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MERCADINHO
DE NATAL

1.ª SEMANA
GAStRONóMICA
DO CATREPE

FEIRA DE
VELHARIAS

DESAFIO
“POSTAL DE
NATAL”

“DEZEMBRO tRAZ MAGIA À NOSSA tERRA”



Pelo segundo ano consecutivo, chega-nos um Natal onde as luzes que alegram as 
casas e as ruas tendem a contrastar com uma certa obscuridade sentida ca dentro do 
nosso interior. As decorações natalícias acabam por assumir um papel de escapatória 
para a realidade de um tempo que se antevia menos pesado que o ano passado. Quan-
do caminhávamos a passos largos para alguma estabilidade, rumo à fraternidade de 
uma mesa que se queria preenchida com os pais, os filhos, os netos, bastaram duas 
ou três semanas para uma avalanche de novas infecções que sentenciaram isolamen-
tos e desencontros. 

Os abraços não foram em número esperado e imperou a timidez nos afectos e 
nos festejos. 

No entanto, não deixou de ser Natal. Aliás, houve e haverá sempre Natal. Recor-
dou-nos as celebrações religiosas que se puderam realizar e recordou-nos o calen-
dário que assinala o 25 de Dezembro sempre. 

Se a quadra foi vivida com mais ou menos pessimismo, isso é outra história. Mas 
após a noite, não nasce sempre o dia? 

Esta luta contra a pandemia já nos cansou a todos. Já lá vão quase 2 anos de medos, angústias e sobretudo de incertezas. 
Mas é neste desafio que também se exige o melhor de nós: o cuidar do outro quer ao perto quer ao longe. Somos desa-

fiados a proteger o nosso próximo, quer esteja ele à nossa mesa, quer esteja ele ao nosso lado a cada passo que damos 
para a continuidade da nossa vida lá fora. Por este motivo, o Natal ensinar-nos-á a ver as regras que nos impuseram como 
um acto de amor a esse próximo, instruir-nos-á a encarar esse cuidar do outro como um dever.

Melhores dias virão em 2022? Certamente que sim. Houve deles em 2021. Portanto, com esperança, acreditemos que 
eles hão-de vir. A Estrela Polar não brilhou apenas naquela noite…Continua a surgir diariamente para aqueles que por ela 
se deixam guiar.

A família até pode não ter estado toda reunida como esperado, os amigos podem não ter sido todos abraçados como 
programado, os sentimentos podem não ter tido o seu auge na alegria prevista mas, afinal de contas, o Natal foi celebrado.  

EDITORIAL
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O COPO MEIO VAZIO E O COPO MEIO CHEIO
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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

Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS



O Mercadinho de Natal foi uma iniciativa pensada para dar vida ao centro da Vila e trazer dinamismo à União das 
Freguesias nesta época natalícia, mas também para ajudar as associações a angariarem fundos para o desenvolvimento 
das suas atividades.  O espaço escolhido para a realização do Mercadinho foi o renovado Mercado do Peixe, que oferece 
excelentes condições para esta atividade, que decorreu nos fins-de-semana de 11 e 12, 18 e 19 de dezembro. 

A inauguração teve lugar pelas 
14h30 do dia 11, com a presença de 
várias entidades convidadas. Nesta 
tarde, o evento foi animado pela Ban-
da “Fanfarra Bizarra”. A 19 de dezem-
bro, encerrou esta primeira edição a 
Banda “Podia Ser Pior”.

O Mercadinho de Natal contou 
com 18 banquinhas, constituídas pe-
las associações e artesãos locais, 
abrindo também as inscrições a pes-
soas não residentes na freguesia, mas 
com ligação familiar directa à mesma. 
Desta forma, o evento pôde oferecer 
uma maior variedade de produtos, 
quer para consumo próprio quer para 
oferecer neste Natal: desde os doces 
e iguarias característicos do Natal 
(as filhoses, as bolachas, os bolinhos 
caseiros, as bebidas quentes), às be-
bidas licorosas, azeite biológico, tre-
moços, bolos tradicionais das festas 
e casamentos, chouriços caseiros, 
nozes, artesanato natalício, bijuteria, 
pintura em tecido, artigos em tricô, ar-
tes manuais utilizando a técnica mdf 
e biscuit, produtos naturais e ecoló-
gicos, vasinhos com suculentas, mel 
caseiro, bonecas de pano, arranjos de 
Natal. 

