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Já são quase seis os meses que nos separam dos abraços e dos 
beijos que, livre e espontaneamente, dávamos sem receios.

Não que nos tenhamos transformado em seres malcriados ou 
anti-sociais, mas sim porque nos dita a consciência que, mais do 
que nunca, devemos respeitar as medidas de segurança e de higiene 
impostas pela DGS nos últimos tempos.

E respeitar essas medidas implica evitar, sempre que possível, o 
toque físico. 

Ora, numa terra de emigrantes como a nossa, era comum, nos 
meses de Julho e Agosto, abrirmos de imediato os braços à família e 

aos amigos que vêm de longe e a quem, num abraço bem apertado, queremos transmitir a força da saudade sentida du-
rante o ano todo. Seguiam-se os dois beijos ou os quatro ou quantos nos apetecesse. 

Não fosse uma pandemia, que está longe de passar, e um vírus activo, que está longe de morrer, e tudo seria perfeito. 
Cá estaríamos nós, como sempre, prontos a acarinhar os nossos emigrantes sem qualquer medo dos afectos.

Cada um de nós é um potencial portador do novo coronavírus. Nós que vivemos nas nossas aldeias e cidades, nós 
que chegamos de um outro país. O medo de contaminarmos é igual ao medo de sermos contaminados. Se bem que, em 
alguns casos, é maior o medo de se ser contaminado e, em total ignorância, pensar-se sempre no outro como único por-
tador. O outro que vem de Lisboa, de Leira, de França, de outro sítio qualquer que não o nosso.

Mas voltemos à questão dos afectos. Como é que, então, podemos transmitir o nosso carinho sem darmos beijos, 
abraços e apertos de mão? Aos nossos emigrantes, outros familiares, amigos e vizinhos.

O desafio passa, não por matarmos os afectos, mas antes os reinventarmos. Aboliram-se os passou-bem porque po-
demos tossir ou espirrar para a mão; as cotoveladas também não parecem muito lógicas, quando em alternativa à mão, 
tossimos ou espirramos para o cotovelo.

Os toques físicos podem e devem ser substituídos por sorrisos. E ainda que os nossos lábios se escondam atrás de 
um pedaço de tecido ou de um outro material certificado qualquer, ao sorrirmos, o nosso olhar vai conseguir transmitir 
esse gesto. É certo que podemos recorrer à docilidade das palavras, mas a expressão corporal de um sorriso vai sempre 
reforçar tudo aquilo que queremos dizer. Treinemos o gesto frente a um espelho em casa e demos o nosso melhor junto 
dos nossos emigrantes, outros familiares, amigos e vizinhos.
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Num Verão de leVes afagos,

sorria com os olhos

Entre dois e quatro beijos, não dei um.
Entre um abraço e dois braços, não estendi nenhum.

Entre duas mãos e um aperto, apenas sorri.

Telef./Fax: 249 575 648 - CASAL RIBEIRO
2435-522 Rio de CouRos (ourém)

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

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

CARNES FRESCAS
E ENCHIDOS

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

Telef. 249 550 978 - Tlm. 967 808 121

Talho PINTO
de: Paulo Jorge Caixinha Pinto Aldeano
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Agrupamento 1263 – Escuteiros Ribeira do Fárrio
À semelhança de outros agrupamentos, os Escuteiros da Ri-

beira do Fárrio cancelaram todas as actividades e adoptaram as 
tecnologias como forma de contacto, pois tendo como missão 
primordial a educação para a cidadania, quiseram fazer parte do 
esforço encetado por toda a sociedade. 

No nosso Agrupamento, depois de algumas conversas/reu-
niões virtuais entre os chefes e o assistente Padre David Barrei-
rinhas, optámos por cancelar todos os planos que existiam para 
a Primavera-Verão 2020, a partir do dia 12 de Março, ou seja:

- as promessas dos elementos que tinham passado de sec-
ção para os exploradores e para os pioneiros, que estavam 
agendadas para o fim de semana de 14 e 15 de Março; 

- a peregrinação a Fátima, em que o nosso Agrupamento 
costuma aderir em massa, agendada para 28 e 29 de Março;

- o Festival de Sopas agendado para o princípio de Abril; 
- a venda de flores no Dia da Mãe, que já estava organizada para o dia 03 de Maio; 
- o Dia de Convívio com os pais e familiares dos nossos escuteiros, agendado para o dia 14 de Junho;
- a participação nas Festas da Vila da Freixianda agendadas para o final de Junho; 
- a atividade “ACAGRUP” agendada para o 10-11-12 de Julho, que acabou por acontecer de forma virtual, nos dias 18 

e 19 de Julho e marcou o encerramento do ano escutista.
 Desde meados de Março que a única forma de contacto com os escuteiros foi o computador/telemóvel. Todos ti-

vemos de nos ir adaptando ao desenvolvimento da pandemia e foi por isso que os escuteiros do nosso Agrupamento 
participaram, nos dias 22-23-24 de maio, na atividade nacional virtual ACANTONAC!

Os lobitos (06-10 anos) tiveram de cancelar a atividade de Páscoa que tinham programado, mas continuaram a en-
contrar-se virtualmente, desenvolvendo algumas dinâmicas próprias para as suas idades.

Os exploradores (10-14 anos) também tiveram de cancelar a atividade que tinham programado para seguirem até 
Braga em finais de Julho, pois as angariações de fundos não se puderam realizar e concentraram-se nas redes sociais 
para poderem estar a par da actualidade escutista.

Os pioneiros (14-18 anos) também tiveram de cancelar/adiar a atividade que tinham programado para Kandersteg – 
Suíça, no final de Agosto, esperando que se possa vir a realizar já no próximo verão.

(continua na pág. seguinte)

Na edição de Julho/Agosto do Jornal Ribeira Verde, há muito que 
era comum encontrar nas suas páginas o relato das festas de Verão en-
cetadas, na sua maioria, pelas associações da terra, a par da narração 
das actividades de Verão experienciadas pelos Jovens Sem Fronteiras 
e Escuteiros. São estes grupos de pessoas que, generosamente, doam 
parte das suas vidas e do seu tempo em prol do desenvolvimento da sua 
Terra, em prol do bem comum.

Este ano, com a chegada da Covid-19, os planos de actividades foram 
praticamente todos cancelados e a nossa aldeia parece adormecida. 

A estagnação fez-se logo sentir nos meses de Março e Abril, meses 
em que se realizariam as Assembleias-Gerais das nossas Associações, 
bem como os Jantares de Sócios e Simpatizantes. Com o Verão à porta, 
já se preparavam as festas de aniversário que trariam animação em al-
guns fins-de-semana e a possibilidade de voltar a usufruir dos sabores 
da chanfana e do frango assado, pratos tão típicos nos nossos restau-
rantes improvisados. 

O impacto já é grande e vai continuar a ser. Tanto a nível económico 
como social. É nas actividades que as associações conseguem angariar fundos para dar cumprimento ao plano de traba-
lhos, mas é sobretudo nestas actividades que as pessoas ocupam os seus tempos livres e convivem. 

E porque as paragens não são benéficas para o desenvolvimento de qualquer movimento, associações culturais, 
recreativas e desportivas, há já todo um trabalho de bastidores que começa a ser desenvolvido para a readaptação aos 
novos tempos, tendo sempre a esperança no horizonte.

Neste sentido, o Jornal Ribeira Verde lançou um desafio, desencadeado em duas perguntas, aos grupos e colectivida-
des:

RIBEIRA VERDE
Página 3

AS NOSSAS ASSOCIAÇÕES E O NOvO CORONAvIRUS

1. Que constrangimentos foram provocados pela Covid-19 no seio da vossa associação/movimento/grupo?
2. Como estão a perspectivar o futuro?



Jovens Sem Fronteiras
Este grupo missionário teve que adaptar-se aos novos tempos e a proximidade com o outro, que tanto o caracteriza, 

foi reinventada. Hoje são chamados à criatividade, de forma a manterem-se fiéis à sua missão. 

“Referente ao impacto da Covid-19 no seio do nosso grupo, tivemos 
que, infelizmente, optar por cancelar as actividades e orações presen-
ciais e redireccionarmo-nos para as actividades online. 

