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Num ano sem folia, o Carnaval
em fotografia



Foi um dia tão diferente aquela terça-feira de Carnaval. 
Talvez tenham sido os mais novos a sentir mais essa mudan-
ça. Dia de aulas online, em casa, confinados. Para os mais 
velhos, dia sem folia, um dia de trabalho normal, dentro da 
nova normalidade.

 Ainda assim, com o intuito de trazer um cheirinho a Car-
naval a esta edição, foi lançado o desafio aos mais novos 
para que se mascarassem e fizessem chegar as suas foto-
grafias à redacção do Jornal Ribeira Verde.

A capa apresentada é o resultado do Carnaval 2021 vivi-
do na nossa freguesia. Cada um, a seu jeito, veste cor, veste 
festa, veste contentamento. Obrigado por este quadro tão bo-
nito e por nos fazerem lembrar que, apesar das dificuldades 
trazidas por esta pandemia, a alegria ainda é possível com 
gestos tão simples.

E passado o dia de Carnaval chegou-nos a Quarta-Feira de 
Cinzas, o primeiro dia de quarenta que antecedem a Páscoa.

Conhecido como um tempo de conversão e penitência, a Quaresma parece contrastar com a alegria carnavalesca. Veste-
se de roxo, apela ao silêncio, à serenidade, é o tempo de não cometer excessos. Uma vez mais, aquela Quarta-Feira, foi 
um dia vivido de forma diferente, sem celebração, sem imposição das cinzas. 

Na mensagem que escreveu para a Quaresma 2021, o Papa Francisco afirma que o tempo da Quaresma é feito para 
ter esperança. O medo e a incerteza a que nos conduzem esta pandemia, em certos dias, fazem-nos duvidar dessa espe-
rança e da alegria. O mundo à nossa volta, com todas as suas fragilidades e incertezas, parece não ter sempre lugar para 
ambas. Estaremos a ser postos à prova com todos os acontecimentos que têm marcado a nossa vida e a vida daqueles 
que nos rodeiam? Até onde vai a nossa confiança? Por mais duros que sejam os caminhos presentes, confiemos. 

O mundo atravessa hoje mais um período turbulento que ficará na História da Humanidade. Vivemo-lo e somos tes-
temunhas de momentos que até nos parecem desnecessários, duros em demasia, humanamente incompreensíveis e 
inaceitáveis.

Neste tempo de preparação para a Páscoa, encaremos esta oportunidade para pormos à prova a Fé. A revolta, o de-
salento, a tristeza, não podem ter lugar na nossa vida. À luz da mensagem do Papa Francisco, a lógica de Deus nunca 
será a do fracasso, mas sim a da serenidade, paciência, conforto e esperança. Cimentemos as nossas atitudes e sejamos 
alegria e alento nas nossas palavras e gestos. Não somos donos da vida, ela não está nas nossas mãos, mas podemos 
administrá-la como um dom ao serviço dos outros.
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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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FALECEU O P. BENEVENUTO DIAS
Benevenuto Vieira de Oliveira Dias nasceu no dia 19 de Agosto de 1926, 

em Alburitel, filho de António de Oliveira Dias e de Maria de Jesus Vieira. En-
trou para o Seminário de Leiria em 1940 e ali terminou o curso de teologia, 
em junho de 1952. Recebeu a ordenação sacerdotal no dia 20 de Julho de 
1952, na Catedral de Leiria, sendo no mesmo ano nomeado coadjutor do pá-
roco da Freixianda. Em 1954, recebeu a nomeação de pároco da Freixianda, 
onde exerceu atividade pastoral até 2012. Desde então, passou a pároco 
emérito, ficando a residir no lar do Centro Social Paroquial da Freixianda. De 
1976 a 1986, desempenhou ainda o cargo de vigário da Vigararia de Caxa-
rias, atualmente integrada na de Ourém. Foi também representante da sua 
Vigararia no Conselho Presbiteral, pelo menos durante dois mandatos.

O seu longo serviço sacerdotal à Igreja viveu-o na Freixianda, sobretudo 
como pároco. Era um homem entusiasta na acção pastoral, a que se dedi-
cou zelosa e incansavelmente. Liturgia, catequese, acção social, formação 
apostólica dos leigos e comunicação foram os principais campos em que 
mais apostou. Na liturgia, além do cuidado no embelezamento do espaço 
das igrejas, empenhou-se especialmente na música litúrgica, incluindo o 
acompanhamento ao órgão, que gostava também ele de tocar. Preparava 
cuidadosamente as homilias, esforçando-se por cativar os fiéis com alguma 
novidade no modo de explicar o Evangelho. 

Na catequese, procurava melhorar os métodos para interessar crianças e adolescentes, incluindo o uso dos meios 
audiovisuais e do cinema, no salão paroquial. Na acção social, a sua obra principal foi a fundação do Centro Social Paro-
quial, dotando a instituição de modernas instalações para cuidar dos idosos e das crianças nos primeiros anos de vida. 
Para a formação apostólica dos leigos lançou mão especialmente de movimentos eclesiais como a Acção Católica Rural 
e os Cursilhos de Cristandade. A “menina dos seus olhos” foi o “Jornal da Freixianda”, que fundou e dirigiu como meio 
para a comunicação com as famílias da paróquia, os emigrantes e os missionários. Entre os frutos do seu labor pastoral 
contam-se várias dezenas de vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, distribuindo-se pela Diocese e por vários 
institutos de vida consagrada.

O padre Benevenuto foi um homem bom, afável, generosos e atencioso para com as pessoas, suscitando nelas apreço 
e gratidão. Como sacerdote era piedoso, fiel e zeloso no testemunho e comunicação da fé cristã. Na sua missão de pastor 
do povo de Deus, procurou dar continuidade à herança dos seus antecessores, fazer chegar as propostas de vida cristã à 
comunidade paroquial, valorizar os vários centros de culto da paróquia e suscitar novas vocações de consagração para 
a Igreja.