A Associação de Pais do Centro Es-
colar da Freixianda trouxe um trono e 
um Pai Natal com quem todos podiam 
tirar fotos e até criou um espaço para 
escrever cartas ao Pai Natal. 

À junta coube a preparação do 
espaço, mas ainda a divulgação do 
evento, não só nas redes sociais e 
cartazes, como também através de 
um desdobrável distribuído por todas 
as casas da União das Freguesias.

Esta primeira edição do Mercadinho de Natal é uma novidade que se quer implementar anualmente. Foi gratificante 
assistir e viver este espírito natalício na nossa vila e aldeias, com a entreajuda entre as associações, a adesão das nossas 
gentes e também de pessoas de outras freguesias e concelhos.
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1.ª Semana GaStronómica
do Catrepe

De 1 a 8 de dezembro, decor-
reu, na União das Freguesias da 
Freixianda, Ribeira do Fárrio e For-
migais, a 1ª Semana Gastronómica 
dedicada a um prato tradicional da 
região denominado Catrepe. 

Confecionado com carneiro co-
zido em branco, sendo a hortelã 
um dos principais temperos, acom-
panhado com a batata cozida e sa-
lada de tomate, este prato, outrora 

com presença obrigatória nas festas e nos casamentos, foi a ementa de 
uma semana dos 6 restaurantes aderentes à iniciativa: Lena Boiça, Palmei-
ras, O Regional, O Mendes, Casa Galfurra e Ti Donzília.

A inauguração desta primeira edição contou com a presença do Presi-
dente da Câmara e com a presença de alguns vereadores, assim como do 
executivo da junta. A todos os restaurantes foram oferecidos um diploma e 
uma lembrança.

Esta semana trouxe novo impulso aos estabelecimentos e foi avaliada 
positivamente.

A 1ª Semana Gastronómica do Catrepe mereceu uma Declaração Políti-
ca apresentada na reunião da Câmara Municipal de 20 de dezembro, pela 
preservação e divulgação desta tradição.

reCuperação da ponte da
palmaria e da fonte da fonte fria

No mês de novembro, a Junta 
de Freguesia iniciou os trabalhos, 
por administração direta, para 
requalificação da fonte da Fon-
te Fria. Foi reparada a bomba de 
extração de água e requalificado 
todo o espaço envolvente.

Já no mês de dezembro, decor-
reram as obras de recuperação da 
Ponte da Palmaria. Esta encontra-
va-se já bastante danificada e a 
necessitar de uma intervenção ur-
gente para oferecer condições de 
segurança a quem nela circula. 

Foi uma obra levada a cabo pe-
los funcionários da Câmara Muni-
cipal de Ourém, com a colabora-
ção dos funcionários da Junta de 
Freguesia, e teve um custo, em 
materiais, de cerca de cinco mil 
euros. Com algum material que 
se recuperou desta intervenção, 
foi também arranjada a ponte pe-
donal do Porto Velho.

ASSEMbLEIA DE 
FREguESIA

Teve lugar, no dia 9 de dezembro, no 
Salão Nobre do edifício multiusos da 
Freixianda a última sessão pública da As-
sembleia de Freguesia, do ano de 2021. 

Entre outros assuntos da Ordem de 
Trabalhos, foi apresentado e aprovado 
o Orçamento para o ano de 2022, bem 
como o Plano Plurianual de Investimen-
tos, onde constam as obras de relevo 
que a Junta de Freguesia prevê fazer 
no próximo ano. Destacam-se o Parque 
de Merendas do Vale da Meda, a Cons-
trução da futura casa Mortuária de São 
Jorge e a reparação do campo de ténis 
do Parque de Lazer da Freixianda.

O orçamento apresenta o valor to-
tal de 396.734.,67€. Prevê a cobran-
ça de receita corrente no valor de 
361.811,00€ e receita de capital no va-
lor de 34.873,67€. No campo da despe-
sa, uma despesa corrente no valor de 
309.880,00€ e uma despesa de capital, 
no valor de 86.854,67€.

Foto: CMO

miss teen ribatejo é da freixianda!
Matilde Brito foi coroada na categoria Miss Teen Ribatejo, tendo sido também eleita pelo 

público enquanto Miss Fotogenia do concurso. Natural de Freixianda, tem 16 anos e é aluna do 
curso Técnico de Gestão na Escola Profissional de Ourém.