O projecto Ponte, que nesta edição iria ser realizado no Brasil, no 
qual a Marisa Alves do nosso grupo participaria, teve de ser adiado 
para o próximo ano.

Também o Encontro Nacional JSF, uma das mais importantes ac-
tividades a nível Nacional, e que este ano seria realizado na nossa re-
gião, teve de ser adiado.

A preparação das actividades do próximo ano continua, mas são realizadas de uma forma mais digital e com algumas 
incertezas. 

As actividades de angariação de fundos para os nossos projectos, que no nosso caso eram baseadas na venda directa 
de produtos no final das eucarísticas, encontram-se suspensas até que existam condições para as fazer em segurança. 

Iremos procurar nos próximos tempos outras formas que permitam realizar a angariação dos fundos necessários”.

GRUDER
No auge dos seus 43 anos, o GRUDER assistiu à interrupção da época desportiva 2019/2020 com a possibilidade de a 

equipa Sénior trazer para casa a Taça Distrital de Futsal e todas as actividades programadas do foro cultural e recreativo 
ficaram suspensas.

“A Covid 19 provocou o cancelamento de todas as atividades do GRUDER. 
Ao nível do FUTSAL, a nossa principal atividade, começaram por ser suspensos 

todos os treinos e posteriormente cancelados os campeonatos onde as nossas equi-
pas competiam. Foi também cancelada a final da Taça Distrital de Fustal que iria ser 
disputada pela equipa de Seniores. 

Foram também canceladas outras atividades previstas, entre as quais o Passeio 
de Bicicletas.

No âmbito recreativo, foram cancelados o Jantar de Sócios, a Festa da Vila, a Festa 
de Aniversário e a Festa da Cerveja. 

Atualmente não sabemos se poderemos realizar o tradicional Baile de Halloween.
Em resumo, a vida desta Associação ficou suspensa em março e ainda existem 

muitas dúvidas de quando poderá voltar à normalidade, pois todas as nossas ativida-
des envolvem a participação de um número elevado de pessoas, o que de momento 
ainda está muito condicionado.

A incerteza do início dos campeonatos distritais devido à COVID-19 tem vindo a 
afectar de forma significativa o planeamento da época desportiva 2020/2021. No en-

tanto, a direcção do GRUDER está mais empenhada do que nunca no planeamento da época. Nesse mesmo sentido, já foi 
publicamente anunciado que o GRUDER irá abrir 5 escalões de futsal federados: Seniores, Juniores, Iniciados, Infantis e 
Benjamins. Algo inédito no clube até ao momento.

Outro desafio para esta época são as medidas de segurança a adoptar durante os treinos, jogos e outros ajuntamen-
tos. O GRUDER seguirá de forma estrita as medidas necessárias indicadas pelas entidades competentes, de forma a 
minimizar ao máximo o risco de transmissão entre os envolvidos.

Outro problema é a possível suspensão dos campeonatos ou até mesmo o cancelamento, o que torna muito mais 
difícil a angariação de patrocinadores. A adicionar a isso, a possível crise económica que se antevê é também um factor 
que certamente afastará alguns patrocinadores. O GRUDER desenvolve neste momento um novo projeto de angariações 
de fundos mais aliciante para os patrocinadores e que será lançado muito em breve”.
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Entretanto participaram numa atividade virtual no 1º 
fim-de-semana de maio, com os pioneiros de vários Agru-
pamentos da nossa região, “EMPREENDER 2020”; e nun-
ca deixaram de se encontrar todos os sábados “à hora do 
costume” na net, tentando manter a chama do escutismo 
acesa!

O futuro é uma incógnita!
Os chefes do Agrupamento 1263 vão reunir no início 

do próximo ano escutista (finais de Setembro), para tentar 
perceber o ponto da pandemia em que nos encontremos e 
deliberar as acções a desenvolver a partir daí.

Neste momento, perspectivamos que os encontros se-

(continuação da pág. anterior)

manais terão de ser realizados mais no exterior, sem gran-
des contactos pessoais, tendo sempre em mente que a 
saúde e a segurança dos nossos escuteiros estão em pri-
meiro lugar…

Como vamos “abrir” mais uma secção (vamos recome-
çar com os CAMINHEIROS [18-22 anos]), iremos ter mais 
secções, o que se traduz numa quantidade inferior de escu-
teiros por secção, o que será uma vantagem.

Em relação às angariações de fundos, ou qualquer outra 
atividade escutista, são temas a considerar e planear na 
reunião de Setembro.



Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda 
A ajudar material e moralmente a Secção de Bombeiros da Frei-

xianda, esta Liga de Amigos costuma promover, ao longo do ano, 
várias actividades de grande impacto na freguesia. O Torneio Futsal 
24 horas, com início na Sexta-Feira Santa, é uma delas, bem como 
a Festa do Emigrante, em Agosto. Tendo a DGS ditado um vasto 
conjunto de restrições, este ano nada se realizou.

“Todas as actividades previstas para este ano foram canceladas. 
Adiámos a Assembleia-Geral e a inauguração das obras do quartel 
foi apenas um ato simbólico. Com estes cancelamentos todos, os 
esforços para liquidar as obras até ao final de 2020 foi inglório. Vão 
valendo os donativos, as quotas dos sócios e as entregas de elec-
trodomésticos.

Estamos a aguardar serenamente até ao final do ano como vão evoluir as coisas. Para já, não arriscamos em marcar 
nenhum evento para 2021. Estamos a pensar lançar uma campanha por ocasião do Natal, mas ainda estamos a delinear 
alguns detalhes. De momento, as nossas atenções estão vocacionadas para o apoio aos nossos bombeiros, num ano 
extremamente difícil em termos de incêndios florestais”.
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Terapeuta Patrícia Alcobia D.O. cédula profissional n.º 0031276, exerce funções 
de Osteopata na Clínica Dr. João Gameiro na Freixianda; Clínica Ourém Vida; Clini-
Caxarias; Clínica PsicoAjuda em Leiria; Centro Diagnóstico e Tratamento de Tomar; 
Contacto: 918.252.215

O qUE é A OStEOpAtIA?
A Osteopatia é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como prática de saúde, uma abordagem terapêutica onde se utiliza a manipu-
lação das estruturas do sistema músculo-esquelético como forma a eliminar e 
evitar alterações de mobilidade, reduzindo a dor e o desconforto do paciente, 
procurando assim o equilíbrio do organismo.

 “ Os meus pacientes, por vezes, recorrem à Osteopatia, depois de já terem 
tentado diversas terapêuticas e já terem tomado imensa medicação, com o in-
tuito de fugirem à dor. É recompensador verificar que encontram na Osteopatia 
uma terapia que lhes oferece uma solução. Por isso, também trabalho no intuito 
de dar a conhecer como a Osteopatia pode ajudar a ter uma melhor qualidade 
de vida e bem-estar”.

O que a Osteopatia pode tratar?
O campo de tratamento da osteopatia é muito amplo nomeadamente: Ciáticas, Artroses, Lombalgias, Tendinites, Es-

colioses, Hérnias discais, Cervicalgias, Epicondilites, Síndrome túnel cárpico, Tensões musculares, Dores de cabeça e 
ombros, Entorses, Alterações ATM, entre outras disfunções.

Rancho Folclórico “Os Camponeses”
É nos meses de Primavera/Verão que há mais festas e, conse-

quentemente, mais actuações. O ano de 2020 fica marcado pelo 
impedimento de divulgar usos e costumes através do folclore. 

“A pandemia trouxe mudanças abruptas à nossa associação, 
pois obrigou-nos a parar por completo. Todas as nossas actua-
ções foram canceladas e, como a dança implica o contacto físico, 
estamos impossibilitados de dar seguimento aos ensaios. O ano 
de 2020 seria um marco na história do nosso Rancho com a gran-
de festa da comemoração XXX Aniversário.

