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DA PRIMAVERA AO OUTONO

SÃO OITO MESES DE CAMIINHO

pág. 2
pág. 3
pág. 4
pág. 5
pág. 6
pág. 7
pág. 8
pág. 9
pág. 10
pág. 11
pág. 12

Sumário
Editorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
“Velhos são os trapos”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
“Ser idoso”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Agrupamento 1263 Ribeira do Fárrio e A nossa Freguesia já tem oleão  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Escritos perdidos de gente da nossa terra...(II)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Feira de Velharias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Notícias do Gruder e Necrologia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
“O Ti Charneca”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pela Sua Saúde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cartas Abertas II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
“A Amexiguera” e Museu na Aldeia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
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TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

Estávamos a terminar o Inverno e a acordar 
para a Primavera. Tudo à volta renascia e a ter-
ra coloria-se de alegres e perfumadas flores. Era 
tempo da natureza explodir de vida. Os pássaros 
cantavam frenéticos anunciando a hora da repro-
dução. E quando nos preparávamos para cantar 
e dançar ao sabor dos ventos primaveris, surge 
de rompante o vírus que nos atira para dentro de 
casa, nos obriga a recolher e nos devolve a era cin-
zenta e fria do Inverno.

Quando saímos de casa, fizemo-lo munidos 
de álcool gel para desinfectarmos as mãos após 

tocarmos num qualquer objecto; ir às compras era necessário e nunca os produtos que comprámos passaram por tanta 
desinfecção; a roupa nunca fora tantas vezes arremessada para dentro da máquina de lavar; não queríamos cruzar-nos 
com ninguém; não visitámos família e amigos e obedecemos cegamente às regras, porque não queríamos ficar infecta-
dos, não queríamos infectar. Apenas desejávamos que tudo passasse depressa e que, rapidamente, voltássemos a ter 
uma vida normal.

Veio o Verão e, numa falsa aparência de que o vírus estava a dispersar, porque assim também nos fizeram acreditar, 
quase que deixámos de ter medo. E avançámos para o dia-a-dia com menos empenho nas normas de higiene que nos 
protegiam, tanto individualmente como enquanto comunidade. 

Afinal, se havia festas e encontros em determinados locais, e em tão grande número, que perigo representa uma reu-
nião familiar ou um jantar de amigos, um casamento, um baptizado, uma festa de anos?

Passaram oito meses. Hoje é Outono. E ele trouxe um disparar de números. Não sei se algum de nós já faz parte deles. 
Mas a ideia de que todos mais dia, menos dia vão apanhar Covid deixou-nos mais descuidados. Ai que me esqueci de 
desinfectar as mãos. Ai que me esqueci do álcool gel no carro. Dá-me cá um aperto de mão que não nos vemos há tanto 
tempo. Dá-me cá um abraço que eu penso que não tenho Covid. As compras já vêm do supermercado directas para o 
armário. A roupa já não aguenta tanta lavagem. E tantas outras situações. Porque a vida continua e estamos fatigados, 
tristes, cansados. 

Ficámos sem energia para o combate? Estaremos a cair sobre a terra como galhos e folhas de árvores?
De facto, vivem-se dias estranhos e ninguém sabe o dia de amanhã. Ganhemos as forças de há oito meses atrás e não 

nos desleixemos. Usemos a máscara sem ter vergonha de a usar, sem ter receio de que os outros gozem com este gesto, 
desinfectemos as mãos com regularidade e, ainda que muito nos custe, sejamos cuidadosos quanto ao distanciamento 
social.   



lhice; não me desampares, quando se 
for acabando a minha força” - Salmo 
71:9

Um dos atentados aos direitos 
dos idosos prende-se ao facto de a 
nossa sociedade ser tanto capaz de 
dar uma mão para ajudar a erguer, 
como esticar um pé para ajudar a 
derrubar. Na verdade, tanto pode dar 
oportunidades àqueles que envelhe-
cem como pode discriminá-los em 
razão de idade, impedindo-os de uma 
participação activa no quotidiano. E 
daqui nascem os estados depressi-
vos, o desinteresse pela vida, o iso-
lamento. 

Quando falamos de pessoas ido-
sas, surgem-nos várias imagens no 
pensamento. Aqueles seres velhinhos, 
de cara e mãos enrugadas, sentados 
à porta num banquinho; aquelas mu-
lherzinhas vestidas de preto com o 
lencito na cabeça e com as suas ga-
linhas ou gatos ali à volta… aquelas 
pessoas acumuladas em macas nas 
urgências ou sentadas em sofás ou 
cadeirões nos lares… Aos primeiros, 
que ainda se encontram nas suas ca-
sas, terão estas condições de habita-
bilidade e as reformas serão suficien-
tes para lhes oferecerem uma vida 
digna? Que apoio é dado aos que não 
têm filhos, familiares por perto?

Aos segundos, entregues a insti-
tuições, serão cuidados com dignida-
de?

(continua na pág. seguinte)
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VELHOS SÃO OS TRAPOS
Segundo a Organização Mundial 

de Saúde, estima-se que, lá para 2050, 
o número de pessoas com mais de 
60 anos passe de 400 milhões para 
mais de 1.5 mil milhões a nível mun-
dial. Será este um cenário assustador, 
o de um mundo habitado por velhos? 
Não, se hoje forem criadas condições 
para um envelhecimento feliz porque, 
afinal, velhos são os trapos!

E foi a pensar no papel dos mais 
velhos na sociedade, bem como nas 
oportunidades e desafios do envelhe-
cimento que, há 30anos, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas instituiu o 
dia 1 de Outubro como o Dia Interna-
cional do Idoso.

