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Freixianda
Hasteou a

bandeira
eco-escolas

PeÇa
“FoGo lento”

o Museu Vai À aldeia

iGreJa ParoQuial de
ForMiGais: 25 anos



Eu tive um sonho. 
Sonhei que o meu Centro de Saúde estava permanentemente aberto 

para atendimento e prestação de cuidados de saúde primários para todos.
Sonhei que o meu médico de família se preocupava efectivamente comi-

go e estava disposto a monitorizar o meu estado de saúde de forma interes-
sada e não interesseira. Sonhei que era um verdadeiro profissional, prescre-
vendo-me todos os exames necessários ao meu bem-estar, atendendo-me 
sempre que me sentisse doente, aconselhando-me sobre a minha saúde.

Sonhei que o serviço de enfermagem estava continuamente disponível 
para vacinação, administração de injecções, tratamento de feridas, acom-

panhamentos de doentes diabéticos, hipertensos…para a prestação de primeiros socorros.
Sonhei que os serviços administrativos eram constituídos por técnicos competentes para auxiliar os utentes nas suas 

várias dificuldades, técnicos capazes de encaminhar com empatia os cidadãos.
Sonhei que, no merecido período de férias, os médicos e enfermeiros do meu centro de saúde eram substituídos por 

outra equipa que impedia que a minha saúde ficasse à deriva e à mercê de um longo período de espera.
Eu tive um sonho.
Sonhei que no meu concelho tinham sido criadas condições para a fixação de médicos e de enfermeiros, colmatando 

a instabilidade sentida na prestação de cuidados nos nossos centros de saúde.
Sonhei com um Governo capaz de dar resposta às carências que actualmente e permanentemente se verificam nesta 

área imprescindível à condição humana.
Sonhei até com a construção de um edifício comum, dotado de excelentes condições para a prática da prestação 

de cuidados de saúde de proximidade, onde prevaleça a ética e a qualidade. Porque não? Um edifício que acolhesse 
em horário alargado gentes de outras freguesias, de outros lugares, quem sabe com gestão de transporte para quem 
necessitasse. É uma realidade que defendo, desde que tivesse como objectivo o bem comum e o bem da saúde pública. 
Realidade? Oh…eu tive um sonho.
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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

 

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

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

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã



Inserido no programa Rede Cultura 2027, o projeto “Museu na Aldeia” promovido 
pela SAMP, Sociedade Artística Musical dos Pousos, financiado pelo POISE – Por-
tugal 2020, através da iniciativa Portugal Inovação Social, onde a Câmara Munici-
pal de Leiria é o Investidor Social e a Rede Cultura 2027 parceiro, é um projeto de 
intervenção artística e social que interliga museus e comunidades por meio das 
artes, oferecendo uma programação cultural a públicos que não têm, normalmente, 
possibilidade de usufruir desta.

O projeto é direcionado a idosos ainda autónomos, com mais de 65 anos, dos 26 
municípios integrados na Rede Cultura 2027, que vivem em ambientes rurais isola-
dos e demograficamente mais reduzidos, com difícil acesso aos equipamentos cul-
turais. Através de um programa artístico e cultural diferenciador, a equipa SAMP, em 
articulação com profissionais dos respetivos 13 Museus envolvidos, levam peças 
de coleções às diferentes aldeias para serem reinterpretadas pelos idosos residen-
tes (O Museu vai à Aldeia).

No decorrer deste projeto são organizadas sessões nas diversas aldeias, onde 
os seus participantes partilham as suas memórias e vivências e irão levar a cabo 
uma criação a ser posteriormente apresentada no museu, esta será a fase de “A 
Aldeia Vai ao Museu”. 

Neste momento, o projeto encontra-se numa segunda fase, “O Museu vai à Al-
deia”, fase em que as peças vão desde o Museu de origem até às aldeias selecionadas pela equipa da SAMP para aí se-
rem apresentadas à Comunidade e ficarem expostas durante um tempo. 

A Freixianda recebeu a peça “o Milagre de São Martinho” proveniente do Museu Municipal de Óbidos. Uma peça feita 
em bronze, com cerca de três metros de altura e quatrocentos quilos. 

A apresentação à Comunidade decorreu na quinta-feira, 8 de julho, 
pela manhã, e contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal 
de Ourém, Isabel Costa, o Executivo da Junta de Freguesia, o artista, José 
Aurélio, o Pároco de Ribeira do Fárrio e Formigais, David Barreirinhas, a 
equipa da SAMP e da Câmara Municipal de Ourém. 

Após a sessão de abertura, seguiu-se a apresentação da peça e uma 
encenação sobre o Milagre de São Martinho com a colaboração de todos 
os presentes. 

No final, o autor, José Aurélio, foi convidado a dirigir algumas palavras 
aos presentes onde descreveu o seu trabalho. Confessou ter sentido al-
guma dificuldade em criar esta peça, dado que não é crente, mas centrou-
se em recriar o milagre em si e no facto de, após São Martinho ter cortado 
a sua capa para oferecer ao mendigo, esta se ter transformado em duas 
capas inteiras. A sua escultura consiste na representação do Bispo São 
Martinho, do mendigo e, na base, encontra-se meia esfera com “espinhos 
vermelhos” encrustados, que simbolizam o mundo cheio de pecados. Re-
fere ainda que o milagre representa a possibilidade e a necessidade de 
sermos superiores aos pecados. 

É esta a mensagem que tenta passar com a sua escultura. 
Também o Padre David Barreirinhas se dirigiu aos presentes e salien-

tou a importância da explicação dada pelo autor para que se possa inter-
pretar o verdadeiro significado da peça e de cada um dos seus pormeno-
res. 

Esta peça esteve no Mercado do Peixe até ao dia 26 de agosto e pôde 
ser visitada aos domingos e segundas-feiras de manhã.

A próxima sessão decorrerá dia 16 de setembro, pelas 14h30m.
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MERCADO DO PEIXE ABRE AS PORTAS À CULTURA
Para além de abrir as suas portas todas as segundas-feiras para que as 

pessoas possam fazer as suas compras semanais, o Mercado do Peixe é 
ainda um acolhedor palco de promoção cultural, cumprindo-se o objectivo do 
Município de Ourém quando se propôs a descentralizar as iniciativas desse 
cariz e o da Junta de Freguesia quando se dispõe a acolher e a apoiar esses 
encontros. 