Faleceu no dia 16 de janeiro de 2021, no Hospital de S. André, em Leiria. A missa exequial foi presidida pelo bispo dio-
cesano, cardeal D. António Marto, e teve lugar no dia 18, às 15 horas na Freixianda. Após a missa, o cortejo fúnebre seguiu 
para o cemitério de Alburitel, sua terra natal, com participação reservada aos familiares e pessoas mais próximas.

Oportunamente, ser-lhe-á feita uma homenagem na paróquia da Ribeira do Fárrio, com uma celebração de sufrágio 
e de memória, numa atitude de profundo respeito e de sincera gratidão por tudo o que aqui fez. Esta cerimónia estava 
marcada para o dia 24 de Janeiro mas, por razões de confinamento e supressão de celebrações, não se realizou.

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

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã

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

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

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
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ÓBITOS
RIBEIRA DO FÁRRIO

Abílio Pereira Gomes
N. 26.11.1951 – F. 22.01.2021

Mais uma vez fomos confrontados com a efemeridade da vida … E tal como dizia Ricardo Reis, a 
vida é como um rio e, tal como um rio, ela passa e não volta atrás, ela passa a “correr” e, quer queira-
mos quer não, ela irá ter sempre à morte, tal como o rio irá ter sempre ao mar… Perante esta realida-
de, resta-nos aproveitar cada momento que a vida nos oferece... mais tarde, serão esses momentos 
que ficarão na nossa memória e essas memórias alimentar-nos-ão a alma…

No dia 22 de janeiro de 2021, a vida mostrou-nos, mais uma vez, que tudo passa demasiado rá-
pido…

O céu ficou mais iluminado!!! O avô Abílio “Tuna” juntou-se às estrelas... Está em Paz e foi acolhido 
por todos, não temos dúvidas ...

O avô Abílio, para quem teve o prazer de o conhecer, era um Homem acarinhado por todos, um Homem de valores, 
um Homem que sentia com o coração, um Homem cuja Família foi sempre o seu pilar... Um Homem, que juntamente 
com a sua esposa, criou e educou seis filhos, seis BONS filhos: o mais velho, o Jaime, meu marido, com quem falava de 
diferentes coisas, a quem ligava sempre que o Porto ganhava ao Benfica, mesmo não gostando de futebol; o Rui, a quem 
transmitiu tudo... tudo sobre os camiões, tudo sobre os sítios onde comer bem e barato, com quem partilhou cigarros, 
angústias e vitórias quase diariamente; o João, o seu filho bem comportado, organizado, a voz da razão; o Fernando, o 
filho brincalhão, cheio de garra; a Teresa, a primeira menina, a menina luz, muito desejada, a menina teimosa que só faz 
as faturas quando lhe apetece e, finalmente, a Lenita, a menina Doutora que o encheu de orgulho, menina "agarrada" ao 
dinheiro, trabalhadora e organizada... 

Restam-nos as boas memórias que guardaremos para sempre … a forma única como acolheu as noras e genros; a 
forma especial e orgulhosa como olhava para os netos; a forma lutadora como partilhou a sua vida com a avó Amélia… 
resta-nos as risadas conjuntas, as partilhas das sardinhas enlatadas, do presunto, dos cafés em família que tanto valori-
zava…

Obrigada, avô "Tuna", por toda a riqueza que nos deixou… Olhe por nós e pela avó Amélia... Aproveite para reencon-
trar amigos e brindem!

Continuaremos a brindar a si! Fique em Paz, avô “Bílio”… 

Maria Alice Matias Pereira
N. 28.12.1949
F. 10/02/2021

Viúva de Fernando Marques Pe-
reira, do lugar da Mata do Fárrio. 

Seus filhos e netos agradecem 
a todos os que a acompanharam à 
sua última morada e que, de algu-
ma forma, lhe prestaram uma últi-
ma homenagem.

Abel Gonçalves Gama
N. 01.10.1944
F. 13.01.2021

Casado com Maria Celeste Gon-
çalves Costa Gama, do lugar da 
Reca. Sua esposa, filha, filhos, ne-
tos, netas e restante família agrade-
cem a todos os que o acompanha-
ram à sua última morada e que, de 
alguma forma, lhe prestaram uma 
última homenagem.

Palmira Simões Maria
N. 21.01.1930
F. 17/01/2021

Viúva de Filipe Maria, residente 
no lugar da Reca e mãe de Abel Fi-
lipe Simões. 

Seu filho agradece a todos os 
que a acompanharam à sua última 
morada e que, de alguma forma, 
lhe prestaram uma última homena-
gem.

Maria Celeste da Silva Ferreira Gama
N. 02.05.1939 – F 19.01.2021

Foi a 19 de janeiro de 2020 que partiu a Celeste Gama. Por muitos conhecida. Ela estava sempre 
no seu canto, mas sempre de braços abertos a ajudar. A muitos ajudou, a outros nem tanto. Foi uma 
mulher bastante perfeccionista, ao ponto de por vezes de cair no exagero e sair magoada.

Sei que no Seu interior existia muito amor.... Enfim, não teria espaço nem tempo para descrever a 
conhecida "Celeste Gama". Tenho uma grande mágoa porque não me pude despedir daquela que me 
ajudou a crescer e a conhecer os valores essenciais à vivência humana.  Ficou tanto por dizer…

Mas, passamos a uma mensagem para todos Vós.  Em meu nome, dos meus irmãos  e Pai, um 
Obrigada do tamanho do mundo pela amizade e pelo carinho que manifestaram em Vida à minha 
Mãe. Ao carinho que nos deram no momento de dor.

 Bem hajam.



Mesmo em tempo de pandemia, a vida continua a acontecer à nos-
sa volta e, também, a morte faz parte do nosso dia-a-dia. Houve, ao 
longo dos tempos, quem afirmasse que o Homem nasce para morrer. 
Essa é uma realidade que, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos 
enfrentar: ninguém fica para trás, todos nós morreremos um dia.

Como pároco de três paróquias e como amigo, continuo a acompa-
nhar os “meus” defuntos aos cemitérios, indo à frente do carro que os 
transporta, naquela que é a última viagem que fazem neste mundo.