Nos tempos mais antigos, era con-
siderado velho todo aquele que alcan-
çasse a idade de 50 anos e perdesse 
as capacidades que permitissem rea-
lizar as tarefas ou trabalhos. Com os 
avanços da medicina e com a melho-
ria das condições de vida, este para-
digma foi alterado e, hoje, a existência 
humana prolonga-se por mais anos 
sendo que, aos 65 anos, uma pessoa 
atinge então o estatuto de idoso. No 
entanto, apesar da idade física, sabe-
mos que há muitas pessoas que con-
tinuam no activo e são detentoras de 
capacidades que lhes permitem exer-
cer uma profissão e serem autónomas 
no seu dia-a-dia. Porque, afinal, velhos 
são os trapos!

E que papel assumem os idosos na 
nossa sociedade? Agora que menos 
fortes do que ontem, agora que mais 
enrugados do que outrora, agora que 
detentores de um corpo mais débil, 
dorido e deformado…serão capazes 
de dar frutos?

Os mais velhos das nossas comu-
nidades deverão ser olhados como 
fonte de saber, de tradição, e os mais 
novos deverão procurar beber dessas 
fontes, de forma a perpetuar a iden-
tidade de uma família, terra ou país. 
Contudo, para que assim seja, cabe 
à sociedade de hoje, por exemplo, 
apoiar os idosos que, independentes, 
ainda continuam a viver em suas ca-
sas; apoiar e formar os cuidadores; 
ser mais amiga dos idosos e não os 
marginalizar nem tratar como fardos.

Paralelamente, se há os que não 
se deixam abalar pelo envelhecimen-
to, encontram-se, no reverso da me-
dalha, todos aqueles que ficam cada

vez mais dependentes, menos capa-
zes mentalmente, doentes e sós, e a 
ida para o lar ou estrutura residencial 
para idosos torna-se inevitável. 

Aqui, o idoso não está sozinho e 
é acompanhado por uma equipa que 
se esforça ao máximo para promover 
o seu bem-estar e a sua segurança. 
Muitos filhos, infelizmente, não po-
dem cuidar dos pais a tempo inteiro 
porque, financeiramente, não têm pos-
sibilidades disso; noutras situações, 
há idosos que perderam o seu compa-
nheiro e outros que não têm filhos. O 
lar é um porto de abrigo.

Mas por que razão as idas para o 
lar são tão pesarosas em alguns ca-
sos? Por que razão há pessoas idosas 
a não querer viver nestas casas pró-
prias para os acolher? Por que razão 
há esta resistência?

Chega-se à terceira idade com ca-
racterísticas muito distintas. O que é 
válido para uma pessoa pode não o 
ser para outra, pois há que ter em con-
ta os contextos familiares e os estilos 
de vida. Para uns, o lar é conforto, se-
gurança e bem-estar. O lar é um Lar, 
uma nova família. O lar é dignidade de 
vida. Para outros, o lar é o fim da linha 
da vida. O lar é a última residência. O 
lar é o confronto com a inevitabilidade 
da morte. O lar é o aumento da distân-
cia com os familiares e amigos. O lar 
é espaço de maus-tratos físicos e psi-
cológicos. 

“Não me rejeites no tempo da ve-

“Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos” – Salmo 92:14



No dia 1 de outubro celebra-se o Dia Internacional do Idoso, tendo como objetivo principal a sensibilização da socie-
dade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população idosa, mas o que é ser 
idoso?

Considera-se que é idoso quando celebra 65 anos de idade, depois de atingir esta idade para maior parte das discipli-
nas de estudo do ser humano considera que somos idosos, isto condiciona toda uma mentalidade dos seres humanos, 
pois estes associam idoso a estar velho para viver a sua vida.

O processo de envelhecimento é algo inerente a condição humana, ou como o ditado popular diz “quem de novo não 
morre de velho não escapa”, este processo é um conjunto de fatores para além da idade, apesar de existir um declínio de 
todas as nossas cognitivas, motoras, entre outras, não se deve afetar e sim manter uma rotina para que este declínio não 
seja tão acentuado. Com a evolução da sociedade verifica-se que cada vez mais vivemos mais anos, por isso é necessá-
rio trabalhar para modificar a mentalidade que ser idoso é ser velho e esperar pela morte.

Por isso é necessário cuidar dos idosos, pois a sua vulnerabilidade de saúde, económica e social facilmente se torna 
um fenómeno de marginalização ou mesmo a violência dos seus direitos, é necessário ajuda-los e defende-los perante 
todas as adversidades da vida.  

A celebração deste dia é para nos lembrar que devemos exigir o respeito e o cuidado dos nossos idosos, que estes 
sejam tratados com dignidade e os cuidados necessários. 

“Ser Idoso é uma condição da natureza, inevitável, Ser Velho é uma condição mental, desnecessária”

SER IDOSO
por Liliana Antunes

RIBEIRA VERDE
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de saúde, com equipas de saúde des-
falcadas e médicos a gozarem perío-
do de férias em simultâneo ao longo 
de anos, outros ainda com falta de 
profissionais para atender às necessi-
dades de todos.

A maior parte dos idosos depende 
do seu médico de família, são eles que 
os fazem sentir menos desampara-
dos e sozinhos porque os vigiam com 
frequência. A pandemia trouxe limites 
no contacto físico e estabeleceu que 
este estaria à distância de um telefo-
nema. Mas se em condições normais 
ninguém o atende, neste contexto, in-
felizmente, ainda pior. 

Estas realidades existem. Muitos 
vivem-nas. 

Se o continuarmos a permitir, que 
futuro estamos a construir para su-
portar a nossa velhice? 

Que possamos envelhecer com 
dignidade. Ontem, hoje e amanhã. 

