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Os anos bissextos são considerados de mau agoiro. 
Provado cientificamente ou não, com mais ou menos su-
perstição, será 2020 um ano para esquecer?

Profundamente marcado pelo isolamento, morte, 
despedimentos e muito poucos afectos, haverá um lado 
positivo para recordar?

Terão sido mais de 6 mil as mortes no nosso país 
derivadas da Covid-19, não obstante tantas outras pro-
vocadas pelas doenças que não desapareceram, apenas 
ficaram esquecidas nos relatos. Do ano de 2020, vamos 
lembrar o ano em que os funerais foram limitados a um 
número muito restrito de participantes, o ano em que 
não nos pudemos despedir como gostaríamos e como 

era merecido por aquele ente querido, familiar ou amigo que nos deixou, o ano em que não pudemos dar apoio e conforto 
a quem perdeu.

Terão sido muitos os desempregados, os trabalhadores em layoff. Perderam-se empregos, viram-se ordenados re-
duzidos e as mesmas contas ao fim do mês. Do ano de 2020 fica a memória da incerteza, da ansiedade e do medo, do 
cansaço emocional.

Terão sido muitos os abraços que ficaram por dar. Do ano de 2020, recordaremos o ano do distanciamento da família, 
dos amigos. O ano dos cumprimentos estranhos e acanhados, das festas que ficaram por comemorar, dos encontros 
cancelados. 

Terão sido muitos os planos por fazer. Na noite da passagem de ano de 2019 para 2020, foram formulados desejos, 
resoluções de Ano Novo. Pediu-se saúde, amor, paz, realização pessoal e profissional, traçou-se aquela viagem, aquelas 
férias. Do ano de 2020, vamos lembrar o ano que nos ensinou a viver o presente e a não projectar o futuro com muita 
antecedência.

Estas podem ser, em traços muitos gerais, as memórias de um ano desafiante para todos, tão aquém do esperado e 
sonhado. 

No entanto, teremos nós a ousadia de o agradecer por tudo o que nos ensinou e por tudo aquilo que, no meio de uma 
pandemia, conseguimos alcançar? Pensemos, reflictamos, meditemos. 

Se, por um lado, 2020 nos afastou fisicamente, também foi o ano da criatividade e da reinvenção, da oportunidade 
para sermos mais família, família por inteiro. Foi ano da resiliência e da superação de desafios nunca antes vividos. Foi a 
rampa de lançamento para um novo recomeçar.

Agradeçamos.
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Houve e Haverá sempre Natal
À medida que nos aproximávamos desta época tão es-

pecial, surgiam dúvidas sobre a forma como seria vivida. 
A Covid-19 já nos tirou tanta coisa ao longo do ano que 
até já nem acharíamos estranho se nos roubasse também 
o Natal. Esta era a preocupação que nos tolheu a vista 
durante algum tempo e não nos deixou ver para além da 
inquietação e da ansiedade, dificultando-nos o caminho 
para que víssemos o Natal com os olhos do coração. 

De facto, a crise pandémica acarretou restrições que 
quase nos fizeram acreditar que não haveria Natal este 
ano. Não puderam ser feitos os habituais jantares-conví-
vio entre colegas de empresa e associações, entre ami-
gos, e não poderiam sentar-se à mesa da consoada fa-
miliares alargados. Não puderam comprar-se as carradas 
de prendas, porque não se veriam as pessoas ou porque 
o horário das lojas não o permitiu. Os pais não puderam 
participar nas festas da escola, nem o Concerto de Natal 
da catequese para toda a comunidade se realizou. Entre 
tantas outras coisas que não se puderam…

E quantas vezes se ouviu dizer: este ano nem parece Natal! 
Os dias que antecederam a quadra foram, para muitos, vividos com amargura, tristeza. Havia pesadas sombras a 

pairar sobre um tempo que seria uma verdadeira luz no caminho obscuro do presente. Enquanto uns se preocupavam 
por não ser permitido o tradicional jantar na noite mágica, reunindo a grande ou a pequena família, outros choravam os 
lugares vazios deixados por quem já não se encontra entre nós; enquanto uns se preocupavam com o receio da doença, 
outros choravam a falta de saúde; enquanto uns se preocupavam com o desgaste psicológico, outros choravam o cansa-
ço físico…e tantas e tantas dicotomias que deixaram as pessoas sensíveis, angustiadas, estranhas. 