Toda a morte física impõe uma separação entre os que partem e 
aqueles que permanecem vivos. Nem sempre é fácil aceitar este novo 
estado que se estabelece nas relações humanas porque, no fundo,
ninguém está preparado para enfrentar e lidar com o momento da partida. Por esse motivo, ninguém deve desvalorizar a 
dor no momento da morte. Sentimo-nos impotentes diante deste mistério, é certo, e por melhores escolhidas que sejam 
as palavras que tentamos proferir, num momento tão doloroso como este, parece que nenhuma é capaz de preencher o 
vazio que fica quando o outro desaparece fisicamente. Se isso é verdade, também facilmente se experimenta que o me-
lhor até não é dizer muitas palavras. Não são necessárias sequer, porque aquele momento não é um encontro de “razões” 
mas um encontro de corações. Importa, sim, estarmos juntos, a acompanhar aqueles que ficam e que sofrem a dor da 
separação e mostrar-lhes que podem contar connosco, não apenas quando a vida corre bem, mas especialmente quando 
esses momentos de dor e de pesar se tornam realidade.

Neste sentido, a presença do padre é fundamental. Em primeiro lugar, porque demonstra isso mesmo, que as pessoas 
não estão sós na sua dor; em segundo lugar, porque a Igreja não abandona ninguém, muito menos num momento tão 
doloroso como o que estamos a viver, em que a própria celebração e acompanhamento ao cemitério sofreram mudanças 
acentuadas por causa da pandemia causada por um vírus invisível, mas real.

Agora, também se fazem enterros em tempos de COVID-19. Agora, a pessoa que falece, morre completamente sozi-
nha, sem poder despedir-se, sem ter qualquer companhia dos seus e estes, por sua vez, vêem-se privados de velar os seus 
queridos. Só quem passa por tal situação sabe o que custa não poder sequer fazer o «luto» como deve ser feito. O luto é 
necessário dado ser o tempo em que as pessoas aprendem a viver sem os que morrem, apesar de não os esquecerem.

O luto é a dor a dar lugar paulatinamente à saudade. Em muitos casos, sobretudo nos de falecidos pelo vírus, o defun-
to é transportado diretamente da morgue do hospital para o cemitério e é só aí que a família tem o primeiro contacto com 
o seu defunto. Ali também estou, à porta, à espera… e se há imagens que o tempo nunca conseguirá apagar da minha 
memória são essas, a do primeiro encontro, da sensação de impotência dos familiares, do desejo frustrado de quererem 
olhar uma última vez para o familiar e não poderem abrir a urna, de quererem aproximar-se e, por motivos de segurança, 
não poderem sequer tocar! Enfim, de ter de chorar à pressa por não ser possível permanecer muito tempo no local que é 
visto como possível local de contágio.

É aqui que sou igualmente chamado a servir como padre, como pároco, acompanhando aqueles que o Senhor me 
distribuiu, caminhando a seu lado, sofrendo com eles, partilhando das suas angústias e das suas lágrimas, mas não dei-
xando de ser, para cada um deles, sinal de esperança, de que tudo isto não é mais do que uma breve passagem para uma 
realidade muito superior que nos espera a todos: a vida nova em Cristo Ressuscitado.

Esta certeza mostra-nos que, afinal, nenhum de nós nasceu para morrer! Nascemos para a vida e caminhamos em 
direção do Senhor.

Pe. David Barreirinhas
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ÓBITOS
FREIXIANDA

u No dia 7 de janeiro, faleceu Bernardino dos Santos Ferreira, de 80 anos, do lugar dos Abades;
u No dia 11 de janeiro, faleceu Maria da Ascensão Pereira, de 82 anos, viúva, do lugar dos Besteiros;
u No dia 13 de janeiro, faleceu Maria Rosa de Jesus Ferraz, de 83 anos, viúva, do lugar da Ramalheira;
u No dia 14 de janeiro, faleceu Maximina Marques, de 90 anos, de Lisboa;
u No dia 15 de janeiro, faleceu Maria Emília, de 94 anos, solteira, do lugar da Lagoa do Grou;
u No dia 16 de janeiro, faleceu Ana Paula Mariano Simões, de 64 anos, do lugar das Parcerias;
u No dia 20 de janeiro, faleceu Maria da Graça Marques, de 87 anos, do lugar do Casal Pinheiro;
u No dia 19 de janeiro, faleceu Maria Emília Gil Ferreira, 87 anos, do lugar da Lagoa do Grou;
u No dia 25 de janeiro, faleceu António Rosa Duarte, 77 anos, do lugar da Avanteira;
u No dia 26 de janeiro, faleceu Carlos de Freitas Rodrigues, de 79 anos, do lugar dos Abades;
u No dia 04 de fevereiro, faleceu Maria Marques Gonçalves, de 83 anos, do lugar da Lagoa do Grou;
u No dia 18 de fevereiro, faleceu José Dias Ferraz, de 82 anos, do lugar da Ramalheira.

u No dia 01 de fevereiro, faleceu Maria do Céu Alves, de 65 anos, do lugar da Vermoeira;
u No dia 10 de fevereiro, faleceu Elvira Martins da Graça, de 83 anos, do lugar do Casal da Igreja.

FORMIGAIS

A mOrTE Em TEmPO DE PANDEmIA
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Numa segunda fase, com a conti-
nuidade das dores no corpo, persis-
tência da febre e com o surgimento de 
expectoração com sangue, assusta-
da, ligou novamente para a Saúde24 
e, desta sorte, encaminhada à urgên-
cia Covid do hospital de Leiria, onde 
aguardou 12h horas para ser atendi-
da. Ali foi submetida a exames, fez 
análises e raio-X e foi-lhe trocada a 
medicação, tendo vindo para casa. 

Casada, com duas filhas, uma de 
15 e outra de 4, viu a família testar 
toda positiva, quatro dias depois do 
seu resultado. Felizmente, o marido e 
a filha mais nova estavam assintomá-
ticos e a filha mais velha apenas per-
deu o olfacto e o paladar. 

