram 
a vida da nossa freguesia:

1. Que mudanças foram operadas na sua vida durante o isolamento social?
2. Qual o maior desafio deste isolamento?
3. Que preocupações o afectam neste tempo de pandemia?
4. Que lição extrair desta situação única?
5. Que mensagem deixa a outras pessoas na mesma situação?
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Iniciamos esta jornada com o Pre-
sidente da Junta, Sr. Abílio Rodrigues. 
A política de proximidade marcou, 
desde sempre, a relação do executivo 
com a sua freguesia. O novo corona-
vírus obrigou ao encerramento dos 
serviços e ao cancelamento de vários 
eventos. 

“Como, normalmente, sou bastante 
activo, as mudanças mais significati-
vas foram o facto de ter de ficar em 
casa, não ter a habitual agenda de ta-
refas inerentes ao cargo e, até mesmo, 
abdicar de algumas outras no âmbito 
pessoal. O maior desafio deste isola-
mento foi o de não poder ter contacto

com alguns familiares próximos e 
amigos. Preocupa-me o facto de ter-
mos uma população envelhecida e de 
risco na freguesia e que as medidas 
tomadas por nós, pelo município e até 
mesmo pelo poder central, não sejam 
suficientes.

O facto de termos vários lares na 
freguesia e o desemprego e a crise 
causada pela pandemia.

Preocupam-me as desigualda-
des sociais que se vão agravar ainda 
mais. E não sabermos quando vamos 
poder voltar a ter determinadas roti-
nas.

Acho que é uma grande lição que 
apanhou todos desprevenidos, uma

grande lição mesmo, e acredito que 
esta não será nem a primeira nem a 
última pandemia.

Acho que todos aprenderemos 
muito com tudo o que aconteceu e 
principalmente muitas nações que 
nunca estiveram preparadas para 
algo assim, que só vimos no cine-
ma ou olhando para a história, em 
1918. Ninguém pensou que, neste 
mundo moderno e conectado, onde 
todas as mortes são contadas nas re-
des sociais, isto fosse acontecer.

Mas isto é algo que parou todas as 
economias do mundo.

(continua na pág. seguinte)



“Estes dias motivaram mudanças 
em todas as dimensões da minha 
vida. Senti saudades de estar com a 
família, com os amigos.

Senti falta da presença dos pa-
roquianos no meu dia-a-dia. O mo-
mento de pandemia que vivemos veio 
dizer-nos como são importantes os 
afetos, os pequenos gestos, aqueles 
gestos que nós não sabíamos que nos 
faziam tanta falta.

Durante este tempo, fui pensando 
sobre as nossas certezas… acháva-
mos nós, do alto da nossa sabedoria, 
que tínhamos tudo controlado… o que 
não contávamos era que, quase de 
uma semana para a outra, estivés-
semos a viver aquele que será muito 
provavelmente um dos maiores acon-
tecimentos do século… para o melhor 
e para o pior. 

importa fazer, indo ao encontro dos 
mais frágeis, dos mais pobres.

Como lição a extrair desta situa-
ção, ouso referir quatro aspectos fun-
damentais, como lições, desafios para 
o pós-pandemia: primeiro, fomentar 
uma economia mais solidária; segun-
do, cultivar valores de solidariedade, 
de ajuda mútua, de defesa dos mais 
fracos; terceiro, promover a defesa in-
transigente da vida desde a sua con-
ceção até à morte natural; quarto, cul-
tivar um novo olhar sobre o planeta, 
construindo uma verdadeira ecologia 
humana, uma ecologia social.

Todos nós podemos aprender com 
este estado de emergência e pande-
mia a salvar o amor quando ele está 
frio e decidimos reacender a chama 
ao invés de apagá-la por completo. 

Quando elogiamos o riso sincero 
do outro e não deixamos de reparar 
nas pequenas atitudes diárias que es-
boçam carinho e amor.

Que tenhamos coragem e deter-
minação para transformar momentos 
difíceis em grandes desafios. Que se-
jamos mais solidários uns com os ou-
tros e que possamos aprender a olhar 
mais para o outro e menos para nós. 
Este é o desafio que deixo a todos.”
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Quanto tempo essa pandemia dure 
e os danos económicos que ela cau-
se às nações serão indicativos do que 
aprendemos e do que não aprende-
mos. Contudo, com a ajuda de Deus, 
esperamos que a ciência encontre 
uma cura com uma vacina.

(continuação da pág. anterior)

dentro das regras básicas emana-
das pela DGS, nomeadamente o uso 
de máscara, a lavagem das mãos e o 
distanciamento social. Temos que ter 
esperança num futuro melhor e que 
em breve vamos ultrapassar esta fase 
difícil”.

Avançamos, de seguida, com o testemunho do nosso Pároco, Padre David Barreirinhas. A Igreja teve um papel prepon-
derante no combate ao contágio desta doença. A Conferência Episcopal Portuguesa, a 13 de Março, suspendeu missas, 
catequese e outros actos de culto de forma a evitar a propagação da Covid 19.

O maior desafio deste isolamento 
foi, sem dúvida, a vivência da fé sem 
a dimensão comunitária. A impossi-
bilidade da celebração comunitária da 
Eucaristia constituiu uma realidade 
única, difícil, que procurei ultrapassar, 
de algum modo, com a transmissão 
através das redes sociais.

Esta foi uma páscoa diferente. 
Celebrar a Semana Santa e o Tempo 
Pascal em confinamento foi uma ex- 
periência verdadeiramente desafian-
te, que permitiu, no entanto, perceber 
uma grande capacidade de adapta-
ção das comunidades, que se concre-
tizou na constituição de uma equipa 
técnica e litúrgica interparoquial que 
tornou possível as celebrações e a 
sua transmissão durante estes três 
meses. 

Estamos num momento de mu-
dança e de incerteza. Este tempo de 
pandemia deixará consequências 
económicas, sociais e eclesiais, que 
teremos que enfrentar.

Neste contexto, a Igreja, cada co-
munidade paroquial, dever ser um pon-
to de referência seguro para o mundo 
perdido devido a este evento inespe-
rado. Esta constitui a minha grande 
preocupação. Este é o caminho que 

Ainda que as igrejas tenham aberto as portas no final do mês de Maio, as celebrações que incluam grande concen-
tração de pessoas ficam suspensas até o novo ano pastoral. É o caso das festas com as suas procissões, crismas e 
casamentos. O casamento, como o conhecemos, é um dia de grande festa, oportunidade de celebrar o Amor em família 
e rodeado de amigos. Muitos casais viram-se obrigados a adiar o grande dia. Apresentamos o testemunho de um casal 
que ficaria unido pelos laços do matrimónio em Maio:

“A Pandemia da Covid-19 foi, e 
está a ser, um acontecimento ímpar 
na vida e no dia-a-dia de toda a po-
pulação mundial, e nós não somos 
excepção, com a particularidade de 
estarmos noivos e termos casamento 
marcado para Maio de 2020.

Com a chegada deste vírus, e de-
vido às proporções que tomou, fomos 
“obrigados” a repensar aquilo que tí-
nhamos planeado e marcado relati-
vamente ao nosso casamento, pois 
vivendo em tempos de medo e in-
certeza, mesmo estando na fase dos 
últimos preparativos para o nosso 
grande dia, não tínhamos como poder

Mas estamos todos a lutar contra 
o tempo, todas as nações. 

A mensagem que deixo a todos é 
que cumpram as recomendações das 
autoridades de saúde.

Que neste desconfinamento pos-
sam fazer a vida normal, mas sempre

realizar o nosso casamento em se-
gurança e com toda a alegria e vivên-
cias que este dia acarreta para nós, 
e para todos aqueles que estariam 
presentes, pelo que decidimos adiar 
a data, primeiramente para Setembro 
de 2020, mas depois de muito reflec-
tir, acabámos por mudar para maio de 
2021, sem certezas de que nesta nova 
data estejam reunidas as condições 
que achamos necessárias para a rea-
lização do nosso casamento.

Neste momento, a nossa maior 
preocupação é a incerteza que vive-
mos.

(continua na pág. seguinte)



sença física. A mensagem que deixo é 
que tenham Fé, continuem o bom tra-
balho que temos feito até agora, dei-
xando os nossos para cuidar de todos 
os outros, que não percam a esperan-
ça, pois dias melhores estão para vir.”