Ainda assim, enfeitaram-se as ruas e as casas, decoraram-se as árvores, fizeram-se presépios. 
Se, por um lado, o Natal festivo esteve ameaçado, era hora de acreditar que o Natal cristão aconteceria sempre, inde-

pendentemente das circunstâncias. O aniversário de Jesus Cristo ocorreria a 25 de Dezembro, para além da pandemia e 
de estados de emergência. E esta crença levar-nos-ia à serenidade e à simplicidade daquela noite em Belém. Ao contem-
plarmos o presépio, daríamos graças pela Vida, maior dom, maior prenda a ser experienciada. A Vida. Independentemente 
da crença religiosa, o Natal será sempre muito para além das luzes e enfeites, muito para além das prendas que se tro-
cam. Por muito que a pandemia nos limite, há sempre gestos que nunca nos poderá roubar. O Natal será sempre tempo 
de solidariedade, entreajuda, perdão, afectos, ainda que vividos de forma diferente este ano. 

As prendas, a mesa mais ou menos recheada, tudo passa, tudo se esquece. O cuidado com os poucos que temos 
perto, com os muitos que estão para além da nossa porta de entrada, esse sim, fica na memória do Natal 2020. Aqui 
reside a mensagem deste ano tão atípico: enquanto houver Vida, haverá esperança num mundo melhor. Enquanto nos 
preocuparmos uns com os outros, o mundo estará a salvo. 

Por muito que esse mundo nos pareça virado do avesso, é importante que cada um consiga assentar os pés no chão 
e busque as raízes da sua identidade e dos seus valores. Se neles (re)descobrirmos o simples e o humilde, não o confun-
damos com o parco e o vazio. Confiemos e acreditemos que é aqui que a felicidade reside. No pouco que, em tempos de 
pandemia, se torna o muito de cada um. Enquanto assim for, haverá sempre Natal.
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“Um Natal mais humilde”
Por Carlos Neves

Natal é a celebração
Do verdadeiro amor, 
Em que Deus feito menino
Traz ao mundo luz e cor.

Natal é e será a festa
De todos os povos da terra.
Dos abandonados, dos humildes,
Dos deslocados de guerra.

Não foi em berço de ouro, 
Nem em casa com cristais.
Nasceu numa manjedoura
Junto de dois animais.

Quem gosta de ser derrubado?
Quem fica feliz por perder?
Dá-nos doce menino
A humildade de entender.

Que todos os grandes e poderosos
Saibam compreender, 
que magno só Deus
fez-se menino para nascer.

Que todos os laços brilhantes, 
Sejam o acordar para a fraternidade.
Que os teus bracinhos amorosos, 
Tragam o homem à humildade.

E dois mil anos depois, 
Continua-se a nascer pobrezinho, 
Sem casa, sem pão, sem conforto, 
Pobres como aquele menino.

O coração do homem, 
Há muito endureceu.
A mensagem do menino 
Pouco ou nada lhe valeu. 

Que a prepotência e ostentação
Se curvem diante da verdade.
Todo este aparato
Não nos mostra a humildade.



Feira de velHarias Na FreixiaNda
Decorreu, no dia 

20 de dezembro, a úl-
tima edição da Feira 
de Velharias, do ano 
de 2020. Num domin-
go em que as con-
dições climatéricas 
ajudaram e, mesmo 
em tempo de pande-
mia, o Largo Juvêncio 
Figueiredo encheu-se 
de expositores e visi-
tantes.

Esta foi uma atividade, tal como muitas outras, que esteve suspensa durante o início do ano de 2020 devido à pande-
mia, a sua organização foi retomada em setembro. 

Mantendo o calendário inicial de realização de uma Feira de Velharias de três em três meses, a próxima edição está 
prevista para março de 2021.

RIBEIRA VERDE
Página 4

o CeNtro esColar de FreixiaNda É uma eCo-esCola
Dia 30 de outubro de 2017 foi o dia em que assumimos o compromisso:

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DA ESCOLA
Nós abaixo assinados declaramos, em representação da nossa escola: Centro Escolar de Freixianda, situada no 

concelho de Ourém, a vontade de envolver os alunos nos processos de decisão e na implementação do Programa 
ECO-ESCOLAS e o nosso empenho em melhorar o desempenho ambiental da Escola bem como em divulgar estas 
ações na comunidade.

Isto pressupõe a criação de condições para a implementação dos 7 passos da metodologia do Programa Eco-
Escolas: conselho Eco-Escola, auditoria ambiental, plano de ação, concretização e monitorização do plano de ação, 
atividades em trabalho curricular, comunicação e divulgação na comunidade e criação e implementação do nosso 
Eco-Código. O objetivo é o da formação integral dos nossos alunos e a criação de competências para o exercício da 
cidadania e para uma vida mais sustentável.

Comprometemo-nos ainda a incluir o Programa Eco-Escolas no Projecto Educativo do nosso estabelecimento de 
ensino.

Divulgaremos a qualidade de Eco-Escola na nossa página da internet, bem como em todos os documentos da es-
cola onde tal se considere apropriado.

Não foi em vão. 
De facto, recebemos recentemente a nossa segunda bandeira ECO-ESCOLAS. 

Trata-se de um troféu que, muito para além do seu valor simbólico, é o culminar 
de muito tempo de empenhamento em atividades desenvolvidas no sentido de 
garantir uma maior sensibilização e consciencialização de toda a Comunidade 
Escolar para os objetivos que norteiam este programa de sucesso.

