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10 ANOS DE GRATIDÃO
P. DAVID BARREIRINHAS

TOmADA DE POSSE
DOS NOVOS mEmBROS DA ASSEmBlEIA E JuNTA DE FREGuESIA

CAmINHOS D’OuRÉm

FEIRA DE VElHARIAS



Perante o diagnóstico de uma doença grave e incurável, em 
fase avançada e progressiva, nada há que possa ser feito e nem 
há mais tratamento possível. Sentenciado o fim, fecham-se as 
portas e as janelas da esperança e nada mais resta a não ser 
sofrer e carregar a cruz até ao fim. Assim seriam os cuidados 
apenas focados na doença. 

No segundo sábado de Outubro celebrou-se o Dia Mundial 
dos Cuidados Paliativos, os cuidados que nos recordam que, 
para além da doença, existe o Doente e é nele que devem centrar-
se todas as atenções. De facto, até pode não haver mais nada a 
fazer com a doença, mas em relação ao doente, o cuidado nunca 
acabará, pois o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual 
poderão ser sempre aliviados, atenuados. 

Para que assim seja, cada doente, assistido por uma equipa 
multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, psicólogo, 

assistente social, fisioterapeuta ocupacional, assistente espiritual e voluntários, tem direito a um plano individual de cui-
dados integrados para que, com dignidade, possa encarar e conviver com a doença. 

Os cuidados paliativos não são para acelerar ou adiar a morte, mas antes para aumentar a satisfação e a segurança 
do doente e da sua família, perante um cenário de doença neurológica degenerativa (como é o caso das doenças de Al-
zheimer, Parkinson ou Esclerose Múltipla), doenças que conduzam à falência de órgãos (cardíacas, pulmonares, renais) 
ou situações que ameacem a vida, como o AVC, traumatismo craniano grave ou o coma irreversível.  E como se pode 
verificar através deste elenco de doenças, os cuidados paliativos podem ser dirigidos a crianças, adultos ou idosos. 

Lamentavelmente, esta rede de cuidados continua inacessível a muitos doentes e famílias. Enquanto cidadãos, in-
formemo-nos acerca desta necessidade urgente. Que os nossos governantes encontrem as estratégias certas para o 
desenvolvimento destes cuidados e que os tornem oferta para todos e não apenas escolha de alguns.
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QUE NINGUÉM FIQUE PARA TRÁS
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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

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

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã

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.



Decorreu, no dia 14 de outubro, pelas 21h, no Salão Nobre do Edi-
fício Multiusos da Freixianda, o ato solene da Tomada de Posse dos 
Membros da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, decorrentes das eleições 
autárquicas de 26 de setembro, onde concorreram 3 listas: Move; 
CDU e Coligação PPD/PSD-CDS-PP “Ourém Sempre” e os resultados 
foram 7 mandatos para a coligação Ourém Sempre e 2 mandatos 
para o Move. 

Tomaram posse: 
. Paulo Luís Marques Nunes – Coligação PPD/PSD – CDS-PP
. Jorge Manuel Pereira dos Santos - Coligação PPD/PSD – CDS-PP
. Ana Rita Pereira Costa Bento - Coligação PPD/PSD – CDS-PP

. André Carvalho Lourenço – Move

. Alfredo Manuel Raimundo da Silva - Coligação PPD/PSD – CDS-PP

. Abílio Gameiro Rodrigues - Coligação PPD/PSD – CDS-PP

. Sandra Isabel Rosa de Oliveira - Coligação PPD/PSD – CDS-PP

. Ricardo Martins Santo – Move

. João Pedro de Jesus Ferreira - Coligação PPD/PSD – CDS-PP

Após verificar a conformidade legal do processo eleitoral e a legi-
timidade e idoneidade dos eleitos, o Sr. Alfredo Manuel Raimundo da 
Silva, Presidente de Assembleia de Freguesia cessante, declarou-os 
investidos nas suas funções.

Instalada a nova Assembleia de Freguesia, Paulo Nunes, na qua-
lidade de cabeça de lista da lista mais votada, propôs Jorge Santos 
e Rita Costa para com ele formarem o Executivo.

Esta nomeação foi submetida a votação, da qual resultaram 7 votos a favor, 1 branco e uma abstenção. 

Ficou assim constituído o Executivo da Junta:
. Presidente: Paulo Luís Marques Nunes
. Vogal: Jorge Manuel Pereira dos Santos
. Vogal: Ana Rita Pereira Costa Bento

Tendo sido deixados três lugares vagos pelos membros que inte-
graram o Executivo da Junta, os mesmos foram ocupados por: 
Leonel de Sousa Marques - Coligação PPD/PSD – CDS-PP
Patrícia Alexandra de Jesus Maia - Coligação PPD/PSD – CDS-PP
Andreia Gonçalves Lourenço - Coligação PPD/PSD – CDS-PP

De seguida, e em conformidade com a Lei, Paulo Luís Marques 
Nunes, pôs à votação da Assembleia a constituição da Mesa de

Assembleia que, depois de obter 7 votos a favor e 
2 em branco, resultou na seguinte disposição: 

 
. Presidente: Alfredo Manuel Raimundo da Silva
. 1.º Secretário: Abílio Gameiro Rodrigues
. 2.ª Secretária: Sandra Isabel Rosa de Oliveira

Verificada a legitimidade dos eleitos notifica-
dos para integrarem a Assembleia de Freguesia, 
o Senhor Paulo Luís Marques Nunes declarou-os 
investidos nas suas funções.
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Pag 12  O Ti Joaquim Ferreira – por Padre Manuel Janeiro 
 

Quem o não recorda?  Nasceu no lugar do Fárrio, filho de Manuel Ferreira e da ti Luísa Janeira. Frequentou a escola 
primária no lugar da Reca e fez toda a caminhada espiritual: baptismo, primeira comunhão, comunhão solene, crisma e 
matrimónio, na Igreja da Freixianda.  

Do namoro que teve com a ti Rosária, do lugar da Reca, veio a contrair matrimónio. Desse matrimónio, nasceram as 
filhas Maria, a Palmira e o Joaquim.  

Ficou viúvo bastante jovem. Durante muitos anos, teve a companhia da sua filha mais nova que só tardiamente contraiu 
matrimónio com o Ti Aires das Levegadas.  

O ti Joaquim era um homem da confiança de toda a gente. Todos gostavam de o ouvir e todos o chamavam para 
resolver qualquer tipo de problemas que podiam aparecer na vida familiar ou na vida da comunidade. Pelo que conheço, e 
que retenho na minha memória, também teve sempre a confiança dos nossos párocos. Foi ele o escolhido para dirigir as 
obras da casa paroquial na Freixianda, que o padre Feliciano remodelou aquando da sua chegada à paróquia. Antes de 
muitos jovens da aldeia se dedicarem à construção, já o ti Joaquim o fazia na companhia do seu irmão José e com outros 
pedreiros do seu tempo. Durante várias décadas, percorreu quase todos os lugares da freguesia e deixou a sua marca em 
casas desenhadas e construídas e dirigidas por ele com o apoio do seu irmão e de outro homem. 

O Ti Joaquim Ferreira foi também o director das obras da capela velha do lugar do Fárrio. Aquela capela ali continua, 
como sentinela, atenta à vida da Igreja nova e paroquial. Neste templo, construído nos meados do século XX, cantaram-se 
missas novas, celebraram-se muitas eucaristias às terças-feiras e aos domingos. Ali se celebraram matrimónios e ali 
também se fizeram missas de despedida para aqueles que se despediram para sempre. 