RIBEIRA VERDE
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(continuação da pág. anterior)

A mensagem de esperança que po-
demos deixar a outros casais na nos-
sa situação é a de que nenhum de nós 
é caso único apanhado no meio desta 
Pandemia, portanto há que pensar em 
dias melhores, e ter esperança e fé 
de que o nosso dia vai chegar, e será, 
dentro do que for possível e adaptado 
a estes “tempos modernos”, tão bom 
e feliz quanto tínhamos imaginado, 
pois o Amor, que é o que iremos cele-
brar nesse dia, continuará lá, como se 
nunca a Covid-19 tivesse aparecido 
nas nossas vidas e alterado um boca-
dinho os nossos planos.”

Estando a Covid 19 primordialmente ligada com a saúde, os profissionais desta área foram os primeiros a ser cha-
mados para o combate. Ainda que o tão aguardado pico nunca tenha chegado como nos países vizinhos e o nosso SNS 
tenha sobrevivido, há uma grande equipa a quem temos de agradecer por toda a prontidão e empenho em proteger o país 
e os cidadãos. Aqui fica o testemunho de uma Enfermeira que esteve e continua a estar na linha da frente:

preocupações é a falta de controlo 
que existe neste vírus, uma vez que se 
propaga muito facilmente e, por vezes, 
infelizmente, não existem os cuida-
dos necessários. Uma das lições que 
consigo retirar desta situação é que 
se deve viver o presente e não deixar 
para depois o beijo, o abraço ou o di-
zer que gostamos muito das pessoas. 
Pois num dia temos a oportunidade 
de o fazer e não o fazemos e no outro 
dia já tudo muda. O que há uns meses 
era normal, como uma ida a casa dos 
pais, ir dar um passeio em família ou 
com amigos, foi substituído por umas 
chamadas e videochamadas constan-
tes para colmatar as saudades da pre-

“Durante o isolamento social, a 
minha profissão ditou-me o trabalho. 
Optei por sair de casa apenas para 
o estritamente necessário, ficando 
maioritariamente os meus dias de 
folga em casa, de modo a contactar o 
mínimo possível com o exterior. Uti-
lizo máscara diariamente e desinfeto 
as mãos regularmente. Decidi, desde 
o início do confinamento, não ir à mi-
nha terra protegendo os que lá vivem, 
uma vez que estive em contacto direto 
com utentes com suspeita de covid e 
com covid positivo. O maior desafio 
deste isolamento social foi estar mais 
de três meses sem contacto pessoal 
com a minha família. Uma das maiores

Com a pandemia, o recurso ao teletrabalho acabou por generalizar-se e a vida privada e familiar viu-se, assim, invadi-
da. As casas passaram a ser simultaneamente local de trabalho e de lida doméstica e, em alguns casos, salas de aulas. 
Quem vive em apartamentos sentiu-se asfixiado e a aldeia voltou a ser viável para viver e trabalhar. O próximo testemu-
nho é de um casal em teletrabalho, com filhos, e que escolheu a aldeia para viver os tempos de confinamento.

“Devido ao confinamento, tivemos 
de aprender a realizar a nossa vida 
toda a partir de casa, nomeadamen-
te, teletrabalho, telescola, actividades 
para o bebé e adaptação a novos ho-
rários e rotinas. Deixámos a cidade e 
viemos viver para a aldeia, uma vez 
que tínhamos condições logísticas 
para que tal acontecesse.

O maior desafio é a capacidade de 
foco no teletrabalho, estando a convi-
ver a tempo inteiro com os filhos. Não

tendo o trabalho em risco, a maior pre-
ocupação é evitar o contágio do vírus. 
As lições que extraímos desta situa-
ção são diversas, pois o confinamento 
teve um impacto positivo e profundo 
nas nossas vidas, nomeadamente:  a 
vida e a nossa saúde são mais im-
portantes que qualquer trabalho, a in-
tensificação dos laços com os nossos 
filhos e parceiro, a readaptação a uma 
nova realidade social devido à partilha 
do espaço com mais pessoas para

além do agregado familiar, levando a 
uma maior resiliência O facto de nos 
afastarmos da cidade, trouxe-nos 
uma vivência mais humilde, sem ne-
cessidade de cuidados visuais e ne-
cessidade supérfluas, e a redução dos 
níveis de stress e ansiedade devido ao 
afastamento da cidade. A mensagem 
que deixamos é esta: Aproveitem bem 
este tempo em confinamento para es-
treitar laços familiares e avaliar me-
lhores alternativas de vida e trabalho”.

O sentimento e a sensação de in-
certeza é o que paira no ar, disso te-
mos a certeza, e é com ela que vamos 
aprendendo a viver um dia de cada 
vez, sem muitos planos nem expec-
tativas, na esperança de que uma va-
cina venha ajudar-nos a voltar lenta-
mente à realidade que conhecíamos 
antes do Corona Vírus aparecer nas 
nossas vidas, mas com a certeza de 
que nada irá voltar a ser como era 
antes “do bicho” aparecer, pois este 
deixará marcas na vida e nas socie-
dades que ficarão na história da hu-
manidade.

Não sabemos como vamos estar 
amanhã, muito menos daqui a 6 me-
ses ou 1 ano; não sabemos se quan-
do realizarmos o nosso casamento 
conseguiremos ter reunidas todas 
as pessoas que gostaríamos, nem 
quais serão as condições existen-
tes na altura para estas cerimónias; 
não sabemos se teríamos feito me-
lhor realizar o casamento este ano, 
independentemente das restrições 
em vigor, do que esperar e “adiar um 
pouco a nossa vida”, e os planos que 
já tínhamos imaginado para os próxi-
mos anos. 

A reorganização familiar foi, de facto, um dos grandes desafios deste tempo. E os pais tiveram que reinventar-se e des-
dobrar-se. Apresentamos o testemunho de uma mãe, acabada de dar à luz e com mais dois filhos em casa, em idade escolar:

“O que inicialmente ia ser uma 
licença de maternidade aparente-
mente tranquila, quase se tornou 
num pesadelo.

De repente estava confinada em 
casa com um bebé de apenas dias,

uma criança de 4 e outra com 8 anos, 
cada uma delas a precisar de atenção 
de diferentes formas.

Uma verdadeira aventura come-
çou: passei a ser mãe, dona de casa e 
professora a tempo inteiro.

As idas ao médico e ao supermer-
cado tiveram de ser bem estruturadas 
e o medo de contágio passou a fazer 
parte do nosso dia-a-dia.

(continua na pág. seguinte)



que faço as compras, que faço as ta-
refas fora de casa, se o vírus entrar em 
nossa casa, eu serei a “porta de en-
trada”. Outra preocupação era o facto 
de deixar o meu menino com os avós. 
Apesar do Estado dar oportunidade 
das mães virem para casa com os fi-
lhos, não o fiz. Onde trabalho, na altu-
ra em que tudo parou tivemos um pico 
de trabalho. Tendo eu a possibilidade 
de ir trabalhar e não o fazer, quando 
sabia que ia sobrecarregar os meus 
colegas que também tinham filhos e 
também se sacrificaram para se aju-
dar mutuamente e no fundo ajudar 
também a entidade patronal.

Sendo responsável por algumas 
tarefas que tinham de ser feitas até 
meados de Abril, e que alguém o tinha 
de fazer, a minha consciência não me 
deixou vir para casa, é claro que mui-
tas mães não têm esta enorme ajuda 
que tenho e se fosse o caso tinha vin-
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(continuação da pág. anterior)

O maior desafio passou por ter as 
crianças ocupadas e tentar que tives-
sem hábitos diários como se estives-
sem na escola.

Preocupa-me o regresso à nor-
malidade. Medo de como vamos lidar 
com as pessoas quando pudermos 
estar de novo juntos sem haver o pe-
rigo do vírus e, principalmente, perce-
ber o impacto nas crianças. A maior 
lição disto tudo é mesmo a de apro-
veitar todos os momentos com quem

gostamos, porque são o nosso pilar 
sempre que precisamos. Em relação à 
mensagem que quero deixar…somos 
mães. Não educadoras de infância! E 
o mais importante é termos crianças 
felizes. Não há mal se não estiverem 
sempre ocupadas com actividades 
estimulantes. Acima de tudo, somos 
mães e devemos educar as nossas 
crianças o melhor que sabemos, mas 
sem a pressão de termos de nos rein-
ventar como professoras”.

