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Após dois anos comandados por uma pandemia, 2022 é o ano para novas 
resoluções. Todos procuramos encará-lo com positividade, novos projectos, 
uma lufada de ar fresco para estes últimos meses de medos e de incertezas 
e todos queremos acreditar que caminhamos a passos largos para o fim da 
pandemia na Europa, ainda que impere muita cautela e prudência. 

Nascia assim o novo ano, e o mundo trocava mensagens de Paz e de 
Amor e os céus enchiam-se de luzes, de cores vivas a impulsionar esperança 
nos novos tempos. 

Passaram-se apenas 55 dias. E o céu da Ucrânia pintou-se de negro com 
o fumo de explosões, ecos de estoiros que não são de foguetes, nas ruas já 
abunda a cor do sangue e há medo e insegurança. Há pessoas a morrer, há 
pessoas a abandonarem toda uma história de vida e a fugir. 

A Europa, a iniciar a recuperação de uma doença respiratória que dizimou 
milhares de pessoas é agora palco de outra doença gravíssima ditada pela 
obsessão, pela loucura e pelo desamor. Em pleno século XXI, nem nunca, a 
guerra pode justificar qualquer acto de poder e de soberania. Porque a guer-
ra é apenas o que esta imagem nos mostra. Apenas isto. 

Mas o problema está la na Ucrânia não é? Onde um país está a ser des-
truído em todas as suas vertentes. Humana, política, cultural… E as nossas 
vidas por cá continuarão igual a sempre. Ou não? Hoje temos o coração 
dilacerado, há um desalento assustador… lamentamos.

Não podemos ir lá buscar ninguém, não podemos mudar a mente de 
quem arquitecta este flagelo ou de quem maquina o mal… mas podemos ser 
embaixadores da paz e do diálogo na nossa casa, na nossa família, no nosso 
meio. E começar por aí.
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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

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

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

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

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



A Zona Industrial da Freixianda é uma infraestrutura há 
muito aguardada pela população da zona Norte do concelho 
de Ourém.

Ao longo dos anos foram vários os locais apontados para 
a sua instalação, mas a decisão acabou por recair no Valongo, 
junto à Estrada Nacional 356, a meio caminho entre a União 
das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 
e a União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Ber-
nardos e tem uma área de 10 hectares onde serão criados 23 
lotes para implementação de empresas.

Após a aquisição dos terrenos, esta vai ser finalmente 
uma realidade que irá proporcionar a criação de empregos e 
a consequente fixação de população nesta zona, contrarian-
do a desertificação dos meios rurais que se tem assistido ao 
longo dos anos. 

Esta é uma obra que representa um grande investimento 
na zona Norte, terá um custo de 3.788.000 euros, dos quais 3 
milhões serão financiados por Fundos Comunitários. 

Foi já aprovado, em reunião de Câmara, o relatório da sua 
adjudicação à empresa Civibérica – obras Civis SA e agora 
o processo seguirá os tramites legais com a assinatura do 
contrato e apresentação de garantias bancárias. Devido ao 
valor elevado da obra, será ainda necessário que a mesma 
tenha o visto positivo do Tribunal de Contas. 

O Presidente da Câmara, Luís Albuquerque, refere que o 
Município pensa ter condições para avançar com as obras 
ainda antes do Verão e frisou ainda que, aquando da apre-
sentação da candidatura aos fundos comunitários, foram 
também apresentadas, junto com o processo, cerca de 30 
manifestações de interesse, por parte de empresas, em se 
instalarem no local, antecipando o êxito desta infraestrutura, 
nomeadamente na criação de empregos.
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Além destas duas obras promovidas pela Câmara Municipal de Ourém e que 
em muito vêm contribuir para o desenvolvimento desta União das Freguesias, a 
Junta de Freguesia tem também em curso um procedimento para a requalifica-
ção do piso do campo de ténis, no Parque de Lazer. 

Há uns anos que aquele espaço desportivo se encontra inativo devido às más 
condições do piso, que impedem a prática da modalidade. 