Teve a felicidade de ver os seus filhos casados e de ver os filhos da sua filha Maria. O Joaquim e a Palmira não tiveram 
filhos para ele poder beijar esses netos que não nasceram. A Maria viveu grande parte da sua vida em Lisboa. O marido 
veio até à capital experimentar um novo meio de vida. Aqui viveram e aqui lhe nasceram os seus filhos e, depois de uma 
vida longa e de trabalho, regressou a sua casa que havia construído, junto à do sogro, no lugar do Fárrio. 

O Ti Joaquim Ferreira partiu para junto de Deus, deixando-nos um legado: sermos tementes a Deus, verdadeiros filhos 
do Altíssimo e fazer sempre o “bem sem olhar a quem”. É esta a memória que recordo deste velho amigo de corpo 
entroncado, baixo, sempre de boina na cabeça e muito amigo da casa onde passava grande parte dos tempos mortos.  

Outra memória que dele recordo é a sua presença na Igreja sempre que havia exposição do Santíssimo Sacramento. 
Hoje, infelizmente, velhos e novos esqueceram esta devoção tão querida dos nossos antepassados. Ou, talvez, tenham 
remorsos em recordar a mesma. Lembrar o Ti Joaquim Ferreira é recordar um homem bom que passou pelo Fárrio e pela 
vida fazendo o bem. Paz à sua alma. 
 

Três Euros por hora, uma grande ficção, por Carlos Neves 
Saem de madrugada 
Com os filhos no coração,  
Para que nada lhe falte 
Amor, carinho e educação. 
 
Quando voltam do trabalho 
Muitas vezes noite serrada, 
Os filhos já estão dormindo… 
Para terem tudo, não têm nada. 
 
Os filhos vão crescendo 
Sem o carinho de ninguém, 
Faltando-lhe o amor do pai 
Até o da própria mãe. 
 
Os dias passam depressa,  
Meses se vão passando, 
O diálogo com os filhos 
Para a próxima vai ficando. 
 
A tempo certo o pimpolho 
Decidiu esperar… 
Que lhe chegasse 
E com ele conversar. 
 
Entretanto o pai chega 
Depois de muita demora. 
O filho lhe pergunta: 
-Quanto ganhas por hora? 
 
O pai um pouco fogoso 
Com esta pergunta desajeitada… 
Responde com ar severo 
- Isso a ti não te diz nada! 
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Tomada de Posse dos novos membros da Assembleia e Junta de Freguesia 
Decorreu ontem, dia 14 de outubro, pelas 21h, no Salão Nobre do 
Edifício Multiusos da Freixianda, o ato solene da Tomada de Posse dos 
Membros da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, decorrentes das eleições 
autárquicas de 26 de setembro, onde concorreram 3 listas: Move; CDU 
e Coligação PPD/PSD-CDS-PP “Ourém Sempre” e os resultados foram 
7 mandatos para a coligação Ourém Sempre e 2 mandatos para o Move.  

Tomaram posse:  
Paulo Luís Marques Nunes – Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Jorge Manuel Pereira dos Santos - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Ana Rita Pereira Costa Bento - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
André Carvalho Lourenço – Move 
Alfredo Manuel Raimundo da Silva - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Abílio Gameiro Rodrigues - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Sandra Isabel Rosa de Oliveira - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Ricardo Martins Santo – Move 
João Pedro de Jesus Ferreira - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 

 
Após verificar a conformidade legal do processo eleitoral e a legitimidade e idoneidade dos eleitos, o Sr. Alfredo Manuel 
Raimundo da Silva, Presidente de Assembleia de Freguesia cessante, declarou-os investidos nas suas funções. 
Instalada a nova Assembleia de Freguesia, Paulo Nunes, na qualidade de cabeça de lista da lista mais votada, propôs 
Jorge Santos e Rita Costa para com ele formarem o Executivo. Esta nomeação foi submetida a votação, da qual resultaram 

7 votos a favor, 1 branco e uma abstenção.  
 
Ficou assim constituído o Executivo da Junta: 
Presidente: Paulo Luís Marques Nunes 
Vogal: Jorge Manuel Pereira dos Santos 
Vogal: Ana Rita Pereira Costa Bento 
 
Tendo sido deixados três lugares vagos pelos membros que integraram o 
Executivo da Junta, os mesmos foram ocupados por:  
Leonel de Sousa Marques - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Patrícia Alexandra de Jesus Maia - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
Andreia Gonçalves Lourenço - Coligação PPD/PSD – CDS-PP 
De seguida, e em 
conformidade com a Lei, 

Paulo Luís Marques Nunes, pôs à votação da Assembleia a constituição da 
Mesa de Assembleia que, depois de obter 7 votos a favor e 2 em branco 
resultou na seguinte disposição:  
  

Presidente: Alfredo Manuel Raimundo da Silva 
1.º Secretário: Abílio Gameiro Rodrigues 
2ª Secretária: Sandra Isabel Rosa de Oliveira 

 
Verificada a legitimidade dos eleitos notificados para integrarem a 
Assembleia de Freguesia, o Senhor Paulo Luís Marques Nunes declarou-os 
investidos nas suas funções. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados Eleições Autárquicas: 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 

Total de Eleitores 3267 
Total de votantes 1744 – 53,38% 
 Câmara 

Municipal 
Assembleia 
Municipal 

Assembleia 
de Freguesia 

PPD/PSD-CDS-PP 1273 72,99% 1221 70,01% 1149 65,88% 
MOVE 136 7,80% 166 9,52% 351 20,13% 
PS 134 7,68% 125 7,17% - - 
CHEGA 93 5,33% 103 5,91% - - 
PCP-PEV 32 1,83% 39 2,24% 132 7,57% 
BRANCOS 30 1,72% 40 2,29% 52 2,98% 
NULOS 46 2,64% 50 2,87% 60 3,44% 

A criança desencantada 
Com uma resposta tão dura, 
Corre para o seu quarto 
E chora de amargura. 
 
Este pai refletindo, 
Acabou por perceber… 
O filho não estava bem,  
Algo estava a acontecer. 
 
O pai foi ter com ele… 
Lhe responde sem demora: 
- Se é assim tão importante 
Ganho três euros por hora! 
 
- Meu pai eu quis saber 
Para um sonho realizar… 
Se o pai me emprestar um, 
O sonho vou concretizar. 
 
Depois de algumas horas 
Quis descarregar sua 
consciência… 
Foi conversar com o filho, 
Cheio de amor e paciência. 
 
- Meu filho estás a dormir? 
… Com voz meiga e triste. 
venho-te trazer um euro 
que há dias me pediste.  
 
- Muito obrigado pai! 
Respondeu com alegria. 
De todos os que já vivi, 
É este o meu melhor dia. 
 

Corre ao seu mealheiro, 
Muito feliz e risonho. 
Aí guardava dois euros, 
Para concretizar o sonho! 
 
Tinha dois euros apenas 
Este rebento inditoso. 
Mas o pai emprestou-lhe um,  
Ficou todo orgulhoso. 
 
- Agora pai, já completei! 
Diz o filho de momento. 
Como vez, tenho três euros 
Vendes-me uma hora do teu 
tempo?! 
 
Muitos pais de hoje 
Só pensam é no dinheiro. 
Este é indispensável, 
Mas os filhos estão primeiro. 
 