A realidade para a qual nos transpomos agora é a de uma mãe que continuou a trabalhar e teve que deixar o filho em 
idade escolar com os avós, ainda que estes representassem um grupo de risco:

do cuidar do meu filho. Depois é pen-
sar no futuro que se prevê muito in-
certo, não nos podemos esquecer que 
ainda vem aí uma crise financeira que 
não sabemos onde nos vai levar. 

A verdade é que não consigo per-
ceber quem consegue ver coisas boas 
no meio desta pandemia?!

Nunca podemos dizer… Estamos 
bem. Nada do que temos como certo 
se pode considerar assim. A vida en-
carregou-se de nos dar uma lição que 
já sabíamos…

Não somos nós que controlamos a 
nossa vida, existe alguém, muito su-
perior e melhor que nós, que nos vai 
mostrando caminhos, escolhas, vai 
colocando obstáculos, e nós vamos 
contornando e ultrapassando barrei-
ras da melhor forma que sabemos.

Somos impotentes  numa situação 
destas, resta-nos tentar proteger da 
melhor forma a nossa família e acre-
ditar que tudo vai passar.

A mensagem que deixo é esta: 
Tudo se faz e tudo se ultrapassa, dia 
após dia.

Deus deu um poder às mães, esse 
poder é o amor, ele não nos deixa cru-
zar braços nem desistir. E nisso so-
mos boas, pelos nossos filhos, pela 
nossa família.

Temos de Acreditar que… VAI FI-
CAR TUDO BEM!!!”

“A maior mudança foi afastar-me 
e afastar o meu filho da minha mãe, 
as pessoas mais velhas eram as que 
corriam mais risco e trabalhando ela 
num lar essa foi a primeira mudança 
que fizemos… (“beijinho à avó não? 
Porquê?”). Depois as rotinas diárias, o 
facto de não haver escola forçou-nos 
a trocar horários, hábitos e a deixá-lo 
na outra avó. 

Ir às compras tornou-se um sacri-
fício, sentir que te olham de lado como 
se tivessem a certeza que és portado-
ra do vírus. O maior desafio foi conci-
liar trabalho, filho e tarefas da escola. 
Ao continuar a trabalhar, tornava-se 
mais difícil conseguir fazer todas as 
tarefas sugeridas pela escola.

Como fui tirando alguns dias para 
ficar em casa com o pequeno, outros 
que estive em teletrabalho, aprovei-
tava para colocar as tarefas em dia. 
Apesar de ser menino de infantário, 
não deixam de ser importantes para 
estimular o crescimento e desenvol-
vimento da criança. Era também uma 
ajuda para não perder o trabalho que 
tinha sido feito pela educadora duran-
te os primeiros períodos. Tentar que 
continuasse a ter responsabilidades e 
não se esquecesse da escolinha.

A maior preocupação que tenho é 
que alguém da minha família apanhe 
o vírus, até porque sendo eu a pessoa 

Já sabemos que nem todos puderam fazer o isolamento recomendado e continuaram a trabalhar. E, apesar de haver 
um lado bastante positivo em não ter parado, continuar a trazer a totalidade de um ordenado para sustento da casa, o 
lado negativo, nos primeiros tempos de confinamento, pareciam pesar mais. Havia um medo enorme de infectar a família 
neste entra e sai de casa e muitos foram os cuidados a ter no final de um dia ou de uma semana de trabalho:

“No que respeita ao local de traba-
lho propriamente dito, o trabalho em 
si sofreu pequenas alterações, sendo 
que pontualmente trabalhou-se em 
teletrabalho,  mas foi maioritaria-
mente necessário ir à obra para ela-
boração de relatórios. Como trabalho 
longe, o meu regresso a casa fazia-se 
só ao fim-de-semana. E, ao chegar, 
a roupa e o calçado ficavam à porta

e, só depois de tomar banho, é que 
me aproximava da minha família. As 
compras também fui eu sempre que 
fiz, uma vez que já andava exposto 
ao longo da semana. O maior desafio 
passou por lidar com outras pessoas, 
provenientes de outros locais e os re-
ceios de infectar e ser infectado.

(continua na pág. seguinte)



RIBEIRA VERDE
Página 7

Trabalho com centenas de pesso-
as, não directamente mas há sempre 
as redes de contacto. Preocupa-me 
pensar que poderei contagiar outros, 
incluindo família mais próxima e o que 
isso poderá provocar.

(continuação da pág. anterior)

A mensagem que deixo àqueles 
que, como eu, continuaram a traba-
lhar é que acima de tudo se prote-
jam a si e aos outros e não pensem 
apenas que só acontece aos ou-
tros”.

A lição que extraio é que coisas tão 
simples nos fazem tanta falta e pen-
sar que se anda diariamente numa 
“roda-viva” quando provavelmente o 
que é realmente essencial não é o que 
fazemos ou o que procuramos.

mos o que tanto ansiamos de voltar a 
viver.”

Mas nem só de vírus vive esta pandemia. O desemprego é uma das outras faces deste flagelo. Os centros de emprego 
veem-se confrontados com um número real de casos que não pára de crescer. Há famílias sem rendimentos, outras em 
regime de lay-off, outras em que um dos membros ficou desempregado. Apresentamos o testemunho de uma mãe que 
perdeu o emprego com o encerramento das escolas e viu-se confinada com os filhos em casa:

outros, de forma a protegermo-nos 
deste vírus e esperar que a norma-
lidade regresse, sabendo que temos 
um longo caminho pela frente. E tam-
bém saber se volto a ter trabalho ou 
não. A lição a extrair é viver um dia de 
cada vez e ter pensamento positivo 
para enfrentar as adversidades que 
possam surgir.

A mensagem que deixo é que te-
nham calma, dias melhores virão e 
que todos tenhamos consciência do 
que temos pela frente para alcançar-

“Durante o isolamento social, a 
mudança foi grande! No meu caso, 
perdi o emprego devido à covid 19, e 
vi-me retida em casa a tentar solucio-
nar os problemas que foram surgin-
do a nível das aulas em casa, com os 
meus filhos.

O meu desafio deste isolamento 
social passa por aprender novas re-
gras do nosso dia-a-dia e pô-las em 
prática. 

As preocupações neste tempo de 
pandemia é a prevenção, minha e dos

As medidas de combate à pandemia do novo coronavírus mantiveram milhares de estudantes em casa, desde a idade 
pré-escolar até aos universitários. O ensino passou a ser à distância e através de videoconferências ou videochamadas, 
em detrimento das aulas presenciais. De seguida, fica o testemunho de uma jovem universitária que viu a sua formação 
académica comprometida: 

que tinham ficado em Coimbra tinham-
se juntado na casa de um deles para 
um jantar animado com bebidas, e um 
deles que estava na festa perguntou 
“vocês tem medo?”, e uma das pes-
soas que estava no grupo respondeu 
que o avô tinha morrido, a mãe tinha 
o vírus e ele passou duas semanas fe-
chado no quarto sem poder estar com 
a mãe, e que tinha medo da mãe voltar 
ao trabalho. Fiquei arrepiada, enquan-
to muitos continuaram as suas vidas, 
com festas, e nada mudou economi-
camente, outros ficaram sem traba-
lho, perderam familiares e vizinhos em 
poucas semanas. Este momento, de 
liberdade condicionada, por motivos 
de segurança nacional, foram des-
motivantes, revoltantes, destrutivos...
Mas não podemos perder a esperan-
ça, nem os sonhos, sem ela não existe 
vontade de sair da cama, de acabar 
um curso, de passar imensas horas a 
um computador, de ir para trabalho... 

Continuem a sonhar, a estudar, a 
treinar, a viver. Amanhã vai ser me-
lhor”. 

“A minha universidade foi uma das 
pioneiras a optar pelo ensino à distân-
cia, pelo menos por duas semanas. Os 
professores do meu curso já estavam 
familiarizados com os meios, fiquei 
apenas um dia sem aulas. Pensei que 
pudesse ficar na residência, mas dois 
dias depois recebi um E-mail a infor-
mar que, para cumprir o plano de con-
tingência em caso de pandemia, era 
obrigada a regressar a casa dos meus 
pais. Peguei no que pensei que fosse 
essencial e vim convicta que era ape-
nas por duas semanas. Tive de espe-
rar dois meses para poder ir buscar o 
resto das minhas coisas.