VELHOS SÃO OS TRAPOS
(continuação da pág. anterior)

A dignidade é um direito fundamen-
tal de qualquer pessoa. Oferecer um 
serviço com comida, cama e roupa la-
vada não é suficiente para o alcançar. 
Cuidar com dignidade é oferecer qua-
lidade no apoio que se presta ao ido-
so, investindo cada vez mais e melhor 
na formação do cuidador. Quem cuida 
jamais poderá apenas satisfazer as 
necessidades básicas de higiene, ali-
mentação e medicação. Cuidar é dar 
amor, é saber comunicar, é saber res-
peitar. Quem não o faz, um cuidador 
que não atente ao todo do seu idoso, 
maltrata-o. E muitos fazem-no inten-
cionalmente, voluntariamente por des-
prezo, por ignorarem toda a sua histó-
ria de vida. Outros, por incompetência 
nas responsabilidades que assumem, 
fazem-no involuntariamente.  Em 
ambos os casos é afectada a saúde 
do idoso. Não admira a mudança de 
comportamentos de tantos utentes, 
mais ansiosos, mais amargurados,

mais revoltados. Os lares só cuidarão 
dignamente dos seus idosos na sua 
íntegra quando conseguirem ter um 
acompanhamento de profissionais de 
saúde 24h por dia, que os supervisio-
ne e que lhes conceda cuidados de 
saúde primários. Evitar-se-iam muitas 
idas às urgências.

Os lares só cuidarão dignamente 
dos seus idosos na sua íntegra quan-
do conseguirem ter uma equipa de 
geriatria que estude, previna, acompa-
nhe e trate as doenças e incapacida-
des, sejam elas permanentes ou não. 

Os lares só cuidarão dignamente 
dos seus idosos na sua íntegra quan-
do conseguirem ter uma equipa, quer 
técnica quer de colaboradores, a amar 
o seu trabalho. 

E ainda no que toca à marginaliza-
ção e violência dos direitos dos ido-
sos, era bom que o nosso sistema de 
saúde estivesse mais atento à debili-
dade de alguns centros ou extensões

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

 

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS



A Câmara Municipal de Ourém procedeu à instalação de 26 oleões 
distribuídos pelo concelho que irão contribuir para um Município mais 
limpo e ambientalmente sustentável.

Sabia que os óleos alimentares usados (OAU), se não forem bem 
encaminhados, vão poluir os cursos de água? E que apenas 1 litro de 
óleos alimentares usados polui 1 milhão de litros de água?

A pensar numa solução para os óleos usados produzidos no setor 
doméstico, a Câmara Municipal de Ourém celebrou um contrato com 
a empresa Hardlevel, entidade que ficará responsável pela gestão de 
todo o sistema, desde a recolha, transporte, pré-tratamento e armaze-
namento. Seguidamente, a empresa em causa venderá o óleo recolhido 
para produção de energia (1000 litros de OAU resultam na produção de 
sensivelmente 950 litros de biodiesel).

Na nossa Freguesia pode depositar os seus óleos alimentares no Fárrio, na Rua da capela Velha, junto aos ecopontos, 
e no Largo Juvêncio Figueiredo, junto à ilha Ecológica.

como funciona o oleão?
O sistema é muito simples: basta colocar o óleo alimentar usado (OAU) em garrafas ou garrafões de plástico que te-

nha em casa e depois colocar no oleão.
O oleão tem um sistema inteligente acoplado que, através de uma plataforma, informa o nível de enchimento e o 

número de despejos em tempo real. Esta inovação tecnológica é muito amiga do ambiente, pois evita deslocações des-
necessárias (reduz a pegada do carbono).

A plataforma também permite o contacto com os munícipes. Fique atento! Brevemente divulgamos a forma de rastre-
ar os depósitos e teremos prémios para quem reciclar mais!

(texto em: www.ourem.pt)

No dia 10 de Outubro, a antiga 
escola primária da Mata voltou a 
ganhar vida com a abertura do novo 
ano escutista. Depois de alguns me-
ses de actividades suspensas por 
causa da pandemia, o Agrupamento 
da Ribeira do Fárrio reuniu-se na sua 
sede de forma presencial em tempo 
de Covid-19.

Este regresso aos encontros se-
manais é feito com regras, seguindo 

orientações que garantem a segurança de todos. O ano 2020/2021 marca uma nova etapa na vida deste agrupamento, 
e de muitos outros, na medida em que terão que adoptar-se novas formas de viver em comunidade e novas formas de 
estar. Será um grande desafio para chefes e patrulhas, pois as actividades a preparar terão de ser diferentes, privilegiando 
a vida ao ar livre.  

Se gostas de aventura vem visitar-nos, inscreve-te como dirigente ou 
integra as nossas patrulhas: 

• LObITOS - elementos mais jovens do cNE, abarcando crianças
                      dos 6 aos 10 anos.
• ExPLORADORES - segundo escalão que engloba os escutas com idades
                                     dos 10 aos 14 anos.
• PIONEIROS - escalão dos rapazes e raparigas dos 14 aos 18 anos.
• cAMINhEIROS - escuteiros mais velhos: os jovens com idades
                                 dos 18 aos 22 anos.

Sábados das 14h30 às 16h30
Folga no 3.º sábado de cada mês
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A nOSSA FREguESIA já TEm OLEÃO
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Dando continuidade ao artigo apresentado na edição anterior, com o mesmo título, apre-
sento agora uma ORAÇÃO A SANTO INÁcIO DE LOYOLA, elaborada em 1956 pelo nosso P. 
Serra, em vésperas da sua entrada para o noviciado dos jesuítas, em Soutelo, Vila Verde.