Assim aconteceu com o projecto “Museu na Aldeia” e com a performance 
“Fogo Lento” que trouxeram à Vila da Freixianda não só espectadores conter-
râneos como também dos concelhos vizinhos. 

Museu na aldeia – Rede CultuRa 2027
A esculturA de s. MArtinho



São encontros para levar os idosos a divertirem-se um pouco, mas 
de que maneira!

Como a pandemia tirou o passeio que fazíamos todos os anos, pen-
saram nestes encontros. Não vão os idosos ao Museu, veio o Museu 
até eles. Só é pena não participarem mais pessoas. 

Olhem, quando chegámos à praça do Mercado do Peixe pela pri-
meira vez, encontrámos um grupo de pessoas mais jovens que nós, 
vindas do SAMP, ou seja, Sociedade Artística Musical dos Pousos, que 
cantava, tocava, dançava e fez-nos fazer o mesmo. É só alegria, pois é 
esse o objectivo.

Já nos foi apresentada a peça vinda do Museu de Óbidos, peça lin-
da feita em bronze que só pesa 400 quilos!

Era o Martinho no seu encontro com o pedinte, com quem dividiu a 
capa e assim ficou a história de S. Martinho. 

Quando conhecemos a escultura tivemos que participar na peça: fui eu o pedinte e o Sr. Morgado o Martinho. Foi rir 
até dizer chega.

Também lá estavam elementos da junta e o nosso padre David, sabiam?
Parece que agora vai ser a nossa vez de trabalhar para levar a nossa peça até ao Museu, vamos ver o que daqui sai! 

Alguém tem ideias? 
Juntem-se a nós, é tudo feito em segurança, não tenham medo. Cantar, dançar, rir, bater palmas não faz mal a nin-

guém!

Adeus e até ao dia 16 de Setembro, às 14h30.
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Foi deitada numa 
mesa de madeira e com 
o seu corpo totalmente 
coberto por legumes e 
hortaliças que, no dia 
28 de agosto, Costan-
za Giovani, a autora da 
peça, recebeu cerca de 
50 convidados na sua 
cozinha. 

Ao longo da confec-
ção do jantar, uma mu-

lher italiana, que se vai descobrindo por entre um colorido repasto, e um 
homem português que dá o mote para essa revelação, desenvolvem um 
diálogo acerca da história, tradição e identidade da cozinha do dia-a-dia, 
enquanto, ao lado, em lume brando e ao som do crepitar do fogo, vai 
sendo cozinhada uma sopa cujo aroma inebria os presentes.

No final, o público foi presenteado com os legumes e hortaliças utili-
zados na peça e convidado a participar na preparação de um prato tra-
dicional italiano composto por massa de pizza e recheado com queijo 
mozarela, tomate e manjericão que, depois de fritos, foram servidos, tal 
como a sopa.

Este espetáculo foi produzido pelo Teatro Municipal de Ourém.

“FOgO LEnTO”

RepeRcuSSõeS de umA pARticipAnte: o Museu na aldeia
poR idalina siMões

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS



Por proposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
e com o objetivo de “melhorar a eficiência da proteção civil e as condi-
ções de prevenção e socorro”, a Câmara Municipal aprovou a pretensão 
de constituir esta nova Equipa de Intervenção Permanente que ficará 
afeta às secções de Espite e Freixianda, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ourém. 

O concelho de Ourém passou, assim, a contar com quatro equipas de 
intervenção permanentes, alocadas às corporações de bombeiros de Ou-
rém, Fátima e Caxarias. Estas Equipas têm como missão assegurar ser-
viços de socorro às populações, sendo constituídas por cinco bombeiros 
em regime de permanência. Os custos decorrentes da remuneração dos

elementos das EIP’s são assumidos pela ANEPC e pelo Município de Ourém em partes iguais. O protocolo aprovado é vá-
lido por um período de três anos e renovável automática e sucessivamente por igual período, caso não seja dissolvido.

No dia 01 de julho, o Executivo da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais deslocou-se ao 
quartel da 3.ª Companhia da Secção destacada em Freixianda dos Bombeiros Voluntários de Ourém para dar as boas 
vindas à nova EIP. Os autarcas desejaram boa sorte aos elementos daquela equipa e “pouco” trabalho, e mostraram a sua 
satisfação pela sua freguesia e o norte do concelho receber agora esta valência. Mostraram ainda o seu agrado pelo 

município ter feito este esforço e ter aprovado a sua criação. 
Antes de terminar, pela voz do seu presidente, afirmaram que aquela junta de freguesia continuará a apoiar os bom-

beiros e aquela secção dentro daquilo que são as suas possibilidades.

cAmpAnhA de anGariaÇão de Fundos
Olá a todos.
Pelo segundo ano consecutivo, e devido às restrições impostas pela Pandemia Covid-19, algumas das nossas 

fontes de rendimento anual foram adiadas: a tradicional Festa do Emigrante e o Torneio de Futsal, realizado na 
Páscoa. 

Nesse sentido, e porque os nossos Bombeiros em Freixianda dependem muito desses eventos, está em vigor 
uma nova Campanha de Angariação de Fundos, campanha esta que visa a recolha de ajudas para a manutenção 
e alargamento das nossas instalações, fazendo face à simples necessidade de dar um teto a todas as viaturas 
de que agora dispomos. 

A campanha em vigor pretende chegar a toda a população abrangida pelos nossos Bombeiros e chegará aos 
seus lares via CTT. Trata-se de um pequeno envelope que poderá usar para colocar o seu donativo que poderá ser 
entregue no Quartel dos Bombeiros em Freixianda ou nas sedes das Juntas de Freguesia em Freixianda e Rio de 
Couros.

Caso pretenda um método mais prático, poderá usar o 
IBAN: PT50 5180 0014 0000 0720 6785 4

Obrigado! 
Contamos com o seu donativo. Os Bombeiros precisam de si.
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No dia 8 de julho vários representantes da comunidade escolar , alunos do Clube Eco 
Escolas , Professores e Executivo da Junta de Freguesia hastearam o galardão obtido 
pelo Centro Escolar da Freixianda, no ano letivo anterior. 

Este é um reconhecimento pelo trabalho de todos os que contribuíram para tornar 
mais sustentável o dia-a-dia da escola e da comunidade onde esta se insere.