Era o tempo de abandonar o logotipo que nos acompanha há cinco anos e criar um novo. Em relação ao futuro, não 
queremos que o uso de máscara ou viseira passem a fazer parte da nossa etnografia, pelo menos neste século! Mas 
falando mais a sério, não nos é possível dançar com estes acessórios obrigatórios, pelo suor, pelo cansaço e incómodo 
que isso acarretaria. Esta paragem não é nada benéfica para o Rancho. Com o cancelamento dos ensaios, não se pode 
dar continuidade ao ensino da dança que estava a ser levado a cabo com pares mais novos. Vamos aguardar pela evo-
lução da pandemia e esperar que num futuro próximo possamos voltar a demonstrar os usos e costumes da nossa terra, 
através das danças e cantares”.



CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS
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BODAS DE OURO MAtRIMONIAIS
por Manuel Marques

Rua D. Afonso Henriques
Centro Comercial, Lojas 11 e 12
2435-278 Freixianda (Ourém)

E-mail: mail@freixicontages.com  
Tels.: 249551711 / 913231109 - Fax: 249550102 

Website: http://www.freixicontages.com 
facebook: http://fb.me/Freixicontages

A celebração das bodas de ouro matrimoniais da Jacinta da Conceição Marques e do Alberto da Luz Gonçalves, resi-
dentes no lugar da Mata, freguesia da Ribeira do Fárrio, tiveram lugar no passado dia 18 de Janeiro.

A Eucaristia de acção de graças teve lugar na Capela da Mata e foi presidida pelo Pároco, Reverendo Senhor P. David 
Barreirinhas.

Na homilia foi referida a vivência de 50 anos de vida matrimonial: uma vida tecida de momentos bons e menos bons, 
por onde perpassaram alegrias e tristezas, luzes e sombras e ausências por força da emigração. Mas tudo isso foi vivido 
e sofrido com os olhos postos em Deus e no trabalho árduo e gratificante do dia-a-dia, quer por cá, quer além-fronteiras.

Gratos por todas essas vivências, num saldo que é sempre po-
sitivo, aqui estão a Jacinta e o Alberto, disse o Celebrante, para 
agradecer a Deus a capacidade de aceitação, a força da superação, 
a esperança afincada num dia melhor e o amor e a dedicação que 
colocaram na criação e educação das duas filhas.

O casamento, disse, é sempre uma construção permanente, 
onde nada está acabado, onde a imperfeição existe e persiste e 
onde tudo recomeça, em cada dia, em cada momento, a partir 
de cada membro do casal, com a força viva e esperançosa do 
Espírito Santo que tudo vence na paciência, no perdão, na tole-
rância, na compreensão, na ajuda mútua, na partilha, estreitados 
pelo amor que um dia os aproximou e uniu e que juraram para a 
vida inteira.

A presença da Jacinta e do Alberto são para todos nós, disse o 
P. David, o testemunho vivo, real, autêntico, de que o amor é pos-

sível, dura no tempo, tudo ultrapassa, tudo vence e, por isso, quiseram agradecer ao Senhor essa força interior e essa 
graça que sentem que lhes foram concedidas.

Estão hoje aqui, diante do Senhor e diante de nós, como aconteceu, há 50 
anos, no dia 18 de Janeiro de 1970, referiu o Pároco. 

Nessa altura, de modo livre, decidiram unir as suas vidas pelo Sacramen-
to do Matrimónio, cientes, um e outro, das mútuas fraquezas e limitações, e, 
por isso, consagraram ao Senhor os seus sonhos e projectos para que Ele 
fosse a bengala e o cimento da sua união matrimonial.

Hoje, 50 anos depois, querem, também publicamente, louvar o Senhor e 
agradecer por tudo quanto a graça operou neles, mantendo-os unidos nesse 
mesmo amor e Senhor, apesar dos baloiços e solavancos de uma vida de 50 
anos, vivida em comunhão e partilha.

Com eles continuemos a dar graças a Senhor, concluiu o P. David.
A todos os participantes na Eucaristia foi distribuído um Guião Litúrgico e os cânticos foram animados por um pe-

queno coro. As leituras foram assumidas pelas filhas e netos. No momento pós-comunhão a neta Andreia leu um texto 
de gratidão que preparou para os avós.

Deste casamento nasceram duas filhas, a Elisabete (Beta) e a Célia, casadas e com 2 filhos cada - Andreia e Tiago 
- Daniel e Sandra, respectivamente.

Foram vários os familiares a quem a vida permitiu participar na celebração 
eucarística destas bodas de ouro matrimoniais, a que se juntaram outros mais 
tarde, devido à distância.

Após a Eucaristia foi oferecido a todos um almoço, em familiar e agradável 
convívio, num restaurante da zona, com a presença sempre gratificante do 
Pároco. E o dia prolongou-se, em ambiente alegre e festivo, encerrando com 
o jantar, em casa da Beta, a que se seguiu a entrega animada de lembranças 
aos jubilados.

Parabéns, Jacinta e Alberto!



FESTA DE SÃO VICENTE
Por Liliana Antunes

Nos dias 1 e 2 de agosto, deveria ter-se celebrado a festa em honra de São Vicente, contudo 
devido à pandemia que estamos a viver, esta não foi possível. Assim, todos os eventos planeados 
foram cancelados e substituídos pela passagem da Imagem da Nossa Senhora de Fátima e pela 
imagem do São Vicente, por todas as ruas da paróquia no sábado à noite, e no domingo, realização 
da missa no adro da igreja. Foi solicitado aos paroquianos que enfeitassem as suas casas, com ve-
las, colchas ou outros adereços, e que permanecessem em casa e não a acompanhar as imagens. 
Sendo assim, no dia 1 de agosto, os andores, devidamente ornamentados, saíram por volta das 
21 horas do adro da igreja para percorrer a paróquia, onde existiram paragens para fazer orações 
especiais, terminado três horas e meia depois. 

No domingo, dia 2, houve a realização da missa com as devidas regras estabelecidas pela DGS. 
Em nota de conclusão, fica o agradecimento a todos os que trabalharam para que tudo isto fosse 
possível e a toda a população que acatou as regras estabelecidas. 

#vamosficartodosbem

DIA DOS AVóS
Por Liliana Antunes

No dia 26 de julho celebra-se o Dia dos Avós. É dia de estar com os avós e passar um dia 
diferente, contudo este ano isto não foi possível, pois estamos a passar por uma etapa em 
que, para nos protegemos a todos temos que manter o distanciamento.

O Dia dos Avós surgiu no século XX quando o papa Paulo VI determinou o dia 26 de julho 
para homenagear os avós maternos de Jesus, Ana e Joaquim. E sendo assim vai-se assina-
lando essa data com diferentes atividades para os avós e netos, oferta de prendas e muito 
amor e carinho.

Ser avô é sentir a felicidade, é conhecer um amor doce, profundo, viver de carinho e ansie-
dade, é resumir nos netos o seu mundo, é voltar a ser criança e fazer tudo pelo neto.

E vivendo nós uma situação completamente diferente do que pensávamos estar a viver, é 
necessário pensar que temos que aproveitar todos os momentos que temos para estar com 
os nossos entes queridos e demonstrar o quão são importantes. Em suma, “Os avós carregam com eles história, sabedo-
ria e muito amor. Quem valoriza a sua família, deve antes de tudo, exaltar os avós.”

Nasceu este nosso conterrâneo no lugar da Várzea, freguesia da Freixianda. Era um homem forte, alto, sempre de 
boné na cabeça. Casou com uma senhora do Lugar do Fárrio. Foi viver para o Vale das Colmeias onde fez a sua casa e 
onde tinha uma boa propriedade, sempre bem amanhada e que era o sustento para a família. Na visita pascal, o Ti Mani-
lha, com a família reunida, na casa onde viveu alguns anos, abria as portas ao sacerdote para as boas festas da Páscoa, 
como era normal em todas as aldeias e casas da Paróquia da Freixianda. 

Do seu matrimónio nasceram duas meninas, a Maria e a Emília (que foram sempre solteiras) e os rapazes Alberto, que 
cedo veio para Lisboa, e o Manuel e o Joaquim, que emigraram para o Brasil, onde têm família.