Eu pertenço ao núcleo, e a uma ou-
tra organização, e estava dentro da or-
ganização de um evento, uma feira de 
trabalho, e esse trabalho já realizado 
tinha sido em vão porque o evento foi 
cancelado. E até o programa de volun-
tariado que pretendia fazer no verão foi 
adiado. O maior desafio foi companhar 
as aulas, a matéria lecionada e os tra-
balhos. O online é muito giro quando se 
tem uma internet de qualidade, o que

não é o caso, e é complicado e desmoti-
vante aprender à base de power-points 
e vídeos. Os trabalhos aumentaram e 
deixei de ter um horário, para sempre 
que tenha um bocadinho de melhor 
rede de internet trabalhar. Houve al-
guns professores que até nas férias 
marcaram aulas com trabalho a entre-
gar ao final do dia. O primeiro mês não 
foi fácil, estava habituada a uma rotina 
muito agitada, com horário cheio, seja 
com aulas, reuniões, ginásio, rancho, 
cafés com amigos. Sou uma pessoa 
que gosta de andar e criar uma rotina 
que implica o mesmo espaço não foi 
fácil. E não poder conviver com pesso-
as presencialmente foi complicado.

Sendo finalista, um dos motivos 
que me levam a tirar mestrado, preo-
cupa-me como vai ficar o mercado de 
trabalho, como as empresas Portu-
guesas vão superar todos os proble-
mas económicos que a pandemia lhes 
trouxe. Tenho medo que esta pande-
mia crie mais desigualdades sociais. 
Num chat de colegas da universida-
de, a meio da pandemia, uns colegas

As actividades culturais e desportivas também foram altamente afectadas com esta doença contagiosa. Reportando-
nos especificamente às actividades dos nossos ranchos e clube desportivo, com o cancelamento de actuações em fes-
tas e com a suspensão dos campeonatos, tudo parou. Os ensaios e os treinos, com as regras de confinamento, ficaram 
proibidos. Apresentamos o testemunho de um jogador do GRUDER:

“Como jogador, senti muitas di-
ficuldades a nível físico. Apesar de 
continuar a treinar em casa para não

perder totalmente o meu estado físi-
co, o ritmo de treinos não tinha nada a 
ver. Também senti algumas dificulda-

des psicológicas em lidar com o iso-
lamento.

(continua na pág. seguinte)
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Os jogos foram cancelados e todo 
o trabalho do ano parecia em vão.

Para além de não poder sair de 
casa, o maior desafio é mesmo não 
treinar com os meus colegas e apren-
der a cada dia. As minhas preocupa-
ções neste actual tempo de pandemia

(continuação da pág. anterior)

colegas de equipa, como ao resto dos 
jogadores do clube, deixo a mensagem 
para que tenhamos calma, que se nos 
prevenirmos brevemente iremos fazer 
o que mais gostamos e com quem 
mais gostamos, que é dar uns toques 
na nossa melhor amiga (a bola).”

é a prevenção minha como a dos 
outros, pois este vírus não está de 
passagem, irá durar. E a incerteza de 
quando poderei voltar a jogar. A lição 
que extraio desta situação é o pen-
sarmos positivamente para enfrentar 
o vírus de maneira séria. Aos meus

Encaminhamo-nos para os meses de Verão e com eles para as tradicionais festas das paróquias, dos clubes e das 
associações. Mote para encontros e reencontros, estas festas há muito que caracterizam as nossas aldeias, gostamos 
de convívio, de boa comida e de um bailarico ao fim do dia. Contudo, a realidade do ano 2020 não nos permite os habituais 
ajuntamentos. Damos a conhecer o testemunho de quem se dedica à música e faz dela o seu trabalho e, neste momento, 
sente no seu orçamento o impacto desta pandemia e a indefinição ou pouca clareza nas regras impostas pelo Governo:

para grandes salas onde existe possi-
bilidade de, através de lugares reser-
vados, manter as normas segurança 
estipuladas pela Direcção Geral de 
Saúde.

Preocupa até quando vamos estar 
nesta situação, pois para os artistas 
que animam festas de Arraial/Vilas/
Cidades, música em Bares/Discote-
ca, para aqueles que têm empresas 
de produção de espectáculos, para 
Empresários, etc., infelizmente encon-
tram-se na mesma situação desde o 
início da pandemia.

É frustrante ver que todos os sec-
tores iniciem de alguma forma as suas 
actividades e a nossa actividade con-
tinua parada e sem perspectivas de 
retoma, pois não é possível trabalhar 
a partir de casa para garantir o nosso 
sustento.

O fato de as profissões de cariz 
cultural/entretenimento não serem

“As mudanças operadas foram 
aquelas impostas nas medidas de 
confinamento. Com isto não foi possí-
vel exercer a minha profissão desde o 
dia 7 de março (data da nossa última 
actuação).

O maior desafio foi exactamente 
esse: o isolamento social. Levou-nos 
a mudar hábitos sem qualquer pre-
paração. Do nada, deixámos de poder 
visitar um familiar ou amigo. Do nada 
ficámos sem poder exercer a nossa 
profissão, falando principalmente na 
área musical/eventos.

É claro que a preocupação que 
mais afecta é não poder exercer a mi-
nha profissão. Preocupa-me o facto 
de não existirem directrizes onde se-
jam mencionadas condições para a 
retoma da actividade de forma clara. 
Ao serem abordados assuntos rela-
tivos à realização de espectáculos, 
apenas são mencionados condições

um bem essencial é preocupante. A 
pandemia afectou a grande maioria 
dos sectores, nomeadamente aqueles 
que tem por base a concentração de 
um elevado número de pessoas. Te-
mos de nos adaptar às condições ad-
versas pois nada é garantido. Esta é 
grande lição. 

Deixo uma mensagem de apoio, 
coragem e resistência, pois creio que 
se avizinham tempos difíceis. Será 
tempo de união para que seja possível 
olharem para o músico, mais do que 
nunca, como um profissional”.

O contágio de Covid 19 nos lares de idosos foi, desde o primeiro momento, uma constante preo-
cupação. Sendo o idoso mais vulnerável à doença, não só pela idade mas também pelos problemas 
de saúde já existentes, a taxa de mortalidade nesta faixa acentuou-se pelo Mundo. O facto de, muitos 
deles terem complicações de saúde que os obrigam a frequentar hospitais, também foi outra inquieta-
ção. O regresso implica isolamento e os lares têm que ter uma estrutura preparada previamente para 
os acolher. Um outro problema reside no número significativo de funcionários a entrar e a sair diaria-
mente das instituições e, em caso de contágio, ser difícil prestar o apoio pessoal e social aos idosos. 
Finalizamos as entrevistas com o testemunho do Centro Social da Ribeira do Fárrio:

“Neste momento, vivemos numa 
situação para a qual não estávamos 
preparados, nem sonhávamos que 
iriamos passar por tudo isto.

Desde Março que tudo mudou, o 
sair de casa, o ir às compras, másca-
ras e desinfectante passaram a fazer 
parte do nosso dia-a-dia, manter dis-
tanciamento social passou a ser uma 
regra que se tem que cumprir com al-
gum rigor, nada de afectos, tais como 
beijos e abraços foram substituídos 
por novas formas de cumprimentar.

Nas instituições como a nossa, 
Centro Social da Ribeira do Fárrio, 
também houve alterações, novas re-
gras, tais como o cancelamento das 
visitas, os idosos não poderem sair 
da instituição, modificações a nível da 
organização do espaço, tanto no re-

feitório como na sala de estar, foram 
adoptadas medidas de maneira a 
conseguir manter o distanciamento 
entre os idosos, todas estas mudan-
ças não foram indiferentes aos ido-
sos. 

À pergunta “O que sentiu com to-
das as mudanças que a pandemia 
veio alterar na sua vida durante o 
tempo de confinamento?” os idosos 
responderam que se sentiam tristes, 
abandonados, pois alguns iam a casa 
ao fim-de-semana, o domingo era dia 
de ver a família e ao serem privados 
disso despertou estes sentimentos 
mais negativos.

 “O que sentiu ao não poder rece-
ber visitas dos seus familiares?”, o 
sentimento em comum foi a saudade 
dos seus entes queridos, mas tam-

bém se sentiram 
tristes, abandona-
dos, que apesar de 
se sentirem bem 
na instituição fal-
tava aquele cari-
nho da família.

“Qual o maior desafio deste tem-
po?”, o desafio mais difícil foi não ver a 
família, apesar de terem contacto por 
telefone ou por videochamada não é a 
mesma coisa. 