“Inácio!
Cavaleiro da Noite, Peregrino do Infinito!
Luminoso e Palpitante Gólgota!
Assentou-se a Cruz em teu vulcão e, entre astros mil, se ergueu em la-

bareda tragadora de almas fundas. Teu olhar longínquo ilimitou-me os hori-
zontes. Traçaste-me o caminho a sangue e de neve o marginaste.

Hoje revejo o meu passado e estremeço num sorriso, e, entrevendo o meu futuro, fico a soluçar sus-
piros.

Apenas uma graça imploro, Inácio, de ti. Que me faças pequenina hóstia  da brancura do sacrário, e 
o mundo, da sua nulidade, me não aviste. E, ao mesmo tempo, encerra, Inácio, em mim a amplitude do céu para que eu 
encha o coração de Deus e O transborde em alvoradas sobre as noites do mundo.”

M. Jesus Ferreira (5.º Ano – 1956) 

Enquanto a ORAÇÂO anterior foi feita na Escola Apostólica de S. João 
de Brito, em Macieira de Cambra, o texto seguinte foi elaborado no Colé-
gio Apostólico da Imaculada Conceição, em Cernache, Coimbra.

Este Colégio, que abriu em Outubro de 1955, deu continuidade à Esco-
la Apostólica, que encerrou em Julho de 1958.

Isto é, durante cerca de 3 anos, os seminaristas jesuítas estiveram 
repartidos por dois estabelecimentos – Macieira de Cambra e Cernache.

SE OS ANIMAIS FALASSEM
 “Certo dia chegou aos ouvidos de todos os animais da quinta de Cer-

nache, a notícia da construção de uma nova residência. Até ali as insta-
lações não eram favoráveis. O porco, que era dos mais autoritários, pediu audiência à dona vaca para combinarem o dia 
da trasladação. Tinha que ser solene!- Dizia aquele lá para si.

A rainha, com a sua voz de trovão, concordou e acrescentou que não ficaria nada mal deslocarem-se para a nova 
residência em procissão.

Logo ali determinaram o lugar de honra que cada qual ocuparia e 
as diversas funções a desempenhar. 

Na dianteira iriam as duas vacas, segurando os maiores trom-
bones da banda; a seguir vinham os porcos, soltando sentidíssimas 
arcadas de violino com os quais as flautas e flautins de todos os pe-
rus grandes e pequenos, sempre meio tom acima, produziam acor-
des inauditos. O maior dos gansos tocava um fagote tão comprido 
que batia com a extremidade no boné do último músico da banda; 
os patos marrecos, esses seguravam, cada um, dois pares de casta-
nholas, enquanto os galos enfiavam o bico por um comprido clarine-
te com palhetas de diversos tamanhos. As galinhas faziam claque.

Um cão corpulento, chamado Faruque, vindo da Serra da Estrela, 
empunhava uma batuta feita de pau de marmeleiro. Os lugares es-

tavam marcados. Podia começar. No dia aprazado, tudo a postos, em traje de gala.
Abriu-se o aviário e, então é que foi: rolas, periquitos, pintassilgos, canários, piscos, verdelhões e não sei que mais, 

vieram sobrevoar a procissão, deitando flores. As cobaias, para não ficarem sozinhas, subiram também para as orelhas 
das vacas e faziam de reluzentes topázios. Os repórteres fotográficos 
eram às centenas.

Que algazarra medonha! Por causa da elegância distraíam-se com 
as máquinas fotográficas e davam notas falsas. O regente viu-se obri-
gado a bater várias vezes com a batuta no boné dos músicos, chaman-
do-lhes a atenção para os acordes finais.

Da mata próxima estiveram presentes vários coelhos, em grande 
uniforme, e muitas outras individualidades.

(continua na pág. seguinte)

RIBEIRA VERDE
Página 6

ESCRITOS PERDIDOS DE GENTE DA NOSSA TERRA...(II)
por Manuel Marques

Escola Apostólica de S. João de brito

colégio Apostólico da Imaculada conceição



PROgRAmA +COESO EmPREgO
No dia 03 de setembro, a Freixianda recebeu, no Salão Nobre do 

edifício multiusos, uma sessão de divulgação do Programa +COESO 
Emprego, promovida pela ADIRN – Associação para o Desenvolvimen-

to Integrado do Ribatejo 
Norte. Este é um programa 
que visa incentivar a cria-
ção de emprego e o empre-
endedorismo, incluindo o 
social, através da conces-
são de apoios que permi-
tem comparticipar os cus-
tos diretos com os postos 
de trabalho criados. A ses-
são contou com a presen-

ça do Presidente da Câmara Municipal de Ourém, os vereadores Natá-
lio Reis e Rui Vital e o Secretário da Junta, Jorge Santos.

Para mais informações e esclarecimentos pode ser consultado o 
site: https://adirn.pt/dlbc-rural-2020/coeso-emprego/
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FEIRA DE VELHARIAS
Decorreu, no Largo Juvêncio Figueiredo, no 

dia 20 de setembro, mais uma edição da Feira 
de Velharias. Nem o tempo de chuva afastou os 
expositores e compradores que, durante todo o 
dia, se deslocaram ao Largo da Feira, na Frei-
xianda.

Esta atividade é já um sucesso que a cada 
edição conta com mais participantes. A próxi-
ma realiza-se no dia 20 de dezembro.

Após a tomada de posse e a troca de cumprimentos entre os convidados e os organizadores, foi servido a todos um 
reconfortante copo de água. O Faruque levantou-se e, de improviso, fez um brinde em que manifestou a sua alegria por 
ter junto a si uma residência com tantos habitantes. Note-se que o Faruque conserva nesse mesmo lugar o seu escritório 
e o arquivo musical onde elabora as suas composições.”