O empenhamento voluntário dos alunos bem como dos docentes que, para 
além do seu horário, demonstraram contínua disponibilidade, foram a chave 
mestra do sucesso. A criação de uma horta; a construção de um compostor 
para resíduos orgânicos; a plantação de inúmeras árvores autóctones; vários ar-
ranjos nos jardins bem como a implementação da separação de resíduos, man-

tiveram ocupados de corpo e alma todos os intervenientes.
Realçamos o apoio da Câmara Municipal que todos os anos tem assumido o 

pagamento da inscrição e também a sua participação no nosso Conselho Eco-
Escolas onde é representada pelo Dr. José António Martins.

A Junta da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 
está representada no Conselho Eco-Escolas pelo Sr. Jorge Santos, secretário 
do Executivo, que é também o responsável pelas escolas da Freguesia. Muito 
para além de nos apoiar, a Junta de Freguesia tem sido nossa parceira cedendo 
vários equipamentos e máquinas necessárias para alguns trabalhos. Suportou 
ainda os custos relativos à aquisição de algumas árvores e rede de proteção. 

Assim, é justo considerar que a Bandeira Eco-Escolas é fruto do empenha-
mento de todos estes intervenientes.  



muNiCípio de ourÉm oFereCe Ceia de Natal
a Famílias CareNCiadas

Num ano atípico que vive-
mos, onde muitas famílias ca-
renciadas e idosos vulneráveis 
passaram a noite de Natal so-
zinhos, a Câmara Municipal de 
Ourém promoveu um acão de 
solidariedade que pretendia, de 
certa forma, minimizar a solidão 
e proporcionar a essas pessoas 
uma Ceia de Natal. 

No Concelho foram distribuí-
das 200 Ceias de Natal às famí-
lias referenciadas pelas Juntas 
de Freguesias, confecionadas 

por restaurantes do Concelho, apoiando assim também a restauração. 
Na nossa Freguesia foram distribuídas 27 refeições a famílias de vários lugares des-

de o Norte da Freguesia até à Palmaria.
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“Mãe do Céu e nossa Mãe”
Por Faustino Gameiro Rodrigues 21-12-2020)

Mãe do Céu e nossa Mãe
Lá do Céu nos estás a ver
Tantos filhinhos teus
Chorando e a sofrer

Mãe do Céu e nossa Mãe
Feliz hora tu vais ter
Vais dar-nos teu filhinho
Do teu ventre vai nascer

Mãe do Céu e nossa Mãe
Teu filhinho vai crescer
Que nos traga amor e paz
E alegria de viver

Mãe do Céu e nossa Mãe
Tu és Mãe do criador
Aquele que nós chamamos
Nosso Deus e meu Senhor

Mãe do Céu e nossa Mãe
Em Fátima vias multidões
Agora se queres vê-las
Nos hospitais e prisões

Mãe do Céu e nossa Mãe
Ao teu ouvido te vou dizer
Tenho uma neta de meses
Não a posso ver crescer

Mãe do Céu e nossa Mãe
Contigo quero falar
Se rezarmos muitos terços
Promete-nos de nos salvar

 Mãe do Céu e nossa Mãe
Ao teu filho vais pedir
Que nos dê a sua bênção
E a vontade de sorrir

Mãe do Céu e nossa Mãe
Aos doentes vais falar
Na hora da sua morte
A seu lado vais estar

Mãe do Céu e nossa Mãe
Um milagre vais fazer
Fizeste o milagre do Sol
Faz outro de não sofrer

Mãe do Céu e nossa Mãe
Um beijinho te quero dar
Seja na terra ou no Céu
O que importa é te abraçar

Mãe do Céu e nossa Mãe
Se tens a dizer, diz agora
Diz-me o que me tiraste
Do meu coração para fora

Mãe do Céu e nossa Mãe
Meu coração está a arder
Diz-me o que lhe puseste
Agora está a crescer

Mãe do Céu e nossa Mãe
Pediste para rezar
Vou rezar muitos terços
Para o Céu me vais levar

Mãe do Céu e nossa Mãe
Vou cumprir o teu pedido
Não ofendam mais a Deus
Já está muito ofendido

Mãe do Céu e nossa Mãe
Com tuas mãos bem erguidas
Ergue-as também a nós
Que andam muito distraídas

Mãe do Céu e nossa Mãe
Olha o que está a acontecer
Os hospitais estão cheios
E tanta gente a morrer

Mãe do Céu e nossa Mãe
A meu lado vais estar
Na hora da minha morte
Para o Céu me vais levar

Mãe do Céu e nossa Mãe
Mostra-nos do que és capaz
Pensando tudo perdido
Afinal estavas cá

Mãe do Céu e nossa Mãe
Muitos terços vou rezar
Manda embora a pandemia
Para nos podermos abraçar
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Um presente de Amor
No lugar do Fárrio, há um presépio sem igual
Concebido pelas mãos da Ana e do Feliciano,
Que, com gosto e perfeição, ano após ano,
Nos dão este presente de amor pelo Natal.