O Ti Manilha ficou viúvo muito cedo. Com a ajuda da sua filha mais velha (a ti Maria Manilha) criou os seus filhos.
Conheci este homem, que contava muitas “histórias” na taberna do meu avô Janeiro. No fim da tarde, ele e outros 

amigos, vinham dar dois dedos de conversa, beber um copito e falar das suas vidas.
Nesta altura, o Ti Manilha era o feitor da Quinta do Fárrio. Quando via o garotio na taberna, começava a sua imagina-

ção a trabalhar e “contava” coisas do arco da velha. Era a cobra na cruz da capela que fumegava e saboreava um bom 
cigarro. Era a velha que vinha em direção ao portão principal da quinta com uma ninhada de bácoros (pequenos leitões). 
Eram os antigos donos da Quinta que no salão principal do Palácio da Quinta dançavam ao som da música tocada por 
uma “grafenola” que havia na casa. Era uma saraivada de pedras que saíam do lado da quinta para a estrada, quando ele 
se deslocava ao palheiro a buscar palha para alimentar as vacas, que no dia seguinte, tinham trabalho duro. E dizia tudo 
isto com tal convicção que a garotada e os rapazes mais velhos, se pensavam em ir às laranjas e às tangerinas durante 
o entardecer, perdiam logo a vontade de fazer o assalto. Os adultos, os seus amigos, faziam algumas perguntas para “ati-
çar” ainda mais a sua imaginação, mas ele conservava a sua voz e a sua criatividade impávidas e serenas. Seguidamente, 
alguém pagava mais uma “rodada” e o pessoal dispersava.

O Ti Manilha sempre o conheci como feitor da quinta do Fárrio. Ali deu o melhor da sua vida. Olhou pelo seu desen-
volvimento e ali foi pessoa estimada pelo patrão e pelos conterrâneos. Na quinta, nos momentos de maior azáfama, 
trabalhavam algumas jovens do Fárrio e das redondezas. 

Este homem sem história marcou a sua vida com “histórias” que hoje apenas recordamos aquelas que ficaram no 
nosso semiconsciente. Para os familiares deste nosso conterrâneo, um abraço solidário pelo homem que recordamos 
neste pequeno apontamento.
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“O Ti Manilha”
Por Padre Manuel Janeiro
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pouco mais dura. Eu não sei dizer a palavra. Só sei dizer 
“coronivus” .

RV: Então e que cuidados devemos ter, uma vez que é 
tão perigoso?

I,A,S: Tem que se colocar gel nas mãos e uma máscara 
na cara. Se tens coronavírus tens que ficar em casa, se não 
tens ficas em casa também.

RV: O coronavírus é muito mau então!
I,A,S: Sim, não nos deixou ir à escola e ver os amigos.
Tenho tantas saudades dos meus amigos e da minha 

professora.
Para sairmos à rua temos que ir protegidos porque o 

vírus não nos deixa sair tranquilos. Não podemos aproxi-
mar-nos de pessoas estranhas e também não podemos 
dar abraços e beijos a outros familiares. Só ao pai e à 
mãe.

RV: Lembram-se de estar em casa fechados, no início 
desta doença? 

I,A,S: Sim, nessa altura não dávamos beijos nem ao pai 
nem à mãe.

RV: Gostam de usar máscara?
I,A,S:No princípio pensei que era fixe, mas agora não. 

Falta-nos o ar!! Mas somos crianças, não é obrigatório 
como os adultos.

RV: Como é que imaginam o coronavírus?
I,A,S:É uma bola com tentáculos. Pode ser verde ou ver-

melha.

RV: Como é que acham que o vírus chegou a Portugal?
I,A,S: Foram os morcegos e as cobras. As cobras da Chi-

na, porque as anacondas são da Amazónia. E as pessoas 
também trouxeram o vírus. 

RV: Vocês têm medo?
I,A,S: Somos crianças e estamos de boa saúde, lavamos 

muito as mãos por isso não nos vai fazer mal.

RV: Se pudessem destruir o coronavírus, como o fa-
riam?

I,A,S: Matávamo-lo com pistolas de água e uma metra-
lhadora de gel.

A COVID-19 AOS OLHOS DAS CRIANÇAS
Quando os estabelecimentos de ensino encerraram em 

meados de Março por causa da Covid-19, as rotinas das 
crianças sofreram grandes mudanças e, emocionalmente, 
também se tornaram mais vulneráveis ao medo e à intran-
quilidade, ainda que mais fortes com o amor e a atenção 
recebidos.

Afastadas do espaço físico da escola e da catequese, 
lidaram com a telescola como solução, assim como as vi-
deochamadas diárias.

Os pais tornaram-se presença assídua e pontual em 
casa e, apesar das circunstâncias, os laços familiares fica-
ram fortalecidos.

O Jornal Ribeira Verde conversou com algumas delas 
para saber como têm lidado com a realidade destes seis 
longos meses. 

O Bernardo é um menino em tenra idade escolar. Foi en-
trevistado no início de Junho:

RV: Bernardo, que mudanças sentiste na tua vida com o 
aparecimento deste vírus?

B.: Existiram muitas mudanças boas e outras más. Foi 
difícil não ver os amigos e a família, mas gostei de estar em 
casa com o pai, a mãe e o mano.

RV: Qual foi o maior desafio deste tempo?
B.: O maior desafio foi estudar em casa, porque em casa 

há coisas melhores para fazer do que estudar.

RV: Qual é a tua maior preocupação?
B.: A minha maior preocupação é que eu ou alguém da 

minha família fique doente.

RV: Tens algum conselho para dar aos leitores do nosso 
jornal?

B.: Não comam ratos nem morcegos!

RV: E aos meninos da tua idade?
B.: Usem máscara, lavem as mãos e vai ficar tudo bem!

Em finais de Agosto, foram entrevistados a Inês, o Afon-
so e o Salvador, três primos que brincavam juntos, com 4, 
9 e 7 anos: 

RV: Vocês sabem o que é o coronavírus?
I,A,S: Sim! Mata as pessoas!
É um vírus que mete as pessoas com uma febre um

A CAPA DO NOSSO JORNAL
A ideia surgiu, a Andreia Lourenço prontamente concretizou e a Inês Bento 

deu-lhe cor. Assim nasceu a capa desta edição do Jornal Ribeira Verde.
Ainda que voltada para as crianças, é uma lição que chega também aos adul-

tos para que, “Em tempo de COVID-19”, todos nos mantenhamos atentos ao peri-
go que espreita na praia, nas compras, no trabalho, em viagem e até na família. 

Se gostas de pintar, Ribeira Verde oferece-te, na próxima página, a oportuni-
dade para ilustrares o “coronivus”, a tal “bola com tentáculos que pode ser verde 
ou vermelha”.

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã
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ONDE DIABO ESTÁ DEUS?
por Manuel Marques

Esta minha reflexão deve o título, 
sem interrogação, a um livro de Ri-
chard Leonard, padre jesuíta austra-
liano, editado pelas Paulinas.

Vivemos todos num contexto glo-
bal, longo, pesado e doloroso, provo-
cado por um vírus minúsculo e invi-
sível – coronavírus - que se atreveu a 
dominar o mundo, provocando a morte 
a milhares de pessoas, fazendo parar 
a actividade económica, colocando 
no desemprego milhares de trabalha-
dores, fechando escolas, igrejas, cine-
mas, teatros, restaurantes, ginásios, 
impedindo competições desportivas, 
obrigando tudo e todos a uma quaren-
tena e impondo uma mudança de vida 
a toda a humanidade.

A situação é tão complicada que foi 
fácil concluir que é preciso o contribu-
to de todos para que os danos não se 
tornem excessivamente graves. Des-
cobrimos que não somos nada sem 
o outro, que vivemos na dependência, 
uns dos outros, que ninguém está a 
mais, que todos somos precisos e 
preciosos, que é digna, importante e 
fundamental a função social que cada 
um desempenha, não havendo fun-
ções de primeira e de segunda. 