A União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais felicita a Matilde Brito 
pela sua conquista, na certeza de que será uma digna representante do Ribatejo e uma forte 
candidata a nova eleição, no grande palco da Grande Final do Miss Queen Portugal.
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feira de VelHarias
A última do ano de 2021 foi certamen-

te a mais participada de todas as edições. 
Foram 51 os expositores que, no dia 19 de 
dezembro, acorreram ao Largo Juvêncio 
Figueiredo para enriquecer esta Feira de 
Velharias, Antiguidades, Artesanato e Co-
lecionismo.



festa das famÍlias jubilares e
aCção de Graças pelo ano 2021

Celebrou-se e recordou-se a 26 
de dezembro, a Sagrada Família, Je-
sus, Maria e José, e a comunidade 
paroquial da Ribeira do Fárrio rezou 
também pelas suas famílias e por 
todas as famílias do mundo, cada 
uma com as suas alegrias, com os 
seus sofrimentos, com as suas di-
ficuldades e com as suas esperan-
ças. Estas famílias, neste dia, foram 
especialmente representadas pelos 
casais jubilares da paróquia da Ri-
beira do Fárrio: Idalina e Henrique 
(50 anos de matrimónio) e Andreia 
e Daniel (ano do seu matrimónio).

Esta celebração também foi mo-
mento de Acão de Graças pelo ano 
vivido, numa atitude de orgulho do 
passado e com um desejo grande 
de contribuirmos para um futuro co-
roado de sucesso do qual os vindou-
ros também se possam orgulhar.

Assim, foram convidados a participar nesta eucaristia os autarcas, associações e 
instituições da paróquia.

CampanHa da Catequese
no adVento 2021

Estamos a viver, na nossa diocese de Leiria-Fá-
tima, o segundo ano do triénio pastoral dedicado à 
“Eucaristia, encontro e comunhão com Cristo e os 
irmãos”, com o convite a “redescobrir a Eucaristia 
como encontro com Cristo e fonte de vida cristã, 
desenvolver o sentido comunitário e impulsionar o 
testemunho e missão na sociedade”. No Natal, cele-
bramos o nascimento de Jesus Cristo: Deus vem ao 
nosso encontro, torna-se presente para nós, e per-
manece connosco na sua “presença real de pessoa 
viva nos sinais humildes do pão e do vinho”: na Mis-
sa, Jesus faz-se verdadeira e realmente presente. Na 
Eucaristia, caminhamos juntos com Jesus. 

Este tema diocesano é enriquecido pela dinâmica 
sinodal que envolve toda a Igreja: “Para uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação e missão”. 

O Papa Francisco deseja que todos se sintam parte do Sínodo dos Bispos, para 
que ele seja verdadeiramente “um evento espiritual de discernimento”: “cada um à 
escuta dos outros; e todos à escuta do Espírito Santo”. Também as crianças e adoles-
centes dos grupos paroquiais de catequese e as suas famílias são convidadas a estar 
envolvidas na dinâmica sinodal: é importante recolher a sua experiência de “caminhar 
juntos” na escuta e no anúncio do Evangelho. 

Assim, a proposta da campanha do Secretariado Diocesano da Catequese para 
este Advento e Natal de 2021 procurou ajudar as famílias, com as crianças e ado-
lescentes da catequese, a tomar consciência da dinâmica sinodal, motivando para o 
seu envolvimento no processo de “caminhar juntos”, ao mesmo tempo que valoriza 
a Eucaristia como expressão da “comunhão, participação e missão” a que Igreja é 
chamada. É, por isso, uma caminhada a realizar em casa, em família, respondendo às 
propostas de reflexão, construindo o Logo do Sínodo, acendendo as velas da Coroa de 
Advento e fazendo o Presépio.
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jsf ribeira do 
fÁrrio

28.º aniVerSÁrio
Para este aniversário deci-

dimos abraçar um lema, retira-
do da exortação apostólica do 
Papa Francisco, que nos convi-
da a ser O AGORA DE CRISTO. 
Principalmente interpela-nos 
a ter um comportamento mais 
parecido com o de Jesus, de 
sermos família, tendo sempre 
um olhar atento ao irmão.