Esta lição do meu filho 
Deixou-me o coração a desfalecer. 
Vou chorando lágrimas amargas 
Pelo que está a acontecer. 
 
Vou mudar a minha vida, 
Reparar o mal que fiz… 
Ter mais tempo para o meu filho, 
E assim será feliz. 
 
Foi um balde de água fria 
Que este pai recebeu. 
Uma lição bem estudada 
Que este filho lhe deu.  
 

Tomada de Posse
dos novos membros da

assembleia e JunTa de Freguesia
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Feira de velHarias
A primeira realizou-se a 20 de Dezembro de 2020 e 

tem acontecido 4 vezes por ano: Março, Junho, Setem-
bro e Dezembro.

Com o objetivo de promover o convívio, dar a conhe-
cer o passado e dinamizar e dar vida ao centro da Vila 
da Freixianda, o Largo Juvêncio Figueiredo é o palco 
onde se podem conhecer, comprar e vender todo o tipo 
de antiguidades (velharias, coleccionismo, numismáti-
ca, livros e discos usados, louças, mobiliários, ferramen-
tas, vestuário e calçado usados).

De participação gratuita, esta Feira já abre as suas 
portas a vendedores de todo o país! 

Como o espaço de acolhimento é grande, a Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de Freixianda, Ribei-
ra do Fárrio e Formigais convida a mais participantes. 

Podem inscrever-se através do e-mail: uf.freixianda.
farrio.formigais@gmail.com ou dos telefones: 249 550 
222 * 913133281 * 914659102.



Voltámos!
Iniciámos mais um ano escutista. Depois de um 

ano um pouco conturbado, voltámos e com mais 
vontade de trabalhar.

Começámos as nossas atividades com um jogo, 
o jogo das passagens, que consistia em fazer a tra-
vessia de uma secção para a outra. Para isso, exis-
tiam esponjas com água sinalizadas com os vários 
símbolos de cada secção e o objetivo era espremer 
as esponjas para dentro de uma panela identificada 
com os símbolos da secção para onde iam, atraves-
sar uma ponte, e despejar essa água num garrafão 
que estava junto dos elementos de cada secção. 
Este jogo foi feito por elementos que mudaram de 
secção e por lobitos que entraram pela primeira 
vez.

Depois, cada secção reuniu-se de maneira a
conhecer e integrar os novos elementos e começar assim a preparação deste novo ano escutista.

Se quiseres fazer parte do nosso agrupamento ainda vais a tempo, temos sempre espaço para quem se quiser juntar 
a nós, mas se pensas que já não tens idade para ser escuteiro existe uma forma de conseguires vivenciar o escutismo à 
mesma, através do cargo de chefe.

Junta-te a nós, todos os sábados, na nossa sede (antiga escola primária da Mata do Fárrio), às 15h.
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agruPamenTo de esCuTeiros 1263

AVENTURA EM DRAVE
No passado fim-de-semana, dias 22, 23 e 24 de Outubro, os Caminheiros e os 

Chefes do Agrupamento de Escuteiros 1263 - Ribeira do Fárrio embarcaram para 
mais uma das suas grandes aventuras, desta vez em direção a Drave, uma pequena 
aldeia de xisto, situada num vale entre as Serras da Arada, da Freita e de São Macá-
rio. Esta é conhecida por muitos escuteiros como “a aldeia mágica”.

Partimos da sede na sexta-feira por volta das 16h e chegámos ao destino já de 
noite. Uma vez em Drave, era altura de montar campo, como estava escuro foi difícil 
encontrar o Horto das Cebolas, local exato onde deveríamos pernoitar, tendo ficado 
a dormir na Leira do Eucalipto, outra zona de acampamento. 

Na manhã seguinte, as-
sim que amanheceu, mu-
dámos as tendas para o 
sitio certo. Após um início 

atribulado, foi altura de fazermos uma pequena visita à aldeia 
e ficarmos a saber mais sobre a sua história. No fim da visita, 
almoçámos e fomos servir, que é o nosso lema. Enquanto uns 
arranjavam uma porta,  outros foram buscar lenha, havia ainda 
escuteiros de outros agrupamentos que concertavam os de-
graus e o corrimão de umas escadas.

Ao anoitecer, fomos convidados a participar num momento 
de reflexão com todos os escuteiros que lá se encontravam. O 
céu estava lindo, com uma mistura de cores, entre laranja, cor-
de-rosa, azul, o Sol a pôr-se para trás das montanhas, paisagem 
que ficará certamente nas nossas memórias.

O dia seguinte começou cedo por volta das 5:30. Ainda com o 
Céu estrelado, deu-se a alvorada e partimos em direção a Regou-
fe, a aldeia vizinha. Fomos de noite para podermos ver o nascer 
do sol entre as montanhas. Começou a amanhecer, mas o Sol, 
esse, demorou a aparecer. Em Regoufe cruzámo-nos com algu-
mas vacas na estrada e vimos também casas construídas em 
cima dos currais para que o calor dos animais as aqueçam. Já 
de volta a Drave, desmontámos campo e voltámos para a Ribeira 
do Fárrio. 

Foi um fim-de-semana de encontro connosco e com a Natu-
reza, um fim-de-semana numa aldeia simples, desabitada e onde 
até a água potável, que por norma encontramos com tanta facili-
dade e que por vezes até a desperdiçamos, é um bem escasso.

Fica a certeza de querer voltar e do sonho tornado realidade. 



Existem muitas palavras que usa-
mos no nosso quotidiano que as co-
munidades que conheci em São Paulo 
me mostraram o seu real significado. 
Por exemplo, aprendi que acolher é 
algo que se faz de braços abertos, 
com tudo o que se pode oferecer, com 
carinho, alegria, curiosidade e sem ne-
nhum preconceito. Que igreja viva é 
uma igreja que literalmente olha pelo 
outro e pergunta como ele está e o 
que precisa, não como forma de fazer 
conversa, mas de ajudar com o que 
puder das mais diversas formas. Deus 
fez-nos irmãos, e aprendi que cuidar 
do irmão não é preciso muito mais do 
que força de vontade, amor e dar do 
seu tempo.

A cidade de São Paulo tem 1521 
km2 e a população estima-se que seja 
acima de 12 milhões de pessoas, um 
número que tem vindo a crescer dia-
riamente, com a crise económica que 
o país tem vivido agravada pela pan-
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PonTe 2021
S. PAULO – BRASIL

A Marisa Alves esteve lá e conta-nos a sua experiência:

local degradado, mas a favela é bem 
colorida. Existe um projeto de pre-
encher as paredes da favela de cor, 
através de lindos mosaicos com azu-
lejos e com grafitis muito bonitos. A 
comunidade procura promover cada 
vez mais o local onde habita, com 
formações úteis, como ensinar a an-
dar de bicicleta (não há transportes) e 
explicações para os estudantes, entre 
muitos outros projetos. 

Claro que existe toda a realidade 
que ouvimos falar, do crime organiza-
do, que quando não se paga as cotas 
mensais à polícia, esta invade a favela 
e há tiroteio. Mas infelizmente é este 
crime organizado que dá segurança, 
cuida e olha pelas pessoas que lá ha-
bitam. 

Obrigada a quem esteve comigo 
através da oração, obrigada a quem 
me ajudou a fazer deste sonho uma 
realidade. Esta experiência fez-me vi-
ver uma realidade que não se observa 
tanto por cá.

demia. As populações de outros es-
tados deslocam-se para a cidade na 
esperança de encontrarem um em-
prego e conseguirem uma vida mais 
estável.