José Carlos Tunes Eufrásio  (1.º Ano - 1957)

Termino, deste modo, o resultado das minhas buscas, na primeira fase da pandemia, dando a conhecer “ESCRITOS 
PERDIDOS DE GENTE DA NOSSA TERRA”, com mais de 60 anos.

Não conheço pessoalmente o José Eufrásio que presumo ser o mesmo que mantém uma coluna na última página 
do “RIBEIRA VERDE”. Mas o texto que aqui apresento é o prenúncio do que viria a ser o seu estilo de escrita. Parabéns, 
pois aprecio imenso os seus apontamentos.

Manuel Marques

Se isso acontecer, então sim, teremos o milagre de não ter mais outros coronavírus ou, no mínimo, de os conseguir-
mos dominar e vencer, sem medo, porque estaremos unidos, horizontal e verticalmente, numa frente comum e solidá-
ria, 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!

PEDDy PAPER nO AgROAL
No dia 11 de setembro, decorreu no Agroal um peddy papper dire-

cionado às famílias, integrado na Atividade Explorar Ourém. 
Esta atividade, que pretende dar a conhecer e educar para o Pa-

trimónio, permitiu aos seus participantes usufruir e conhecer a diver-
sidade da fauna e flora existentes na região do Agroal e entender a 
geomorfologia e a hidrologia da sua nascente.

(foto: Facebook Município Ourém)

(foto: Facebook Museu Municipal de Ourém)
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GRUDER - SECÇÃO DE FUTSAL
por Sandra Oliveira

u Faleceu, no dia 19.10.2020, Maria de Lurdes Lo-
pes Rodrigues, de 81 anos, do lugar dos Chãos;
u Faleceu, no dia 19.10.2020, Glória Marques, de 96 

anos, da Aldeia Sta. Teresa;
u Faleceu, no dia 14.10.2020, Jacinto Dias de Bas-

tos, de 63 anos, do lugar do Casal da Sobreira;
u Faleceu, no dia 12.10.2020, Emília de Jesus Gil, de 

97 anos, do lugar da Lagoa do Grou;
u Faleceu, no dia 09.10.2020, José Simões Eufrásio, 

de 81 anos, do lugar de Alverca do Ribatejo;
u Faleceu, no dia 02.10.2020, Vitor Rosa Mendes, de 

69 anos, do lugar dos Besteiros.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu, no dia 21.09.2020, Maria Celeste de Brito 
Lopes, de 72 anos, do lugar da Parede;
u Faleceu, no dia 21.09.2020, Elisa Maria Vicência, 

de 90 anos, do lugar da Botelha;
u Faleceu, no dia 07.10.2020, Albertino de Jesus 

Marques, de 77 anos, do lugar do Casal da Fonte.

FORMIGAIS

João Marques Pereira
N 01.02.1959 - F 28.09.2020
Do lugar do Fárrio, casado 

com Gracinda Gameiro Vaz. 

A sua família vem por este 
meio agradecer pelas condo-
lências recebidas, pelas pala-
vras, gestos, e pela presença, 
física ou não, que todos fizeram 
sentir neste momento triste e 
difícil.

Filipe Maia Simões
N 01.03.1955
F 03.09.2020

Do lugar da Reca.

A família agrade-
ce a todos os que o 
acompanharam até 
à sua última morada 
e que lhe prestaram 
uma última homena-
gem.

 

Após uma paragem de alguns meses, motivada pela pandemia Covid-19, o GRUDER recomeçou 
a sua atividade desportiva, cumprindo todas as normas da Direção Geral de Saúde. 

Nesta fase, apenas se iniciaram os treinos e competição da equipa Sénior.  

Relativamente aos escalões de formação, as autoridades de saúde ainda não autorizaram a 
retoma dos campeonatos. Quanto aos treinos, os mesmos foram autorizados mas com muitas 
restrições o que levou o clube a decidir não prosseguir, para já, com os mesmos.  

Contando com a renovação de quase todos os jogadores da época passada e algumas caras 
novas, a equipa sénior retomou os treinos e a competição no Campeonato Distrital de Futsal 
de Santarém. Nesta época, contamos com um novo treinador, Vítor Coelho, que assumiu a 
equipa após Micael Frias ter saído para abraçar um novo projeto. 

O campeonato, que esta época foi dividido em duas séries com cinco equipas cada, estando o 
GRUDER inserido na Série A juntamente com o Cd Os Patos, o Juventude Ouriense/Digidelta, o 
Almeirim Futsal e o Vitória Santarém ‘A, teve início no dia 25 de outubro, sem a presença de 
público, num jogo onde o GRUDER recebeu a equipa do CD Os Patos e que acabou por perder 
por 3-4, não iniciando assim o campeonato da melhor forma e estando atualmente na 4ª 

posição da tabela classificativa. 

 

 

Próximos Jogos 
29.11.2020 – Gruder x Vitória Santarém A 
01.12.2020 –  Almeirim Futsal x Gruder  
12.12.2020 -  Juventude Ouriense/Digidelta x Gruder 
19.12.2020 – CD Os Patos x Gruder 
10.01.2021 – Gruder x  Almeirim Futsal 
31.01.2021 - Vitória Santarém A x Gruder 
07.02.2021 – Gruder x Gruder 

CLASSIFICAÇÃO 

POS JGS V E D GM GS PTS 

1   CD Os Patos 1 1 0 0 4 3 3 

2   Juv. Ouriense/Digidelta 1 1 0 0 4 3 3 

3   Almeirim Futsal 0 0 0 0 0 0 0 

4   GD Ribeira Fárrio 1 0 0 1 3 4 0 

5  Vitória Santarém 'A' 1 0 0 1 3 4 0 
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GRUDER inserido na Série A juntamente com o Cd Os Patos, o Juventude Ouriense/Digidelta, o 
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Faz-nos pensar um pouco
O amor, hoje na sociedade.
É um faz de conta
Com uma certa leviandade.