Dizem que um mês antes o alinhavam
E em oito dias o conseguem compor
Ele, com a sua arte e o seu engenho,
Ela, com a sua dedicação e espírito criador.

Numa tela pintada a cores e a musgo,
Retratam a História vivida na aldeia
Desde as festas às suas profissões
E até quem na vila medieval passeia.

Por entre moinhos de água e vento,
Arraiais, coretos e fontes a brotar
Vai apitando o comboio em movimento
Acenando a todos os que encontrar

Do lagar jorra azeite puro
Que as candeias há-de alumiar
Da prensa escorre a uva madura
Cujo vinho a aldeia vai alegrar

Parabéns Ana e Feliciano
Por toda a vossa originalidade
Que o Menino vos dê saúde
Para darem azo à criatividade

Comboio Estação de Comboio Arraial da Festa Castelo e Moinho de VentoVista geral do PresépioPrensa do vinho

EstábuloFeira MedievalRancho FolclóricoCasa do vinhoMovimento na aldeiaMoinho a água

Carro dos bois

Pista do comboioMalhar do trigo
Igreja e roldana

da águaPadeiro

Forno do Pão

Fonte

Cozinha
medieval

O Padre
e o Coro

Oleiro

Presépio
Poço

Espigueiro Sapateiro

Lagar de azeite

Poço



Como diz o José Luís Peixoto… “seremos sempre cinco”.
na hora de pôr a mesa, éramos cinco:
o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs
e eu. depois, a minha irmã mais velha casou-se. depois, a minha
irmã mais nova casou-se. depois, o meu pai morreu. hoje, na
hora de pôr a mesa, somos cinco, menos a minha irmã mais velha
que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova que está na casa dela,
menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. cada um deles é um
lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. mas irão estar sempre aqui.
na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco.
enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco.

Poema de José Luís Peixoto, in A Criança em Ruínas

                                                                    Marta e Marco

u Faleceu no dia 02 de novembro, Maria Rosa, de 94 anos, do 
lugar do Fárrio;
u Faleceu no dia 16 de dezembro, Isaura Pereira Gama, de 73 

anos, do lugar da Reca.

u Faleceu, no dia 19 de novembro, António 
Lourenço Gonçalves, do lugar de Arneiro;
u Faleceu, no dia 22 de dezembro, Manuel 

Rosa Duarte, de 66 anos, do lugar do Porto do 
Carro;
u Faleceu, no dia 27 de dezembro, Lucinda 

da Silva Oliveira, de 74 anos, do lugar da Rama-
lheira.

ÓBITOS
FREIXIANDA FORMIGAIS

u Faleceu no dia 27 de novembro, José Gonçalves, de 90 anos, 
do lugar de Formigais.

RIBEIRA DO FÁRRIO

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

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

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

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS

SeSSão de ASSembleiA de FregueSiA - dezembro de 2020
Decorreu, no dia 11 de dezembro, no edifício multiusos de Freixianda, mais uma sessão de Assembleia de Freguesia. 
Dos cinco pontos da Ordem de Trabalhos destaca-se a apreciação e votação dos documentos previsionais para o ano 

de 2021, a preverem a cobrança de receita no valor de 362.500€ e despesa de igual valor. 
As obras agora previstas, pela Junta de Freguesia, para o ano de 2021 serão a construção de um Parque de Lazer na 

localidade do Vale da Meda, o lançamento do Projeto de um Albergue na antiga Escola Primária de Freixianda e a possi-
bilidade de alargamento do Parque de Lazer da Freixianda.

Faz hoje (dia 28 de dezembro) precisamente um mês 
que nos deixaste e continuamos sem perceber bem como 
é que isto nos aconteceu. Como é que no espaço de um 
ano vimos partir de surpresa aquelas que serão sempre as 
pessoas que mais nos amaram?

Sabemos que para ti foi um ano muito difícil e que pro-
vavelmente terás pedido a Deus, nas tuas orações, que te 
deixasse ir ter com o pai, mas nem a certeza de vos saber 
juntos e felizes nos ameniza a dor deste buraco no coração 
com que temos de aprender a viver.

Aqueles que te foram sendo mais próximos ao longo 
deste ano (e a quem nunca deixaremos de agradecer), di-
zem-nos que nunca te ouviram queixar e que a tua maior 
preocupação era não nos preocupar, como aliás sempre fi-
zeste. Essa eras tu, sempre preocupada com todos, sempre
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Querida mãe,
disponível para todos e sempre sem te queixares, mesmo 
nos momentos em que a vida te foi surpreendendo com 
as maiores batalhas. Há um ano, prometias ao pai, nestas 
mesmas páginas, que ias tentar parar de chorar, para que 
ele conseguisse ser feliz no céu. Hoje prometemos-te o 
mesmo, a ti e a ele, porque tudo o que queremos é que este-
jam novamente juntos, felizes e em paz, seja lá onde for.