“Que preocupações o afectam nes-
te tempo de pandemia?”, as preocupa-
ções passam por ter medo de morrer 
sem se poder despedir da família, que 
a família apanhe o vírus, que o vírus 
entre dentro da instituição.

(continua na pág. seguinte)
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“Que lição extrair desta situação 
única?”, penso que todos nós apren-
demos alguma lição e os nossos 
utentes também, a mais referenciada 
foi lavar e desinfectar mais as mãos, 
pensar melhor na vida.

“Que mensagem deixa a outras 
pessoas idosas na mesma situação?”, 
no geral a mensagem que os utentes 
querem transmitir a outros idosos é 
para não saírem de casa/instituição e 
para terem cuidado e paciência. 

“Quando se puder sair da institui-
ção, qual a primeira coisa que quer fa-
zer?”: aqui as respostas passaram por

(continuação da pág. anterior)

pois todas as medidas tomadas para a 
prevenção do vírus vieram trazer uma 
maior carga de trabalho, tornando-se 
mais cansativo, mas todas fizeram 
o possível e o impossível para que o 
vírus não entrasse na nossa institui-
ção.

Em nota de conclusão, fica o agra-
decimento a toda a equipa do Centro 
Social da Ribeira do Fárrio pelo esfor-
ço que foi feito e que está a ser feito 
para conseguir ultrapassar esta pan-
demia e pelo afecto que demonstram 
pelos idosos na tentativa de minimi-
zar a dor da falta da família.”

ir a casa, estar com os filhos, dormir a 
sesta na sua cama. 

Em resumo, podemos verificar que 
esta situação afectou e muito os nos-
sos utentes, mas eles perceberam, 
dentro do possível, que era para o bem 
de todos, e que tinham que acatar es-
tas ordens para não se colocarem em 
risco nem aos outros. 

Mas também as nossas funcio-
nárias se tiveram que adaptar a esta 
nova realidade.

Podemos dizer que, se para os 
idosos não foi fácil adaptar-se, para 
as funcionárias também não foi fácil, 

A primeira vaga da pandemia Covid 19 foi assim. Na próxima edição, abriremos espaço para mais testemunhos e mais 
histórias. Até lá, continuemos a adoptar comportamentos de protecção, cooperemos com os nossos superiores que nos 
delegam regras para que, efectivamente, se cumpram para o bem de todos. Já sabemos que só uma vacina trará a cura 
para este flagelo. Está nas nossas mãos, que se querem sempre limpinhas e desinfectadas, evitar a propagação e o con-
tágio. Sejamos responsáveis por nós e pelo outro, para que amanhã possamos, finalmente, respirar de alívio. Afinal “a 
coisa mais importante da vida é a vida e a saúde”, prof. Marcelo Rebelo de Sousa.

Inauguração da rEqualIFIcação do
quartEl dE BomBEIros

No dia 14 de junho, foi inaugu-
rada a requalificação do Quartel da 
Secção de Bombeiros da Freixianda. 
Uma cerimónia simples, sem público 
presente, condicionante imposta pela 
Pandemia Covid19, que contou com a 
presença de representantes de várias 
entidades. 

Num momento inicial, teve lugar 
a tradicional formatura, seguida da 
bênção presidida pelo Pároco da 
Freixianda, Pe. Joaquim Baptista, e 
pelas intervenções do Presidente da 
Câmara, Luís Albuquerque, do Presi-
dente de Assembleia Municipal, João 
Moura, do Comandante Operacional 
Distrital, Mário Silvestre, do Presi-
dente da União das Freguesias de 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formi-
gais, Abílio Rodrigues, do Presiden-
te da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ourém,

Rui Neves, do Comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro e do 
Presidente da Liga de Amigos da Secção de Bombeiros da Freixianda, Jorge Santos.

A obra agora inaugurada, cujo in-
vestimento rondou os 200 mil euros, 
veio proporcionar melhores condições 
a todos os bombeiros que ali prestam 
serviço. Foram feitas melhorias nos 
balneários, nas camaratas, na central 
telefónica, nos sanitários, na cozinha 
e no parque de viaturas. Foram cria-
das uma sala de formação e outra de 
convívio e duas novas camaratas.

Créditos Fotográficos: Município de Ourém



cErtIFIcação dE madEIra
No sentido de valorizar a madeira 

dos eucaliptos plantados por esta Jun-
ta de Freguesia durante o ano de 2014, 
nos baldios dos Virginios, Vale Picões, 
Gaias, Ladeira do Fárrio e Vale da Meda, 
a Junta de Freguesia levou a cabo o 
processo para a sua certificação, que 
ficou concluído durante o mês de mar-
ço. Foi também feita uma candidatura 
ao projeto “Limpa e Aduba”, através 
do qual foi atribuído 4000kg de adubo,
bem como uma verba para a sua aplicação. Os trabalhos de adubação foram 
realizados pelos funcionários da Junta de freguesia, durante o mês de abril. 
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Maria Ferreira Lourenço
N 24.04.1931 - F 02.03.2020

Natural dos Camarões, viúva de Filipe Loureço da 
Mata do Fárrio, residia em França, onde faleceu. Era mãe 
de 2 filhos e avó de 5 netos. A família agradece a todos 
os que a acompanharam até à sua última morada e que 
lhe prestaram uma última homenagem. 

u Faleceu no dia 22 de março, a Sra. Josefina Rosa, de 90 anos, do lugar 
do Fárrio; 
u Faleceu no dia 06 de abril, a Sra. Júlia Pereira, de 90 anos, do lugar do 

Fárrio;
u Faleceu no dia 21 de maio, o Sr. Joaquim Simões, de 93 anos, do lugar 

da Mata do Fárrio.
u Faleceu no dia 22 de junho, Joaquim Pereira Rosa, de 85 anos, do lugar 

dos Camarões.

praIa FluvIal do 
agroal

A época balnear, no Agroal, iniciou 
dia 1 de julho. Este ano, devido à si-
tuação pandémica que atravessamos, 
um mês mais tarde do que o habitual 
e com várias condicionantes: 

• O acesso à piscina e aos estabe-
lecimentos comerciais é feito de for-
ma diferenciada;

• Para a zona da piscina só é permi-
tida a entrada de um máximo de 200 
pessoas, total que permite cumprir o 
distanciamento social;

• O acesso à zona da piscina é per-
mitido entre as 09h00 e as 19h00; 

• À semelhança dos anos anterio-
res, a praia está vigiada por nadado-
res-salvadores e está assegurada a 
presença de bombeiros; estão ainda 
presentes seguranças que fazem o 
controlo de acesso à praia;

• É obrigatório o uso de máscara 
ou viseira;

• À entrada foi colocada sinaliza-
ção com a indicação da lotação da 
praia;

• Os utilizadores podem consultar 
todas as informações na aplicação 
móvel www.ambiente.pt, desenvolvi-
da pela Agência Portuguesa do Am-
biente. 

Pelo quarto ano consecutivo, o 
Agroal voltou a hastear a Bandeira 
Azul e foi também distinguida com 
o galardão “Praia com Qualidade de 
Ouro”, atribuído pela Quercus. Este 
Estatuto é atribuído às praias fluviais 
que apresentem uma qualidade da 
água correspondente a um elevando 
nível de exigência, durante cinco anos 
consecutivos, de maneira a dar-lhe al-
gum realce.

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

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu no dia 05 de março, a 
Sra. Luísa Glória Simões, de 85 anos, 
do lugar da Perucha;
u Faleceu no dia 25 de março, a 

Sra. Encarnação Rosa, de 99 anos, 
do lugar da Várzea do Bispo;
u Faleceu no dia 25 de março, a 

Sra. Rosária da Silva, de 92 anos, do 
lugar da Cumeada;
u Faleceu no dia 29 de março, o Sr. 

João Marques de Freitas Flores, de 
61 anos, do lugar do Casal Pinheiro;
u Faleceu no dia 06 de abril, a Sra. 

Maria Marques Simões, de 83 anos, 
do lugar da Charneca;

u Faleceu no dia 14 de abril, o 
Sr. António Lourenço Pontes, de 71 
anos, do lugar da Ramalheira;
u Faleceu no dia 09 de maio, a Sra. 

Ana de Barros Cotrim, de 94 anos, do 
lugar de Almoster;
u Faleceu no dia 21 de maio, o 

Sr. Bernardino Vicente Paulo, de 85 
anos, do lugar do Soalhal;
u Faleceu no dia 23 de maio, a Sra. 