Numa obra que terá um custo de cerca de 19 000 euros, dos quais 12 898 
euros serão financiados pelo Município de Ourém, prevê-se a requalificação do 
piso através da aplicação de relva sintética apropriada para a prática desportiva. 
Esta será uma obra que estará pronta ainda antes do Verão.

REQUALIFICAÇÃO DO PISO DO CAMPO DE TÉNIS

ALARGAMENTO DA PONTE E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
Outra obra também aguardada pela população da União das Freguesias de Freixianda, Ri-

beira do Fárrio e Formigais é a criação de passeios entre o centro da Vila da Freixianda e o 
Parque de Lazer. 

A sua adjudicação foi também aprovada, pela Câmara Municipal de Ourém, à empresa 
Construções Abreu & Ribeiro Lda, pelo valor de 289 mil euros. 

Além da construção dos passeios que permite a ligação pedonal entre o centro da vila e o 
Parque de Lazer de forma segura, está também contemplado o alargamento da ponte de um 
dos principais acessos à Freguesia.

INVESTIMENTOS FUTUROS NA NOSSA FREGUESIA
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Resultado das ElEiçõEs lEgislativas
A União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais tinha, à data das eleições legislativas de 30 de 

janeiro, 3265 eleitores, divididos pelas 6 mesas de voto. Desses, votaram 1730, fazendo um total de 52,99% de votantes. 

Resultados:



Ano novo, mas tudo na mesma, continuamos em 
pandemia. Apesar de todas as restrições que se impõem 
vamos tentando manter a normalidade. Vamos fazendo 
algumas atividades de maneira a esquecer a pandemia.

No Dia de Reis, cantaram-se os reis, e conversou-se 
sobre como antigamente se celebrava este dia, onde fo-
ram partilhadas várias histórias dos utentes. 

No dia 5 de fevereiro, celebrou-se o dia da nutella, e 
para não deixar passar o dia em branco, fizemos crepes 
com nutella para o lanche. 

No dia dos namorados, conversamos um pouco so-
bre como era namorar antigamente, recordar algumas 
histórias dos idosos. E para não deixar passar o dia, foi 
entregue a todos os utentes um coração onde dizia, o 
amor é: partilha, paz, fé, união, amizade, alegria, felici-
dade, respeito, carinho, sinceridade, pois o amor é um 
conjunto de sentimentos em simultâneo. E iniciamos os 
preparativos para o Carnaval.

E para finalizar o mês de fevereiro, recebemos 
a presença de dois jovens, Samuel e a Beatriz, que 
nos vieram trazer muita música. Estes jovens têm 
um projeto onde levam a música aos idosos, tendo 

um reportório das músicas de antigamente e um leque de vários 
instrumentos para partilhar com os idosos. Foram cantadas músi-
cas do conhecimento de todos, uma delas o “apita o comboio”, en-
tre outras, onde praticamente todos os idosos cantaram, tocaram 
e alguns até dançaram. De forma geral, foi uma atividade que teve 
grande sucesso junto dos idosos. Deixamos aqui o nosso agradeci-
mento ao Samuel e à Beatriz, por proporcionarem aos idosos uma 
atividade diferente. 

Vamos vendo uma luz ao fundo do túnel, pode ser que, entre-
tanto, esta pandemia acabe e mais atividades destas se possam 
repetir.  
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NOtÍCias DO CENtRO sOCial Da RiBEiRa DO FÁRRiO
Por Liliana Antunes

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



A PERGUNTA DA MENINA INÊS
- Mãe, a Maria ainda não fez nada?
- A Maria? Qual Maria, Inês?
- A Maria a mãe do Jesus.
- O que querias que ela fizesse, filha?
- Então que acabasse com as lutas, mãe. Temos rezado muito para 

ela acabar com as lutas.

A Inês ainda é uma criança de muito tenra idade. Com seis anitos, 
acabados de fazer, já frequenta a catequese e já sabe rezar. Ainda que 
recentemente, está a aprender que rezar não é apenas saber de cor a 
Ave-Maria e o Pai Nosso. Juntamente com estas fórmulas, pode dizer o 
que quiser ao seu amigo Jesus. 