É também um compromisso para continuar a desenvolver boas práticas ambientais 
e uma responsabilidade, pois queremos informar a comunidade sobre a prioridade que a 
escola dá à educação ambiental para a sustentabilidade, na formação integral dos seus 
alunos. 

Foram ainda oferecidas a todos os presentes exemplares de plantas "suculentas". 
Obrigada a todos os elementos da comunidade escolar que colaboram com o Progra-

ma Eco-Escolas e da parte da União de Freguesias da Freixianda Ribeira do Fárrio e For-
migais fica a garantia de continuarmos a ser parte integrante deste projeto e a colaborar 
dentro daquilo que são as nossas possibilidades.

FreixiAndA hAsteou A bandeiRa eCo-esColas

FReixiAndA Recebe
eQuiPa eiP – eQuiPa de interVenÇão PerManente



3. As principais prioridades são: 
• Acompanhar, permanente, as pessoas da União das Freguesias, dando atenção às suas 

dificuldades, porque as PESSOAS são a FORÇA que nos MOVE;
• Descentralizar as reuniões da Junta e Assembleia de Freguesia, realizando-as, rotativa-

mente, em Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais;
• Evitar as assimetrias (isto é, as desigualdades, próprias da interioridade) entre o norte 

e o sul do Concelho;
• Solicitar à Câmara Municipal que, com urgência, seja revisto o PDM de modo a permitir mais construção e, assim, 

proporcionar a fixação de jovens à nossa terra;
• Reunir, com urgência, com os agentes do empreendedorismo local para abordar as questões das Zonas Industriais, 

suas acessibilidades e inovação tecnológica;
• Estudar com a Câmara o reaproveitamento hídrico desta União e transformar outros espaços de Freixianda, Ribeira 

do Fárrio e Formigais, (à semelhança do Agroal) em parques de lazer;
• Dar relevo às questões da Rede Viária, da Saúde, da Educação, da Segurança e da Assistência Social com enfase 

nos idosos e crianças;
• Dedicar especial atenção às questões ambientais, evitando lixeiras a céu aberto, e à agricultura biológica.
• Reforçar os apoios ÀS ASSOCIAÇÕES (de todos os âmbitos: sociais, culturais, desportivos, folclóricos, escuteiros e 

os próprios Bombeiros, etc) e contribuir para a sua revitalização;
• Desenvolver esforços para transformar a Liga dos Bombeiros em Corporação visando o bem-estar das populações 

e a salvaguarda da floresta.;
• Interagir com a Câmara Municipal para transformar a União de Freguesias numa região sustentável e onde seja bom 

viver;
• Reaproveitar as infraestruturas públicas desativadas (Escolas, Associações, etc) em Albergues de apoios a peregrinos.
• Manter um estreito relacionamento com todas as Instituições públicas, sociais e religiosas.

4. Nesta pequena mensagem, deixo-vos a garantia de que estarei (sempre) próximo dos eleitores da União de Fregue-
sias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais contribuindo para um futuro melhor. 

Apelo, ainda, à vossa reflexão para que não se deixem pressionar e que, em liberdade, votem em consciência.

1. Decidi aderir ao MOVE - Movimento Independente e candidatar-me à União das Fre-
guesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais com o objetivo de contribuir para o 
bem-estar das populações e, ainda, para o desenvolvimento social, ambiental e infraestru-
tural desta União de Freguesias.

2. Porque todas as PESSOAS contam, agradeço a publicação do nome de todos os ele-
mentos da minha equipa:

João Valente - Freixianda
Ricardo Santo - Freixianda
Valentim Nunes - Formigais
Joana Antunes - Freixianda
Márcia Gonçalves - Freixianda
Vítor Henriques - Freixianda
Acácio Mariano – São Jorge
Abel Gama - Freixianda
Ana Cristina Antunes - Formigais
Maria Chantal da Silva - São Jorge
Cristiano Oliveira - Freixianda
Diogo Nunes - Freixianda
Edgar Gomes - Freixianda
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andrÉ carValHo
lourenÇo

44 AnoS
empReSÁRio

ReSidente noS AbAdeS
candidato Pela

lista do MoVe

ElEiçõEs AutárquicAs 2021
26 DE SETEMBRO

no dia 26 de Setembro vão realizar-se as eleições autárquicas. À Assembleia de Freguesia da união das Freguesias de Freixian-
da, Ribeira do Fárrio e Formigais concorrem três forças políticas: moVe, cdu e a coligação ouRÉm SempRe. 

o Jornal Ribeira Verde traça o perfil de cada um dos candidatos e apresenta as suas equipas e o programa eleitoral a que se 
propõem. A ordem de apresentação das entrevistas segue o sorteio efetuado no tribunal competente.

1. Por que razão é candidato à união das Freguesias de Freixianda, ribeira do Fárrio e Formigais?
2. Quem são os elementos que o acompanham nesta candidatura? 
3. Quais são as prioridades do programa eleitoral que apresenta?
4. Que mensagem deixa aos leitores de ribeira Verde neste período que antecede as eleições autárquicas 2021?

Rui Lopes - Freixianda
Rosa Branco- Ribeira do Fárrio
Rita Gomes - Freixianda
Sandra Rito - Freixianda
Ana Rita Nunes - Freixianda
Miguel Pereira - Ribeira do Fárrio
Luísa Simões - Freixianda
Hugo Freitas - Freixianda
Fernando Bicho - Freixianda
Carlos Pereira - Ribeira do Fárrio
Paulo Gomes - Freixianda
Francisco Verdasca Almeida – Freixianda
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João FiliPe
oliVeira

54 AnoS
pRoFeSSoR

ReSidente noS AbAdeS
candidato Pela

lista da cdu

1. Acho que, pessoalmente, tenho experiência autárquica e associativa, boa capacidade 
e ideias para dinamizar a comunidade em que vivo. Muitos já trabalharam comigo em vários 
contextos, principalmente na escola, mas também em outros contextos da vida comunitária. 
Os que já colaboraram comigo sabem como costumo “descomplicar” as situações e encontrar 
soluções para tornar fácil o que a muitos parece complicado.

Tenho gosto em, discretamente, fazer as coisas acontecerem e acho que os meus contribu-
tos são apreciados. Sou mais motivado pela disponibilidade do que pela ambição política, por 
isso sou naturalmente um independente na lista da CDU. Valorizamos mais o interesse comum 
do que a ambição individual. Sei que daí não vou retirar nenhuma vantagem além da satisfação 
pessoal de poder contribuir com a minha experiência se os eleitores o quiserem aceitar.