No que toca ao isolamento, logo 
aos primeiros sintomas, recorreu sem-
pre ao uso de máscara e luvas dentro 
de casa. Dormia sozinha e restringiu 
ao máximo o contacto com marido e 
filhas. A partir do momento em que 
todos testaram positivo, o quotidiano 
passou a ser comum, mas sem nunca 
saírem de casa. Ao fim de 25 dias es-
tava recuperada e, segundo a médica 
de família, não foi necessário fazer 
um segundo teste pois já não havia a 
probabilidade de contágio.

Das coisas que mais a marcaram 
neste processo de doença, destaca a 
impossibilidade de conviver com as 
pessoas mais chegadas. Ainda que 
unidos neste isolamento, sentiu muita 
saudade, tristeza e medo de perder a 
família. Ainda que o seu corpo já não 
lhe dê indicações da infecção, nota 
que se esquece facilmente das coisas 
e sente um cansaço inexplicável. São 
as sequelas que não se sabe quanto 
tempo perdurarão. 

Como mensagem final do seu tes-
temunho, deixa o conselho: “Depois 
de tudo o que eu passei, não desejo 
a ninguém, é horrível, e continuo com 
medo porque sei o que foi este vírus. 
Cuidem-se e protejam-se cada vez 
mais!”

 A Covid-19 é real. Continua a 
infectar e a matar diariamente. Use 
máscara, lave as mãos com fre-
quência, mantenha uma distância 
segura. Por si. Pelo outro.

Se teve Covid-19 e gostava de 
dar a conhecer a sua história con-
tacte-nos. O seu testemunho pode-
rá ser um alerta para outros.

A COVID-19 NA PRIMEIRA PESSOA
O ano 2021 não começou da me-

lhor forma e o mês de Janeiro trouxe 
novo confinamento ao país. Portugal, 
que outrora se tinha revelado bestial 
no combate à pandemia era agora o 
país “besta” com a maior taxa de con-
tágios e mortes no mundo por cada 
milhão de habitantes. O aumento do 
número de infectados e consequentes 
internamentos deixou os hospitais à 
beira da ruptura e nos limites das suas 
capacidades, e foi necessário recor-
rer a novo confinamento cuja ordem 
maior continua a ser: fique em casa.

O nosso Concelho, a nossa Fregue-
sia, não passaram imunes a esta catás-
trofe e os números de pessoas infecta-
das dispararam, com grande incidência 
nos lares de idosos e instituições.

Foi um mês de Janeiro muito duro 
para quem viveu a Covid-19 na primei-
ra pessoa, para quem acompanhou 
familiares doentes, para quem viu par-
tir os seus entes queridos por causa 
deste vírus e para quem, na linha da 
frente, combateu e continua a lutar 
contra a doença.

Apresentam-se, nesta edição, dois 
testemunhos de pessoas que foram 
contaminadas com este vírus. Agra-
decemos, uma vez mais, a sua colabo-
ração nesta edição do jornal Ribeira 
Verde. As histórias desenrolam-se de 
maneira diferente, mas, felizmente, 
têm ambas um final feliz, na esperan-
ça de que as sequelas não permane-
çam e não se agravem. 

Testemunho 1
A trabalhar numa IPSS, sem qual-

quer sintoma no decorrer de todo o 
processo, soube que tinha covid no 
seguimento dos testes realizados no 
local de trabalho, após alguns funcio-
nários e utentes infetados. O seu caso 
foi encaminhado para a Delegada de 
Saúde e, por esta razão, não necessi-
tou de contactar a Saúde 24. Casado 
com uma profissional da saúde, está 
habituado a ouvir falar da doença com 
frequência, pois a mesma é testada 
com regularidade por trabalhar onde 
existem utentes infectados. Felizmen-
te, os resultados têm sido negativos.

Isolado durante 10 dias, repetiu 
teste e confirmou estar livre da do-
ença. Os primeiros dias de isolamen-
to foram ocupados a acompanhar o 
trabalho que decorria na instituição, 
pois assim que soube do seu resulta-
do positivo, apesar de assintomático, 

deixou imediatamente tudo e foi para 
casa, apoiando os colegas no que 
podia fazer à distância. Toda a ajuda 
era necessária na instituição durante 
o cruel surto, pois apesar de algum 
equipamento, era de todo insuficiente 
para a quantidade de utentes infeta-
dos. Assim que a situação começou 
a acalmar, foi intercalando o trabalho 
de escritório com alguma bricolagem 
no quintal.

Das coisas que mais o marcaram 
durante este processo de infecção por 
Covid-19 recorda o afastamento que 
teve de fazer da família mais próxima, 
para protecção de todos. Embora não 
tivesse sintomas, o que ajudou muito, 
as limitações aos contactos e o não 
poder sair de casa criaram-lhe uma 
barreira invisível, difícil de gerir e mui-
to tentada a ser ultrapassada. Dado 
que a mulher e o filho nunca estive-
ram positivos, obrigaram-se a dividir 
os espaços e o não poder estar perto 
deles, principalmente estar afastado 
do filho, foi o mais difícil. Também o 
marcou a dependência de terceiros, a 
quem agradece todo o apoio, porque 
se deu conta da impossibilidade de 
sair de casa para as coisas mais sim-
ples como comprar pão ou água.

Aparentemente o seu organismo, 
hoje, está livre de mazelas, mas ressal-
va que se verá o que o futuro reserva.

Como nota final no seu testemu-
nho, destacamos a mensagem: “Pen-
so que o surto que assolou esta zona, 
até aqui um pouco apática a toda esta 
pandemia, trouxe uma realidade que 
apenas conhecíamos da televisão. E 
veio lembrar-nos que todo o cuidado é 
pouco e da nossa impotência perante 
este desafio.”

Testemunho 2
Esta mãe de família soube que es-

tava infectada com Covid-19 quando, 
quatro dias após desenvolver sinto-
mas como dores no corpo, perda do 
cheiro e do sabor, febre, tosse, nariz 
entupido e desconforto testou positi-
vo.

Numa primeira fase, encontrando-
se com febres altas e com dor no pei-
to e nas costas, ligou para a Saúde24 
e foi encaminhada para o Centro Covid 
do Entroncamento, onde foi observa-
da por uma médica, após cinco horas 
de espera na rua, ao frio. Foi medica-
da para a expectoração abundante 
que tinha.
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to para que se evitasse mexer em di-
nheiro. 