Sobretudo neste tempo, em 
que o agora está a mudar e não 
nos permite tocar ou dar um 
beijinho aos nossos entes que-
ridos, porque temos medo. Que 
Deus nos dê criatividade de en-
tregar miminhos e palavras aos 
outros em segurança, para que 
não haja na realidade um dis-
tanciamento da nossa comuni-
dade. Que vivamos este Natal 
com caridade, nos pequenos 
gestos para com o outro, como 
símbolo de Cristo, que nasce 
em nós.

Assim, no dia 8 de Dezem-
bro, na eucaristia presidida pe-
los Padres David Barreirinhas 
e Vitor Silva, foi acolhida uma 
vela que dizia “Eu sou o Agora 
de Deus”, como compromisso 
a procurar ter este olhar terno, 
que Deus tem connosco, nos 
nossos irmãos.

Que esta luz ilumine e guie 
como um farol a caminhada 
que faremos como grupo este 
ano. Obrigada por aqueles que 
criaram o grupo e, ano após 
ano, nos passaram muitos 
ensinamentos e exemplos de 
como ser um Jovem Cristão, 
um agora de Deus.
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“Mas que Natal!”
Por Carlos Neves “O Ti José Ferreira”

Os Homens da História, sem História.
por Padre Manuel Janeiro

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

Onde está o festejado
Quem em Belém nasceu?
Por muitos é ignorado,
Mesmo quem o conheceu…

São lâmpadas de mil cores
Por toda a parte a piscar.
Na mente de cada um
O Natal está a chegar.

Fazem-se compras fabulosas
Para oferecer como presente.
E no meio desta alegria,
O menino está ausente.

Já não há amor
No Natal de Jesus.
Há sim consumismo,
Em que o Natal se traduz.

Que o Natal se celebre
Em ambiente cristão,
Onde não falte paz,
E muito amor no coração.

É Jesus para todos nós,
Amor e consolação, 
Traz-nos dentro do seu peito…
Juntinhos do coração.

Não esqueça o seu amor, 
Ó terra inteira bendita.
Já nasceu o Salvador…
Senhor da Glória infinita.

Que se transforme o Natal, 
Numa festa só de amor.
Onde não haja fome, 
Nem falte o humano calor.

É Natal em toda a terra,
O menino já nasceu.
Agradecemos a Jesus, 
Todo o bem que Ele nos deu.

Dá ao Natal de Jesus
O sentido que Ele merece.
Uma festa só de amor…
O que nem sempre acontece. 

Telef./Fax: 249 575 648 - CASAL RIBEIRO
2435-522 RiO DE COUROS (Ourém)

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

Mais um homem bom que vou re-
cordar. O Ti Zé Ferreira nasceu no lugar 
do Fárrio, filho de Manuel Ferreira e Lu-
ísa Janeira. Aqui cresceu, aqui viveu, 
aqui casou, aqui lhe nasceram os filhos 
e aqui morreu.

Recordar este vulto é lembrar o ti Zé 
sempre bem-disposto, sempre atento 
aos “disparates” dos filhos e dos gen-
ros e até dos amigos que o visitavam 
não só na doença, mas sempre que po-
diam ouvir um comentário, contar uma 
anedota e até ouvir um disparate com 
sentido de humor. O ti Zé Ferreira era 
um cavalheiro. Tive o raro privilégio de 
contactar com ele em serões à lareira, 
fazer parte dos seus amigos, de me sen-
tar à sua mesa e rirmos à gargalhada.

O ti Zé era um homem de poucas 
carnes, de baixa estatura, com barba 
sempre aparada e já com poucos cabe-
los despenteados.

Tinha gosto de tocar a “gaita” de 
beiços e não se escusava a tocar a 
concertina e a acompanhar os filhos 
nos dias de festa em visita aos amigos, 
que à beira-rio moravam: os filhos do ti 
Manuel Janeiro e da sua esposa. Des-
tas qualidades musicais beneficiaram 
os seus filhos padre Manuel, Feliciano 
e Fernanda. Certamente que este gos-
to se vai prolongar pelos seus netos e 
bisnetos que, infelizmente, não chegou 
a conhecer.