2. Acompanham-me na lista a professora aposentada Cidália Pereira e o jovem André 
Oliveira, ambos da zona do Fárrio. Conheci tanto uma como o outro na Escola da Freixianda, 
a Cidália como colega professora, o André como aluno. Podemos dizer que representamos 
as várias gerações, com as expectativas naturais de cada idade. Agradeço a ambos a gene-
rosidade e entusiasmo com que responderam ao convite, mesmo sabendo que vamos um 
bocado contra a corrente.

3. Um episódio recente com a trapalhada das faturas da água veio mostrar como é im-
portante os cidadãos terem uma voz que os defenda de certas práticas comerciais abusivas. 
Pudemos ver como a resposta da Câmara Municipal foi só dar cobertura aos “esquemas” da 
empresa BeWater e em nada apoiou as famílias afetadas, como era sua obrigação. Isto prova 
que é muito importante haver uma Câmara e uma Junta que defendam os cidadãos, como é 
importante haver uma oposição consistente que pressione a Câmara e a Junta a assumirem 
o papel que lhes compete. A nossa primeira prioridade é assegurar a voz dos cidadãos, seja 
na Junta de Freguesia, seja na oposição na Assembleia de Freguesia. Além desse papel de representar a comunidade e 
defender os seus interesses, julgo que devemos apostar em duas estratégias de desenvolvimento. 

A primeira é a melhoria das telecomunicações, porque são um importante aspeto quer da vida privada, quer da vida 
económica e social. Continuar com serviços de comunicações lentos e com cobertura de rede insuficiente é um fator de 
atraso do desenvolvimento e da qualidade de vida. 

A segunda estratégia é a gestão dos terrenos agrícolas, porque o vasto território da freguesia deve considerar-se uma 
das suas riquezas. Com o passar das gerações, cada vez mais os proprietários que foram viver para longe sentem difi-
culdade em encontrar soluções para gerir as propriedades e muitas acabam ao abandono. Seria importante a promoção 
de formas de organização, por exemplo através de cooperativas de proprietários, que facilitassem a limpeza anual e a 
rentabilização dos terrenos.

4. Nas eleições autárquicas escolhe-se quem fica na presidência e quem fica na oposição, e estas são duas funções 
importantes. Sabemos que o Partido Socialista não apresenta candidatura à nossa freguesia, por isso a escolha é só 
entre três listas. Também sabemos, pelos resultados anteriores, que a CDU está muito longe de vencer, mas tem possi-
bilidade de ter representantes na assembleia de freguesia, onde poderemos dar um contributo muito significativo para a 
vida comunitária. Já aconteceu e poderá voltar a acontecer se os eleitores nos derem a sua confiança. 

Votem na CDU para reforçar a voz dos cidadãos!
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Paulo luis
MarQues nunes

51 AnoS
AuditoR ipAc

ReSidente nAS
pARceRiAS

candidato Pela
lista da

ourÉM seMPre

1. Aceitei o convite por amar a minha terra, onde nasci e cresci, e depois da experiência que 
adquiri em dois mandatos, um com o Rui Vital e outro com o atual Presidente AbÍlio Rodrigues, 
onde exerci as funções de Tesoureiro, sinto que estou mais do que em condições de responder 
aos desafios que a nossa terra há muito ambiciona.

2. Paulo Nunes - Parcerias; 
Jorge Santos - Freixianda; 
Rita Costa - Fárrio;
Alfredo Silva - Freixianda; 
Abílio Rodrigues - Freixianda; 
Sandra Oliveira - Figueirinhas;
João Ferreira - Botelha; 
Leonel Marques - Freixianda;
Patrícia Maia - Lagoa do Grou; 
Andreia Lourenço – Mata do Fárrio;
António Oliveira - Cumeada;
Susana Canha - Charneca;
Rafael Morgado da Freixianda; 
Fábio Duarte – Casal Pinheiro; 
Sónia Nunes – Aldeia de Santa Teresa;
Manuel Gaspar – Casal da Igreja; 
Frederico Freitas – Valongo;
Telma Ferreira – Fonte Fria; 
Carlos Mendes – Ruge-Água; 
Francisco Simões – Cumeada; 
Vera Ferreira – Fárrio; 
Cláudia Simões – Arneiro; 
Ricardo Anjos Maia – Casal Pinheiro; 
José Armindo – Cumeada;
Fátima Simões – Arneiro;

Susana Alves – Freixianda;
Luís Figueiredo – Porto do Carro; 
Ana Bento – Porto Velho;
Cristina Pereira – Fonte Fria;
Samuel Silva – Arneiro; 
Céline Pereira – Camarões; 
Juliana Simões – Cumeada; 
David Gonçalves – Freixianda; 
Tânia Vital – Porto do Carro; 
Tânia Maia – Ramalheira; 
Pedro Marques – Mata do Fárrio;
Flávia Ferraz – Casal da Sobreira;
Patrícia Almeida – Abades;
Jorge Santos – Casal Pinheiro;
Ana Rita Gonçalves – Casal Pinheiro;
Beatriz Correia – Lagoa do Grou; 
Jorge Alves – Ladeira do Fárrio; 
Alexandre Neves – Lagoa de Santa Catarina; 
Semiramis Antunes – Casal da Igreja; 
Luís Antunes – Lagoa do Grou; 
Ana Liberal – Valongo; 
Mário Neves – Mata do Fárrio;
Élia Oliveira – Abades; 
Carlos Oliveira – Porto Velho;
Diana Morgado - Freixianda.

3. A prioridade do nosso programa eleitoral é sem dúvida as pessoas, na sua integridade e 
dignidade. As infra-estruturas são necessárias para o seu bem-estar, mas uma política de pro-
ximidade, onde se promova o diálogo e a interação, onde se escutem atentamente as necessi-
dades e interesses é essencial para que nos tornemos numa verdadeira união.