Quando, a 24 de fevereiro, os meios de comunicação social noticiaram a invasão da Ucrânia pela Rússia, pedir pela 
Paz tornou-se hábito na oração da manhã que a Inês faz com a mãe. Daí a pertinência da sua pergunta naquele dia.   

 A Inês ainda é muito pequena para perceber a dimensão do poder da Oração e, na sua inocência e ingenuidade, pensa 
que Maria não está a fazer bem o seu trabalho. Ou então está a fazê-lo numa lentidão que a menina ainda não entende. 
Afinal, tanto pedimos que Tu, ó Maria, tens de atender na hora!

De facto, a oração é o caminho necessário para que possamos continuar a olhar em frente. Necessitamos de Deus e 
necessitamos de precisar de Deus. Não nos bastamos a nós próprios. A 
fé nunca será a solução para os nossos problemas, pois sabemos que 
ter fé não nos afasta das adversidades diárias, mas é essa fé que nos 
permite, unidos a Deus, atravessar essas dificuldades com mais posi-
tividade e esperança. A nossa maturidade ensina-nos que, e a Inês um 
dia também chegará lá, é necessário “orar sempre, sem desfalecer”, pois 
“tudo o que pedirdes na oração vos será concedido”.

Ao longo destes 40 dias que antecedem a Páscoa, procuremos mo-
mentos de silêncio e encontro connosco próprios e com Deus. 

Que a Inês, nem qualquer um de nós, se canse de rezar!

A HORTA DA AVÓ JACINTA
A Avó Jacinta tem uma horta e nela deposita muito do seu amor. Cui-

da dela como da sua vida, pois dali quer colher frutos para si mesma e, 
na sua infinita bondade, para dar aos outros. 

Nascida e criada no campo, a avó Jacinta percebe de sementeiras. 
Certamente, avizinhando-se a chegada da Primavera, lá anda ela em pul-
gas a dar início aos seus trabalhos de lançar as sementes à terra. 

Podemos até nem perceber muito de agrícola, mas sabemos que a 
Primavera é o tempo favorável para semear.

Esta estação, coincidentemente, guia-nos também para o tempo da 
Quaresma. Aqueles 40 dias em que também somos chamados a cultivar 
o nosso interior. 

Nem sei o que poderá ser mais difícil…semear no campo ou semear 
no coração.

Este ano, a Avó Jacinta vai ter a tarefa mais dificultada. Não choveu 
durante o Inverno, a terra está em pó. Muitas vezes o nosso coração 
também está em pó e não nos deixa viver a Quaresma com a devida im-
portância que ela merece. 

Quando o nosso coração é feito de “ganância e soberba, de ânsia de 
possuir, acumular e consumir” o trabalho de o semear também está di-
ficultado. Este é o tempo favorável para mudar de mentalidade e encon-
trar mais beleza no acto de dar do que no de possuir, mais beleza na 
partilha do que no acumular para si mesmo.

A Avó Jacinta é uma mulher de Fé. Ela semeia com generosidade e, 
esperando no Senhor, também colherá com generosidade. Mesmo que a terra hoje esteja em pó, ela não cruza os seus 
braços nem esmorece. A Avó Jacinta sabe que este é mesmo o tempo de semear e, por isso, espalha as suas sementes 
com perseverança para que amanhã frutifiquem e alimentem a sua família, os seus vizinhos e os seus conhecidos.

Que a Avó Jacinta, nem qualquer um de nós, se canse de fazer o bem!

EMENTA DO DIA DE CINZAS
A D. Purificação é muito organizada na sua cozinha e, todos os do-

mingos à tarde, abre o seu caderninho para elaborar a ementa dos almo-
ços da semana. Há sempre muita variedade nos seus cozinhados, pro-
curando obedecer à Roda dos Alimentos que embeleza a parede entre o 
armário das loiças e o seu frigorífico.

Ora, decorriam então os apontamentos, quando se lembrou que, sen-
do a próxima terça-feira o Carnaval, era dia de fazer almoço farto. Saiu-
lhe uma feijoada por entre linhas e tinta a escorrer, guardando uns filetes 
de pescada com arroz malandro para o dia seguinte, dia de Cinzas e de 
comer peixe. 