Ela cresce e floresce
Muito bem a seu jeito.
O nome fica-lhe bem, 
O amor-perfeito.
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vontades!”.
O filho Agostinho adaptou na casa 

do seu avô uma pequena oficina de 
alfaiataria. A seu lado, sempre que 
podia, a Maria, sua irmã, ajudava-o 
nessa tarefa. Após o seu casamento, 
algum tempo depois, abriu uma taber-
na e mercearia para poder fazer face 
às despesas familiares que aumenta-
vam. Já nesta altura, o seu pai deixara 
há anos a profissão de moleiro. Agora, 
passava muito tempo, após o toque 
das ave-marias na taberna do seu fi-
lho, ajudando e participando na cava-
queira que se estabelecia, pela noite 
dentro.

A sua esposa, a Ti Maria “Charne-
ca” faleceu alguns anos antes. Sem-
pre a conheci muito limitada na sua 
actividade devido a uma doença ós-
sea que lhe tolhia os movimentos. O 
Ti Manuel Charneca continuou a sua 
labuta enquanto as forças lhe permi-
tiram. A doença o levou mais cedo do 
que a família pensava. Os seus restos 
mortais encontram-se no cemitério da 
Freixianda. Que esteja na paz de Deus. 
Aos seus filhos, netos e bisnetos que 
honrem o homem que fez história sem 
história. Fui colega dos seus filhos Dâ-
maso e Adelino na Escola Primária e 
na Catequese. Fomos sempre amigos 
e era sempre com muita e grande ale-
gria que nos encontrávamos no lugar 
onde nascemos.

“O Ti Charneca”
Por Padre Manuel Janeiro

O ti Manuel Charneca era natural do 
lugar de Rujágua. Nascido de pais te-
mentes a Deus, trabalhadores no cam-
po onde ganhavam “o pão nosso de 
cada dia”. Contraiu matrimónio com a 
ti Maria, filha do ti Agostinho do lugar 
do Fárrio. O ti Charneca (assim conhe-
cido por todos os seus conterrâneos) 
era um homem de trabalho, amigo da 
família, amigo dos seus amigos. 

Durante muitos anos, teve como 
profissão principal de moleiro do moi-
nho do ti Manuel Janeiro, pagando a 
renda estipulada sempre a tempo e a 
horas. Grande parte do grão que moía 
destinava-se aos lugares da Cumeada, 
S. Jorge, Santa Catarina e outros para 
o lado da serra, como costumávamos 
dizer. Os seus filhos Dâmaso e Adeli-
no, após terem concluído o exame da 
quarta classe, ajudavam o pai nessa 
tarefa, dia sim e dia não, partindo a 
transportar os foles de farinha, lá para 
os lados da serra.

O ti Charneca era homem de esta-
tura normal. Cabeleira forte e (quan-
do o conheci) já toda branca, rosto 
redondo, nariz afilado. Tinha uma fa-
mília numerosa. Era pai das raparigas: 
Maria (que ficou solteira), Júlia, Ro-
sária e dos rapazes Manuel, António, 
Agostinho, Joaquim, João, Adelino e 
Dâmaso. De todos estes filhos só o 
Agostinho e a Maria (que sempre vi-
veu com o irmão Agostinho) e a Júlia

permaneceram no Fárrio, lugar onde 
nasceram. O João terá emigrado para 
o Brasil e há muitos anos que a famí-
lia não tem notícias dele. O Dâmaso 
procurou a sua sorte, depois do casa-
mento, em Angola. O Manuel traba-
lhou durante muitos anos em Lisboa, 
e depois de reformado, regressou à 
terra Natal. O Adelino emigrou para 
França, contraiu matrimónio com uma 
senhora da Marinha Grande, regres-
sou à terra da esposa, adoeceu grave-
mente e os seus restos mortais estão 
sepultados no cemitério da paróquia 
de Nossa Senhora de Fátima da fre-
guesia do Fárrio. O António trabalhou 
durante muitos anos em França. Re-
gressou ao lugar da Mata, terra onde 
nasceu a sua esposa e já reformado 
viveu mais alguns anos, trabalhando 
na agricultura, vivendo para a família. 
Sendo diabético e, sem ninguém em 
casa, perdeu a vida antes do tempo. 
Os seus restos mortais estão no cemi-
tério do Fárrio. 

Na casa deste homem trabalhador 
e, reunida a família, rezava-se o terço, 
em acção de graças, todos os dias, na 
sala principal da sua residência.  Se-
gundo contavam os rapazes, estes só 
podiam ir ver as suas namoradas de-
pois da recitação do terço em família. 
Como os tempos mudam e as tradi-
ções são tão diferentes, hoje em dia. 
“Mudam-se os tempos, mudam-se as 

“O Amor-perfeito”
Por Carlos Neves

Há por aí uma planta
Com um nome exemplar.
Podemos vê-la no jardim
E em qualquer ligar

Uma planta normal
De uma flor invulgar.
Como é muito resistente,
Dá-nos muito que pensar.

Uma linda planta,
Que nos deu a natureza.
Nem o frio nem a chuva
Lhe tiram sua beleza.

Até as ervas daninhas
A tentam sufocar.
Como é uma planta perfeita,
Consegue sempre superar.

O que vagueia por aí, 
É um amor sem proveito.
Usa-se, deita-se fora,
Nada tem de Amor-perfeito.

- Amei-te, já não te amo!
Não tem fundamento, é superstição.
Um amor perverso
Que não vem do coração.