A todos os que nestes últimos meses estiveram sempre 
ao nosso lado, dando-nos o apoio, a força e a coragem para 
não perdermos a fé, o nosso muito obrigado. A família e os 
amigos são um dos muitos legados que os nossos pais nos 
deixaram e que tanto nos têm apoiado.

Obrigado a todos.
Até um dia papás. 



gos chegassem não só para um cum-
primento rápido, mas também para 
contarem as novidades. Bebiam-se 
uns copos, diziam-se umas “graçolas” 
e depois seguiam para suas casas. O 
ti Zé dos Carvalhos não era o primeiro 
a sair, mas nem sempre era dos últi-
mos.

Deste casamento nasceram três 
meninas e um rapaz. Duas foram para 
as religiosas das Franciscanas Hos-
pitaleiras da Imaculada Conceição: 
a Marimília e a Alzira. As duas foram 
elementos muito válidos na Congre-
gação. Exerceram vários cargos de 
responsabilidade para que foram no-
meadas. A Júlia foi internada num lar 
para se adaptar e desenvolver melhor 
as suas capacidades. O Manuel casou 
e foi viver para Caxarias, onde montou 
uma oficina e fez da sua arte os alicer-
ces para educar os seus filhos.

O ti Zé dos Carvalhos é um homem 
com muita história e que pode ser 
completada por muitos que o conhe-
ceram e que com ele conviveram. O 
maior testemunho poderá ser acres-
centado pelos filhos e pelos netos. 
Obrigado, ti Zé, por tudo o que fez e 
que foi deixando memória e respeito.

“O Ti Zé dos Carvalhos”
Por Padre Manuel Janeiro

Nasceu no lugar do Valongo. Seus 
pais, que eu já não conheci, e muitos 
daqueles que vão ler estas páginas 
também já os não lembram. Segundo 
me informaram, eram profundamente 
religiosos e procuraram que os seus 
filhos continuassem as velhas tradi-
ções da família: recitação do terço, 
missa dominical, oração antes das 
refeições. 

Casou com a ti Emília, natural da 
Reca. Os pais da sua esposa eram la-
vradores abastados e a sua filha, Emí-
lia, abandonou a casa onde nasceu e o 
lugar onde viveu para ir viver para o lu-
gar do Fárrio e casar com este homem 
bom, com muito humor e todos os que 
o conheceram bem o recordam com 
saudade. O ti Zé era um artista não só 
na arte de carpinteiro como em mui-
tas outras actividades para as quais 
eram solicitados os seus serviços. 
Muitas vezes, fazia de ferreiro; outras, 
de tanoeiro e outras de pedreiro. Todo 
o trabalho onde punha as mãos, era 
trabalho bem executado. Era o enca-
var uma enxada, uma pá, uma forqui-
lha ou uma gadanha. Era o construir 
um carro para as vacas, uma roda de 
carro de bois que era necessário ser

substituída e muitos outros trabalhos 
que lhe pediam e que já o tempo es-
queceu. A sua oficina de carpinteiro 
estava junto da sua casa. Ali despen-
dia grande parte do seu dia. Quando 
criança, eu passava junto do seu pos-
to de trabalho e gostava de o ouvir, 
mesmo que dissesse coisas “dispa-
ratadas”. Até nisto, tinha o condão de 
nos entreter e fazer rir. 

À tarde, após um dia de trabalho, 
gostava de se deslocar até à taberna 
de ti Janeiro não só para saber das 
novidades da terra, mas também para 
estar com os amigos, ter dois dedos 
de conversa com a taberneira, a linda 
Idalina, e beber um ou outro “copito” 
para abafar as mágoas de uma vida 
de trabalho, feito em silêncio, apenas 
ouvindo o barulho das serras, das en-
chós, dos martelos, dos pregos e de 
outros apetrechos que ele tão bem 
conhecia. 

À tardinha, após o toque das ave-
marias do sino da capela, rezadas em 
silêncio, e descobrindo a cabeça, em 
sinal de respeito. Os que já ali se en-
contravam davam as boas-tardes ou 
as boas-noites e diziam mais umas 
coisas e esperavam que os seus ami-
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possamos viver a comunhão dos San-
tos e a Glória eterna de Deus.

Sobre uma mesa, em lugar de des-
taque, estiveram velas identificadas 
com o nome dos falecidos desde a 
última Romagem ao Cemitério, bem 
como dos dois padres homenageados 
todos os anos, Pe. João Pereira e Pe. 
Manuel Simões Bento. Devido às cir-
cunstâncias impostas pela pandemia, 
estas velas foram depositadas, uma 
semana depois, junto da sepultura de 
cada falecido, numa cerimónia reser-
vada a familiares.