Pois a feijoada fez-se em tal abundância que foi guardada numa caixinha no frigorífico. 
A noite passou-a a D. Purificação muito mal. Chegaram-lhe febres altíssimas que a atiraram para a cama, dores ab-

dominais horrendas a par de uma grande preocupação: quem cozinharia os filetes para a sua gente na Quarta-Feira de 
Cinzas?

E antes que pecassem e se atirassem à caixa da feijoada em dia de peixe e de jejum, ordenou a governanta que fossem 
todos ao restaurante e que se limitassem apenas a escolher o prato do peixe. A Purificação, na sua pureza de espírito, 
acreditava que Deus Nosso Senhor se ofenderia muito quando as suas gentes devorassem as carnes da feijoada, que 
acabou no lixo, estragada, pois o mau estar da senhora perdurou e o povo continuou a ir ao restaurante.

O Jejum nos dias de hoje não encontra a sua forma na abstenção da carne. 
Somos chamados a descobrir novas maneiras de jejuar, continuando a caminhada do mesmo modo felizes, mas dis-

pondo de menor quantidade de recursos. E, nos tempos que correm, não nos fará sentido unicamente a abstinência da 
carne nas sextas-feiras da Quaresma. A grande provação está no jejuar dos meios digitais que nos afastam e isolam, no 
jejuar do nosso consumismo alimentar e de vestuário, no jejuar das palavras ofensivas que lançamos. 

E, se neste percurso de jejuns, conseguirmos poupar algum dinheiro, que o utilizemos para causas concretas.
Temos o recente conhecimento do que se passa com o povo da Ucrânia. Preparemo-nos, porque essas pessoas che-

garão a nós de mãos vazias. Preparemo-nos porque muitas campanhas e acções de voluntariado serão organizadas. 
Coincidentemente, acontecerão em tempo de Quaresma. 

Que ninguém se canse de fazer o bem!
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a CaRiDaDE, a ORaçãO, O JEJum
“Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos” (Gal 6, 9-10a)
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possuir, acumular e consumir” o trabalho de o semear também está di-
ficultado. Este é o tempo favorável para mudar de mentalidade e encon-
trar mais beleza no acto de dar do que no de possuir, mais beleza na 
partilha do que no acumular para si mesmo.

A Avó Jacinta é uma mulher de Fé. Ela semeia com generosidade e, 
esperando no Senhor, também colherá com generosidade. Mesmo que a terra hoje esteja em pó, ela não cruza os seus 
braços nem esmorece. A Avó Jacinta sabe que este é mesmo o tempo de semear e, por isso, espalha as suas sementes 
com perseverança para que amanhã frutifiquem e alimentem a sua família, os seus vizinhos e os seus conhecidos.

Que a Avó Jacinta, nem qualquer um de nós, se canse de fazer o bem!

EMENTA DO DIA DE CINZAS
A D. Purificação é muito organizada na sua cozinha e, todos os do-

mingos à tarde, abre o seu caderninho para elaborar a ementa dos almo-
ços da semana. Há sempre muita variedade nos seus cozinhados, pro-
curando obedecer à Roda dos Alimentos que embeleza a parede entre o 
armário das loiças e o seu frigorífico.

Ora, decorriam então os apontamentos, quando se lembrou que, sen-
do a próxima terça-feira o Carnaval, era dia de fazer almoço farto. Saiu-
lhe uma feijoada por entre linhas e tinta a escorrer, guardando uns filetes 
de pescada com arroz malandro para o dia seguinte, dia de Cinzas e de 
comer peixe. 

Pois a feijoada fez-se em tal abundância que foi guardada numa caixinha no frigorífico. 
A noite passou-a a D. Purificação muito mal. Chegaram-lhe febres altíssimas que a atiraram para a cama, dores ab-

dominais horrendas a par de uma grande preocupação: quem cozinharia os filetes para a sua gente na Quarta-Feira de 
Cinzas?