 Nas primeiras três semanas, co-
nhecemos a paróquia do Padre Elson 
que se encontra na 3ª divisão. Esta 
paróquia é extremamente recente, en-
tão uma das nossas tarefas foi visitar 
casa a casa a informar as horas e lo-
cais das missas mais perto de cada 
comunidade. Também tivemos opor-
tunidade de desenvolver actividades 
com os jovens da paróquia e as crian-
ças mais novas. Nesses momentos, 
procurávamos incentivar que apesar 
das dificuldades não desistissem da 

escola, nem dos seus sonhos. 
Também colaboramos na prepara-

ção e distribuição de cestas alimen-
tares, que eles já organizam mensal-
mente. E participámos e animámos 
algumas das celebrações e orações 

da paróquia. 
Apesar de recente, esta pa-

róquia desenvolveu-se muito 
em pouco tempo, um dos pa-
roquianos disse-me: “Nós re-
zamos que viesse um padre 
trabalhador, mas este nos faz 
trabalhar muito”, mas nota-se 
o carinho que os paroquianos 
têm pelo seu pároco. 

Na terceira semana, estive-
mos na favela da Vila Prudente, 
nas comunidades pastorais que 
o padre Assis tem à sua respon-
sabilidade. Quando ouvimos a 
palavra favela pensamos num 
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De forma a trazer ao presente as memórias passadas, a União das Freguesias receberá a 1.ª Semana Gastronómica 
do Catrepe. Quem tem mais idade recorda-se bem deste prato servido maioritariamente nos casamentos: a famosa «Ca-
bra Cozida em branco com Batatas e Hortelã».

Assim,  de 1 a 8 de dezembro, os restaurantes da nossa Freguesia terão nas suas ementas este prato típico da re-
gião.

Restaurantes aderentes: 
Restaurante Lena Boiça – Aldeia de Santa Teresa - 249550079
Restaurante " Palmeiras" – Malaguarda - 249550362
O REGIONAL – Parcerias - 249550824
Churrasqueira "O Mendes" – Freixianda- 249550555
Restaurante "Casa Galfurra"- Agroal – 249566125
Restaurante “Ti Donzília” - Várzea do Bispo - 249 551 185

(*) Sujeito aos horários e dias de folga dos estabelecimentos. Devido à especificidade do prato é aconselhável a en-
comenda /reserva.

Está prevista a realização de um Mercadinho de Natal, 
no Mercado do Peixe, em dezembro, em datas ainda a de-
signar.

PRÓXIMOS EVENTOS PROMOVIDOS
PELA JUNTA DE FREGUESIA

DESAFIO “POSTal dE NaTal”
Todos os anos, a União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais elabora um Postal de Natal para 

assinalar a data.
Este ano, em colaboração 

com o Jornal Ribeira Verde, é 
lançado o desafio “Postal de 
Natal” apelando à criativida-
de dos seus leitores.

Assim, pede-se que, até 
ao dia 30 de novembro, fa-
çam chegar às sedes da 
junta e das antigas juntas, 
o vosso desenho alusivo à 
quadra natalícia, preenchen-
do e recortando o espaço 
que é apresentado. O dese-
nho deverá estar devidamen-
te identificado com o nome 
do autor, idade e localidade.

Sem vencedores e sem 
vencidos, este desafio não 
tem limite de idade e todos 
os desenhos serão editados. 

Vamos colaborar!

Entre 01 e 08 de dezembro – 1.ª Semana Gastronómica do Catrepe

Dia 19 de dezembro – Feira de Velharias

Decorrerá, no Largo Juvêncio Figueiredo, na Freixianda, 
no dia 19 de dezembro, mais uma edição da Feira de Ve-
lharias.

Dezembro – Mercadinho de Natal
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DESAFIO
“POSTal dE 

NaTal”
Este ano, em colaboração 

com o Jornal Ribeira Verde, é 
lançado o desafio “Postal de 
Natal” apelando à criativida-
de dos seus leitores.

Veja os promenores na 
página anterior.

CaminHos d’ourÉm
UNião DE FREGUESiAS DE FREixiANDA,

RiBEiRA Do FáRRio E FoRMiGAiS
Realizou-se no dia 17 de outubro, na Freixianda, uma 

Caminhada organizada pela LASBF em colaboração com 
a Câmara Municipal de Ourém e inserida no programa Ca-
minhos D’Ourém. 

Este é um programa que visa a promoção da atividade 
física junto da população oureense.

Estavam inscritos cerca de 75 participantes, mas devi-
do à chuva que se fazia sentir nessa manhã a caminhada, 
de 10 km, decorreu com cerca de 40 participantes, entre 
eles o Vereador Rui Vital e o Executivo da Junta de Fre-
guesia, Presidente, Secretário e Tesoureira.

u Faleceu, no dia 25.09.2021, Maria dos An-
jos Silva Simões Lopes, de 80 anos, residente 
em Tomar e natural da Reca.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu, no dia 20.09.2021, em Franca, Arthur Manuel Sou-
sa, de 59 anos;
u Faleceu, no dia 06.10.2021, Manuel Costa da Silva, de 59 

anos, do lugar da Junqueira;
u Faleceu, no dia 19.10.2021, Elvira Marques da Costa, de 82 

anos, do lugar de Lagoa de santa Catarina;
u Faleceu, no dia 20.10.2021, Maria dos Anjos, de 90 anos, do 

lugar do Casal Pinheiro;
u Faleceu, no dia 25.10.2021, Manuel das Neves, de 94 anos, 

do lugar do Arneiro de Cima.

u Faleceu, no dia 13.09.2021, António Gon-
çalves Dias, de 93 anos, do lugar da Botelha;
u Faleceu, no dia 17.09.2021, Leopoldino 

Gonçalves de Freitas, de 90 anos, do lugar de 
Formigais.

FORMIGAIS

RIBEIRA DO FÁRRIO
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abÍlio rodrigues
Presidente de Junta cessante

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

 

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

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

Homem simples, humilde, de emoções fáceis. Assim é Abílio 
Rodrigues, presidente de junta cessante. Nascido há 69 anos na 
Freixianda, frequentou o ensino até à 4.ª Classe, tendo feito cami-
nho ao serviço da Polícia de Segurança Pública.

Casado, pai de dois filhos, avô de dois netos, dá os primeiros 
passos na vida política no ano de 2009, quando um grupo de jo-
vens ousados fundam o MVM – Movimento Viva Melhor – e o 
convidam a fazer parte da sua equipa. Vencidas as eleições nes-
se ano, e vencidas as seguintes pela lista que integrava, ocupa o 
cargo de secretário do executivo até ao ano de 2017.

Nesse ano, a sua vida ganha novas responsabilidades ao ser 
eleito Presidente de Junta da União das Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais, mais uma vitória que o deixou feliz, 
sobretudo agora como cidadão eleito para servir este povo, após 
encabeçar a lista mais votada.

Reformado e com total disponibilidade para exercer o seu car-
go, olha para estes quatro anos com os olhos do coração e é com positivismo que os recorda. Para além da obra deixada, 
destaca alguns projetos que deixou em curso para que o novo executivo lhes dê continuidade, mas ressalva sobretudo a 
política de proximidade que conseguiu estabelecer com a população. 