O amor só é perfeito, 
Como diz o povo e bem, 
Quando se dá, sem nada
Esperar de ninguém.

Convido a sociedade
A refletir no amor sem preconceito,
Que é verdadeiro e claro,
Chama-se amor-perfeito.



Os principais sintomas de gripe em adultos são:
• Febre;
• Tosse;
• Nariz entupido e a pingar;
• Dores de cabeça e no corpo; 
• Sensação de desconforto na garganta
  (como que um ardor);
• Mal-estar geral;
• Arrepios.

As crianças podem ainda apresentar: náuseas, vómitos e 
diarreia. 

É de salientar que os sintomas de gripe e constipação são
semelhantes. No entanto, no caso da gripe, estes são mais severos, apresentando febre mais elevada, que aumenta mais 
rapidamente e dores musculares mais fortes. Após contacto com o vírus, o período de incubação vai entre 48 e 72 horas, 
iniciando-se os sintomas. Geralmente a gripe ou constipação passam ao fim de 5 dias. 

Tratamento da gripe
Como esta doença não é causada por uma bactéria, os antibióticos não estão indicados neste tratamento. Estes são 

apenas indicados pelo médico caso verifique a sua necessidade e se a situação apresentar complicações. 
O tratamento passa sobretudo pelo controlo dos sintomas como febre e dores musculares utilizando-se antipiréticos 

como paracetamol e ibuprofeno. A tosse seca poderá ser tratada com antitússicos (xarope ou pastilhas),  no caso de a 
tosse com expetoração  optar por xarope expetorante. É ainda importante repousar e ingerir líquidos para evitar desidra-
tação, sobretudo em situações de febre alta. 

Tratamento de crianças
A criança deve ser mantida em casa, no maior repouso possível, e com medicação para a febre (paracetamol) em dose 

adequada à sua idade. Deve dar-lhe líquidos com frequência e colocar soro fisiológico no nariz. Aerossóis, gotas nasais, 
xaropes anti-histamínicos e medicamentos antivirais só devem ser utilizados sob orientação médica.

Os espaços frequentados pela criança devem ser cuidadosamente arejados. As crianças com menos de dois anos 
poderão apresentar graves complicações, como pneumonia, desidratação, sinusite e otite, existindo necessidade muitas 
vezes de tratamento hospitalar. 

Principais medidas para prevenir a gripe
A vacina da gripe é a principal medida de prevenção e tem como objetivo proteger os grupos mais vulneráveis da 

doença e suas complicações. Os grupos de risco em que se recomenda a vaci-
nação são sobretudo pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; doentes 
crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 meses); grávidas; profissionais de 
saúde e outros prestadores de cuidados.

A vacinação inicia-se em outubro e deve ser feita preferencialmente até ao 
fim do ano, embora possa ser administrada durante todo o outono e inverno.

Os vírus da gripe estão em constante alteração, pelo que a imunidade trans-
mitida pela vacina não é duradoura. É necessário, por isso, repetir a vacinação 
todos os anos. Outras medidas prendem-se com lavagem bem das mãos após 
frequentar locais públicos; em época de gripe, evite frequentar ambientes muito 
povoados e serviços de urgência, aos quais só deve recorrer quando absoluta-
mente necessário; um estilo de vida saudável e uma alimentação rica em vita-
minas são também uma grande ajuda na prevenção da gripe.

Em caso de sintomas de gripe:
• Evite sair de casa;
• Não espirre nem tussa para as mãos, faça-o para os braços, junto dos
  cotovelos; 
• Lave sempre as mãos depois de tossir, espirrar ou assoar-se;
• Antes de se dirigir a uma urgência, contacte com o seu médico assistente 
  ou ligue para a linha SNS 24 (808 24 24 24).
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote

gRIPE
É uma doença do sistema respiratório, muito 

contagiosa, sendo causada pelo vírus influenza.

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
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Cartas Abertas II
Em tempo de pandemia, o que une a ficção e a realidade
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Sentada na beira da minha 
cama, ajeito com alguma dificul-
dade a saia plissada presa debai-
xo da pesada coxa para, de se-
guida e com algum receio, ousar 
levantar o meu acanhado olhar. 
Diante do espelho, confronto-me 
com um corpo enrugado e já bem 
maduro, talvez pronto para ser 
colhido em breve, só Tu sabes. 
Quando me cruzo com esta mu-
lher arrepio-me, porque nem sem-
pre me reconheço naquilo em que 
se transformou nesta casa, que é 
minha há sete anos. E é com esta 
imagem que vou ser obrigada a 
conviver nos próximos catorze 
dias. 

Abandonei aquele que foi o 
meu lar durante cinquenta e cinco
anos, no dia 13 de Maio de 2013. A acompanhar-me vieram o meu marido, duas malas de roupa, três fotografias da 
família e a pouca saúde que nos restava. Foi por ela que viemos, porque precisávamos de cuidados diários de um enfer-
meiro e de um médico. Hoje já só tenho os trapos, as fotografias e ainda menos saúde. O meu marido, doente terminal, 
partiu a 14 de Maio. Não nos pudemos despedir e oxalá que alguma funcionária deste lar o tivesse feito por mim e por 
toda a minha família, mas tenho a certeza que não e também só algumas o fariam. Foi levado a sepultar por familiares 
directos e eu aqui fiquei. Se soubesse quando seria a sua última noite, teria furado protocolos e ter-lhe-ia depositado 
um beijo nos seus lábios roxos de frio. Ainda que a minha mobilidade seja reduzida, teria tido forças para tal valentia.