Comemoração de FiÉis deFuNtos
“As coisas visíveis são passageiras, as invisíveis são eternas” 

No dia 8 de Novembro, foi realiza-
da uma celebração de memória e de 
sufrágio na Igreja Paroquial da Ribeira 
do Fárrio, recordando familiares e ami-
gos que já partiram neste ano atípico, 
em que o número de pessoas presen-
tes nos funerais foi limitado, num ano 
em que não se puderam trocar gestos 
e expressões de consolo.

A comunidade cristã reuniu-se 
para lembrar, numa atitude de profun-
da gratidão, a vida de todos aqueles 
que já morreram nos nossos lugares 
e, de um modo especial, os que dei-
xaram as nossas ruas desde a última 
celebração de sufrágio. 

Ainda que a morte seja uma experi-
ência marcada pela dor da ausência, à 
luz da Palavra de Deus, a vida dos que 
nos precederam não se esgota nos 
muitos ou poucos anos que viveram. 
Essa vida fica presente em cada um 
de nós, na nossa comunidade cristã e 
humana onde deixaram a sua marca 
indestrutível, que faz com que sinta-
mos a necessidade de os recordar e 
para sempre guardar a sua memória.

Em cada ano, temos a oportunida 
de de fazer esta celebração, conscien-

tes de que a vida desses não se esgo-
tou no tempo nem no espaço. Agora 
vivem no nosso coração e tornaram-
se eternos na eternidade de Deus. É 
por isso que rezamos por eles e os 
recordamos, não de um modo triste e 
deprimente, mas antes crentes na ale-
gria da ressurreição e da vida eterna. 

Perder quem se ama, aqueles que 
nos legaram a vida, aqueles que nos 
ajudaram a descobrir os valores es-
senciais com que norteamos a nossa 
vida, é uma prova muito dura que tan-
tas vezes nos cega. É com os olhos 
da Fé que somos desafiados a olhar 
para o horizonte sem limite, é lá onde 
habitam os que perdemos. Só a Fé 
nos pode valer e confortar. De facto, 
num quotidiano feito de momentos de 
grande cansaço, angústia, incerteza, é 
Jesus Cristo o alento, a fonte de espe-
rança onde deveremos beber.

Nesta manhã, rezámos para que 
Deus possa recompensar por tudo o 
que de bom e de belo os nossos fami-
liares e amigos falecidos fizeram no 
mundo enquanto peregrinos e, agora,  
na experiência da eternidade de Deus, 
nos possam aguardar um dia e juntos



Há um ano atrás, quando estávamos prestes a ini-
ciar o ano 2020 não sabíamos o que estava reservado. 
Quando a pandemia chegou ninguém pensava todas 
as adversidades que trouxe ou quanto tempo ficaria. 

Podemos dizer que foi um ano difícil de viver, a re-
gra principal para evitar contágio é o distanciamento 
social, ou seja, para os idosos que estão instituciona-
lizados resumiu-se a terem que ficar resguardados na 
instituição, só saírem para consultas, e as visitas das 
famílias primeiro canceladas e depois com todas as 
medidas necessárias, e novamente canceladas.

Tivemos de aprender a viver com as novas regras 
necessárias para evitar que o vírus se espalhe, apesar 
de estarmos no Natal essas medidas não foram alivia-
das, ou seja, os idosos continuam sem poder sair da 
instituição e as famílias sem os poder ver.

Natal significa família, estar com a família, alguns idosos contavam poder ir passar o Natal com os seus, fora da ins-
tituição, mas devido a pandemia não é possível. 

Como de habitual, os idosos participaram na decoração natalícia do lar, a Ceia de Natal o bacalhau com as couves, e 
uma oferta de uma prenda, e o planeamento de pequenas atividades para proporcionar o bem-estar a todos os idosos.

Fazemos pouco, mas o que fazemos é com o coração, na esperança que a estadia dos idosos no nosso lar seja a 
melhor possível e que este Natal, apesar de diferente, seja o melhor possível.

história do pa-
ciente, observa-
ção de sintomas, 
bem como reali-
zação de exames 
complementares podendo-se incluir testes de memoria, 
exames de sangue, urina, TAC, RNM, entre outro dependen-
do da manifestação da doença. 

Infelizmente, relativamente ao tratamento, a maioria 
destas doenças não possui cura, no entanto, existem al-
guns fármacos atualmente que otimizam as funções cog-
nitivas, bem como reduzem a disfunção comportamental. 

Não há uma forma definitiva de prevenir a demência, 
mas é possível indicar alguns cuidados a ter: 

Na doença de 
Alzheimer é bené-
fico um estilo de 
vida saudável.