E antes que pecassem e se atirassem à caixa da feijoada em dia de peixe e de jejum, ordenou a governanta que fossem 
todos ao restaurante e que se limitassem apenas a escolher o prato do peixe. A Purificação, na sua pureza de espírito, 
acreditava que Deus Nosso Senhor se ofenderia muito quando as suas gentes devorassem as carnes da feijoada, que 
acabou no lixo, estragada, pois o mau estar da senhora perdurou e o povo continuou a ir ao restaurante.

O Jejum nos dias de hoje não encontra a sua forma na abstenção da carne. 
Somos chamados a descobrir novas maneiras de jejuar, continuando a caminhada do mesmo modo felizes, mas dis-

pondo de menor quantidade de recursos. E, nos tempos que correm, não nos fará sentido unicamente a abstinência da 
carne nas sextas-feiras da Quaresma. A grande provação está no jejuar dos meios digitais que nos afastam e isolam, no 
jejuar do nosso consumismo alimentar e de vestuário, no jejuar das palavras ofensivas que lançamos. 

E, se neste percurso de jejuns, conseguirmos poupar algum dinheiro, que o utilizemos para causas concretas.
Temos o recente conhecimento do que se passa com o povo da Ucrânia. Preparemo-nos, porque essas pessoas che-

garão a nós de mãos vazias. Preparemo-nos porque muitas campanhas e acções de voluntariado serão organizadas. 
Coincidentemente, acontecerão em tempo de Quaresma. 

Que ninguém se canse de fazer o bem!
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a CaRiDaDE, a ORaçãO, O JEJum
“Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos” (Gal 6, 9-10a)
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Grupo Desportivo da Ribeira do Fárrio

CONVOCATÓRIA
Manuel da Silva Pereira, na qualidade de presidente da assembleia do 

GRUDER, convoca todos os sócios, ao abrigo do artigo 20 dos Estatutos, 

para a Assembleia Geral de Sócios, a realizar no dia 27/03/2022 pelas 

15h00 no salão da Junta de Freguesia de Ribeira do Fárrio, com a seguin-

te ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------

1- apresentação e votação do relatório de contas e relatório anual 
     de atividades de 2019;
2- apresentação e votação do relatório de contas e relatório anual 
     de atividades de 2020;
3- Apresentação e votação do relatório de contas e relatório anual 
     de atividades de 2021;
4- Eleição dos órgãos sociais do Clube para o triénio 2022-2025;
5- Outros assuntos de interesse para o clube.

Caso não haja quórum, a mesma assembleia terá lugar às 15h30, segun-
do o artigo 24 - 1 dos estatutos do clube.-----------------------------------------

O Presidente de assembleia
Manuel da Silva Pereira



Poema de Professora Emília Serra

Texto e foto: Agrupamento de Escolas de Ourém
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“Pensar Amor é...”
Por Ana Paula Bastos

aluNOs Da EsCOla Da FREiXiaNDa
vENCEm PRÉmiO «giOttO És tu!»

A turma do 8.ºFB da Escola Básica 2, 3 da Freixianda foi distinguida com o ter-
ceiro lugar no Concurso de Criatividade promovido pela Giotto - «Giotto és tu!».

O trabalho premiado foi executado no âmbito das disciplinas de Educação Visual 
e Cidadania e Desenvolvimento, tendo a parte plástica sido coordendada pela pro-
fessora Carolina Dengucho, depois de, nas aulas de Cidadania, terem sido aborda-
dos os valores da igualdade e da diversidade. Os alunos deram expressão artística 
ao tema do concurso, elaborando uma tela em que se projetaram em silhuetas de 
cores diferentes e escreveram tridimensionalmente o lema «Tu és um outro eu!».

A obra produzida serviu, também, de base à decoração de Natal «Make a Wish» 
intitulada Natal Colorido, tendo reunido o apoio de toda a comunidade escolar que, 
de forma empenhada, contribuiu para a criação da constelação que enriqueceu o 
céu com desejos de luz: imaginação, esperança, força, alegria e sorrisos.

• ...desejar que leias nos meus olhos
  ...as mensagens de ternura
  ...que não consigo dizer-te!...