Deolinda de Jesus Marques, de 80 
anos, do lugar do Cardal de Cima;
u Faleceu no dia 27 de maio, o Sr. 

José Rosa Silva, de 72 anos, do lugar 
da Ramalheira.

FORMIGAIS

RIBEIRA DO FÁRRIO

u Faleceu no dia 14 de maio, a Sra. Maria Alice Marques, de 74 anos, do 
lugar do Casal da Igreja;
u Faleceu no dia 22 de maio, a Sra. Maria de Jesus Oliveira, de 83 anos, 

do lugar do Porto Velho.



25 anos dE ElEvação a vIla
No dia 21 de junho de 1995 foi aprovado, na Assembleia da República, o 

Decreto de elevação da Freixianda a Vila, era então Presidente de Junta o Sr. 
António dos Santos Costa. A primeira comemoração deu-se logo no dia 23 de 
julho com a presença do Sr. Deputado Miguel Fernando Relvas, promotor do 
Projeto de elevação da Freixianda, a Vila. 

Desde esse ano até ao ano de 2020, ano em que se comemoram os 25 anos 
de elevação a Vila, a evolução e as diferenças são notórias.

A Praça Central, onde semanalmente se realiza a feira, tem uma nova cara, o 
edifício da Praça do Peixe e o quartel dos bombeiros foram remodelados, foram 
criados parques infantis e o Parque de Merendas e Lazer. 

Foi criado o complexo escolar que recebe crianças desde o 1.º ano de jardim 
de infância até ao 9.º ano de escolaridade. 

Foram construídos o Pavilhão Gimnodesportivo e o Edifício multiusos, que 
alberga os serviços da Junta de Freguesia e o Centro de Saúde.

Junto ao cemitério foi construída a casa mortuária. O Centro Social e Paro-
quial cresceu e tem agora, além das valências de Centro de Dia e Apoio Domici-
liário, Lar de Idosos e Creche.

Desde esse dia, todos os anos, sem exceção, a Junta de Freguesia assinalou 
a data com uma Festa e a oferta de uma sardinhada popular a toda a população. 
Este ano não o poderá fazer devido ao período de pandemia que atravessamos 
e que não permite tais comemorações, sob pena de contágios e propagação da 
doença. No entanto, não podemos deixar de assinalar esse dia, como forma de 
agradecimento a todos os que lutaram para que a Vila da Freixianda fosse uma 
realidade. 

Se for possível no próximo ano, haverá a comemoração do 26º aniversário, 
à semelhança dos anos anteriores e com o programa de animação que estava 
já contratado para este ano. Teremos de ser resistentes, com uma tenacidade 
férrea para superar este desafio imposto.

Ilha EcológIca E compactador dE 
cartão na FrEIxIanda

No Centro da Vila da Freixianda, 
há muitos anos que era reclamada 
uma Ilha Ecológica, para resolver 
o problema do acumular de cartão 
junto dos ecopontos aí existentes. 

Era notório que os mesmos eram 
insuficientes para a quantidade de 
cartão produzida pelos seus utiliza-
dores. 

Para resolver esse problema a 
Câmara Municipal de Ourém insta-

lou na praça uma ilha ecológica, que entrou em funcionamento durante o mês 
maio, mas como esta, apesar de ter mais capacidade que os ecopontos nor-
mais, ainda seria insuficiente para evitar o acumular de cartão, foi também ins-
talado, no estaleiro da junta, no Vale do Carro, um Compactador de cartão. 

Todos os comerciantes, empresários e instituições produtores de cartão de-
vem, preferencialmente, entregar aí o cartão para reciclagem. 

As entregas podem ser feitas todas as terças e sextas-feiras, no período da 
manhã, entre as 09h00 e as 12h00. 

pontE do açudE, 
das FIguEIrInhas

Durante o Inverno, a força das 
águas danificou a ponte do açude das 
Figueirinhas. A água, em vez de passar 
sobre a laje da ponte, estava a passar 
sob a mesma, colocando em perigo a 
sua estrutura. 

No mesmo local, a levada dos Ca-
marões também cedeu e partiu im-
possibilitando a passagem de água 
por esse canal de regadio.

A Câmara Municipal de Ourém, 
juntamente com a junta de Freguesia, 
realizou obras nesse local por forma a 
solucionar o problema. O leito do rio 
foi cheio com pedra, de maneira a que 
a água voltasse a passar por cima da 
laje, enquanto que a levada foi concer-
tada com recurso à colocação de um 
tubo, que possibilitasse a passagem 
da água. 

RIBEIRA VERDE
Página 11

A Câmara Municipal de Ourém, 
em colaboração com as Juntas 
de Freguesia, está a distribuir, gra-
tuitamente, por toda a população, 
residente no Concelho, máscaras 
reutilizáveis. 

As entregas serão feitas na 
sede da Junta de Freguesia e nas 
secretarias do Fárrio e Formigais 
mediante a apresentação do docu-
mento de identificação (CC/BI).



Com Portugal em estado de emer-
gência a meados de Março pelas 
razões já conhecidas, a Conferência 
Episcopal Portuguesa determinou a 
suspensão de todas as missas co-
munitárias no país.

No dia 15 de Março, pela primeira 
vez na história da nossa paróquia, e 
neste contexto, o sino não tocou às 
07h30 a anunciar que falta uma hora 
para a missa dominical. E esta reali-
dade viria a durar até ao último fim-
de-semana de Maio. 

Aproximando-se a Semana Santa, 
com os momentos centrais do ano 
litúrgico, os fiéis, impedidos de cele-
brar em comunidade, foram convida-
dos a assinalá-la de forma simbólica 
nas suas casas, colocando uma cruz 
na porta ou noutro sítio visível, enfei-
tada com elementos próprios relati-
vos à morte e ressurreição de Jesus.

Na nossa paróquia, foi grande a 
adesão a este gesto.

E consciente da importância des-
te tempo litúrgico para a vivência da 
fé nas suas comunidades, o Padre 
David Barreirinhas, juntamente com 
uma equipa técnica e um pequeno 
grupo de paroquianos, trouxeram-nos 
a Páscoa através das redes sociais, 
com todas as celebrações a decor-
rerem na Igreja Paroquial de Rio de 
Couros, por razões logísticas. Ali-
ás, actualmente, ainda decorre essa 
transmissão.

aberto as suas portas a 30 de Maio, 
as celebrações que incluam grande 
concentração de pessoas ficam sus-
pensas até ao novo ano pastoral (ou 
dependentes da evolução da pande-
mia).

Ora, o retomar das celebrações 
eucarísticas no último fim-de-sema-
na de Maio, coincidiu com a Festa em 
Honra de Nossa Senhora de Fátima, 
este ano a celebrar de modo diferen-
te no contexto de pandemia.

De forma a assinalar o momen-
to, o Padre David Barreirinhas en-
controu uma solução: a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima iria per-
correr todas as ruas da paróquia no 
sábado à noite e a missa do domin-
go seria realizada no adro, para que 
um maior número de fiéis pudesse 
participar.

Assim, no dia 30, o andor devida-
mente ornamentado com a Imagem 
da Padroeira foi colocado numa car-
rinha, que fez o percurso em marcha 
lenta.

Sem ninguém a acompanhar nem 
a pé nem de carro, todas as pessoas 
permaneceram em suas casas e fo-
ram convidadas a estarem à janela ou 
à porta de suas casas, com uma vela 
acesa, colchas e flores, esperando 
pela passagem da imagem de Nossa 
Senhora. 

(continua na pág. seguinte)

Esta foi uma forma do Padre David 
manter o contacto com os seus fiéis, 
atenuando o vazio e a solidão de mui- 
tos, trazendo-lhes não só a Palavra 
de Deus, como também palavras de 
conforto.

Ressalve-se a mensagem da Pás-
coa, gravada nas três igrejas das 
paróquias que dirige, na impossibi-
lidade de poder fazer a visita pascal 
este ano. E uma nota especial para a 
mensagem gravada no dia 3 de Maio, 
Dia da Mãe.