O vírus, não fazendo acepção de 
pessoas, leva tudo a eito, sem consi-
deração nem respeito por ninguém, 
seja velho ou novo, doutor ou trolha, 
do campo ou da cidade, banqueiro ou 
depositante, empresário ou cliente, pa-
trão ou empregado, grande ou peque-
no, cristão ou muçulmano, democrata 
ou totalitário, hétero ou homossexual, 
rico ou pobre. O vírus veio lembrar-nos 
aquilo que todos sabíamos, mas que, 
pela vivência egoísta e orgulhosa do 
dia-a-dia, estava esquecido – somos 
todos iguais em dignidade. Dignidade 
que nos vem de Deus, porque criados 
à sua imagem e semelhança.

Com esta realidade anormal, que 
somos forçados a viver, confinados 
em casa, caímos também na conta 
de que o poder detido e concentrado 
no homem - a capacidade eloquente 
e crescente das ciências da inves-
tigação nos seus vários campos de 
actuação, as ferramentas, altamente 
sofisticadas, informáticas ou outras – 
é desafiado e desarmado por um vírus 
que não se vê, resistente, persistente, 
capaz de colocar o universo em senti-
do, pondo às claras a vulnerabilidade 
desse mesmo homem, na sua peque-
nez, insuficiência e limitação perante

uma tal pandemia. Esse homem, su-
postamente todo poderoso, olha-se 
ao espelho, em qualquer continente 
ou latitude, e verifica que está nu, que 
afinal não tem poder nenhum.

Vem de longe este pecado do orgu-
lho: querer ser como Deus. Os textos 
bíblicos contam-nos isso.

Onde diabo está Deus? Ao reflectir 
sobre o momento que vivemos, vol-
tei aos meus tempos longínquos de 
criança para recordar como Deus es-
tava e entrava nas vidas simples das 
pessoas da nossa terra.

Era a oração da manhã, ao acordar, 
depois às refeições e, antes de deitar, 
o terço sem faltar o pedido da bênção 
aos Pais e avós e a resposta: “Deus te 
abençõe”.

Ao longo do dia paravam os tra-
balhos do campo ou outros, para se 
rezar ao toque das trindades. Lembro-
me de uma manhã, em férias, em que 
saí cedo com meu Pai, antes do sol 
fora, como se dizia, para a recolha da 
resina – eu ficava a guardar as vacas 
– e de, ao nascer do sol, o meu Pai 
parar e rezar ao Deus Criador que lhe 
dava mais um dia de vida e de traba-
lho. Marcou-me, profundamente, esta 
atitude.

As pessoas passavam perto de 
uma capela, cemitério ou igreja e des-
cobriam-se para rezar ao Santíssimo 
ou pelas almas do purgatório.

Às segundas-feiras, antes da feira, 
iam à missa.

Lembro-me, ainda, que quando era 
levado o Viático aos doentes, as pes-
soas iam esperar o Santíssimo e, em 
grupo, rezavam e cantavam pelo ca-
minho até chegar à casa do enfermo.

Faziam as nove primeiras sextas-
feiras e os cinco primeiros sábados. 
Todos se confessavam na Quaresma. 
Era a desobriga.

Partilhavam com os amigos as no-
vidades que a terra lhes dava e obse-
quiavam-se, mutuamente, com uma 
pequena oferta quando matavam o 
porco. Trocavam entre si dias de tra-
balho. Havia ajudas materiais entre 
as parturientes. Davam o peito aos 
recém-nascidos de outras.

Nesses tempos tudo convidava 
ao encontro com Deus, de Quem se 
sentia a necessidade para viver, de 
Quem não se podia prescindir. Deus 
era importante para o homem. Iam 
ao Seu encontro, nos sinais que a na-
tureza e o dia a dia lhes ofereciam, e

rezavam-Lhe, agradecidos, pela vida, 
pelos trabalhos, pelos frutos da terra, 
pela chuva, pelo sol, pelos animais, 
pelos filhos. Partilhavam com os ou-
tros a proximidade e a solidariedade 
em gestos de afecto, de simpatia, de 
colaboração.

Como tudo isto mudou, mesmo nas 
nossas aldeias ainda ditas cristãs! 

É óbvio que não tinha de continuar 
a ser tudo  igual, pois outros são os 
tempos e são outras as pessoas e as 
circunstâncias do nosso viver.

Ainda bem que mudaram as condi-
ções de vida, aumentou o bem-estar, 
as comodidades em casa, melhoria 
que é desejável e louvável.

Mas a busca excessiva de tudo 
isso, aliada a uma certa acomodação 
e desleixo e, ainda, às influências vin-
das do exterior, levaram-nos a perder 
o norte, a esquecer ou a menorizar 
alguns princípios e valores, flexibili-
zando práticas, costumes e hábitos 
herdados dos nossos pais. E, deste 
modo, fomos preenchendo o tempo e 
o espaço, que antes se dava a Deus, 
com tanta outra coisa e preocupação, 
esquecendo-nos do critério da priori-
dade.

E Deus foi, assim, ficando cada 
vez mais longe de cada um de nós e 
nós cada vez mais longe dos outros. 
Quem se afasta de Deus, afasta-se 
dos irmãos.

Hoje, atemorizados com um virus 
que não se conhece, que não se sabe 
como dominar e vencer, alguém pode-
rá perguntar “Onde diabo está Deus?”, 
que permite esta pandemia, que não 
ouve as nossas preces, que não se 
incomoda com tanta morte e imensa 
dor, que não se compadece com o de-
semprego de muitos e com a pobreza 
que tantos vão ter de suportar, que 
não cede às preces do Papa Francisco 
que, em 27 de Março, subia, sozinho, 
a Praça de S. Pedro, implorante, car-
regando uma humanidade inteira em 
profundo sofrimento?

(continua na pág. seguinte)
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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
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Num puro gesto de complementaridade quanto à infor-
mação, sempre oportuna e benvinda, do P. Manuel Janeiro, 
neste caso sobre o Ti Junqueira, atrevo-me a acrescentar 
alguns pormenores laterais.

O Ti Junqueira, tal como o Ti João da Venda, meu Avô, já 
recordado nas crónicas deste nosso Jornal, também casou 
pela segunda vez.

Do primeiro casamento nasceram a Maria, a Joaquina e 
o António – não sei se é esta a ordem. Da segunda união 
matrimonial vieram à luz do dia o Manuel, a Palmira e o 
Joaquim. Dos seis só a Palmira está viva.

O António, de seu nome completo, António Simões Jun-
queira, nasceu no dia 30 de Março de 1923 e, em Maio de 
1968, em França, quando se deslocava para o trabalho, foi 
vítima de um terrível acidente que o levou para a cama hos-
pitalar, onde esteve internado durante algumas semanas, 
para tratamento e recuperação, tendo acabado por falecer, 
a seguir, no dia 1 de Junho. Tinha acabado de completar 45 
anos, em Março, encontrando-se, portanto, na força da vida.

O movimento de estudantes a que se seguiu um surto 
de greves que paralisou toda a França - estávamos em Maio 
de 1968 – criaram enormes dificuldades quanto à transla-
dação do corpo para Portugal, o que só veio a acontecer 
cerca de três ou quatro semanas depois do falecimento, 
creio que por alturas do São João, pois acompanhei o pro-
cesso para poder estar no funeral.

Esta demora foi extremamente dolorosa para a família, 
de modo especial para a esposa e filhos que, vivendo a an-
gústia da perda do seu ente querido, aguardavam doloro-
samente, dia após dia, notícias quanto à vinda efectiva do 
corpo. Foram dias e noites muito longas e difíceis de viver, 
como se compreenderá.

Depois das exéquias ficou sepultado, em jazigo próprio, 
no cemitério da Freixianda.

Era casado, desde Janeiro de 1947, com Júlia Marques, 
minha Tia e filha mais nova do Ti João da Venda, nascida 
a 11 de Dezembro de 1919. Deixou 3 filhos – Manuel, João 
e Vítor - com idades compreendidas entre os 13 e os 20 
anos.

O meu Avô, Ti João da Venda, tornou-se, por força desse 
casamento, compadre do Ti Junqueira.