• ...guardar entre as minhas
  as tuas mãos e apertá-las
  cálida, suave e ternamente..

• ...sonhar estar contigo, sempre
  em todos os momentos...,

• ...o desejo de contigo
  formarmos um...
  mas continuarmos a ser dois...
  pensar em gestos de carinho,
 de acolhimento, de atenção,
 de empatia e de ternura...

• ...desejar que leias nos meus olhos
  ...as mensagens de ternura
  ...que  não consigo dizer-te!...

• ...guardar entre as minhas
  as tuas mãos e apertá-las
  cálida, suave e ternamente..

• ...sonhar estar contigo, sempre
  em todos os momentos...,

• ...o desejo de contigo
  formarmos um...
  mas continuarmos a ser dois...
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Muitos não o conheceram; há outros que ainda o recordam. Era natural do lugar da Berimbela. Local onde viviam duas 
ou três famílias. Gente humilde que vivia da “jorna” diária, trabalhando aqui e acolá nos campos agrícolas. 

O Ti Pencudo casou no lugar do Fárrio, construiu casa e ali viveu durante muitos anos com a sua dedicada esposa. 
Pelo que conheci dele era um homem com boa disposição e amigo do seu amigo. Por vezes, encontrava-o, normalmente, 
e só aos domingos, nas tabernas do meu avô Janeiro e do Ti João Ferreira. Não esperava pelo toque das ave-marias para 
regressar a casa onde estava a sua esposa já com o jantar à sua espera. Na capela antiga, este “bom samaritano” era o 
homem que subia à torre e tocava os toques necessários para o anúncio da missa dominical e também era ele que, no 
final da missa, tocava a repenique final.

Não teve filhos o Ti Pencudo. Tinha uma propriedade, junto à sua residência, que amanhava e lhe servia de sustento 
para vencer as dificuldades do seu dia-a-dia. Não muito longe da sua casa, ficava a residência do alfaiate da aldeia. 

Não assisti à sua doença nem ao seu funeral. Nessa altura, devia estar em terras da Guiné-Bissau, em actividade 
missionária e de capelão militar. 

Em tempos não muito distantes, alguém pediu para que celebrasse pelo seu eterno descanso. Dizia esse meu conter-
râneo: “Muitas vezes se ouve o nome de muita gente que nós recordamos, mas há outras pessoas que ninguém recorda: 
o Marmelo, o Pencudo, o Mechuda, o Mudo, as suas esposas e outros. Amanhã, o padre Janeiro vai recordar estes nossos 
conterrâneos de que ninguém se lembra”. Fiquei com este encargo e, no dia exacto, celebrei por toda esta gente que já 
ninguém recorda e que foi gente que nasceu na nossa terra, fez parte da vida dos nossos pais, ali viveram, ali sofreram, 
ali adoeceram e ali morreram.

O Ti Pencudo foi um homem da história da nossa aldeia que já ninguém recorda, pois que passou pela vida, viveu com 
a sua esposa, fez amizades, trabalhou e aqui viveu e aqui morreu para sempre. Fez história, mas já ninguém recorda, pelo 
menos muita gente, que era ele o homem do toque das ave-marias, dos sinais, quando alguém morria e que aos domingos 
nos chamava para a missa e nos despedia com um toque sonoro. 

Na festa de Maio, em honra de Nossa Senhora de Fátima, durante a procissão, era dono e senhor do sino da torre da 
nossa Igreja. Paz para a sua bela alma e esta pequena homenagem de alguém que o recorda.

“Eu não era o que sou!”
Por Carlos Neves

Não esqueço tantos beijos, 
O tempo tudo levou.
Se não fosse o seu carinho, 
Eu não era o que sou!

Não esqueço a educação, 
Que ela me dedicou.
Se não fosse o seu esforço,
Eu não era o que sou!

Não esqueço as primeiras letras, 
Que ela me ensinou.
Se não fosse o seu empenho, 
Eu não era o que sou!

Não esqueço o seu olhar, 
Que tanto por mim chorou.
Se não fosse tanta ternura,
Eu não era o que sou!