O segundo confinamento traz-lhe 
as mesmas dificuldades e inseguran-
ças, mas agora acompanhados de 
uma grande revolta. Compreende que 
está em causa a defesa da saúde pú-
blica e isso é o mais importante, mas 
sente-se injustiçada pelas desigualda-
des que se assistem neste novo con-
finamento, em que outras áreas com 
menos cuidados de desinfeção que os 
cabeleireiros estão abertos e até com 
grandes filas à porta e vêem-se super-
mercados cheios, quando o seu ramo  
com tantos cuidados fica suspenso.  
Afirma que já frequentou sítios nestas 
últimas semanas em que nem as ca-
deiras são limpas nem as maçanetas 
das portas desinfectadas, quando a 
desinfecção é palavra de ordem.

Apesar de ter conhecimento de 
que alguns colegas seus estão a tra-
balhar, e de já ter sido tentada por al-
guns clientes que pedem ajuda, Ana 
Sofia conta apenas com o ordenado 
do marido para fazer face a todas as 
despesas, mas não arrisca furar a lei, 
ainda que tenha consciência de que 
trabalharia em segurança. E se os 
colegas o estão a fazer não será por 
maldade, mas sim por sobrevivência, 
pois os apoios não chegam para fazer 
face às despesas e há profissionais 
a passarem mal, até com dificuldade 
em comprar comida para sustentarem 
a família. O que abomina, já o fazia an-
tes da pandemia, são todos aqueles 
que trabalham em casa na clandesti-
nidade sem qualquer tipo de respeito 
pelos colegas que pagam impostos e 
investiram em seguros de responsabi-
lidade civil e, em tempo de Covid-19, 
na sua segurança e na do cliente.

Habituada a um ritmo diário desde 
2007 casa-trabalho, trabalho-casa, a 
casa é agora o centro de tudo neste 
novo confinamento, dedicando os 
dias às filhas de 13 meses e 5 anos e 
às lides domésticas. 

Lado a lado com este amor à famí-
lia, caminha o amor à profissão. Por 
isso reinventou-se, porque parar é mor-
rer, e lançou mãos a um projecto anti-
go que tinha guardado na gaveta por 
falta de disponibilidade: dar formação 
online. A pandemia suspendeu-lhe a 
vida no salão, mas deu-lhe o tempo 
que necessitava para se dedicar a um 
sonho de outros tempos. 

EM TEMPO DE COVID-19,
DE UMA VIDA SUSPENSA À REINVENSÃO!

Desde Março do ano passado que 
o governo português se esforça por 
implementar medidas de saúde pú-
blica necessárias para a protecção 
de toda a população. Este esforço foi 
sendo reajustado no tempo ao sabor 
do vento que conduzia esta pande-
mia. Se Março e Abril do ano passado 
foram penosos para alguns estabele-
cimentos e serviços que se viram obri-
gados a suspender actividades em 
prol do bem comum, com um alívio 
a partir de Maio, os primeiros meses 
deste ano ditaram nova sentença de 
encerramento numa tentativa de, co-
lectivamente, enfrentar a Covid-19.

Assim aconteceu com os salões 
de estética e cabeleireiros. Por não 
ser possível manter um distanciamen-
to de segurança, tornaram-se espaços 
dispensáveis e encerrados ao público. 
Com a inviabilidade do teletrabalho, os 
profissionais deste sector aguardam 
por melhores dias, na esperança da 
reabertura breve dos seus estabeleci-
mentos. Apesar de compreenderem a 
medida para segurança de todos, não 
deixam de se sentir desapoiados e 
com medo do futuro.

Nesta rúbrica que se inicia com edi-
ção, damos a conhecer a história de 
Ana Sofia Ferraz, 32 anos, cabeleirei-
ra, que vê comprometido um projecto 
nascido há 14 anos. No salão de que é 
detentora oferece serviço de cabelei-
reiro, esteticista e laser e são três os 
ordenados ao fim do mês: o dela, o de 
outra cabeleireira e o da esteticista. 

Apesar de trabalhar num ramo sa-
zonal, em época alta, tinha dias de con-
seguir satisfazer 6 clientes ao mesmo 
tempo, uma vez que alguns tratamen-
tos e colorações são morosos e dá 
para atender outras pessoas nos in-
tervalos. Após o primeiro confinamen-
to, a reabertura trouxe novas regras e 
apenas era permitido o atendimento a 
3 pessoas em simultâneo. No entanto, 
se porventura cortar o cabelo a uma 
criança que esteja acompanhada pelo 
pai ou pela mãe, apenas pode atender 
duas para que cumpra o estabelecido 
no Decreto-Lei em que é 1 cliente por 
cada 20 m2. O salão tem 60m2, repre-
sentando, assim, uma quebra de mais 
de 50%.

As portas foram fechadas pela 
primeira vez a 15 de Março. Mãe de 
segunda viagem recentemente, cujo 
bebé havia saído de um internamento

de 25 dias, entrou em pânico e foi do-
minada pelo medo de expor a saúde 
da filha. Entretanto, com o anúncio do 
fecho da escola, e mãe de outra me-
nina em idade pré-escolar, percebeu 
a gravidade da situação e decidiu fe-
char as portas sem hesitar. Não havia 
condições físicas para uma cabelei-
reira ou esteticista exercerem o seu 
trabalho com um vírus deste calibre, 
pois imperava o afastamento social.

É nesta altura que começam a 
desenhar-se as primeiras dificuldades 
que, felizmente, conseguiu ultrapas-
sar. Da conta onde não havia dinheiro 
a entrar, saíam as despesas da renda 
do espaço, água, luz, segurança social 
e ordenados. Estando de licença de 
maternidade não teve direito a outras 
ajudas.