A minha Tia Júlia veio a falecer a 22 de Outubro de 1994,

A nossa fé diz-nos que o nosso 
Deus não é Deus milagreiro. Deus 
sempre esteve e estará com o ho-
mem. O homem é que O pôs de lado, 
desejoso de ser o senhor absoluto. De 
facto Deus está no coração de cada 
um de nós, de cada homem e de cada 
mulher. Está em tudo o que Ele criou, 
sobre cuja criação afirmou que era 
tudo muito bom. O homem, na sua 
liberdade, decide acolhê-Lo ou rejeitá-
Lo, lembrá-Lo ou esquecê-Lo, amá-Lo 
ou odiá-Lo. Quando o homem fecha a 
porta a Deus, depressa entra em des-
vario e, facilmente, se deixa perder. 
Materialista, vive para o ter, egoísta, 

(continuação da pág. anterior)

rizontal e verticalmente, numa frente 
comum e solidária, onde cada um, a 
seu jeito e modo, estará ao serviço do 
bem comum, disponível e atento ao 
outro e no respeito pela natureza.

Que esta reflexão possa ser útil!

ignora o próximo, insensível e como-
dista, não partilha, não se comove, 
não apoia, não colabora, individualis-
ta, torna-se autosuficiente.

A pandemia do coronavírus poderá 
ter a virtude – “até do mal Deus tira 
o bem”, como disse o papa Francis-
co – de colocar o homem a repensar 
Deus, bem como a sua relação com 
Ele,  com os outros e com a natureza, 
nossa Casa Comum.

Se isso acontecer, então sim, te-
remos o milagre de não ter mais ou-
tros coronavírus ou, no mínimo, de os 
conseguirmos dominar e vencer, sem 
medo, porque estaremos unidos, ho-

“A propósito do Ti Junqueira”
Por Manuel Marques

em Vila Nova de Famalicão, tendo sido sepultada no mes-
mo jazigo. Os filhos, meus primos, casaram, têm filhos e 
netos. O Manuel e o Vítor residem, ora em França, ora em 
Portugal e o João, mora em Cabeçudos, Vila Nova de Fa-
malicão.

Durante o período de internamento hospitalar, o meu Tio 
António Simões Junqueira recebeu visitas de vários mem-
bros da família, emigrantes em França, que até se organiza-
ram para vir de carro ao funeral. Numa dessas visitas pediu 
ao seu sobrinho Manuel, meu cunhado, filho da sua irmã 
Maria, casada, na Reca, com o Ti Manel Garrilha, que lhe 
trouxesse o terço, pois não o tinha consigo a quando do 
acidente.

Numa outra visita solicitou ao mesmo sobrinho, que avi-
sasse a esposa de que tinha feito a promessa de oferecer 
uma quantidade de azeite para a lamparina do Santíssimo 
Sacramento e que ainda a não tinha cumprido. Pediu que a 
cumprisse por ele.

Estamos aqui perante um homem que manteve a sua a 
fé e testemunhou a sua devoção a Nossa Senhora – pedin-
do o terço que ti-
nha deixado em 
casa e que que-
ria rezar. Por ou-
tro lado vemo-lo 
preocupado em 
honrar os seus 
c o m p r o m i s s o s 
junto do Santíssi-
mo Sacramento, 
pedindo à esposa 
que cumprisse, 
por ele, a promes-
sa que tinha feito 
em momento na-
turalmente difícil 
da sua vida.

Aqui ficam al-
guns fragmentos 
de vida de “ho-
mens da história 
sem história”.



Santuários de Maria - Fátima
“Não quis Maria revelar-se numa grande cidade, mas numa pequena 

povoação escondida na Serra de Aire. Anunciou a Virgem o bom cami-
nho numa aldeia onde o silêncio é quebrado apenas, aqui pelo ruído dum 
moinho de venho, acolá pelo chocalho duma cabra, e mais adiante pelos 
cascos dos pesados bois arrastando enormes carradas. Pequena quanto 
à extensão, mas enorme quanto ao significado, Fátima foi erguida em Altar 
do Mundo.”

Pereira Gomes (5.º Ano - 1954)

O confinamento a que fomos obrigados despertou em nós a exigência saudável de ocupação de tempo de que não 
dispunhamos há muitos anos. Pelo meu lado, dei-me, dentre várias actividades viradas para a arrumação, a descobrir e a 

folhear, saudosamente, documentação adormecida e humedecida pelos anos, que me fez 
recuar no calendário sessenta e muitos anos, isto é, ao saudoso Seminário Apostólico de 
S. João de Brito, em Macieira de Cambra. Aí tive como colega de ano o Manuel da Escola, 
mais tarde ordenado sacerdote, de seu nome completo Manuel Pereira Gomes, que faleceu a 
19/09/2017.

Dois anos depois, vieram o Manuel Serra, hoje sacerdote missionário em Moçambique – 
Manuel de Jesus Ferreira - e o Paulo Tunes Eufrásio, que penso viver na zona de Lisboa. Anos 
mais tarde, entre outros, surge, já fora do meu alcance, o José Carlos Tunes Eufrásio.

Por volta dos anos 50 foi criada a Revista dos Alunos do Seminário a que foi dado o nome 
de “Apostolinho”. Ora essa revista era alimentada pelos artigos que os alunos escreviam, a 
pedido dos professores ou por iniciativa própria.

É, pois, dessa revista “O Apostolinho”, que eu retirei, por ordem cronológica de publicação 
e dos vários números que agora encontrei, os textos que passo a apresentar, a que dei o nome 
de: “Escritos perdidos de gente da nossa terra...”.
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ESCRITOS PERDIDOS DE GENTE DA NOSSA TERRA...(I)
por Manuel Marques

O Manel da Escola no
laboratório de química

Fogueiras a consumir-se
(Evocação da Senhora das Candeias, em dia de últimos votos do P. Jacinto Martins, jesuíta, músico, natural de Zibreira, 

Torres Novas).

M. Marques (5.º Ano - 1954)

“Fogueiras a cintilar,
Fogueiras a consumir-se… 
Ascenção até Maria 
Entre flores a sorrir-se… 

Holocausto que palpita
Na existência amanhecida,
Luz da fé entreaberta
Na tormenta escurecida.

M. Marques no laboratório
de química

Três fogueiras a florir…
Outrora visão sonhada…
Agora realidade!...
Oh! Vida desabrochada!...

Que as três fogueiras erguidas
Lá no cimo a consumir-se…
À Senhora das Candeias
Sejam ermida a sorrir-se!...” 

O meu colmeal
“Férias da Páscoa…Em um recanto soalheiro de minha herdade lá está o velho col-

meal. Os passarinhos nem se atrevem a aproximar-se com medo de perturbarem a lida 
de tão laboriosa comunidade.

A fragância das flores varia a cada passo, predominando no entanto o suave aroma 
do alecrim. Aqui é uma tília a desabrochar, ali um pessegueiro já em flor, mais ao canto 
o enfolhado docel da duas aromáticas laranjeiras…Todo este conjunto parece um novo 
paraíso terreal em miniatura.

Aos ouvidos soa o contínuo e agudo zumbido das abelhas, que não admitem tré-
guas, enquanto o sol não desaparece no horizonte.

(continua na pág. seguinte)
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Formam uma verdadeira comunidade, com casa co-
mum, leis comuns, faina comum…

Por isso, na estação invernosa, gozam em comum o fru-
to do trabalho dos dias estivais.

Como seria agradável fazer um estudo pormenorizado 
acerca das abelhas!?...

Estava eu embebido por estes pensamentos, quando, 
de repente, me chega aos ouvidos um zumbido mais forte, 
que instintivamente me leva a olhar de novo para o colmeal. 
Fora um grupo de zângãos que se metera no cortiço.

Imediatamente as abelhas em alvoroço se apinham 
umas contra as outras, agitam as asas, começam a passar

(continuação da pág. anterior)

as patas dianteiras pelo ferrão, como que afiando-o, e, em 
linha de batalha com a sua rainha, desafiam o inimigo pre-
cipitando-se de turbilhão ao seu encontro.

Algumas, devido ao choque, caem por terra. As restan-
tes seguem alvoroçadas a rainha, que, comandando todo o 
enxame, peleja na primeira linha de combate.

A batalha torna-se mais acesa durante alguns segun-
dos, fervendo as ferroadas por todos os lados.

Finalmente, vencedoras obrigam os poucos zângãos 
sobreviventes a fugir à debandada.”