Quando o questionamos sobre a concretização de todos os objetivos a que a sua equipa se tinha proposto, é aqui que 
nos apercebemos de alguns laivos de frustração. Com a escassez de verbas, alguns planos não saíram das linhas da 
folha de papel, como é o caso da melhoria da rede viária e outras carências que a União de Freguesias apresenta.  Ficou 
por construir o Parque de Merendas do Vale da Meda; ficaram por executar vários alcatroamentos necessários; os pas-
seios entre a Vila da Freixianda e o Parque de Lazer também não foram uma realidade; o projeto do Albergue para a antiga 
Escola Primária da Freixianda, que está pronto, mas aguarda a oportunidade de candidatura a fundos europeus; no Fárrio 
ainda gostariam de ter feito um parque infantil e umas garagens; em S. Jorge a Casa Mortuária.

 A alegria é-lhe devolvida no rosto quando pronuncia “Mercado do Peixe”, uma requalificação que lhe deu enorme sa-
tisfação conduzir, a par da do Quartel dos Bombeiros e da construção de ecopontos no Centro da Vila. 

 Quase metade dos quatro anos de mandato foram assolados pela pandemia, facto que limitou em muito o funciona-
mento da junta. No entanto, ainda foram levadas a cabo algumas obras como as pinturas dos cemitérios e a construção 
dos columbários.

Abílio Rodrigues deixa, efetivamente, de ser Presidente de Junta, passando a Chave da porta desta União a Paulo Nu-
nes. Mas a sua presença continua visível na Assembleia de Freguesia como 1º Secretário da Mesa. 

Ao novo executivo apela para “que se portem bem! Que trabalhem em prol da comunidade, que façam um serviço de 
proximidade junto da população que bem precisa. Que continuem o trabalho iniciado durante o meu mandato e que con-
sigam concretizar ainda mais obras, sobretudo a luta pelo saneamento básico e asfaltamento das ruas necessitadas”.

Ribeira Verde, em nome da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, agradece ao Sr. Abílio 
Rodrigues todo o seu trabalho, disponibilidade e interesse com que conduziu o seu mandato.



Vivemos ainda num contexto de pandemia, onde a palavra COVID-19 continua a fazer parte do 
nosso dia a dia, mas, aos poucos, vamos retomando a nossa “vida normal”. Também em termos 
Associativos se vai começando a retomar as atividades, sempre cumprindo as regras emanadas 
pela DGS. O GRUDER irá também, faseadamente, retomar 
as suas atividades habituais, suspensas durante estes qua-
se dois anos.

A nossa atividade principal, o FUTSAL, regressou em pleno, agora já com a pre-
sença de público a assistir aos jogos, fator muito importante para as nossas equi-
pas que assim podem sentir o apoio de uma forma mais direta, tornando também 
os jogos mais emocionantes. Também em termos de treinos e competição as res-
trições foram aliviadas permitido uma normalidade quase total.

Nesta época 2021/2022, o GRUDER tem em competição cinco equipas: Benja-
mins, Infantis, Iniciados, Seniores A e Seniores B. Tem ainda treinos regulares para 
os escalões de Traquinas e Petizes.

Pela primeira vez na sua história, o GRUDER participa numa competição de âm-
bito nacional, tendo feito a sua estreia no Campeonato Nacional Futsal 3ª Divisão, 
no dia 2 de outubro, no Pavilhão Gimnodesportivo da Freixianda, frente à equipa 
AD Carregado, atual campeão distrital de Lisboa. Nesta 1.ª fase do Campeonato, a 
nossa equipa está inserida na Série E onde irá competir com as equipas: AD Carre-
gado, SCR Gaeirense, FC Monfortense, ACR Arnal e Casa Benfica Golegã.

Nos dias 11 e 12 de setembro, a equipa Seniores A participou no torneio Luís 
Boavida organizado pela AF Santarém, em Tomar, tendo ficado classificada em ter-
ceiro lugar. No sábado e perante um dos fortes candidatos à subida à 1ª Divisão, SC 
Ferreira do Zêzere, a nossa equipa, apesar do esforço e entrega, acabou derrotada por 9x2. Já no domingo e reeditando a 
final do campeonato de há poucos meses perante a equipa do Carvalhos de Figueiredo, a nossa equipa venceu por 5x3.

Financeiramente vai ser uma época muito exigente, com muitos custos associados. Contamos com o apoio dos 
patrocinadores, da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Ourém, mas precisamos de mais. Aproveite a nossa 
campanha de angariação de novos Sócios e faça-se Sócio(a) deste Clube.
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NOTÍCIAS DO GRUDER
por Sandra Oliveira

Dia Internacional da Maçã
Para assinalar o Dia Internacional da Maçã, decidimos completar o lanche dos idosos com um pequeno miminho, 

fazendo donuts de maçã. Contámos com a ajuda dos idosos para descascar as maçãs, as restantes tarefas foi da compe-
tência das cozinheiras. Na hora do lanche, foi distribuído um por utente, se gostassem podiam repetir, e não é que todos 
quiseram repetir! Deixo aqui a receita, para quem quiser fazer. 

Receita
Ingredientes: 
1 ovo M/L
¼ cháv. açúcar
¼ cháv. de leite gordo
¼ cháv. de iogurte natural
1 c. de chá de extrato de baunilha
¾ cháv. de farinha de trigo com fermento
1 c. de café de bicarbonato
4 maçãs
½ cháv. de açúcar (para servir)
1 c. de chá rasa de canela (para servir)
sumo de limão qb

Preparação: 
Cortar os topos, descascar e cortar as maçãs em fatias com 0,5cm de altura. Usar um descaroçador largo para retirar 

o caroço*. Regar com sumo de limão e reserve. Fazer o polme. Colocar numa taça o ovo e o açúcar e bater até estar cre-
moso. Acrescentar o leite gordo, o iogurte natural, o extrato de baunilha e misturar tudo. Adicionar a farinha de trigo e o 
bicarbonato de sódio e voltar a misturar. Enxugar as rodelas de maçã com papel absorvente, passar cada uma delas pelo 
polme e levar a fritar no óleo a 170 °C. À medida que vão ficando prontos, colocar os donuts sobre papel absorvente para 
retirar o excesso de gordura e passar de seguida por uma mistura de açúcar e canela.

* Dica: a ideia é ter um furo um pouco mais largo do que é normal, para dar o efeito de donuts. Por isso gosto de usar 
o descaroçador de ananás. Mas com o das maçãs ou até uma faca afiada, também chega lá.

noTÍCias do CenTro soCial da ribeira do FÁrrio
Por Liliana Antunes



Nos dias 2 e 3 de Outubro, a comunidade da Ribei-
ra do Fárrio quis assinalar os 10 anos do Padre David 
Barreirinhas ao serviço desta paróquia. A homenagem 
teve início no dia 2, durante a eucaristia que marcou o 
recomeço da catequese e continuou no dia 3, na cele-
bração da missa dominical e durante a qual foi lido o 
seguinte texto:

“Marcava o calendário o dia 17 de Setembro do ano 
2011. Os ponteiros do relógio assinalavam 18h40m. Ao 
sinal, os bancos da igreja, completamente cheios, esva-
ziavam-se e todos, expectantes, concentrávamo-nos lá 
fora no adro.

18h45: Ei-lo no seu mini. Chegou o Padre David.
Afinadas, ao tom de sorrisos e de grande simpatia, 

as vozes em uníssono ecoam um refrão: Seja bem-vin-
do a este lugar, nós aqui estamos para o saudar.