Uma celebração em que era co-
mum oferecer uma flor a todas as 
Mães presentes nas missas: “a Mãe 
que permanentemente sabe ser Mãe, 
dedicando a sua vida ao acolhimento 
amoroso dos seus filhos, à sua edu-
cação integral, ao acompanhamento 
ao longo das diversas etapas da vida, 
por toda a vida e com todas as ca-
pacidades da sua vida. (…)

Como diz o Papa Francisco, 
sem as Mães, não somente 
não haveria novos fiéis, mas a 
fé perderia boa parte do seu ca-
lor simples e profundo. (…)

É necessário apoiar todas 
as mulheres que escolheram 
oferecer ao mundo os seus fi-
lhos e dar-se pela família, ber-
ço natural da vida; apoiar e pro-
teger e todos os casos o dom 
da maternidade, pois ser mãe é 
transmitir ternura, a beleza do 
perdão e a força da coragem. 
(…)

Neste dia, não podemos 
esquecer as mães vítimas 
de violência doméstica, que 
choram os seus filhos trau-
matizados, mães que enfrentam 
as tempestades com a energia 
inesgotável da criatividade que 

lhes vem dos horizontes alargados do 
Amor, superando tormentos e cons-
truindo, a partir da sua persistência, 
a bonança na vida dos seus filhos e 
na sua família”.

Com a suspensão da catequese, 
muitas foram as festas que não se 
puderam concretizar ao longo destes 
domingos, tal como outras manifes-
tações de culto, como são exemplo 
na nossa paróquia, as Florinhas.

E ainda que as igrejas tenham 
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a vIda da paróquIa Em tEmpos dE covId 19



Foram cinco horas a rezar, saudar, 
cantar, mas com toda a segurança 
imposta e necessária, nesta época de 
mudança.

Durante o percurso, houve quatro 
paragens estratégicas, nas quais se 
fizeram orações especiais: junto ao 
lar, uma oração dos fiéis; junto ao 
cemitério, onde se recordaram todos 
os que ali se encontram sepultados, 
mas também por todas as vítimas 
mortais da pandemia; junto ao edi-
fício da Junta de Freguesia, por to-
dos os políticos e governantes e, na 
Ladeira do Fárrio, junto às Alminhas, 
por todos os emigrantes, de um 
modo especial os que nasceram na 
nossa paróquia e se encontram es-
palhados pelo mundo e aqui têm as 
suas raízes.

No dia 31, como o tempo o permi-
tiu, a nossa padroeira, Nossa Senho-
ra de Fátima, foi celebrada no adro e 
a nossa paróquia pôde confiar-lhe a 
vida e a de todos os homens. 

Desde esse dia, a missa dominical 
tem sido celebrada sempre na rua, às 
8h30 da manhã, pois ao ar livre o es-

paço é maior, podem participar mais 
fiéis, e está garantida a protecção 
contra a infecção. No dia em que as 
condições climatéricas não o permi-
tam, a igreja já se encontra preparada 
para acolher as pessoas, igualmente 
de forma segura, mas a participarem 
em menor número.

Há uma equipa de acolhimento a 
preparar o espaço e as condições ne-
cessárias para que tudo ocorra em se-
gurança. Publicam-se as normas, para 
conhecimento de todos, lembrando 
que todos os paroquianos as recebe-
ram em casa: 

 1. Os fiéis pertencentes a grupos 
de risco convidam-se a não frequentar 
a Missa dominical;  

2. Os fiéis devem higienizar as 
mãos à entrada da igreja (ou do adro) 
com um produto desinfectante colo-
cado à disposição pela equipa de aco-
lhimento;

3. É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁS-
CARA, a qual só deverá ser retirada no 
momento da recepção da Comunhão 
eucarística;

4. O acesso dos fiéis às Missas 
dominicais e a outros actos de culto 
será limitado no número de partici-
pantes, de acordo com a dimensão 
da igreja e as regras aplicáveis, pelas 
autoridades competentes, a todos os 
eventos em espaços fechados. Este 
limite será cumprido com rigor, sendo 
vedada a entrada, logo que seja atin-
gido o limite de participantes, pedin-
do a compreensão de todos. (Ribeira 
do Fárrio, ±90 pessoas // Rio de Cou-
ros, ±120 pessoas // Formigais, ±60 
pessoas); 

5. Deve respeitar-se a distância mí-
nima de segurança entre participan-
tes de modo que cada fiel disponha, 
só para si, de um espaço mínimo de 
4m2. 

A regra do distanciamento não

se aplica a pessoas da mesma fa-
mília que coabitam na mesma casa. 
Para um melhor aproveitamento do 
espaço, haverá zonas reservadas 
às famílias dentro da igreja. No 
caso do adro, não se aplica; 

6. Os fiéis ocupam os lugares 
previstos, mantendo as distâncias 
estabelecidas, sob a supervisão da 
Equipa de Acolhimento. As primei-
ras pessoas a entrar devem ocupar 
os lugares mais distantes da porta 
de entrada, preenchendo sucessi-
vamente todos os lugares. 

7. A comunhão acontecerá nos 
lugares onde se encontram os fi-
éis. Quem deseja comungar, deve 
ficar de pé e os restantes devem 
sentar-se; devem soltar o elástico 
da máscara de um dos lados, sem 
a tocarem, e colocarem as mãos 
abertas para receber a comunhão, 
que será distribuída em silêncio; 
devem voltar a colocar a máscara, 
tocando só no elástico. A distribui-
ção da comunhão será exclusiva-
mente na mão.

8. Os fiéis deixam a igreja (ou o 
adro), segundo uma ordem fixada 
em cada paróquia no respeito pe-
las regras de distanciamento.

As primeiras pessoas a sair 
devem ser as que estão mais pró-
ximas da porta de saída e não se 
devem aglomerar diante da igreja.

Se, quando era imperioso ficar 
em casa, este gesto era considera-
do um acto de Amor, agora que so-
mos convidados a participar neste 
novo normal da vida, ainda maior 
se torna esse acto de Amor.

Sejamos fiéis responsáveis, hu-
mildes na aceitação das normas de 
higiene e segurança, e grandes no 
Amor ao próximo, cuidando da pró-
pria saúde, mas de modo especial, 
da do outro. 
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Também nessa propriedade tinha algumas árvores de 
fruta: figueiras de várias qualidades, pessegueiros, pereiras 
e umas pequenas latadas para fazer a sua água-pé (para 
abrir pela festa de Todos-os-Santos) e o vinho para as ne-
cessidades da sua casa.

Casou com a Ti Luísa Junqueira, do lugar do Fárrio. Des-
te casamento nasceram os filhos António, Manuel e Joa-
quim e a filha Palmira. O Joaquim emigrou, logo que a idade 
o permitiu, para o Brasil e por lá construiu casa e família. 
Poucas vezes veio visitar a sua terra.

A Palmira (actualmente viúva) emigrou para França e lá 
tem os seus filhos casados, com vários netos e todos bem 
economicamente.

O António, já casado, emigrou para França, e atropelado 
perdeu a vida. O Manuel também experimentou a vida em 
França, mas as saudades da terra foram mais fortes e re-
gressou mais cedo do que previra.  

A memória deste homem de fé, trabalhador, amigo da 
família continua a sua existência através dos netos que vi-
vem em França, Fárrio e Brasil. Não morreu com muita ida-
de, deixando saudade em todos os que tiveram o privilégio 
de o conhecer. É mais um pequeno apontamento para que 
a memória dos “homens da história sem história” permane-
çam naqueles que o conheceram e naqueles que o queiram 
conhecer melhor.

Para esta classe, o Deus é o dinheiro, os prazeres e o 
orgulho. É preciso que o homem ponha de parte todos os 
seus preconceitos acerca de Deus, e se volte de uma vez 
para sempre para Ele. 

É preciso orar, pedir com fé e com amor. 
Jesus pede oração, não diz quantas vezes, mas pede 

insistência.
Todo o homem não devia de ter receio de falar a sós 

com Deus, porque Ele está sempre de coração aberto para 
nos ouvir.

A sociedade de hoje devia de falar com Jesus, como fala 
com um amigo, pedir ajuda para os seus problemas.

Todo o homem devia de ver em Jesus a sua imagem, 
o seu espelho, onde amanhã estamos frente a frente com 
Ele. Então será o princípio do fim. 

A terra é apenas um barco onde estamos de passagem, 
não a nossa morada. 

Todos os bens que nos ligam à terra, não são do homem. 
O homem é apenas o administrador, não o dono. O bem 

que nos liga a Deus esse sim é nosso, e é em relação a este 
homem um dia terá a felicidade de chegar ao paraíso.