Pretendemos, sobretudo, valorizar a nossa terra para que se torne aprazível para os seus habitantes, atrativa para a 
fixação da população e mais considerada por aqueles que a menosprezam. Assim, em traços gerais, o nosso programa 
eleitoral consta do seguinte:

- Ampliação do Parque de Lazer da Freixianda;
- Instalação de Albergue na antiga escola primária da Freixianda, desde que existam fundos comunitários para o efeito;
- Requalificação da zona envolvente ao salão do edifício da junta do Fárrio com melhoramento dos sanitários;
- Instalação de baloiço para promoção turística da Freguesia;
- Produção de uma "App digital" para uma mais fácil comunicação com os munícipes que servirá de alerta para a iden-

tificação de qualquer tipo de problema na Freguesia;
- Iniciar contactos com as entidades competentes para a requalificação das antigas capelas de S. Jorge e Fárrio;
- Construção de monumento de homenagem aos antigos combatentes;
- Construção de monumento de homenagem ao Padre Benevenuto de Oliveira Dias;
- Instalação de um ponto de apoio aos peregrinos na antiga escola de S. Jorge;
- Manutenção e limpeza de todos os cemitérios da freguesia;
- Apoio às Associações culturais, desportivas, recreativas e sociais;
- Continuação da manutenção de todas as fontes e fontenários;
- Requalificação e limpeza da rede viária;
- Melhoramento e conservação dos caminhos vacinais;
- Reforço de ecopontos;
- Reativação dos postos wireless nos postos de atendimento da junta e centro da vila;
- Início do processo para aquisição de terrenos para futura zona habitacional da freguesia.
Depois, há outros projetos que pretendemos levar a cabo em parceria com o Município:
- Implantação da Zona Industrial da Freixianda;
- Construção de Campo de Paddel no Parque de Lazer da Freixianda;
- Continuação da programação cultural no Mercado do Peixe;
- Construção de novos pontos de água para o combate a incêndios florestais;
- Instalação de fibra ótica em toda a freguesia e aumento da cobertura móvel;
- Construção da Casa Mortuária de S. Jorge;
- Ampliação da rede de saneamento básico, desde que existam fundos comunitários disponíveis para o efeito;
- Construção do parque desportivo e de lazer da Ribeira do Fárrio;
- Substituição da iluminação pública por lâmpadas LED;
- Continuação do programa de apoio à natalidade;
- Continuação da requalificação da EN 356, nomeadamente no troço entre a Vila e o Parque de Lazer, com passeios e 

alargamento da ponte;
- Execução do Parque de Merendas do Vale da Meda
4. Podem acreditar nesta lista, uma lista com pessoas credíveis, trabalhadoras e conhecedoras da realidade desta 

União das Freguesias que vão lutar, de certeza absoluta, por uma terra muito mas muito melhor.



Os filhos, Celina, Pascal e Elisabeth, decidiram, num gesto de amor e de gratidão, fazer uma sur-
presa à Mãe – Maria da Conceição Marques – tendo convidado toda a família para participar numa 
Eucaristia e num almoço volante, ao ar livre, de acordo com a normas da Direcção Geral de Saúde, 
no dia do seu 80º aniversário natalício, que ocorreu no passado dia 13 de Agosto. 

O P. David Barreirinhas presidiu à celebração eucarística de acção de graças, na Igreja da Ribeira 
do Fárrio, tendo sustentado a sua homilia numa reflexão sobre a fidelidade de Deus ao longo da his-
tória do Povo de Israel e sobre o amor matrimonial proposto no texto do Evangelho.

Referiu que uma vida de 80 anos é já uma longa história, com altos e baixos, onde Deus sempre 
esteve presente, independentemente das infidelidades que possam ter ocorrido, e de nem sempre 
termos sentido a Sua presença. O nosso Deus é um Deus fiel, próximo do seu Povo, paciente e mise-
ricordioso, com uma capacidade infinita de esperar pela conversão de cada um de nós.

Agradecer o dom da vida é ter a humildade de oferecer ao Senhor o nosso percurso histórico com 
tudo o que ele comporta de bom e menos bom, de fidelidade e de infidelidade, de amor e de ódio, de perdão e de vingança.

Estes 80 anos de vida que hoje colocámos no ofertório desta Eucaristia recordam uma família, que viveu e se alimen-
tou do sacramento do matrimónio, viveu o amor matrimonial, e se abriu à vida e aos outros numa doação livre e generosa, 
que se traduziu em frutos para a Igreja e para a sociedade.

No final da Eucaristia, antes da bênção final, os três filhos dirigiram-se ao am-
bão para saudar a Mãe e agradecer a vida que receberam dos Pais, bem como o 
acolhimento, a educação, a preparação para a vida, que fez deles pessoas dignas, 
honestas e continuadores da obra da criação. Pediram desculpa por, apesar de se-
rem já pais, ainda continuarem a sobrecarregar a Mãe, de modo especial em férias, 
confessando-se eternas crianças, quando em sua casa.

Por fim agradeceram ao Sr. P. David por ter presidido à Eucaristia, bem como a 
presença dos que nela participaram.

Seguiu-se um alegre e animado convívio no parque de merendas da Cacinheira.
Parabéns, Maria! Que o Senhor te conceda muitos anos e com saúde, são os 

votos de toda a família.
Manuel Marques
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É assim a nossa vida, 
Ao sofrimento nos conduz.
todos devemos de aceitar, 
Que esta é a nossa cruz. 

A cruz da doença sem ter fim, 
A do pecado sem reconciliação.
A cruz dos que vivem na esperança, 
A dos que esperam pelo perdão.

A cruz dos que lutam pela paz,
A cruz dos que não querem acreditar.
A cruz da escuridão da fé.
A cruz da verdade não aceitar.

A cruz de não ter casa,
A do emprego perder.
A cruz de não ter comida
A de não saber o que fazer

A cruz dos que não são compreendidos, 
A dos que não são amados.
A cruz dos que esperam ser livres.
A cruz dos que são torturados.

São precisos muitos cireneus,
muitos irmãos de coração d’amor,
para ajudar a levar a cruz,
para consolar e diminuir a dor.

não abandones a cruz, mesmo pesada…
essa, é a cruz da glória!
A cruz mais dolorosa,
não conduzirá à vitória.

eleva o teu olhar à cruz, 
Reflete por momentos no crucificado.
porque, a dolorosa cruz que tens,
nada tem de comparado.

“A nossa Cruz é dolorosa e gloriosa”
Por Carlos Neves

A cruz de andar de boca em boca,
A de ser condenado injustamente, 
A dos que esperam pela justiça.
A cruz que se carrega para sempre.