17 de setembro de 2011. O dia de mais um capítulo 
na história da nossa paróquia. Aqui, deste mesmo lugar, foram lidas as primeiras palavras de acolhimento: damos-lhe as 
boas vindas à nossa terra e recebemo-lo de braços abertos na nossa casa, pois queremos que sinta a Ribeira do Fárrio 
como a sua terra e esta paróquia a sua casa.

10 anos decorreram no tempo. As vozes que hoje ecoam 10 anos de gratidão não são exatamente as mesmas do dia 
17 de setembro, mas continuam a ecoar as palavras de outrora.

Quis a nossa paróquia assinalar este momento no dia de hoje, ao iniciarmos um novo ano pastoral com a nossa igreja 
reunida em família e no dia dedicado à Diocese.

Amigo Padre David, em 10 anos de caminho lado a lado o quanto vivenciámos!
Quando preparávamos esta singela homenagem e fazíamos a retrospetiva de tantos momentos partilhados, detive-

ram-se os nossos olhos numa fotografia e facilmente concluímos que seria por aí o caminho. 
Esse retrato é a imagem perfeita da relação de proximidade entre o pároco e os seus paroquianos, momento íntimo de 

encontro com as famílias que abrem as suas portas com generosidade e sentido de partilha.
Esse retrato é a imagem da disponibilidade, do serviço, para além do sol e da chuva, da bonança e da adversidade.
Este retrato é a imagem do cuidado na preparação de cada celebração e da riqueza com que se celebra em volta do altar.
Este retrato é a imagem viva da missão a que todos fomos chamados desde o dia do nosso Batismo.
A prenda que lhe damos hoje é um desenho pelas mãos da nossa Andreia Lourenço e é a Visita Pascal feita na nossa 

paróquia nos moldes que já todos conhecemos.
Por tudo o que construímos até ao dia de hoje, por todo o caminho que ainda havemos de percorrer, Obrigado Padre 

David”. 
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P. David Barreirinhas, 
10 anos de Gratidão 

 
Nos dias 2 e 3 de outubro, a comunidade da Ribeira 

do Fárrio quis assinalar os 10 anos do Padre David 
Barreirinhas ao serviço desta paróquia. A homenagem 
teve início no dia 2, durante a eucaristia que marcou o 
recomeço da catequese e continuou no dia 3, na 
celebração da missa dominical e durante a qual foi lido 
o seguinte texto: 

 
“Marcava o calendário o dia 17 de setembro do ano 

2011. Os ponteiros do relógio assinalavam 18h40m. 
Ao sinal, os bancos da igreja, completamente cheios, 
esvaziavam-se e todos, expectantes, concentrávamo-
nos lá fora no adro. 

18h45: Ei-lo no seu mini. Chegou o Padre David. 
Afinadas, ao tom de sorrisos e de grande simpatia, 

as vozes em uníssono ecoam um refrão: 
Seja bem-vindo a este lugar, nós aqui estamos para 

o saudar. 
17 de setembro de 2011. O dia de mais um capítulo 

na história da nossa paróquia. Aqui, deste mesmo lugar, foram lidas as primeiras palavras de acolhimento: damos-lhe as 
boas vindas à nossa terra e recebemo-lo de braços abertos na nossa casa, pois queremos que sinta a Ribeira do Fárrio 
como a sua terra e esta paróquia a sua casa. 

10 anos decorreram no tempo. As vozes que hoje ecoam 10 anos de gratidão não são exatamente as mesmas do dia 17 
de setembro, mas continuam a ecoar as palavras de outrora. 

Quis a nossa paróquia assinalar este momento no dia de hoje, ao iniciarmos um novo ano pastoral com a nossa igreja 
reunida em família e no dia dedicado à Diocese. 

Amigo Padre David, em 10 anos de caminho lado a lado o quanto vivenciámos! 
Quando preparávamos esta singela homenagem e fazíamos a retrospetiva de tantos momentos partilhados, detiveram-

se os nossos olhos numa fotografia e facilmente concluímos que seria por aí o caminho.  
Esse retrato é a imagem perfeita da relação de proximidade entre o pároco e os seus paroquianos, momento íntimo de 

encontro com as famílias que abrem as suas portas com generosidade e sentido de partilha. 
Esse retrato é a imagem da disponibilidade, do serviço, para além do sol e da chuva, da bonança e da adversidade. 
Este retrato é a imagem do cuidado na preparação de cada celebração e da riqueza com que se celebra em volta do altar. 
Este retrato é a imagem viva da missão a que todos fomos chamados desde o dia do nosso Batismo. 
A prenda que lhe damos hoje é um desenho pelas mãos da nossa Andreia Lourenço e é a Visita Pascal feita na nossa 

paróquia nos moldes que já todos conhecemos. 
Por tudo o que 

construímos até ao 
dia de hoje, por todo o 
caminho que ainda 
havemos de 
percorrer, Obrigado 
Padre David”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag 8 
 

PRÓXIMOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA JUNTA DE FREGUESIA 
 

 Entre 01 e 08 de dezembro – 1ª Semana Gastronómica do Catrepe 
 
 
De forma a trazer ao presente as memórias passadas, a União das Freguesias receberá a 1ªSemana Gastronómica do 
Catrepe. Quem tem mais idade recorda-se bem deste prato servido maioritariamente nos casamentos: a famosa 
«Cabra Cozida em branco com Batatas e Hortelã». 
Assim,  de 1 a 8 de dezembro, os restaurantes da nossa Freguesia terão nas suas ementas este prato típico da região. 
 

Restaurantes aderentes:  
Restaurante Lena Boiça – Aldeia de Santa Teresa - 249550079 
Restaurante " Palmeiras" – Malaguarda - 249550362 
O REGIONAL – Parcerias - 249550824 
Churrasqueira "O Mendes" – Freixianda- 249550555 
Restaurante "Casa Galfurra"- Agroal – 249566125 
 
(*) Sujeito aos horários e dias de folga dos estabelecimentos. Devido à especificidade do 
prato é aconselhável a encomenda /reserva. 
 

 Dia 19 de dezembro – Feira de Velharias 
Decorrerá, no Largo Juvêncio Figueiredo, na 
Freixianda, no dia 19 de dezembro, mais uma 
edição da Feira de velharias. 
 
 
 Mercadinho de Natal 
Está prevista a realização de um Mercadinho de Natal, no Mercado do Peixe, 
em dezembro, em datas ainda a designar.  
  

 
Desafio “Postal de Natal” 

 
Todos os anos, a União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais elabora um Postal de Natal para 
assinalar a data. 
Este ano, em colaboração 
com o Jornal Ribeira 
Verde, é lançado o desafio 
“Postal de Natal” apelando 
à criatividade dos seus 
leitores. 
Assim, pede-se que, até 
ao dia 30 de novembro, 
façam chegar às sedes 
das juntas o vosso 
desenho alusivo à quadra 
natalícia, preenchendo e 
recortando o espaço que 
abaixo é apresentado. O 
desenho deverá estar 
devidamente identificado 
com o nome do autor, 
idade e localidade. 
Sem vencedores e sem 
vencidos, este desafio não 
tem limite de idade e todos 
os desenhos serão 
editados.  
Vamos colaborar! 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ESPAÇO EM BRANCO  

PARA O POSTAL  

Deve sair com 10cm x 15cm 
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P. DAVID BARREIRINhAS
10 aNOS dE GRaTIdãO

Programa de ComPosTagem
domÉsTiCa da valorlis

Com o objetivo de contribuir para a prevenção da produção de resíduos 
urbanos biodegradáveis e respondendo aos pedidos e manifestação de inte-
resse dos munícipes, a VALORLIS adquiriu 4.500 compostores domésticos 
que serão distribuídos pela população dos seis concelhos da sua área de 
intervenção.