Paulo T. Eufrásio (5.º Ano - 1956)

Passeio ao Penedo dos Riscos
Íamos para as bandas de Cepelos. Em fila indiana andámos… andámos, por carreirinhos campestres, de bordas enfei-

tadas com pampilhos. A nossos pés ondulavam campos de centeio meirinho, como verde manto a espanejar-se ao sabor 
da brisa. Junto à igreja de Cepelos parámos; mas não era ainda o termo. Só as altitudes apontam novos horizontes. Lá 
fomos, pois, mais para o alto.

Ao princípio por entre pequenas e rústicas habitações, depois pelas calça-
das dos pinhais, até aos píncaros rochosos, onde as águas brotam puras para 
se precipitarem alegres nas vertentes a desfiar canções. Após muitas buscas e 
rebuscas, as pernas a ferver com as picadelas dos tojos e as arranhadelas das 
carquejas, pudemos alfim descansar no grande Rochedo dos Riscos.

E à vista desse penedo misterioso quedei-me pensativo. Que sentimentos 
estariam expressos naqueles profundos riscos circulares? Virados para o sol 
nascente ali estavam aqueles traços a evocar os tempos primitivos, os milé-
nios que eles viram passar. Se essas rugas falassem aos ouvidos do corpo 
(que à alma elas me falaram), poderíamos ouvir-lhes: «Ó gentes! Para onde 
correis? 

Ai, quantas gerações vimos passar por nós! Sois terra e com a terra com haveis de misturar. Sabei que ainda Cristo 
se não fizera carne e já nós éramos riscos – os riscos fundos da alma saudosa e delicada dum poeta de outrora, que 
passou».”

M. de Jesus Ferreira (5º. Ano – 1956)

Aproveito para desejar aos que têm o privilégio de ter e de poder gozar férias, um tempo de
renovação de energias. Boas férias!...

Maria Alice Vaz Correia
N 24.04.1931 - F 02.03.2020

do lugar das Figueirinhas, ca-
sada com Manuel Gonçalves de 
Oliveira. Era mãe de 3 filhos e avó 
de 4 netos.

A família agradece a todos os 
que o acompanharam até à sua 
última morada e que lhe presta-
ram uma última homenagem.

u No dia 25 de julho, faleceu Acácio Mariano Marques, de 89 anos, do lugar 
das Parcerias;
u No dia 20 de julho, faleceu José dos Santos Vital, de 77 anos, do lugar do 

Porto do Carro;
u No dia 21 de julho, faleceu Florinda Antunes Ferraz, de 74 anos, do lugar 

da Ramalheira;
u No dia 20 de julho, faleceu Felicidade do Rosário; de 91 anos, do lugar da 

Banhosa; 
u No dia 16 de julho, faleceu Maria da Conceição Neves, de 81 anos, do lugar 

da Ramalheira.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u No dia 25 de junho, faleceu Pierre Denis Mendes, de 44 anos, do lugar de 
Formigais.

u No dia 25 de agosto, faleceu Guilhermina Marques, de 90 anos, do lugar da 
Reca.

RIBEIRA DO FÁRRIO

FORMIGAIS



Sendo o mês de agosto caraterizado por sol e calor, é muito con-
vidativo quer aos passeios na praia e exposição, quer a passeios pe-
destres e maior exposição ao sol também. Sem dúvida que a exposi-
ção ao sol pode trazer benefícios, sobretudo em relação à vitamina 

D no nosso corpo, no entanto altas temperaturas e elevados índices de UVA 
(raios ultravioleta) podem ter consequências nefastas para a nossa saúde, 
levando em última análise ao desenvolvimento de patologias como cancro. 

Assim, para evitar algumas consequências agudas como escaldões e desi-
dratação, existem cuidados de extrema importância, os quais iremos destacar 
em seguida:
1. Usar roupa escura: prefira camisolas de cor escura, bem como utilização de 
    vestuário de manga comprida que cubra o antebraço, no caso de permane-
    cer durante um longo período exposto ao sol. Não pense que camisolas mo-
    lhadas não permitem a passagem dos raios UV, pelo contrário estas permitem essa passagem;
2. Aposte em adereços como chapéus com abas largas, protegendo assim zonas sensíveis, como orelhas, olhos, rosto, 
    costas e pescoço, utilize também óculos de sol que forneçam, de acordo com a OMS, 99% a 100% de proteção contra 
    UVA e UVB. 
3. Hidrate-se, dê preferência à água e ingira-a, mesmo que não sinta sede.
4. Frutas e legumes: dê preferência à ingestão destes alimentos, pois é uma forma de permitir uma maior hidratação, uma 
    vez que são ricos em água. Além disso contém nutrientes essenciais que ajudam na proteção da pele.
5. Evite a exposição solar entre as 12h e as 16h, sendo este o horário em que os raios solares apresentam maior intensi-
    dade.
6. Utilização de protetor solar, este deve ser colocado 30 minutos antes da exposição solar, sendo aconselhada a sua 
    renovação de 2 em 2 horas após ida a banhos. Dê preferência a protetores solares com FPS igual ou superior a 30;
7. Nas horas de maior calor, prefira proteger-se do sol, em locais com sombra. Mas não se esqueça que a sombra de ár-
    vores, guarda-sóis ou coberturas não oferecem proteção completa;
8. É importante ainda mencionar que estes cuidados devem ser tidos ao longo de todo o ano, sempre que se expõe ao sol, 
    mesmo em dias muito nebulados ou com nevoeiro.

Aproveite o sol e as férias, mas de forma informada e protegida.
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Encontrar-te na criança entregue à sua sorte.
No doente preso a uma cama sem qualquer esperança.
Sim, em todo o lado Te posso encontrar, mas acima de 

tudo no silêncio junto do sacrário. No interior do meu quar-
to, porque é no silêncio onde está a melhor forma para te 
encontrar.

Também Senhor te tenho procurado na azáfama do dia-
a-dia em que tudo corre em que tudo mexe, num labirinto 
sem parar, mas encontrar-te aí não é possível. 

Tenho sede de Ti Senhor, sede de tudo, o que sei e oiço 
a teu respeito.

Chamo-te com voz dorida e já cansada, mas sem su-
cesso. Cansei-me Senhor de subir montes e descer vales, 
de atravessar pântanos em busca de Ti.

Cansei-me Senhor, de lançar flechas para o céu, na es-
perança de lá chegar com uma mensagem de amor. 

Mas tudo em vão. Agora Senhor, só me resta esperar, 
esperar que chegue o dia da esperança.

Nesse dia Senhor, levo o coração a chorar no peito num 
pranto de dor.

Entrego-me de mãos vazias, porque tenho pouco ou 
nada para te oferecer.

Levo-te sim amor que sinto por Ti. Peço-te Senhor, aco-
lhe-me no teu coração rico de misericórdia e perdoa-me a 
minha culpa.

Nada do que tenho é meu, tudo me deste, tudo te entre-
go.

Nesse dia Senhor, serei apenas um, pequenino em ale-
gre encantamento junto de Ti.

Tu me amas desde sempre, o teu amor por mim cha-
mou-me à vida.

Fizeste-me teu filho herdeiro do teu reino pelo Batismo.
Sabes quem eu sou e o que tenho.
Conheces toda a minha vida, sem Ti nada sou, nada te-

nho, nem poderia viver. 
Sempre que me movo tu me acompanhas. 
Com o teu olhar, segues os meus passos.
Senhor desde a minha infância, que oiço falar de Ti, do 

Teu amor. Um amor que não tem fim, um amor que sacia e 
satisfaz. Um amor que une o coração, que desfaz barreiras.

Um amor sempre pronto para dar e receber.
Um coração aberto sempre pronto a perdoar.
Como é grande o Teu amor Senhor.
Como é admirável a Tua misericórdia para connosco.
És tu Senhor uma fonte de verdadeiro amor.
Um amor que nunca se esgota.
És tu Senhor a certeza de todos os meus projetos.
És tu Senhor o sabor de toda a minha vida. As tuas pala-

vras são a expressão do que queres e esperas.
Quero dar-te um sim sincero e amigo apoiado na força 

que me vem de Ti.
Agora Senhor, depois de saber um pouquinho sobre Ti, 

decidi procurar-te.
E hoje, como sempre é muito fácil encontrar-te.
Encontrar-te, no irmão abandonado, no irmão faminto e 

esfarrapado.
Encontrar-te no Cireneu, irmão cansado e triste, sem 

apoio sem esperança. 