Sem este amor profundo, 
Que me deu, mas acabou, 
Se isto tudo me faltasse,
Eu não era o que sou!

E quando já sem forças
O seu coração parou.
Se não fosse o seu amor, 
Eu não era o que sou.

Levo a vida pensando
Naquela que me gerou.
Se não fosse o seu amor, 
Eu não era o que sou!

Não esqueço tanto amor
Que do seu coração brotou.
Se não fosse esse amor, 
Eu não era o que sou!

Deitado no seu regaço, 
Tanta lágrima me enxugou.
Se não fosse esse amor, 
Eu não era o que sou!

Lembro-me a casa instante,
Os braços onde me embalou.
Se não fosse esse amor, 
Eu não era o que sou!

“O Ti Pencudo”
por Padre Manuel Janeiro

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

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS



Estão identificadas na atualidade 
mais de 100 doenças autoimunes. O sis-
tema imunitário é o sistema que constitui

a defesa do nosso organismo, sendo uma das suas 
funções proteger-nos de microrganismos invasores, 
como vírus e bactérias, doenças no geral. A sua ca-
pacidade provém do facto de produzir anticorpos e 
determinadas células como os linfócitos. 

Habitualmente, o nosso sistema imunitário não 
ataca as suas próprias células, no entanto, existem 
casos em que o nosso sistema imunitário identifica 
as nossas células como agentes invasores atacan-
do-as, assim poderão surgir doenças autoimunes 
que se podem manifestar de diferentes formas. 

Exemplos de doenças autoimunes são: artrite 
reumatóide (as células do sistema imunitário ata-
cam as articulações, causando inflamação (dor e 
inchaço); lúpus eritematoso sistémico (anticorpos 
desenvolvidos podem ligar-se a diferentes tecidos
do corpo como pulmões, articulações, células do sangue, nervos e rins.); doença inflamatória intestinal(formas mais 
comuns colite ulcerosa e a doença de Crohn); esclerose múltipla, diabetes tipo 1, síndrome de Guillain-Barré (as células 
do sistema imunitário atacam os nervos que controlam os músculos das pernas, braços e parte superior do corpo); 
polineuropatia desmielinizante inflamatória crónica(os anticorpos atacam os nervos levando a sintomas duradouros e 
incapacitantes); Psoríase, doença de Graves (os anticorpos produzidos estimulam a tiróide - Hipertiroidismo), Tiroidite de 
Hashimoto (os anticorpos destroem as células que produzem as hormonas da tiroide - hipotiroidismo); Miastenia Gravis, 
Vasculite, entre muitas outras. 

Relativamente aos sintomas de doenças autoimunes, estas doenças não se manifestam de igual modo em todos 
os indivíduos, existem manifestações mais leves e outras mais severas. Um aspecto muito comum nestas doenças é 
sobretudo, a manifestação de vermelhidão, calor localizado, dor e inchaço. Contudo, existem primeiros sintomas muito 
frequentes, como fadiga inexplicável, dores musculares, edema, dor nas articulações e febre baixa. 

As manifestações dessas doenças não acontecem de forma contínua, ocorrem por períodos em que apresentam sin-
tomatologia mais severa e outros períodos em que não existem praticamente nenhuma sintomatologia. 

As causas destas doenças ainda não foram identificadas, existindo fatores de risco para o desenvolvimento destas 
doenças como genética, excesso de peso e obesidade e hábitos tabágicos. 

O diagnóstico deste tipo de doenças é moroso, uma vez que muitos dos sintomas destas doenças são comuns a 
outros tipos de doenças. 

É ainda de salientar que alguns tipos de doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatóide e artrite psoriática po-
dem levar a um aumento de doença cardíaca, sendo assim importante adotar comportamentos preventivos, como con-
trole da tensão arterial e colesterol, adotar um estilo de vida saudável, através de uma alimentação equilibrada e prática 
de exercício físico.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote O que são doenças autoimunes?