O programa de Compostagem Doméstica “Compostar, outra forma de reci-
clar” a implementar pela VALORLIS, será assente na distribuição de compos-
tores acompanhada de sessões sensibilização em estreita parceria com os 
municípios e juntas de freguesia.

Os munícipes interessados em obter um compostor gratuitamente e que 
cumpram os requisitos de atribuição do compostor, devem inscrever-se no 
formulário disponível em www.valorlis.pt até 30 de novembro.

Critérios de atribuição do compostor:
. Residentes nos concelhos da área de intervenção da Valorlis;
. Agregado familiar igual ou superior a 2 pessoas;
. Residentes em moradias com jardim, quintal, horta ou terreno agrícola.
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Saem de madrugada
Com os filhos no coração, 
Para que nada lhe falte
Amor, carinho e educação.

Quando voltam do trabalho
Muitas vezes noite serrada,
Os filhos já estão dormindo…
Para terem tudo, não têm nada.

Os filhos vão crescendo
Sem o carinho de ninguém,
Faltando-lhe o amor do pai
Até o da própria mãe.

Os dias passam depressa, 
Meses se vão passando,
O diálogo com os filhos
Para a próxima vai ficando.

A tempo certo o pimpolho
Decidiu esperar…
Que lhe chegasse
E com ele conversar.

Entretanto o pai chega
Depois de muita demora.
O filho lhe pergunta:
- Quanto ganhas por hora?

O pai um pouco fogoso
Com esta pergunta desajeitada…
Responde com ar severo
- Isso a ti não te diz nada!

Corre ao seu mealheiro,
Muito feliz e risonho.
Aí guardava dois euros,
Para concretizar o sonho!

Tinha dois euros apenas
Este rebento inditoso.
Mas o pai emprestou-lhe um, 
Ficou todo orgulhoso.

- Agora pai, já completei!
Diz o filho de momento.
Como vês, tenho três euros
Vendes-me uma hora do teu tempo?!

Muitos pais de hoje
Só pensam é no dinheiro.
Este é indispensável,
Mas os filhos estão primeiro.

Esta lição do meu filho
Deixou-me o coração a desfalecer.
Vou chorando lágrimas amargas
Pelo que está a acontecer.

Vou mudar a minha vida,
Reparar o mal que fiz…
Ter mais tempo para o meu filho,
E assim será feliz.

Foi um balde de água fria
Que este pai recebeu.
Uma lição bem estudada
Que este filho lhe deu. 

“Três Euros por hora”
Por Carlos Neves

A criança desencantada
Com uma resposta tão dura,
Corre para o seu quarto
E chora de amargura.

Este pai refletindo,
Acabou por perceber…
O filho não estava bem, 
Algo estava a acontecer.

O pai foi ter com ele…
Lhe responde sem demora:
- Se é assim tão importante
Ganho três euros por hora!

- Meu pai eu quis saber
Para um sonho realizar…
Se o pai me emprestar um,
O sonho vou concretizar.

Depois de algumas horas
Quis descarregar sua consciência…
Foi conversar com o filho,
Cheio de amor e paciência.

- Meu filho estás a dormir?
… Com voz meiga e triste.
venho-te trazer um euro
que há dias me pediste. 

- Muito obrigado pai!
Respondeu com alegria.
De todos os que já vivi,
É este o meu melhor dia.

“O Ti Joaquim Ferreira”
Por Padre Manuel Janeiro

Quem o não recorda?  Nasceu no 
lugar do Fárrio, filho de Manuel Fer-
reira e da ti Luísa Janeira. Frequentou 
a escola primária no lugar da Reca e 
fez toda a caminhada espiritual: bap-
tismo, primeira comunhão, comunhão 
solene, crisma e matrimónio, na Igreja 
da Freixianda. 

Do namoro que teve com a ti Ro-
sária, do lugar da Reca, veio a contrair 
matrimónio. Desse matrimónio, nas-
ceram as filhas Maria, a Palmira e o 
Joaquim. 

Ficou viúvo bastante jovem. Du-
rante muitos anos, teve a companhia 
da sua filha mais nova que só tardia-
mente contraiu matrimónio com o Ti 
Aires das Levegadas. 

O ti Joaquim era um homem da 
confiança de toda a gente. Todos gos-
tavam de o ouvir e todos o chamavam 
para resolver qualquer tipo de proble-
mas que podiam aparecer na vida fa-
miliar ou na vida da comunidade. 

Pelo que conheço, e que retenho na 
minha memória, também teve sempre 
a confiança dos nossos párocos. Foi 
ele o escolhido para dirigir as obras 
da casa paroquial na Freixianda, que o

padre Feliciano remodelou aquando 
da sua chegada à paróquia. Antes de 
muitos jovens da aldeia se dedicarem 
à construção, já o ti Joaquim o fazia 
na companhia do seu irmão José e 
com outros pedreiros do seu tempo. 
Durante várias décadas, percorreu 
quase todos os lugares da freguesia 
e deixou a sua marca em casas dese-
nhadas e construídas e dirigidas por 
ele com o apoio do seu irmão e de ou-
tro homem.

O Ti Joaquim Ferreira foi também o 
director das obras da capela velha do 
lugar do Fárrio. Aquela capela ali con-
tinua, como sentinela, atenta à vida da 
Igreja nova e paroquial. Neste templo, 
construído nos meados do século XX, 
cantaram-se missas novas, celebra-
ram-se muitas eucaristias às terças-fei-
ras e aos domingos. Ali se celebraram 
matrimónios e ali também se fizeram 
missas de despedida para aqueles 
que se despediram para sempre.

Teve a felicidade de ver os seus fi-
lhos casados e de ver os filhos da sua 
filha Maria. O Joaquim e a Palmira não 
tiveram filhos para ele poder beijar es-
ses netos que não nasceram.

A Maria viveu grande parte da sua 
vida em Lisboa. O marido veio até à 
capital experimentar um novo meio 
de vida. Aqui viveram e aqui lhe nas-
ceram os seus filhos e, depois de uma 
vida longa e de trabalho, regressou a 
sua casa que havia construído, junto 
à do sogro, no lugar do Fárrio.

O Ti Joaquim Ferreira partiu para 
junto de Deus, deixando-nos um le-
gado: sermos tementes a Deus, ver-
dadeiros filhos do Altíssimo e fazer 
sempre o “bem sem olhar a quem”. É 
esta a memória que recordo deste ve-
lho amigo de corpo entroncado, baixo, 
sempre de boina na cabeça e muito 
amigo da casa onde passava grande 
parte dos tempos mortos. 

Outra memória que dele recordo é 
a sua presença na Igreja sempre que 
havia exposição do Santíssimo Sa-
cramento. Hoje, infelizmente, velhos e 
novos esqueceram esta devoção tão 
querida dos nossos antepassados. 
Ou, talvez, tenham remorsos em recor-
dar a mesma. Lembrar o Ti Joaquim 
Ferreira é recordar um homem bom 
que passou pelo Fárrio e pela vida fa-
zendo o bem. Paz à sua alma.



só a manifestações mentais, mas também a manifestações 
de doenças físicas.