A cruz de ver o irmão a sofrer,
A cruz de não poder ajudar,
A dos que lutam pela vida.
A cruz de não ter forças para lutar.

A cruz dos que são humilhados,
A dos que vivem na solidão.
A cruz dos que esperam melhores dias.
A cruz dos que esperam em vão.

A cruz da angústia contínua,
A cruz da revolta interior, 
A do rejeitado pela sociedade.
A cruz dos que sofrem por amor. 

celebrando a Vida...

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

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

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

Fabrico diário de pastelaria variada, Bolos
de Casamento, Baptizado e Aniversário.
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A nossa paróquia enviou pela primeira vez, no ano de 2002, um JSF em Ponte. De-
zanove anos depois, e decorridas mais algumas participações, é a vez da Marisa Alves 
voar além-fronteiras. 

Este projeto concretiza-se um ano depois do que o previsto uma vez que, devido 
à pandemia, a Ponte 2020 não se realizou. Inicialmente idealizado para a Amazónia, 
sofreu a mudança de local para São Paulo, mas manteve o lema “Vida e missão neste 
chão”. 

A Marisa ajudará a unir o nosso país e cultura a um outro país de língua oficial por-
tuguesa, o Brasil. Assim, durante o mês de agosto, juntamente com seis JSF vindos 
de várias zonas do país, parte em direção a esse país, com o intuito de responder às 
necessidades de uma determinada região, através da realização de trabalho missioná-
rio. É uma forma de “estar perto dos que estão longe”, mas “sem estar longe dos que 
estão perto”.

No dia 1 de Agosto celebrou-se o seu envio durante a eucaristia dominical, sendo-
lhe oferecido um fio com uma cruz, que a acompanhará nesta nobre missão.

Na próxima edição deste jornal, a Marisa presentear-nos-á com o seu testemunho.

Este meu avô não o conheci. Se-
gundo me disseram, era de estatura 
baixa. Casou com a minha avó Maria 
Pereira, que foi buscar lá para os la-
dos da Banhosa, freguesia da Pelmá, 
diocese de Coimbra e distrito de Lei-
ria. Morreu muito nova.

Apenas teve duas filhas, a Maria 
(minha tia) e a minha mãe, Rosária. 
Segundo me informaram, a minha avó 
era uma mulher muito bonita e mui-
to alegre. Onde ela estava não havia 
tristeza, quer no trabalho do campo, 
quer em casa, quer nos serões das 
escamisadas do milho ou em outras 
actividades.

Era uma esposa fiel, boa mãe, 
amiga da sua amiga. Como já disse, 
morreu nova, como consequência do 
parto da minha querida mãe Rosária. 
Deixou a vida e partiu, sem ver a me-
lhoria da sua casa, sem sentir o cres-
cer das suas meninas e sem conhecer 
os seus netos. 

Doente foi para casa de seus pais, 
na Banhosa, aos cuidados de sua irmã 
Rosária. Ali morreu e os seus restos 
mortais foram sepultados no cemité-
rio da Pelmá.

Em tempos, ainda procurei situar a 
sua sepultura na “grande cidade dos 
mortos”, no cemitério da freguesia. 
Foi impossível obter qualquer dado 
sobre o local onde os seus restos mor-
tais foram sepultados.

 O meu avô, Manuel Leitão, neces-
sitava de uma mulher que pudesse 
corresponder às tarefas da casa e das 
suas propriedades: bens que produ-

JoVens seM FronteirAs: Ponte 2021

“O meu avô Manuel Leitão”
Por Padre Manuel Janeiro

Perante esta situação, pensou em 
contrair matrimónio. No lugar do Fár-
rio havia raparigas solteiras e viúvas. 

Em conversa com o padrinho do 
seu primeiro casamento, o meu avô 
Joaquim Janeiro, aconselhou-o a ca-
sar com a Emília, sua criada, que já 
lhe tratava das filhas, da comida e da 
casa.

Recebeu o conselho e contraiu 
segundas núpcias com a nossa avó 
Emília, que sempre assim lhe chamá-
mos. Era uma alma de eleição. Amiga 
da sua amiga, trabalhadora, amiga 
das enteadas que sempre tratou por 
filhas.

E deste segundo casamento ainda 
nasceram os filhos Manuel e Joaquim 
e as filhas Conceição, Emília e Júlia. 
As duas primeiras filhas morreram 
ainda muito pequenas e a Júlia, talvez 
com quatorze, quinze anos, segundo 
me informaram, com uma hemorra-
gia.

O meu avô morreu jovem. Não por 
incúria dos médicos, mas por causa 
da vida que levava e das companhias. 
O recordar este meu avô é lembrar um 
homem do Fárrio que aqui cresceu, 
aqui viveu e aqui morreu deixando 
muita saudade nos filhos, nos gen-
ros e numa neta Maria (minha irmã) 
que já tinha nascido. Os seus restos 
mortais encontram-se no cemitério 
da Freixianda em campa rasa e sem 
conhecimento do local. Este breve 
apontamento é para perpetuar a me-
mória de alguém que fez história sem 
“história”.

ziam o milho que lhe enchiam as ar-
cas, engordavam os porcos e os lei-
tões para vender e ainda o porco que 
matava todos os anos na estação da 
invernia.

Quando casou com a Maria Perei-
ra da Banhosa trouxe uma pequenita, 
dos Carvalhos Altos, de nome Emília, 
para ajudar a sua esposa no trabalho 
da casa e também a ajudar no traba-
lho das terras, nos altos, nas capelas, 
na Reca, nos talhos, nas sarradas e 
outras propriedades que eu já não co-
nheci.

Lá para os lados da serra tinha as 
vinhas, as barracas, o penedo, a eira 
velha, e outras. Tinha bons pinhais e 
bons olivais que enchiam três a qua-
tro talhas de azeite, de boa qualidade.

O meu avô Leitão, entretanto, 
teve que fazer opções: ficou com a 
empregada e com a filha mais velha, 
e a menina Rosária foi para casa de 
umas tias “solteironas” que viviam na 
Banhosa e por lá ficou até aos sete 
anos. Quando veio para junto do pai e 
da mana, segundo dizem, parecia uma 
princesinha. “A mãe Rosária foi sem-
pre uma princesa!”.