Toda a sociedade de hoje devia de confiar mais no Evan-
gelho. Refletir sobre os capítulos e versículos que eles nos 
apresentam e pôr tudo em prática no seu dia-a-dia.

“Que posso eu fazer”
Por Carlos Neves

(continuação do artigo do jornal 134, pág. 6)

Seria então que o mundo se tornaria um lugar saudável 
para o corpo e para a alma. 

Onde todo o homem se tornaria mais homem, mais jus-
to, mais irmão, mais fraterno, mais divino e mais humano.

Para que tudo isto se torne realidade o homem de hoje 
tem que pôr de parte a soberba a avareza, o ódio, a vigarice, 
o orgulho e outros pecados que por vezes o levam à conde-
nação da alma e do corpo. 

Todo o homem em si é um ser insaciável, nunca está 
satisfeito com o que possui. Toda a sociedade devia de ter 
consciência que a vida é apenas um sonho, uma sombra, 
um suspiro, cresce como uma flor.

Confiar em Deus é confiar no amor, na paz, na justiça, na 
partilha e no perdão. 

Foi Ele que deu a vida por todos nós, para nos livrar as-
sim da escravidão do pecado. 

Foi Ele e só Ele que veio ao mundo, apenas para servir 
e não para ser servido. Para os olhos do Senhor, o homem 
devia de conter dentro do coração três simples palavras: 
amor, paz e justiça.

Pô-las em prática. Seria então o fim de todos os con-
flitos no mundo em que vivemos, dado com tanto amor a 
toda a humanidade por Deus Pai o Criador Omnipotente e 
Omnipresente.

“O Ti Junqueira”
Por Padre Manuel Janeiro

No meu consciente já distante e na memória distante, 
tenho do ti Junqueira a lembrança da casa onde tinha o 
seu alambique e preparava a aguardente não só para a sua 
casa, mas também para todos aqueles que o procuravam 
para destilar vinho que já não estava em condições de ser 
consumido ou ainda os engaços das uvas que tinham sido 
esmagadas na lagariça.

Havia cerimonial em todo aquele circuito. Era o acen-
der a fornalha, era o cair, pingo a pingo, da bagaceira, era 
o ritual da prova pelos entendidos, era o aumentar do grau 
alcoólico ou o diminuí-lo, etc.

O Ti Junqueira vivia numa casa térrea, humilde. Era de 
estatura pequena, entroncada, bigode forte, cabelos bran-
cos e poucos, voz forte e rouca pelo vício do rapé e do ci-
garrito que não dispensava.

Tinha uma boa propriedade onde semeava, milho, trigo, 
centeio e outros cereais. Nela havia um pequeno olival que 
produzia o azeite bastante para as necessidades da sua 
casa. Um poço, no início da propriedade, com água sufi-
ciente para a rega do milho e outros produtos agrícolas. 
Muitas vezes, na minha adolescência, quando passava 
pela capela em visita ao Santíssimo Sacramento e ia de 
passagem até à mina do Vale do Rei, lá estava um dos seus 
animais a tirar a água para regar a horta ou regar o milho 
que crescia na propriedade.



No passado dia 21 de junho, comemorou-se o Dia Nacional de controlo da Asma, a afetar cerca de um mi-
lhão de portugueses (Inquérito Nacional de prevalência da Asma), em mais de 90% dos casos, esta patologia 
pode ser controlada, contudo não existe possibilidade de a prevenir. 

É uma doença inflamatória crónica dos brônquios, que habitualmente se inicia na infância; no entanto, 
poderá surgir em qualquer outra idade. Quando esta doença se encontra controlada, o individuo pode realizar as suas 
atividades profissionais, bem como desportivas sem qualquer limitação. Verificando-se assim, uma melhoria significativa 
na qualidade de vida com o controlo adequado da doença.

Esta doença caracteriza-se por um processo inflamatório crónico que, perante determinados estímulos, os brônquios 
ficam obstruídos e surgem, desta forma, sintomas da doença, como episódios de tosse seca e persistente, dificuldade 
respiratória ou sensação de aperto no peito. 

Como já foi mencionado anteriormente, de entre os sintomas mais frequentes podemos enumerar os seguintes: tosse, 
pieira, falta de ar, aperto no peito que se intensifica aquando do esforço físico, cansaço 
e dificuldade em realizar atividades quotidianas. Estes sintomas poderão ser leves a 
graves, podem surgir pontualmente ou serem persistentes ao longo do ano. É de sa-
lientar que existem indivíduos que apresentam outras manifestações ligadas a alergias 
noutros órgãos como nariz, olhos e pele. Sugere-se que a renite alérgica, de acordo 
com alguma literatura, poderá ser um fator de risco para o desenvolvimento de Asma. 

Relativamente às causas, habitualmente nas crianças esta doença tem uma base 
alérgica, no entanto, poderá surgir sem alergias. É ainda de salientar que, mesmo pe-
rante um quadro alérgico existem outros fatores que podem desencadear os sintomas 
como infeções virais, renites não controladas ou agravamento de sinusite, fumo de 
tabaco, cloro, bem como fatores psicológicos e exercício físico. 

O diagnóstico é feito com base nos sintomas típicos de asma, história de doenças alérgicas, bem como a existência 
de familiares (pais e irmãos) com alergias. 

O tratamento tem como principal objetivo o controlo da inflamação ao nível dos brônquios. Assim, a medicação habi-
tualmente utilizada tem ação anti-inflamatória, sendo mais frequentemente prescritos corticoides inaladores. Por vezes, 
também são prescritos broncodilatadores. Esta medicação deve ser realizada diariamente, uma vez que é uma doença 
crónica. 

Em situações de agudização, é importante que o individuo inicie imediatamente a medicação prescrita em SOS pelo 
médico. A criança com doença controlada, bem como o adulto, podem e devem realizar atividade física, contudo poderá 
ser pertinente a realização de broncodilatadores antes da atividade. Se, durante a atividade, surgirem sintomas, esta deve 
parar de imediato até a resolução dos mesmos. 

Esta doença não pode ser prevenida, mas poder-se-á minimizar o número de episódios agudos, adotando medidas 
que consistem em evitar alérgenos que provoquem estas situações, evitar pó, polens e pêlos de animais, evitar ambientes 
poluídos e com fumo, evitar ambientes com fumo de tabaco e fumar, evitar perfumes intensos, tratar constipações, gripes 
e sinusite logo que surjam os primeiros sintomas. 
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Pela sua saúde ASMA

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

FLORISTA
ROSA D’OURO

FLORES E PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS
ARRANJOS FLORAIS PARA CASAMENTOS, IGREJAS,

RAMOS DE NOIVA, PALMAS, COROAS...

RUA PRINCIPAL, 30  - 2435-285 FREIXIANDA
TELef. 249 550 094 - TLM. 938 377 830

Clínica
Dra. Dorita

CONSULTAS DE MEDICINA DENTÁRIA
ACORDOS COM CHEQUE DENTISTA

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

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

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

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



- Arrecada o feno no alpendre do ciclone!
Encostado à fachada principal da casa, recebeu este nome, por o 

seu telhado ter sido feito com a madeira resultante das árvores der-
rubadas pela tempestade que, em Fevereiro de 1941, assolou o país. 
Nessa altura, também sobre os pinhais envolventes da actual fre-
guesia da Ribeira do Fárrio se abateu um rasto de destruição: raja-
das, à velocidade de duzentos quilómetros por hora, quebraram ou 
arrancaram pela raiz, árvores de grande porte, deixando no chão um 
emaranhado de troncos derrubados; o preço da madeira de pinho 
baixou para valores nunca vistos; a indústria da resinagem levou 
anos a recuperar; do céu desceu um uivo gigantesco e arrepiante, 
entrecortado pelos estalidos dos troncos a quebrar; os vizinhos jun-
tos, a rezar, ao redor dos oratórios, acreditaram ter chegado o fim do 
mundo; o vento esbarrondou chaminés e arrastou telhados e gente. 
Há quem diga ter visto alguém “voar” uns bons cinquenta metros, 

pendurado num guarda-chuva a que se abrigava. Afirmava-se ter sido observado, para as bandas da Fonte Fria, a 
vaguear por entre as poucas árvores poupadas pelo ciclone, um lobo transviado do seu habitat natural, pela fúria dos 
elementos. Foi a maior das tempestades do século XX em Portugal.
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“O Ciclone”
Por José Eufrázio

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

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