Existem muitas doenças mentais, estas encontram-se 
catalogadas na DSM V, que vão desde depressão, psicoses, 
doenças obsessivo-compulsivas, perturbações da perso-
nalidade, entre muitas outras. 

É importante compreender que em certa medida a an-
siedade e o stress podem ser benéficos, pois podem mo-
tivar-nos para a acção e alcançar os objectivos a que nos 
propomos. No entanto, quando a ansiedade domina toda a 
nossa vida impedindo-nos de agir, e viver, produzindo mani-
festações físicas, esta tem caracter patológico. 

Sendo um tema muito complexo, muito há ainda a falar 
sobre ele. Contudo deixo um pequeno trecho do poema de 
Florbela Espanca que traduz sofrimento: 

A Minha Dor é um convento ideal
Cheio de claustros, sombras, arcarias, 
Aonde a pedra em convulsões sombrias 
Tem linhas dum requinte escultural. 

Os sinos têm dobres de agonia
Ao gemer, comovidos, o seu mal…
E todos têm sons de funeral 
Ao bater horas, no correr dos dias…

A minha Dor é um convento. Há lírios 
Dum roxo macerado de martírios, 
Tão belos como nunca os viu alguém!

Nesse triste convento aonde eu moro, 
Noites e dias rezo e grito e choro, 
E ninguém ouve… ninguém vê… ninguém…

Em Livros de Mágoas
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Saúde Mental

No passado dia 10 de Outubro comemorou-se 
o dia Mundial da Saúde Mental. Cada vez mais, 
tem sido dada uma maior importância a esta área 
da saúde que há muito tem sido negligenciada,

esquecida e até “olhada” de forma pejorativa. No último 
ano, por consequência desta pandemia COVID-19 a nossa 
vida foi completamente alterada; existindo medo, de conta-
minar ou ficar contaminado, medo do contacto com o outro 
e privando-nos da relação com o outro e interações sociais. 
Crianças, adultos e idosos isolados e privados do toque, 
abraço, despedidas de entes queridos, e assim se promo-
veu um maior isolamento que acredito, a longo prazo, trará 
grandes consequências, quer no desenvolvimento das nos-
sas crianças, quer na forma como lidamos com outro. 

A OMS desenvolveu algumas recomendações que aju-
dam a promover uma saúde mental mais equilibrada. Es-
tabeleceu um Plano de Acção de Saúde Mental Abrangente 
em que delineia cuidados que deverão ser implementados 
entre 2020-2030. Esses cuidados não se limitam apenas 
ao tratamento da saúde mental no âmbito hospitalar Psi-
quiátrico, mas sim à inclusão de apoios com acesso a alo-
jamento, educação e emprego. 

Há que clarificar o que é a saúde mental, sendo este um 
conceito complexo fortemente influenciado pelo contexto 
socioeconómico e pela evolução das práticas de saúde, a 
OMS define “A saúde mental refere-se a um bem-estar no 
qual o individuo desenvolve as suas habilidades pessoais, 
consegue lidar com o stress do quotidiano, trabalha de for-
ma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição 
para a comunidade.”

Existem muitos mitos associados à saúde mental como 
só se procura um psicólogo ou psiquiatra quando a situa-
ção é grave, contudo, estas especialidades não estão aptas 
apenas a tratar as situações graves. No caso de o seu esti-
lo de vida e escolhas lhe causarem sofrimento, dificultando 
a relação com os outros e em que perceba que não conse-
gue lidar com este sofrimento sozinho deverá procurar um 
profissional especializado em saúde mental.

Um outro mito é o de que a depressão é a falta de força 
de vontade, é preguiça. No entanto, tal não corresponde à 
realidade. Por vezes, existem alterações químicas que ne-
cessitam de ser avaliadas por um especialista, bem como 
mentais. A depressão é grave e se sente um grande sofri-
mento, cansaço, desmotivação diários procure ajuda. Exis-
tem muitos outros mitos e sobretudo um enorme estigma 
para com a pessoa com doença mental. Embora não seja 
um sofrimento visível aos nossos olhos, este é um sofri-
mento semelhante a qualquer outra doença que leva não 
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A Câmara Municipal de Ourém voltou a ativar o programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior”, depois de uma para-
gem prolongada, devido ao aparecimento da COVID 19. Este Programa tem o objetivo de promover um envelhecimento 
mais ativo e saudável para todos os munícipes com 55 ou mais anos, residentes ou não no concelho de Ourém.

Reconhecido pela Cidade Social com o Selo de Cer-
tificação de Qualidade pelos programas desenvolvidos 
em “Atividade Física Sénior”, esta iniciativa decorre em 
estreita articulação com as Juntas de Freguesia, levan-
do um conjunto de atividades desportivas, culturais, e 
festivas a toda comunidade.

As sessões de atividade física para seniores do 
presente projeto, têm a duração de 45 minutos e são 
caracterizadas por atividades desportivas de caráter 
regular, tais como:

· Exercícios de ginástica/gerontomotricidade;
· Dança;
· Jogos lúdicos;
· Jogos tradicionais;
· Caminhadas pedestres;
· Atividades nas Piscinas Municipais;
· Atividades de caráter pontual festivos (ex. baile
  de carnaval);
· Participação em vários eventos desportivos e
  sociais.

Para uma melhor prescrição do exercício, e para se 
poder compreender o estado e condição física dos par-
ticipantes, pretende-se para o ano letivo (2021/2022), 
proceder à monitorização dos parâmetros antropomé-
tricos, e da condição física em pelo menos dois perío-
dos, para posteriormente serem comparados e divul-
gados os dados.

Os munícipes interessados em realizar a sua inscri-
ção no programa, poderão fazê-lo na Junta de Fregue-
sia do seu local de residência, no decorrer do mês de 
outubro de 2021.

As atividades de grupo irão decorrer de acordo com 
as atuais orientações da DGS.

(Fonte: https://www.ourem.pt/programa-senior-viver-saudavel/)

Crescia ao fundo do cerrado por entre a salsa, a hortelã, a cidreira, 
a macela, à sombra de um limoeiro que por lá medrava, a um canto. 
Todos os verões se enchia de cachos de flores amarelas e, se lhe tocáva-
mos, libertava um cheiro intenso e pungente.

Dizia-se possuir poderes mágicos, relacionados com os mistérios da 
vida e da morte: se às moças tardavam as primeiras regras; se as ca-
sadas queriam amainar o ímpeto dos seus homens na cama; se urgia 
remediar as consequências dum namoro mais ousado, era ao chá de 
arruda que se recorria. 

Tudo isto, porém, estava vedado ao nosso entendimento de crianças. 
Só sabíamos que, quando lá para as bandas da Salgueira, os raios rasga-
vam o negrume do céu, e os trovões ribombavam por cima das nossas 
cabeças, era à queima da arruda, juntamente com o alecrim benzido em 
domingo de Ramos, que se recorria, para afastar a tempestade.

As velhas acreditavam, também, que era remédio santo para o mau olhado e que afastava para bem longe o Ma-
farrico. Não me custa a crer. Com aquele cheiro, quem não fugiria a sete pés?
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“A Arruda”
Por José Eufrázio

PROGRaMa “VIVER + SaudáVEl – dESPORTO SéNIOR