O ti Zé Ferreira casou com a ti Jo-
aquina Serra que nasceu no lugar do 
Fárrio, filha de João Serra, que tinha 
acompanhado o seu irmão, o profes-
sor Serra, que, durante mais de quatro 
décadas, deu aulas na escola primária 
do lugar da Reca. O ti João Serra casou 
no Fárrio, fez casa, abriu uma taberna 
onde não foi muito bem-sucedido e de-
pois da morte da sua esposa “emigrou” 
para o Brasil. A ti Joaquina ficou a vi-
ver na companhia do seu avô e após a 
sua morte foi viver na casa do seu pa-
drinho, o meu avô Janeiro. Casou nova 
com este bom homem.

Desse matrimónio nasceram os fi-

lhos padres Manuel e José, o João e o 
Feliciano e as filhas Maria, Helena, Ja-
cinta e Celeste. Durante algum tempo 
ainda tentou o ganha-pão, para a famí-
lia numerosa, com uma taberna, recor-
dando os passos do seu sogro, que não 
veio a conhecer. Depois, na companhia 
do irmão Joaquim, tentou a sua sorte na 
arte de pedreiro. A ele devo a restaura-
ção do forno do pão da casa dos meus 
pais e outros trabalhos na restauração 
da casa onde todos nascemos. Era me-
ticuloso naquilo que fazia e o arranjo 
de alguns fornos, já depois de deixar 
o fio de prumo, a colher de pedreiro e 
se prontificou a fazer os trabalhos de 
restauro, demonstra bem o gosto que 
tinha pela arte que já deixara. 

A determinada altura, a vista dei-
xava-o quase sem ver. Homem de fé e 
crença nos médicos veio até Lisboa e 
consultou o oftalmologista Doutor Ma-
nuel Vinagre. Este animou-o e garantiu-
lhe que, com uma pequena cirurgia, fi-
caria a ver melhor, o que realmente veio 
a acontecer. Quando regressou a sua 
casa e ao lugar do Fárrio a vida passou 
a ser outra. Sempre que me deslocava 
ao Fárrio ia de visita ao ti Zé. 

Na casa onde sempre viveu, no in-
verno à lareira; e no verão, na cama. As 
dores, que seriam muitas, eram venci-
das pela sua boa disposição. As filhas, 
os filhos e os amigos ajudaram-no a 
superá-las.  

Quando todos pensavam que o 
nosso amigo ainda ficaria connosco 
mais uns tempos, a morte veio ao seu 
encontro. Familiares, padres amigos, 
muitos amigos estiveram nas cerimó-
nias fúnebres deste bom amigo que se 
pudesse, teria dedicado aos amigos 
uma peça de música com a sua “gaita” 
de beiços que ele tocava como mestre. 
Aos familiares, aos amigos e a tantos 
que dele não se despediram, a nossa 
homenagem neste pequeno aponta-
mento para que este homem da histó-
ria sem história possa ser lembrado no 
amanhã que chega.



sÍnodo 2023
Face aos desafios dos tempos actuais, está a decorrer, em todas as dioceses 

do mundo inteiro, um processo de auscultação do Povo de Deus, para que a Igre-
ja possa redescobrir e reconhecer as suas fragilidades e reencontre, através do 
seu povo em debate e reflexão, novos caminhos para uma maior credibilidade no 
mundo onde se insere.

A primeira mudança será então o desafio de formar uma igreja sinodal, onde 
todos, leigos, padres e bispos, iluminados pelo Espírito Santo, caminhem em con-
junto. E esta imagem de “Igreja Sinodal”, encontramo-la no logo do Sínodo 2023. 
A árvore majestosa, cheia de sabedoria e luz e a atingir o céu, é sinal de profun-
da vitalidade e esperança e exprime a cruz de Cristo, lembra a Eucaristia, que 
brilha como o sol, os ramos horizontais abrem-se como mãos ou asas e suge-
rem, ao mesmo tempo, o Espírito Santo. O Povo de Deus não é estático, está em 
movimento, em referência directa à etimologia da palavra sínodo, que significa “caminhar juntos”, as pessoas estão uni-
das pela mesma dinâmica e respiram da Árvore da Vida, a partir da qual iniciam sua jornada. Observam-se 15 silhuetas 
que resumem toda a nossa humanidade na sua diversidade de situações de vida, gerações e origens. Este aspecto é re-
forçado pela multiplicidade de cores vivas que são, elas próprias, sinais de alegria. Não há hierarquia entre essas pessoas 
que estão todas no mesmo nível: jovens, velhos, homens, mulheres, adolescentes, crianças, leigos, religiosos, pais, ca-
sais, solteiros, deficientes; o bispo e a freira não estão a frente deles, mas entre eles. A linha de base horizontal: “Por uma 
Igreja sinodal: comunhão, participação e missão” vai da esquerda para a direita no sentido de uma marcha, sublinhando 
e reforçando-a, terminando com o título “Sínodo 2021-2023”: o ponto culminante que resume tudo.