ÓBITOS
FREIXIANDA

u Faleceu no dia 07 
de janeiro, Joaquim Fer-
nando Silva Gonçalves, 
de 52 anos, do lugar de 
Palmeiria;
u Faleceu no dia 26 

de janeiro, Fernando 
Gonçalves Gaspar, de 
84 anos, do lugar de Por-
to Velho.

u Faleceu no dia 01 de janeiro, Maria Rosa de Jesus Ferreira Pereira, de 73 anos, do 
lugar da Várzea do Bispo;
u Faleceu no dia 20 de janeiro, João Gomes Ferraz, de 80 anos, do lugar da Rama-

lheira;
u Faleceu no dia 21 de janeiro, Emília de Oliveira, de 95 anos, do lugar da Lagoa do 

Grou;
u Faleceu no dia 25 de janeiro, Maria Rosa Mendes, de 86 anos, do lugar de Bestei-

ros;
u Faleceu no dia 01 de fevereiro, Adelino Manuel dos Santos, de 88 anos, do lugar de 

Vale do Carro.

u Faleceu, no dia 31 de dezembro, Maria Adelaide Pereira Caldas, viúva de Adelino Pereira Antunes, de 82 anos.

FORMIGAIS

RIBEIRA DO FÁRRIO



Créditos fotográficos: olhares.com

Monte Rial 17-7-1938
Meu filho
muito estimo que esta carta te va encontrar de saude bem asim como 

me mandastes na companhia de toda a nossa família que eu vou Vivendo 
graças a Deus para Sempre

Manoel [o meu pai ti Gama Frásio] ca ressebi a tua carta e o teu postal 
e vi tudo quanto me Disias 

Com respeito ao postal ca o ressebi não se perdeu. 
Mandastes me dizer que andas com a primeira Rega aquaze feita; pois 

Vai la regando mais não me Regues o milho a primeira ves sem sede. 
Como é que estarão as minhas vaquitas? devem estar gordas; fação 

alguma coisa com éllas; 
Com respeito a minha doença agora vou um pouco milhor; mais as 

aguas nos primeiros 4 ou 5 dias derão-me um grande Abalo ao corpo Vime aquase Dezanimado Agora vou a milhor. 
e a Madrinha [a segunda mulher do meu avô] vai andando? mais é sem poder; ella que não se Rale por que não merece 

a pena
Manoél eu formo tenção de daqui Sair quando tiver completado 20 dias que me dizem ca que val mais Voltar mais tar-

de de que istar agora muito tempo. por isso eu ainda te volto a iscrever mas se te por la encontrares com o chaufér e que 
se elle ca quizer Voltar que tem de ser por menos dinheiro; por que nós falarmos aqui com o Julio Ferrador e elle dissenos 
que vinha aqui por 120000 cento e vinte e um daqui disse que ia la ahi pouco mais au menos por (100000)

Agora eu te escrevo e te mando dizer o día sérto ou se daqui vai o Carro; le esta carta toda a Madrinha e da Saudades 
a Carmita [a minha mãe] e beijos ao Menino [o meu irmão Lelo, então com cerca de três meses] e da sudades a todos 
nossos Visinhos e para ti para a Madrinha so Vista de este teu Pai que te Deseja todas felessidades por muitos annos e 
bomz

ADeus
Ressebe saudades do Manoel da Eira, a direção é João Simões Eufrasio, Emclino do Sr Manoel da Silva monte Rial
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Cartas de Monte Real
Por José Eufrázio

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 Certificação de Qualidade pelos programas de-
senvolvidos em “Atividade Física Sénior”, esta iniciativa decorre em 
estreita articulação com as Juntas de Freguesia, levando um conjun-
to 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 des-
portivas 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 compre-

ender o estado e condição física dos participantes, pretende-se para 
o ano letivo (2021/2022), proceder à monitorização dos parâmetros 
antropométricos, e da condição física em pelo menos dois períodos, 
para posteriormente serem comparados e divulgados os dados.

Os munícipes interessados em realizar a sua inscrição no progra-
ma, poderão fazê-lo na Junta de Freguesia 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/)

PrograMa “ViVEr + SaudáVEl – dESPorto Sénior”
NOVOS HORÁRIOS NA RIBEIRA DO FÁRRIO: TERÇA: 11H15 E QUINTA: 10H00

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. 