O Avô Leitão era um jovem viúvo 
que precisava de uma mulher para 
criar as filhas pequenas e tratar das 
coisas de casa e das mulheres que, no 
tempo de maior faina, como por exem-
plo, no sacho do milho, na sementeira 
da erva, na apanha da azeitona etc., 
etc., tinha mulheres do Fárrio e luga-
res vizinhos que vinham ganhar a sua 
“jorna” trabalhando de sol a sol.



Foi a 27 de Julho de 1996, que esta Igreja Paroquial foi inaugura-
da. Passados 25 anos, essa data foi assinalada de forma simples e 
simbólica a 01 de Agosto de 2021, seguindo todas as normas emi-
tidas pela DGS.

O Pároco David Barreirinhas, em conjunto com os Conselhos 
para os Assuntos Económicos cessante e o que tomaria posse a 8 
de Agosto, não quiseram deixar a data passar em branco e, assim, 
na Celebração Dominical habitual, homenagearam todos aqueles 
que ajudaram na construção da Igreja e todos os Conselhos/Comis-
sões que ao longo destes 25 anos por lá foram passando, prestan-
do serviço em seu nome e de toda a comunidade em prol de todos.

Foi prestada uma homenagem especial ao Pároco Luís Fran-
cisco e a Manuel Pereira da Silva, que à data da inauguração eram o Pároco e membro da Comissão, respetivamente. 
Para esta homenagem foi preparado um Momento, que consistiu na proclamação de algumas palavras e o acendi-
mento de uma vela em memória deles e de todos quantos já partiram.

Contámos com a presença de entidades oficiais, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, o Ve-
reador Rui Vital e o Presidente da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Abílio Rodrigues; e, 
ainda com os membros e familiares das Comissões/Conselhos destes últimos 
25 anos e toda a comunidade que também neste dia quis marcar presença.

No final da celebração, já no exterior da Igreja, foram chamados para a esca-
daria todos os que ao longo destes 25 anos assumiram cargos, foram dirigidas 
palavras pelas entidades oficiais e, de seguida, foi descerrada uma lápide para 
eternizar este momento.

Tanto a lápide como a mão de obra e material da sua colocação foram ofer-
tas, a lápide pelo Márcio Guia da empresa Guias & Silva, Lda e a mão de obra pelo 
Manuel Canuto da empresa Manuel Canuto Construções, Lda.

E, como em qualquer aniversário, também este não foi exceção, no final tive-
mos bolo de aniversário e o Porto de Honra e champanhe, desejando que daqui 
a 25 anos possamos fazer outro tanto.
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No dia 12 de Julho, duran-
te a eucaristia das 18h, dois 
exploradores e seis caminhei-
ros fizeram as suas promes-
sas. 

A família escutista reuniu-
se, neste dia, para celebrar o 
crescimento de dois lobitos 
que estavam preparados para 
abandonar o lenço amarelo e 
abraçar uma nova cor, a verde, 
símbolo da Natureza, o espa-
ço privilegiado para o explo-
rador viver as suas aventuras, 
e da esperança num mundo 
melhor. 

Celebrou-se ainda o pro-
gresso de seis pioneiros que 
avançaram para a secção da 
cor vermelha, os caminheiros. 
Esta cor é a do fogo e do san-
gue e estimula o entusiasmo 
e o serviço, a coragem e o sa-
crifício, próprios do Homem 
Novo, a vida com e em Cristo, 
como meta a alcançar.

aGRuPaMento de esCuteiRos n.º 1263 - RibeiRa do FÁRRio
ProMessAs

25 anos aPÓs inauGuRaÇÃo
DA IgREJA PAROQUIAL DE FORMIgAIS poR carla canuto



No dia 3 de Julho, a nossa comunidade reuniu-se para celebrar o encerra-
mento do ano catequético e, de modo especial, o crescimento na fé dos jovens 
do 10.º ano que perseveraram nos ensinamentos da Catequese, cresceram tam-
bém eles em estatura e em capacidade de mudar o mundo e que, naquela tarde, 
foram enviados a proclamar a boa nova de Jesus e a serem instrumentos de sal-
vação e testemunhas 
da beleza do amor de 
Deus.

Neste sentido, as-
sumiram a condição 
de enviados para o 
mundo onde se es-
pera que sejam Sal e 
Luz, tendo-lhes sido 
simbolicamente en-
tregue o sal e a luz, 
para que sejam tes-
temunhas de Cristo 
Ressuscitado.

Após 10 anos de preparação, 26 jovens de Rio de Couros, Ribeira do Fárrio e Formigais receberam na tarde daquele 
domingo, na Igreja Paroquial de Rio de Couros, o Sacramento da Confirmação. 

Para alguns, os anos de preparação foram 11, pois a actual pandemia obrigou a que a Confirmação fosse cancelada 
em 2020. 

Agora, mais adultos na fé receberam o Espírito Santo, Dom de Deus, e comprometeram-se com a comunidade cristã:
 

Pelo Batismo nasci para a família dos filhos de Deus.
Comecei a ser Igreja.
Pelo sacramento da Confirmação, que acabo de receber,
sou chamada a participar ativamente nesta Igreja viva,
que é a minha paróquia.
É aí que eu quero ser cristã
e inserir-me onde puder ser mais útil aos outros,
aceitando as responsabilidades que me forem atribuídas
em fidelidade ao Dom do Espírito Santo
que recebi pelo sacramento da Confirmação.
Quero ser um cristão feliz
e atento aos apelos de Deus e dos irmãos.
Disponho-me a ser discípulo de Jesus Cristo com coragem,
como quem vive animado pelo Dom do Espírito Santo.
Quero ser testemunha de Cristo neste tempo.
Coloco este meu compromisso diante de Maria.
Como ela, também eu quero dizer ‘Sim”
dando a conhecer o seu Filho Jesus, ao mundo.

Esta bela e rica celebração foi delineada pelas mãos do Pároco David Barreirinhas, o padre que acompanhou estes 
jovens na integridade do seu percurso catequético e a quem estes jovens estão, seguramente, agradecidos pelo testemu-
nho e pela caminhada de descoberta da fé que lhes foi oferecendo e dedicando. 

Caras amigas, crismadas
Caros amigos, crismados
Alguns dias depois, quero felicitar cada um de vós, jovens das paróquias de Rio de Couros, Ribeira do Fárrio e Formigais, 

crismados na tarde do passado domingo, na Igreja Paroquial de Rio de Couros, numa bela e rica celebração, ponto de chegada de 
um percurso de dez anos, mas necessariamente ponto de partida para a vida de adultos na fé.