“Esperança”
Por Carlos Neves

Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote CUIDADOS A tER NA ExpOSIÇãO AO SOl



Quando me cruzei com a porta de 
saída já as minhas lágrimas me sal-
tavam dos olhos e senti que me con-
templavas da janela. Ter-te-á assola-
do o mesmo pensamento de poder ser 
esta a última vez? Estou parco em pa-
lavras...tenho na memória uma dança 
desenfreada de vivências tão nossas. 
Não, esta não pode ter sido a última vez. 

Gosto tanto, mas tanto de ti. 

çoei a vida. E dei conta que o fizeste 
também. Vieram-me à memória, sim 
porque esta ainda não me traiu, os 
verões passados. Vinhas-me buscar 
todos os dias pela manhã e passe-
ávamos, e ríamos, e comíamos e até 
bebíamos! Nunca me deixaste sentir 
abandonado, como outros que oiço 
queixar-se. E dizem-me que tenho 
sorte! Eu só sorrio, porque bem sei 
quem nasceu de mim. 

São horas de jantar e já me vieram 
chamar. Desculpa filho, por ter chora-
do ao pé de ti. Queria ter dito tanto e 
não disse nada. Guardo na memória o 
sorriso dos teus olhos humedecidos. 
Quando saíste, cheguei-me às janelas 
grandes e vi-te limpar o rosto duas ve-
zes. Ó filho, e se esta foi a última vez? 

Gosto tanto, mas tanto de ti. 
E são horas de jantar.
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Cartas Abertas
Em tempo de pandemia, o que une a ficção e a realidade

BAptIZADO
No dia 14 de agosto, foi batizada a Mélanie, filha 

de Luís Lourenço Pereira e Sabina da Graça Cam-
pos, do lugar de Ruge-Água e a residir em França. 
Foram padrinhos Alexandre Ventura da Graça Tei-
xeira e Filipa Pereira Marques.

um ficará sentado nestas cadeiras 
para que não corram riscos num con-
tacto físico. Nós vamos dar-lhe uma 
máscara e em momento algum o Sr. 
poderá tirá-la, está bem?

- Ó menina, mas o meu filho não 
tem o vírus de certeza, que ele é muito 
acautelado! 

- Sabe que o vírus é invisível e nós 
não o vemos…Olhe Sr. Manuel, desta 
vez vai ter que ser assim, e daqui a 
uns tempos pode ser que isto esteja 
melhor e vão ter tempo para abraços 
e beijinhos. 

Só que daqui a uns tempos pode 
ser tarde demais. Tu podes querer vir, 
mas eu posso já cá não estar…a Mãe 
também me espera, sabes?

Chegada a hora, tu vieste. Eu pa-
recia uma criança à espera de um 
rebuçado! Se bem que nem sei o que 
isso é. Pronto, eu estava para além de 
contente, é o que te quero dizer. E, ao 
ver-te, chorei. Mas chorei porquê? Se 
estava tão contente… Filho, não pude 
dar-te o meu beijo, não pude abraçar-
te, e o meu pensamento não mais se 
conseguiu afastar do triste fado: e se 
esta for a nossa última vez? E se os 
meus lábios nunca mais tocarem a tua 
testa? Por breves momentos, amaldi-

Meu querido filho,
Desde o anúncio da tua visita que 

contava os dias para te poder beijar a 
testa, neste gesto de bênção que faço 
ao ver-te, desde que nasceste. A vida 
afastou-nos fisicamente e procuraste 
os teus sonhos além-fronteiras. No 
teu horizonte, rasgava-se a preocu-
pação de me deixares sozinho, após a 
partida da Mãe. Conseguiste conven-
cer-me a encontrar no lar, um novo 
Lar. E aqui estou eu. A usufruir do me-
lhor que nunca pensei ter no outono 
das minhas oitenta e nove primaveras: 
qualidade de vida e boa companhia. 

Nas vésperas da tua chegada, a 
Dr.ª, rapariguita simpática esta, le-
vou-me à sala das janelas grandes e 
mostrou-me duas cadeiras separadas 
por uma mesa, grande mesa aquela! 
Parece-me que é feita de madeira de 
carvalho. Dura. Tão dura quanto as 
palavras que ela me disse. Quer dizer, 
a Dr.ª usou palavrinhas doces, mas 
foram de uma dureza extrema para o 
meu entender:

- Ó Sr. Manel, você sabe que o tal 
vírus ainda não nos deixou; o seu filho 
de França vem visitá-lo e teremos que 
adoptar muitos cuidados. Não pode-
rão abraçar-se, nem beijar-se, e cada 

Meu querido Pai, 
Desculpa. Desculpa pelas minhas 

lágrimas, pelo meu silêncio diante de 
ti. Quis tanto que chegasse o dia de te 
visitar e, naquela hora, fui traído pela 
ansiedade. Sabia que não ia ser um 
momento fácil. Teria tanto de imen-
samente bom como de injustamente 
mau. Consciente das regras de higiene 
e segurança a que nos obrigam, pela 
tua saúde, não tive a ousadia de as 
ignorar. E o teu beijo na minha testa, 
desta vez, veio do teu olhar lacrime-
jante. Ó Pai, que vida esta. Que vírus 
este que nos obriga a matar a sauda-
de física a dois metros de distância e 
nem as rugas te pude contar, escondi-
das atrás de um pedaço de pano. Mas 
não te apoquentes, que o teu rosto 
está gravado no meu coração. 

As palavras não me saíam da boca. 
Quis dizer-te que este ano era assim, 
mas amanhã seria melhor. Quis dizer-
te que desta vez não te podia levar a 
passear, mas que amanhã levaria. Por-
que o meu medo é que, amanhã, seja 
tarde demais. Para ti ou para mim. 

Disseste-me que te sentias bem na 
tua nova casa. Tinhas reencontrado 
vizinhos e amigos de infância que te 
precederam nesta mudança. Percebo 
que estás bem, e isso deixa-me tran-
quilo. No auge dos teus 89 anos, ver-
te bem alimentado, bem cuidado, bem 
estimado, faz-me crer que foi uma 
decisão acertada, a de não te deixar 
viver sozinho.

Tens o teu quarto, o refúgio nas 
horas em que procuras serem só para 
ti. E aí estás tu. Até quando meu Pai?

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



Há sessenta e cinco anos atrás, o início do ano 
escolar não oferecia os problemas de hoje em dia. 
Para a criançada de sete anos, a escola primária co-
meçava, impreterivelmente, a sete de Outubro, dia 
em que, por coincidência, eu perfazia essa mesma 
idade.

Nesse dia pela manhã, engolidas, à pressa, as so-
pas de café de cevada, e acomodada na sacola de 
serapilheira a merenda para o meio-dia, à mistura 
com os parcos apetrechos escolares, munidos de 
arco e gancheta, duma carreta, ou duns rodeiros, lá 
nos abalançávamos a percorrer a distância de quase 
meia hora que nos separava da escola.

Dª Maria, a professora das cachopas, que saía de charrete, sabendo que eu fazia anos, convidou-me a subir. O 
Chico larico, roído de inveja, resmungou:

- Mas que má sorte a minha! Nem na escolha do dia de anos acertei!
Sentindo o toque das rédeas no dorso, o cavalo iniciou um chouto miúdo e sacudido: passado o Vale do Escuro, 

rodeámos as casas do Ti Zé Frásio e da Ti Carolina, descemos ao lavadoiro, passámos rente à casa da Ti Resaira Men-
des, e acabámos por desembocar no terreiro fronteiro à escola.

Não cabia em mim de contente! Ir assim para a escola, sentado numa charrete, ao lado da professora, era a melhor 
prenda de anos que me podiam dar.
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“O Primeiro Dia de Escola”
Por José Eufrázio

Equipamentos Hoteleiros e Electrodomésticos, Lda.
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