Na nossa paróquia este processo de auscultação teve início no dia 8 de Dezembro, às 15h, com a participação de 30 
pessoas. 

Haverá na nossa comunidade pessoas que queremos afastadas, a quem não damos oportunidade ou espaço para se 
integrarem e que desejam da nossa parte maior acolhimento?

 Estejamos atentos ao anúncio do próximo encontro e participemos sem medo e sem vergonha de escutar, de falar, 
para que nos sintamos renovados e entusiasmados nesta Igreja de carne e osso da qual fazemos parte.
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u Faleceu, no dia 22 de novembro, 
José Maria, de 91 anos, do lugar do Casal 
da Sobreira;
u Faleceu, no dia 24 de novembro, 

José Maria Lopes, de 89 anos, do lugar 
de Areias;
u Faleceu, no dia 26 de novembro, Ma-

nuel Simões Marques, de 81 anos, de Lis-
boa;
u Faleceu, no dia 04 de dezembro, Ma-

ria Fernandes, de 95 anos, do lugar das 
Parcerias;
u Faleceu, no dia 05 de dezembro, José 

Simões Marques, de 78 anos, do lugar da 
Charneca;
u Faleceu, no dia 17 de dezembro, Ma-

ria do Carmo Ferreira Rosa, de 76 anos, 
do Casal Pinheiro;
u Faleceu, no dia 18 de dezembro, Ma-

ria dos Anjos da Encarnação Marques, 
de 85 anos, do lugar da Ramalheira;
u Faleceu, no dia 18 de dezembro, Ma-

nuel Rosa Ferreira, de 85 anos, do lugar 
do Casal Pinheiro;
u Faleceu, no dia 24 de dezembro, Dia-

mantino Freitas Gonçalves, de 56 anos, 
do lugar do Casal Pinheiro;
u Faleceu, no dia 25 de dezembro, Al-

fredo Augusto de Oliveira, de 86 anos, da 
Freixianda, a residir em Tomar.

u Faleceu, no dia 15 de novembro, Júlia Pereira, viúva, de 93 anos, do 
lugar do Fárrio;
u Faleceu, no dia 11 de dezembro, Joaquim Marques Janeiro, de 77 

anos, do lugar de Ruge-Água.

Carlos Manuel Gonçalves Ferraz
N 10.06.1960 – F 29.10.2021

Do lugar das Figueirinhas, casado com Maria Júlia 
Neves Marques, era pai de 3 filhas e avô de 7 netos. 

Pai…
Nunca imaginávamos que nos fosses deixar tão 

cedo, ainda tinhas tanto para viver.
A sua partida deixou-nos uma dor sem fim. Hoje o vazio é grande, as 

lágrimas caiem no nosso rosto e o nosso coração está ferido. Talvez o 
tempo nos ajude a recuperar este vazio enorme.

Você foi e sempre será o nosso herói. 
Foi um bom pai, bom marido, bom avô e bom sogro, sempre teve 

bons conselhos para nos dar quando precisávamos e nunca nos deixou 
cair. 

Para si o melhor da vida era a felicidade de nós as quatro. Sempre 
lutou para que seguíssemos os nossos sonhos e fossemos o que somos 
hoje.

Hoje, a mãe, nós as três filhas, três genros e sete netinhos sentimos a 
falta dos seus conselhos, da sua voz e dos seus abraços. 

Mas sabemos que, esteja onde estiver, está a olhar por nós e não nos 
vai deixar cair. 

Descanse em Paz Pai!! Isto não é uma despedida, mas um “até já...”

ÓBITOS
RIBEIRA DO FÁRRIO FREIXIANDA



Ser idoso não é só estar sentado no sofá a descansar. 
Com os vários dias festivos que celebramos nos meses de 
novembro e dezembro, foram algumas as atividades realiza-
das pelos idosos.