Obrigado pela forma responsável e consciente como vivestes tão importante e significativo momento nas vossas vidas.
Que não esqueçais o compromisso assumido, na presença de Deus e da comunidade cristã reunida nessa tarde:
Deus conta convosco, as nossas paróquias contam convosco, hoje e sempre.

Com um abraço amigo
Pe. David Barreirinhas
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Demência

É um termo utilizado para definir um conjun-
to de doenças que se caracterizam pela dete-
rioração do desempenho cognitivo e compor-
tamental, condicionando a autonomia. Existem

diversas demências e são raras as que se podem prevenir 
ou tratar, contudo acredita-se que um estilo de vida saudá-
vel poderá retardar o surgimento destas. 

Os dados epidemiológicos mostram, no que toca à pre-
valência, a mais comum é a doença de Alzheimer. A taxa 
de prevalência aumenta exponencialmente com a idade, 
estimando-se que, em Portugal, existam mais de 150 mil 
pacientes portadores de demência. 

Com a demência, os principais domínios cognitivos 
afectados são: a capacidade de organização, planeamento, 
decisão e julgamento; capacidade de reter e evocar infor-
mação; capacidade de expressão e compreensão verbal; 
capacidade de reconhecer pessoas e objectos;  capacida-
de de orientação no espaço e de produzir sequência de ac-
tos motores. 

As demências caracterizam-se como primárias (dege-
nerativas, em que a demência é a própria doença) e secun-
dárias (em que há outra patologia que se manifesta por de-
mência). É sobretudo nas demências secundárias que um 
diagnóstico precoce pode fazer a diferença no tratamento 
e prevenção destas. 

As demências mais comuns são: 
• Demência de Alzheimer;
• Demência frontotemporal;
• Demência por corpos de Lewy;
• Demência vascular (única secundária).

Os sintomas mais comuns estão associados à altera-
ção de memória, podendo agravar ao longo dos anos.

De entre estes, podemos destacar: perda de memória re-
cente, dificuldade em perceber o tempo e o espaço comuns 
(onde está, qual o dia, mês ou ano presentes), dificuldade 
na comunicação oral e escrita e uso de palavras erradas, 

Rosária de Jesus Pereira
N 02.11.2011 – F 04.08.2021

Do lugar da Reca, viúva 
de Augusto Pereira, era mãe 
de 5 filhos e avó de 12 netos 
e 10 bisnetos. A família en-
lutada agradece a todos os 
que a acompanharam, ou de 
alguma forma, lhe prestaram 
uma última homenagem.

u Faleceu, no dia 06.08.2021, Francisco Marques de Abreu, de 92 anos, do lugar 
da Póvoa.
u Faleceu, no dia 12.08.2021, Joaquina Rosa Mendes, de 75 anos, natural dos 

Besteiros.
u Faleceu, no dia 23.08.0202, Manuel Marques Oliveira, de 85 anos, do lugar da 

Avanteira.
u Faleceu, no dia 26.08.2021, Maria Rodrigues da Silva, de 73 anos, do lugar do 

Arneiro de Baixo.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu, no dia 05.08.2021, António Dias da Silva, de 82 anos, natural do lugar 
do Casal da Sobreira.
u Faleceu, no dia 31.08.2021, Maria dos Anjos Neves Ferraz, de 79 anos, do lugar 

da Botelha. 

u Faleceu, no dia 30.07.2021, Rosária Pereira Silva, de 84 anos, natural da Ladeira 
do Fárrio.

RIBEIRA DO FÁRRIO
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perda de objectos comuns e dificuldade nas tarefas diárias; 
perda de iniciativa e interesses; alterações de humor e per-
sonalidade, irritabilidade inexplicáveis. 

Podemos destacar causas como perda de células cere-
brais e doenças neurodegenerativas que acontecem com o 
avançar da idade, no entanto o envelhecimento não signi-
fica demência. Outras causas de demência são: AVC, trau-
matismo, tumor cerebral, doença cerebrovascular, depres-
são e alcoolismo. 

O diagnóstico é realizado pelo médico assistente que 
analisa a história do paciente e realiza um exame físico. 
Neste exame, podem detectar-se factores importantes 
como: alterações da atenção, orientação, memória, julga-
mento, linguagem, habilidades motoras e espaciais; exclu-
são de outras patologias por definição.

A demência não se deve a depressão ou esquizofrenia. 
Exames complementares podem incluir testes de memória 
e psicotécnicos, exames de sangue e urina, exames de ima-
gem (RMN, TAC) eletroencefalograma, consoante o tipo de 
manifestações da doença.

Não se pode prevenir definitivamente a demência, no 
entanto comportamentos como: uma alimentação equili-
brada, prática de exercício físico regular, consumo de vinho 
de forma moderada, controlo de hipertensão podem ajudar 
à prevenção desta.
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Com o tempo, a casa de Além-do Rio, nas Figueirinhas, transformou-se, para ela, numa espécie de clausura. De lá, 
só saía aos domingos para, de mantilha na cabeça, assistir à missa, na capela do Fárrio. Isto enquanto as pernas deram 
para galgar o açude, vencer a azinhaga e a cancela do Vale da Coelha e atravessar o Vale do Escuro.  

Foi criando os netos enquanto pôde. O mais velho a tempo inteiro; os outros, quando por lá arribavam. Recordo, 
com saudade, as noites de inverno no aconchego da sua cama. Dormir com a avó era uma prenda especial, mesmo 
quando, acordado alta noite pelos seus ais de aflição, tinha de lhe sacudir a cabeça, para a arrancar às garras do pe-
sadelo.

Abrindo uma antiga caixa de camisas, passava e repassava diante de nós os retratos dos antepassados e de gente 
ilustre do seu tempo. O retrato da rainha merecia-lhe, sempre, um comentário cheio de respeito e admiração:

- A senhora Dona Amélia! Uma pessoa muito distinta!
À noite, adormecíamos a saborear uma fatia de pão com marmelada e a ouvi-la cantarolar, enquanto a chuva tam-

borilava na cobertura de telha-vã:

Vai-te embora ó papão   Deixa dormir o menino
De cima desse telhado.   Um soninho descansado.

“A Avó Zezinha”
Por José Eufrázio

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
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