No caso da de-
mência vascular 
isto assume um 
papel ainda mais 
relevante, combi-
nado com estra-
tégias farmacoló-
gicas para evitar 
novos enfartes ce-
rebrais.

Realização de 
atividades cultu-
rais, estimulação 
do intelecto (se-
gundo alguns in-
vestigadores) po-
derão retardar o 
surgimento destas 
doenças.

Demência, termo utilizado para designar um 
conjunto de doenças, nas quais há a deteriora-
ção do desempenho cognitivo e comportamen-
tal, comprometendo a autonomia. Existem vá-

rias demências e raras são aquelas que podem ser preve-
nidas ou tratadas, contudo pensa-se que um estilo de vida 
saudável pode retardar o seu surgimento. 

Os principais domínios cognitivos que podem ser afe-
tados nas demências são a capacidade de organização, 
planeamento, decisão de julgamento, a capacidade de 
memória, a linguagem, a capacidade de reconhecer pes-
soas ou objetos, capacidade de orientação no espaço e 
a capacidade de promover atos motores em sequência. 

As demências podem ser primárias, que são aquelas 
de origem degenerativa ou secundarias em que há outra 
patologia que se manifesta na demência. Nas demên-
cias secundarias, há algumas passíveis de ser tratadas 
ou retardadas. 

As demências mais comuns são: doença de Alzhei-
mer; demência frontotemporal, demências com corpos 
de Lewy, e demências vasculares. 

Os principais sintomas estão relacionados com al-
terações de memória que podem agravar ao longo dos 
anos, assim poderemos reconhecer sintomas como 
perda de memórias recentes, dificuldade em perceber o 
tempo e espaços comuns, dificuldade na comunicação 
oral e escrita e uso de palavras erradas, dificuldade em 
tarefas diárias, perda de interesses e iniciativas, altera-
ções de humor e personalidade, irritabilidade inexplicá-
vel. 

As demências podem ser motivadas por perda de 
células cerebrais e doença neurodegenerativa que 
acontecem com o avançar da idade, no entanto, o enve-
lhecimento não significa demência! Outras causas de 
demência podem ser: AVC, traumatismos, tumor cere-
bral, doença cerebrovascular, depressão, alcoolismo.

O diagnóstico é feito pelo médico, através da análise da 
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote

demÊNCia

Natal No CeNtro soCial da riBeira do Fárrio
por Liliana Antunes

COMÉRCIO E REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS | AR CONDICIONADO

Rua Principal, 7 | Camarões | 2435-502 Ribeira do Fárrio | Ourém
Tel./Fax: 249 551 868 | Tlm. 918 927 627

Gerente: Arménio Filipe Neves Pereira



Menino Jesus,
Hoje as minhas palavras são para ti. 
Começo por, num acto de humildade e vergonha, pedir-te 

desculpa. Humildade, porque me prostro a teus pés, reconhe-
cendo o Deus que és e a força que vem de ti. Vergonha, porque, 
na minha pequenez, ousei acreditar que este ano não parecia 
Natal.

Fui posto à prova da pior forma. A pandemia que nos assola 
fez-me oco cá dentro, sabias? Vivi um Advento arrastado pelo 
medo, pela incerteza do futuro que me espera. Não rezei quanto 
devia, pouco ou nada me converti como era próprio de outros 
tempos. Não me senti capaz de uma confissão, o antivírus do 
meu pecado. Foi mais o tempo em que dormi do que aquele em 
que me mantive vigilante; nem sempre senti força para construir 
a paz, o amor, a vida, à minha volta. Preferi, em tantas noites, o 
desespero e não me deixei envolver pela esperança. O mundo à 
minha volta não deixou. Eu não deixei.

Com algum esforço, a poucos dias do 25, fiz o meu presé-
pio. E foi o ponto de viragem na minha atitude. Quando achava 
que o Natal não existiria este ano, cada vez que olhava para a tua imagem, sorriste-me. Sorriste-me mesmo. E fui perce-
bendo que haveria sempre Natal. Afinal, estavas a nascer de novo para mim.

Ver-te deitado na simplicidade daquelas palhinhas, trouxe-me a memória de tantos sem casa neste Natal. Como posso 
estar preocupado em passar esta noite com menos família do que o habitual, quando tantos a passarão na companhia da 
solidão? Como posso sentir-me triste com tantas restrições impostas quando tantas vidas se perderam?

E compreendo que a vivencia deste Natal é uma oportunidade que me deste para pensar mais no outro e não tanto em 
mim. Obrigado, meu Menino Jesus, por me teres mostrado este rumo. Pedes-me criatividade, empenho, esforço pelo  bem 
comum e alegria no cuidar desse outro. Pedes acção em vez de inércia, solidariedade em vez de inveja, profissionalismo 

em vez amadorismo, verdadeiro amor em vez de gestos de aparência.
E agora sei que é necessário entrar em 2021 por um outro caminho. Não 

quero mais sentir o medo e a escuridão que me arrastaram meses. Na certeza 
de uma mudança interior, quero ser luz e vida para o mundo, para a minha co-
munidade.