 O isolamento acima de tudo, o isolamento pelo bem desta instituição. Regras e mais regras muito necessárias para 
evitar o contágio. Já me explicaram vezes sem conta que se trata de um vírus silencioso e invisível. Parte de mim com-
preende e aceita a decisão e porque sou mulher de fé, acredito que a alegria do reencontro superará esta dor que trago no 
peito; outra parte revolta-se, porque me apercebo de que estas regras são só para alguns. Sou velha mas não sou parva 
nem cega. Enquanto uns burros carregam bugalhos, outros há que se passeiam por estes corredores igual a sempre. 

Volto a olhar o espelho e os meus olhos enchem-se de lágrimas que vão descendo pelo meu rosto e formam-se rios de 
água salgada num curso feito de traços rugosos: oxalá tivesses morrido consciente do amor que te tínhamos.

Hoje é o primeiro dia de um isolamento de catorze. Depois de uma consulta de cardiologia, já adiada por duas vezes, 
aqui estou, agora, confinada a quatro paredes. Eu e o meu coração partido. A aguardar pela hora do almoço, não pela 
fome ou comida, mas para ver alguém. E rezo para que seja uma das boas. Das que falam por detrás de uma máscara e 
sorriem com os olhos. Porque há as outras. As que trazem na bagagem a revolta de um trabalho para o qual não foram 
talhadas. Justamente mal pagas para o que fazem. Estas são as que não percebem que as velhas como eu apelam por 
presença humana, doce e humilde. E pergunto-me: no contexto em que nos encontramos, de que vale a uma instituição 
como esta ter qualidade dos equipamentos (quando não infringe as regras e ocupa os quartos todos a favor dos euros 
que são mais urgentes do que quartos às moscas para possíveis isolamentos _ terei tido sorte) se depois peca na esfera 
da saúde? Sim, porque o isolamento reporta-se à infra-estrutura e não às restrições da qualidade de vida. Aceito que me 
isolem, mas não aceito que me amarrem à solidão. Esforcem-se, sejam criativos para me ajudarem a passar o tempo. Se 
continuarem nesta inércia, amanhã precisarei que cuidem não só da minha saúde física como também da mental. Por 
favor, não me negligenciem os cuidados, não me alterem os horários da medicação, não se esqueçam de mim… não me 
façam sentir abandonada. 

Onde está o técnico ocupacional? O fisioterapeuta? O nutricionista? O psicólogo? O gerontólogo? O médico que se 
preocupe mais com a prevenção das minhas descompensações do que com a renovação do meu receituário? Uma ge-
rência capaz?

Como era bom que os administradores e técnicos desta casa tivessem orgulho nela… e mais do que paredes e telha-
dos, ousassem construir uma comunidade viva e dinâmica.

Este meu espelho é danado…Mostra-me uma realidade muito dura que apenas se acentuou com a tal covid-19. Uma 
realidade que já terá nascido com a primeira pedra lançada nos alicerces que sustentam esta casa. Há males que não 
podem ser remediados mas podem ser prevenidos. 

E depois admira-se o meu cardiologista de me diagnosticar um coração partido…
Ah Maria das Dores… que chegada a hora, ou na proximidade da mesma, te permitam ao menos um último Sacra-

mento.



O Projeto “Museu na Aldeia” está integrado na REDE CULTURA 
2027 e é apoiado pelo Programa e Parcerias para o Impacto – Plano 
de desenvolvimento a IIES – Iniciativa e Empreendedorismo Social e 
tem como principal objetivo o combate à solidão das pessoas idosas 
em territórios de menos densidade populacional. 

O projeto consiste em trazer à nossa freguesia uma peça de um 
museu, para ser reinterpretada pelos idosos que o pretendam inte-
grar, e posteriormente essa representação será apresentada pelos 
mesmos, no museu de origem da peça. A reinterpretação será traba-
lhada com o apoio da equipa da IIES e poderá ser de vários formatos: 
poema, canção, dança. 

É dirigido a pessoas com mais de 65 anos, que vivam em isola-
mento, e prevê a realização de encontros de 15 em 15 dias, num local 
a designar. O transporte dos idosos para o local do encontro, caso 

seja necessário, será assegurado pela Junta de Freguesia. Neste momento, e devido ao agravamento da pandemia que 
atravessamos, os encontros foram adiados. Os interessados em fazer parte deste projeto poderão entrar em contato com 
a junta de Freguesia para obter mais informações.

Crescia junto à cancela que dava acesso ao cerrado da Laran-
jeira, na estrema com o cerrado do Ti Agostinho. Todos os anos se 
enchia de frutos negros e oblongos que, quando passados pelo sol, 
adquiriam uma doçura de mel.

A seus pés, regados pela água retirada da levada a baldes de 
picota, cresciam os renques de feijão-verde, os tomateiros, as cebo-
las, as alfaces, os pimentos, os pepinos, a salsa e as beldroegas. As 
abóboras estendiam a sua ramagem pelo tapume de silvas que nos 
separava do cerrado do Ti Pereira. 

Quem passava na estrada lançava olhares gulosos às ameixas. 
Para obviar ao furto nocturno, o dono recorreu a um estratagema 
curioso: um arame, preso num dos ramos mais altos da árvore, 

atravessava a estrada e vinha prender-se à parede da casa, junto à janela do quarto onde dormia. De cada vez que 
a amexiguera abanava, sob o peso dos intrusos, uma campainha, pendurada na extremidade do arame, dava sinal. 
Então, temendo a reacção do proprietário, desperto pelo tilintar do chocalho, os amantes do alheio levantavam voo 
para outras paragens:

- Fujam, que aí vem o Pam-pam!
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Fabrico diário de pastelaria variada, Bolos
de Casamento, Baptizado e Aniversário.

Posto de Medicamentos
do Fárrio
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Quarta-feira

no período da manhã
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TELef. 249 550 094 - TLM. 938 377 830

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