Começamos o mês de novembro pelo dia do bolinho. 
Este ano, os utentes do Centro Social da Ribeira do Fárrio 
fizeram o seu próprio bolinho, como manda a tradição. Con-
tamos com a ajuda de vários utentes para fazer as diversas 
tarefas necessárias. Uns preparam os ingredientes, outros 
juntaram os ingredientes, outros amassaram a massa e de-
pois foi só fazer a divisão da massa para fazer os bolinhos. 
Ainda em relação ao dia do bolinho, tivemos uma surpresa 
agradável: os Lobitos dos escuteiros da Ribeira do Fárrio 
vieram trazer bolinhos, feitos por eles. 

Em seguida veio o São Martinho, e para não fugir à regra, 
comeu-se as castanhas preparadas pelos utentes, só não 
fomos à adega provar o vinho. 

No início do mês de dezembro decoramos a nossa ins-
tituição com as decorações de natal, utilizamos as que já 
tínhamos, fizemos algumas novas, e ainda participamos no 
pedido da junta de freguesia de fazer um postal de natal. 

Mais uma vez este Natal foi atípico, mas demos o nosso 
melhor para que os utentes tivessem tido o melhor Natal 
possível.  

Com o ano novo à porta, os desejos de ano novo dos 
nossos utentes são que o covid-19 se vá embora para que 
eles possam ter contacto com as famílias, que as dores se 
vão embora, são uns desejos um pouco difíceis de concre-
tizar, mas vamos ter esperança, pois a esperança é sempre 
a última a morrer.

Querendo sempre o melhor para os idosos, foram adjudicadas várias obras em redor do centro, jardins, passeios e um 
lago de água, permitindo assim que os idosos possam usufruir mais e melhor dos espaços exteriores. Dentro da institui-
ção também se vai equipar uma sala de convívio com vários equipamentos para a prática de desporto, para que estes 
possam exercitar corpo e mente. Todos estes trabalhos já estão em progressão.  

Em nota de conclusão, deixo aqui em nome de todos os utentes, das funcionárias, da direção do Centro Social da 
Ribeira do Fárrio os votos de um ano 2022 cheio de alegria, amor, paz e saúde.
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notÍCias do Centro soCial da ribeira do fÁrrio
Por Liliana Antunes

No dia 30 de novembro, os Lobitos dos escuteiros da Ribeira do Fárrio tiveram como atividade confecionar os boli-
nhos. 

Começamos por nos reunir as 9h na sede e deslocar-nos a pé para o sítio onde os bolinhos se iam confecionar. Quan-
do lá chegámos, dividimos os lobitos em bandos, para todos poderem fazer as várias tarefas necessárias, era necessário 

preparar os ingredientes para os bolinhos, mas também pre-
parar o almoço. Enquanto esperamos que a massa levedas-
se almoçamos e fizemos vários jogos. 

Depois colocamos outra vez as mãos ao trabalho, dividir 
a massa e pô-los no forno. Quando já tínhamos uma forna-
da pronta, os lobitos mais velhos vieram ao Centro Social 
da Ribeira do Fárrio trazer bolinhos aos idosos, como ainda 
estamos em situação de covid, os meninos foram recebidos 
na sala de visitas por alguns idosos. 

Os restantes bolinhos levámos para a sede para partilhar 
com os restantes membros dos escuteiros.

Em nota de conclusão, queremos agradecer ao sr. Filipe 
Janeiro por nos ter disponibilizado a cozinha e o forno para 
conseguirmos fazer os nossos bolinhos.

esCuteiros da ribeira do fÁrrio
dia do BoLinHo com oS LoBitoS



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

 

dicamento. São aprovadas tendo em conta a qualidade, se-
gurança e eficácia. Efeitos secundários destas vacinas são 
na maioria das vezes ligeiros e passageiros. Assim podem 
destacar-se os seguintes:

• Dor no local da injecção;
• Cansaço;
• Dores de cabeça, musculares e articulares;
• Febre, etc.
Estes efeitos podem ser mais comuns após a adminis-

tração da segunda dose.
 
A vacinação é de extrema importância, pois os dados 

que vamos obtendo mostram que esta nos protege sobre-
tudo do desenvolvimento de doença grave e consequente-
mente internamento. A vacina não impede que fiquemos in-
fectados com COVID-19, contudo estamos mais protegidos 
e menos susceptíveis ao vírus. 