A luz ao fundo do túnel surge em 
Maio, com a reabertura, ainda que 
tenham continuado os gastos. Adop-
tando todas as medidas de segurança 
recomendadas pela DGS, investiu em 
acrílicos para evitar contactos entre 
as pessoas, reduziu nas cadeiras de 
trabalho, retirou a sala de espera, dei-
xou de servir café ou chá, arrumou as 
revistas na gaveta e comprou desinfe-
tantes com 70% de álcool.  E se a práti-
ca de desinfecção de objectos e uten-
sílios já era própria do seu trabalho, a 
pandemia ditou-lhe a desinfecção a 
“pente fino” de tudo, desde escovas, 
pentes, tesouras, máquinas, cadeiras, 
portas, balcão. Outros objectos havia 
que exigiam mesmo a esterilização.

Os seus clientes são obrigados 
a marcar previamente por telefone 
o atendimento e só entram a porta 
para dentro de máscara e após uma 
das profissionais lhe dar permissão, 
seguindo-se a desinfecção das mãos 
e a medição da temperatura. Também 
lhes é pedido o contacto para que, em 
caso de algum positivo ter frequenta-
do o salão, poderem ser avisados.

As três profissionais usam farda e 
calçado exclusivos para o interior do 
salão, lavados e desinfectados diaria-
mente, e estão equipadas com más-
cara e viseira. Entre os atendimentos 
lavam e desinfectam mãos e braços. 
Na hora de almoço e ao final do dia, 
o espaço é também limpo e desinfec-
tado. 

Ana Sofia levou a sério o plano de 
contingência e até colocou serviço de 
multibanco como forma de pagamen-
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CEnsos 2021
Uma vez mais, e tal como ocorre a cada dez anos, vai realizar-se 

nos próximos meses de março, abril e maio o recenseamento popu-
lacional e habitacional em Portugal, denominado Censos 2021. 

Este ano o recenseamento será todo feito, exclusivamente, atra-
vés da internet. Os recenseadores passarão em todas as casas a 
entregar um código a cada casa e pessoa que ali vive para que possa 
registar as suas respostas no portal do INE.

Pedimos a colaboração de toda a população, para bem receberem 
os recenseadores e responderem com veracidade às questões que 
constam nos inquéritos.

Todas estas informações são confidenciais e serão apenas utili-
zadas para fins estatísticos, para assim ficarmos a conhecer a po-
pulação de Portugal.

“O Ti Manuel Moco”
Por Padre Manuel Janeiro

(*) nota de Redacção: Curiosamente, na edição em que é publicada a história do Ti Manuel Moco é noticiado 
também o falecimento da sua última filha viva, a Celeste.

O Ti Moco era um homem forte 
e alto. A primeira imagem que te-
nho dele é de o ver de samarra ves-
tida e com chapéu preto na cabe-
ça. Mais tarde, não muito depois, 
vi-o na sua casa, à lareira, quando 
acompanhei o meu pai, que lhe ia 
fazer um tratamento de ventosas 
e dar-lhe uma injecção. 

Sei que nos ofereceu um naco 
de bom chouriço e ao meu pai um 
copo de vinho da região. A doença 
levou-o à sepultura antes do tem-
po. Hoje, a medicina teve progres-
sos significativos.

A média de vida dos portugue-
ses está perto dos 80 anos. Te-
mos alguns centenários, felizmen-
te, na nossa aldeia. Os seus restos 
mortais repousam no cemitério da 
Freixianda.

Que aqueles que continuam a 
sua existência, os netos, bisnetos 
e outros recordem este homem 
bom, temente a Deus e homem de 
palavra.  

Era um dos avaliadores das 
propriedades, sempre presente, 
aquando de partilhas ou para re-
alização de negócios. Mais um 
pequeno apontamento de alguém 
que deixou história na família que 
continua a sua “história”, sem his-
tória(*).

O Ti Moco, como toda a gente o 
conhecia, nasceu nas Figueirinhas 
e sempre ali viveu até ao casamen-
to. Era um dos bons agricultores 
da nossa aldeia. Boas terras de 
milho, bons pinhais, bons locais 
para fazer as suas hortas, bons 
olivais, o bastante para o azeite 
que gastava no seu agregado fa-
miliar. A sua esposa era natural do 
lugar do Fárrio. Esta era de família 
abastada em pinhais e terras para 
a sementeira do milho, trigo e ou-
tros cereais.  

Deste matrimónio nasceram as 
filhas Celeste e Maria e os filhos 
Manuel, Joaquim e Paulo. Os ho-
mens todos já faleceram. O Paulo, 
um pouco mais novo do que eu, 
era mudo. Certamente, fruto de 
uma meningite quando era peque-
no. Enquanto pôde, foi um bom 
trabalhador. Não contraiu matri-
mónio, apesar de se dizer que teve 
algumas pretendentes.

O Manuel viveu algum tempo 
no Fárrio, onde casou e construiu 
residência. Mais tarde, foi para a 
Leiria, trabalhar na empresa dos 
Claras. Na quinta de São Venâncio, 
construiu uma casa, onde viveu e 
ali lhe nasceram vários filhos e os 
educou. Deste matrimónio nasce-
ram vários rapazes, mas apenas

uma menina, a Isilda, que, em tem-
pos, já há muitos anos, foi pro-
fessora na Escola Secundária de 
Odivelas, de cujo Conselho Dire-
tivo eu era membro, pelo que tive 
o privilégio de a acolher e de lhe 
mostrar a escola onde leccionaria 
durante um ano letivo.

Não a reconheci aquando do 
acolhimento, mas quando me 
tratou por padre Manuel Janeiro 
concluí logo que tinha de ser pes-
soa conhecida. Um ano depois, 
concorreu e foi colocada na Es-
cola Secundária do Lumiar, onde 
vivia.

A primeira recordação que te-
nho do seu filho Joaquim é a de 
ele vir, aos fins de semana, da vida 
militar e passar no seu transpor-
te (uma bicicleta) para casa dos 
pais, impecavelmente fardado.

Do seu casamento nasceram 
duas meninas. Não esteve muito 
tempo na aldeia do Fárrio, foi para 
Lisboa, construiu uma vivenda na 
Pontinha, onde sempre viveu com 
a família, até à reforma. Fez uma 
breve experiência, como emigran-
te, em França.