Agradeço-te o dom da vida e comprometo-me a viver. Agradeço-te a saúde e 
comprometo-me a preservá-la, a minha e a dos que me rodeiam. Agradeço-te a 
Fé e comprometo-me a não fracassar como neste passado recente. 

Menino Jesus, cuida de mim e dos que são meus. E teus. Livra-me deste 
mal, desta pandemia, protege-me. Esforçar-me-ei por cumprir o que me for dito 
e manter-me-ei vigilante.
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Cartas Abertas III
Em tempo de pandemia, o que une a ficção e a realidade

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

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

CARNES DA NOSSA ALDEIA DE CRIAÇÃO PRÓPRIA
SEDE: Avanteira - 3250-312 Pelmá - Alvaiázere

TALHO 1: Centro Comercial Freixianda, loja 8 - Tel. 249 550 419 - Tlm. 912 306 156
TALHO 2: Rua Principal - Eguins - Albergaria dos Doze - Tel. 236 932 138 - Tlm. 912 306 052

tzg@live.com.pt



Como vem sendo tradição, tendo como objetivo desejar as boas festas à 
população da sua área de atuação e, ao mesmo tempo, angariar alguns dona-
tivos, a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda, Ourém, está a 
promover a venda de calendários. Este ano os calendários são triangulares e 
trazem um lápis.

A LASBF (Liga dos Amigos da Secção de Bombeiros de Freixianda) irá 
distribuir estes calendários à população em estabelecimentos comerciais e 
edifícios públicos da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e 
Formigais bem como na União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos 
Bernardos. Nos locais de distribuição haverá um “mealheiro” onde cada pes-
soa poderá fazer o donativo que entender.

A par desta campanha, e uma vez que o ano de 2020 não permitiu a realiza-
ção de nenhuma atividade de angariação de receita, a LASBF enviou, por cor-
reio, um postal desejando as boas festas a toda a população acompanhado 
de um envelope. 

Pede-se à população que apoie esta corporação com a entrega de um do-
nativo dentro do envelope 
distribuído. Esse envelope 
pode ser entregue nos bal-
cões de atendimento da 
União das Freguesias de 
Freixianda, Ribeira do Fár-
rio e Formigais, bem como

na União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.
A Junta de Freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 

já se associou a esta causa e entregou, no quartel dos Bombeiros 
de Freixianda, na tarde do dia 4 de dezembro, um cheque no valor de 
5.000€ para ajudar a custear as obras de requalificação realizadas du-
rante o ano de 2020.
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“Rol de todas as ermidas, datadas e não datadas,
do bispado de Leiria, Velho e Novo”, incluídas em O Couseiro:

Capela de São Jorge

1600 - Santo António: Quinta do Fárrio, vigairaria de Freixiandas. Feita por 
            particular.
1607 - Santa Marta: Arneiro, vigairaria de Freixiandas. Feita por visitação. 
            Fabricada por moradores e vizinhos. 
1633 - Senhora da Ajuda: Rio de Couros, vigairaria de Freixiandas. Feita e 
            dotada por particular.
Antes - Senhora do Amparo: vigairaria de Freixiandas. Feita por visita 1657 
            para administração dos sacramentos.
s/d  -  Santa Marta: Ruge de Água, Ribeira do Fárrio. Fabricada pelos fre-
            gueses.
s/d  -  São Jorge: Arneiro, vigairaria de Freixiandas. Fabricada pela confra-
           ria. É de romagem. Tem feira. 
s/d  -  Senhora da Natividade: Rio de Couros, vigairaria de Freixiandas. É de muita romagem. Tem feira.
s/d  -  São Miguel: vigairaria de Freixiandas. Fabricada pelos fregueses.
s/d  - São Pedro: Cabeça de Cabra e Avanteira, vigairaria de Freixiandas. Feita para administração dos sacramentos.  
           Fabricada pelos moradores. 
s/d  - São Romão: Sandoeira, vigairaria de Freixiandas. Feita para administração dos sacramentos. Fabricada pelos mo-
          radores.  
s/d  - Senhora da Graça: Vale do Carvalho, vigairaria de Freixiandas. Feita para administração dos sacramentos. Fabrica-
         da pelos moradores. 
s/d - Senhora da Natividade: Sumo, vigairaria de Freixiandas. Feita e dotada por Afonso Pires Loureiro vigário da paró-
          quia. 
s/d  - Senhora da Esperança: Salgueira, vigairaria de Freixiandas. Tem administrador e fábrica particular.”

in Jornal de Minde nº 664, 665, 667 e 668, coord. Jorge Rosa da Silva

"CaMPanha de natal" da liga dos aMigos
da seCção de Freixianda