A ciência tem-nos revelado que, embora surjam novas 
variantes a vacinação continua a ser eficaz, motivo pelo 
qual embora existam elevado número de casos de infecção 
diariamente, não existem muitas pessoas internadas e as 
que se encontram em cuidados intensivos na sua maioria 
(cerca de 80%) são não vacinadas. 

Este mês iniciou-se um novo desafio: a vacinação de 
crianças entre os 8 e os 11 anos. Aos educadores, foi-lhes 
pedido uma tomada de decisão. Procurem informação na 
ciência, no médico assistente ou enfermeiro de família e 
não nas redes sociais, internet ou mass midia. Nem sempre 
o que é encontrado nestas fontes de divulgação é informa-
ção verídica e cientificamente provada.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Vacinas COVID19

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

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

Na União Europeia (UE) fo-
ram aprovadas pela Agência 
Europeia do medicamento as 

vacinas COMINARTY® (BIONTECH/PFI-
ZER), MODERNA®, ASTRAZENECA®. 

A Vacina COMIRNATY® é uma vacina 
mRNA, autorizada a 21 de Dezembro de 
2020, apresenta uma eficácia de 95%, sen-
do necessárias 2 doses com um intervalo 
de 21 dias e um reforço. 

A Vacina MODERNA® é uma vacina 
mRNA autorizada a 06 de Janeiro de 2021, 
com uma eficácia de 95% sendo necessá-
rias duas doses com um intervalo de 28 
dias e um reforço. 

A vacina ASTRAZENECA® é uma vaci-
na vetor vital não replicativo (sem capa-
cidade de infetar), foi autorizada a 29 de 
Janeiro de 2021, tem uma eficácia entre 60 a 90%, sendo 
necessárias duas doses com um intervalo de 4 a 12 sema-
nas e um reforço.

É de extrema importância esclarecer que as vacinas de 
mRNA, NÃO têm a capacidade de alterar o DNA.

Assim como a vacina também não provoca infecção por 
COVID-19. 

Os estudos têm revelado que a imunidade vai diminuin-
do ao longo dos meses, sendo necessários reforços, so-
bretudo na população mais vulnerável. Está a decorrer na 
actualidade a realização de um terceiro reforço para quem 
tem 55 ou mais anos, quem sejam profissionais de saúde, 
profissionais de ERPI e instituições similares, bem como 
profissionais da RNCCI e bombeiros envolvidos no trans-
porte de doentes e que tenham recebido a 2ª dose de vaci-
na há mais de 150 dias.

Relativamente à dúvida: “Será que a vacina é segura?”
A elevada taxa de vacinação do nosso país e os dados 

que vamos obtendo nos últimos meses revelam que sim. 
São raros os 

casos de reacção 
grave a este tipo 
de vacinas. Estas 
vacinas foram 
d e s e n v o l v i d a s 
com os mesmos 
requisitos legais 
que qualquer ou-
tra vacina ou me-
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As três cartas cuja publicação iniciamos neste jornal, são duma 
inestimável riqueza antropológica e linguística. Repare-se, apenas, 
na belíssima forma como as pessoas, de há oitenta anos atrás, se 
despediam, no final das cartas que escreviam ou ditavam: “as mi-
nhas saudades para contigo, só à vista terão fim”.

Meu filho [o meu pai ti Gama Frásio] istimo que gozes bem de 
Saude bem ansim como quando daqui fostes asim como toda a 
nossa família que eu e os meus camaradas Vamos vivendo menos 
mal; grassas a Deus;

Manoel Vai a Ruje Agua e da saudades a Maria José do homen 
e da filha e dis=lhe que mande pelo Cunhado Agulha de Borracha 
do irregador para dar Cristéis dis-lhe que não é a Mangueira é só 
Agulha da Ponta que ista no quarto do homem. dis que Ajente qui 
vai passando bem que não se Emcomodo nem se Rale;

Manoel como Vai a Madrinha [segunda mulher do meu avô] pas-
sando? dis-lhe que não se Rale muito com a Vida do mundo que eu quasquér dia vou tomar conta se Deus quizer que 
penço que isto que irá bem; Da saudades a Carmita (a minha mãe) e muitos beijos ao Menino [o meu irmão Lelo] e sau-
dades para os nossos Vizinhos e as minhas para com tigo e a Madrinha so a vista terão fim.

S teu Pai João Simões Eufrasio     
Hoje 9-7-938

Termas de Monte Rial
Por José Eufrázio

Créditos fotográficos: olhares.com