Faleceu ainda novo. A doença 
dos diabetes levou-o à sepultura e 
os seus restos mortais repousam 
no cemitério do Fárrio. 



Vou fazer este trabalho, 
Ao Senhor Costa vou dedicar.
Pelo seu trabalho digno
Que nos vinha a prestar. 

É com orgulho que faço, 
Foi um trabalho exemplar, 
E, é por este motivo
Que o estou a homenagear.

Freixianda que nasceste
Encostadinha ao Nabão, 
Teu autarca era pioneiro
De um grande coração.

Tens crescido como se vê, 
À luz da democracia.
No tempo da outra senhora
Nada por ti se fazia. 

Quando há anos atrás
Chegou a esta freguesia, 
Um homem que fez ver
Outros que por cá havia. 

Chegou, ficou à frente
Com o cargo da farmácia, 
E, em pouco tempo
Mostra a sua eficácia. 

HOmENAgEm à PESSOA DE ANTóNIO COSTA,
A TíTULO PóSTUmO

Por Carlos Neves
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Morada:
Largo dos Bombeiros Voluntários, 1 A
2435-280 Freixianda

Sabia que abriu um Centro de Testes COVID-I9 Fernanda Galo Laboratórios
na nossa loja (antigo bar)?

Agora mais próximo de si na Freixianda!
Centro de Testes COVID da Freixianda

Horário funcionamento:
2.ª, 4ª, 6.ª Feiras das 10:30 às 12:30 
3ª e 5ª Feiras das 08:00 às 12:30

Contactos para marcações:
Tel.: 968 895 013
Email: covid19@fernandagalo.com

Nem todos vão concordar
Com este meu parecer, 
Mas se não fosse este homem
Muito estava por fazer.

A feira foi melhorada
Para bem de toda a gente.
Até a praça do peixe
Passou a ser diferente.

Não fez o saneamento, 
Mas estava no seu horizonte.
Era também um projeto
Que estava em sua mente. 

Sei que nem todos o viram
Como um bom presidente, 
Mas a verdade é só uma…
A freguesia está diferente. 

Se mais não fez, 
A vida não permitiu.
O Senhor o chamou, 
Bem cedo ele partiu. 

Partiu, mas cá deixou
Uma vasta obra já realizada.
Para quem tem olhos de ver
Não vou dizer mais nada. 

E termino por agora
Esta minha homenagem,
Que fico um pouco emocionado
Lembrando um homem desta coragem. 

À autarquia faço apelo
Que ganhe um pouco de coragem,
Que mande erguer um busto
Em sua digna homenagem.

Algum tempo se passou, 
Foi chamado a concorrer, 
Nas listas do PSD
Que foi mesmo para vencer. 

Foi eleito presidente
Com maioria absoluta, 
E, em pouco tempo
Começa a sua labuta. 

Houve abastecimento de água
Toda a freguesia. 
É esta a força de alguém
À frente da autarquia. 

Alcatroaram-se estradas, 
Assim como arruamentos.
A freguesia ficou outra
Com estes melhoramentos. 

Construiu-se uma escola C+S
Há muito tempo sonhada, 
Mas só com este autarca
Foi obra realizada.

Construíram-se Jardins de Infância, 
Melhorou-se o Centro Social
Com um autarca desta coragem, 
Quem se atreve a dizer mal.

Reparam-se escolas, 
Construiu-se uma na Lagoa do Grou.
Um bem adquirido, 
Que o povo sempre sonhou.

Houve obras de fachada, 
Trabalho de Engenharia. 
Para espanto de todos, 
A Freixianda chega a Vila.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote

O estado atual do nosso país, levou a que co-
meçássemos a viver de outra forma. Sendo da 
nossa cultura a manifestação de afeto através

do contacto físico com aqueles de quem gostamos e so-
mos familiares, esta pandemia levou a que se redefinisse 
uma nova forma de mostrar afetos, bem como a um dis-
tanciamento e isolamento social. Condição transversal 
a todas as idades, géneros ou culturas. A saúde mental, 
muito negligenciada por todos nós, levou a tomar um des-
taque diferente no decurso deste confinamento, levando a 
um isolamento massivo de toda a população, quer jovens, 
adultos ou idosos. Todos nós, no fundo, sentimos um pou-
co de “esgotamento”, cansaço ao longo deste último ano, 
em que a esperança parece começar a perder-se na espera 
prolongada de um final à vista. 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
levou a cabo um projeto “Saúde Mental em tempos de 
Pandemia”, tendo verificado que 34% dos indivíduos da po-
pulação geral e 45% dos profissionais de saúde inquiridos 
apresentavam sinais de sofrimento psicológico, 27% dos 
inquiridos da população geral indicaram ter sintomas mo-
derados a graves de ansiedade, 26% sintomas de depres-
são e 26% sintomas de perturbação de stress pós-traumá-
tico; os indivíduos que indicaram estar ou ter estado em 
quarentena, em isolamento ou já recuperados da COVID-
19, 72% reportaram sofrimento psicológico e mais de me-
tade referiu sintomas de depressão moderada a grave. 
Dos indivíduos infectados que estiveram em internamento

SAúDE mENTAL E
a “Pandemia COVid-19”

hospitalar ou em cuidados intensivos, a maioria (92%) refe-
re sintomas de ansiedade moderada a grave.

É importante preservarmos a nossa saúde mental pe-
rante os atuais desafios e necessidades, assim foram 
lançadas algumas recomendações pela OMS, governos e 
entidades no sentido de minimizar os danos provocados 
pela atual situação vivenciada. As recomendações pas-
sam por: 

. Regular o consumo de informação, através da redu-
ção do contacto ou leitura de notícias que possam causar 
ansiedade ou stress. Procure por informações de fontes 
confiáveis.

. Procure estabelecer rotinas. Tente manter a sua rotina 
equilibrada e se possível crie novas. Inclua momentos de 
relaxamento, bem como ler livros, ver séries ou filmes. 

. Utilizar as novas tecnologias a seu favor, contactando 
com os seus familiares e amigos através de chamadas ou 
vídeos, poderá ser uma forma de partilha, mantendo assim 
o distanciamento físico.  

. Procure manter o seu bem estar e saúde, através da 
prática de alguma atividade física, mantenha uma alimen-
tação equilibrada e ingira bastante água. 

. Areje as divisões de casa várias vezes ao dia, manten-
do a circulação de ar nas divisões. 

Caso sinta necessidade de algum aconselhamento psi-
cológico o SNS 24 dispõe deste apoio para todos os uten-
tes e profissionais de saúde. 

Mantenha a sua saúde física e sobretudo mental.

rESULTADOS DAS ELEIçõES PArA O PrESIDENTE DA 
rEPúBLICA

UNIãO DAS FrEgUESIAS DE FrEIxIANDA, rIBEIrA
DO FárrIO E FOrmIgAIS
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ESCrITOS DA QUArENTENA
Papá, o que são estrelas?
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O pequeno Martim sentou-
se no colo do papá, passou-lhe 
a mãozinha rechonchuda pela 
barba fofinha e perguntou:

- Papá, já anoiteceu?
- Creio que sim Martim.
- Então podes levar-me à va-

randa, por favor?
O papá segurou o pequeno 

nos seus braços fortes, levan-
tou-se e atendeu ao seu pedido.

- Papá, o que são aquelas lu-
zinhas no céu?

- São estrelas Martim.
- Estrelas...papá, o que são 

estrelas?
- As estrelas são as janelas 

de um reino gigante, onde vive o 
Rei e todos os seus amigos.

- Janelas como as da nossa 
casa?

- Mais ou menos parecidas. 
Olha para o Céu Martim. Atrás 
daqueles pontinhos de luz há um 
mundo que não conseguimos 
ver daqui. Mas quem lá vive está a olhar por nós através dessas janelas, através das estrelas.

- Mas quem é que lá vive papá, nesse reino gigante?
- Ui...tanta gente! Por exemplo, um dos últimos habitantes é o avô Jorge.
- Uau! O avô Jorge foi viver para um reino com tantas janelas! Será que está feliz?
- Claro que sim. O Rei é amigo de todos. Todos os que lá vivem são felizes. Um dia também lá viveremos Martim.
- Eia! Isso quer dizer que voltaremos a ver o avô Jorge! Assim, já não podemos ficar tristes quando pensarmos nele. 

Vamos voltar a vê-lo! Ó papá, mas porque não há estrelas durante o dia? Fecham as janelas do reino?
O papá sorriu. 
- Sabes meu pequenito, durante o dia estão todos a dormir nesse reino. É ao contrário de nós. Quando anoitece aqui, 

lá em cima acordam para nos iluminar.
- Ah! De dia dormem e à noite acendem a luz e abrem as janelas!
- Isso mesmo. Acendem a luz para nós sabermos que eles lá estão. É uma maneira de nunca os esquecermos. Olha 

Martim, mas há noites em que nem sempre conseguimos ver essas janelas. 
- Porquê papá? –perguntou entristecido. 
-  Às vezes há nuvens que tapam as estrelas sem querer. Mas depressa vão embora.
- Olha papá!! Uma janela mexeu-se!!!Viste, viste? –apontou o Martim com o seu dedito.
- Acho que era o avô Jorge a acenar-nos! 
O Martim desceu do colo do pai, puxou-o pela mãozinha rechonchuda e disse-lhe:
- Anda papá, vamos rezar-lhe.



O topónimo deixa adivinhar a existência, outrora, no local, de po-
mares de pessegueiros. Da minha meninice, porém, apenas me lem-
bro de por lá existirem três pereiros; um deles dava aqueles famosos 
pêros de restimau: vinham pelos Santos e ficavam a amadurecer na 
adega, enchendo-a de fragrâncias. 

Era de lá, também, que nos vinham hortaliças e outros mimos 
afins: alfaces, feijões de arrimar, pepinos, cebolas, tomates, pimen-
tos, nabiças, couves de corte e couves de horto. A água chegava-lhe 
por duas regueiras: para a de cima, vinha-se buscá-la junto ao mu-
nho do Ti Charneca; para a de baixo, era encaminhada de ao pé do 
munho do Ti Vilão.

Quem passava na azinhaga, deixava correr o olhar pelo viço da 
horta. Regressada dos Loiros, com as pontas do lenço atadas no co-
curuto da cabeça e um feixe de canas sobre a rodilha, a Ti Lagoa, a quem a idade afinara o sarcasmo, parou, apontou, 
escarninha, os tomateiros e, numa entoação carregada de segundas intenções, meteu conversa:

- Eh! Carmita, que ricos tomates os do tê home!
A dona não se encolheu, e acertou o passo pela dança:
- Pois é, Ti Luísa, tomates assim, só com boa estaca!
Mais abaixo, na levada, as cachopas que, ajoelhadas, batiam nas lajes as últimas peças de roupa encardida, coraram 

entre cochichos e risinhos de escárnio. E enquanto que, por trás dos pinhais do Vale das Colmeias, o sol se afundava 
lentamente, sobre o mar verde da ribeira, começavam a agitar-se as primeiras sombras do crepúsculo.
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“A Pexigueira”
Por José Eufrázio

Viver é de facto
Ter sede...
Uma sede insaciável de Alguém que nos transcende,
Mas que invade e exige...

Viver é aceitar os contratempos
Que a vida nos reserva
Mantendo a esperança e a fé em Deus
Naquele Deus
Que não é um Ser longínquo
Inacessível, 
Mas um Pai junto de nós,
Sempre presente e atuante.

É difícil para o  humano
Aceitar o que é contraditório
À sua forma de agir,
Aceitar aquilo que lhe é negativo,
Que lhe é inclusive, prejudicial,
Que o arrasa psicologicamente...

Mas, o cristão não deve desanimar!
O cristão
Nos momentos difíceis da sua vida
Sabe que tem Deus,
Sempre e incondicionalmente,
Do seu lado...
E dentro de si...

O cristão sabe
que Deus está presente no fundo do seu ser.

Viver é caminhar
Através de um caminho
Feito da sequência de surpresas
De  avanços... e de impasses,
De marchas forçadas 
De paragens...
De encontros...
...E de solidão...
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