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Promessas dos escuteiros do
agruPamento da ribeira do Fárrio

torneio 24Horas de FutsaL

ProJeto “museu na aLdeia”



Há poucos dias celebrámos a Páscoa. Esse tempo 
conduz-nos por várias reflexões, por tudo o que significa 
para cristãos e não cristãos. 

A Páscoa é a celebração do triunfo da vida sobre a 
morte, o milagre da ressurreição. Quando pensamos em 
morte, de imediato somos transportados para o momento 
em que a vida termina. Mas a morte acontece diariamente 
de tão diferentes modos. A guerra, a violência, o egoísmo, 
a injustiça, a mentira, o medo, a inveja, as doenças físicas 
e mentais, e tantos outros, são constantes geradores de 
morte. Como pode a vida superar estas mortes?

Sempre que alguém se esforça por fazer o bem, por 
vencer o egoísmo e todas as formas do mal, sempre que 
alguém se esforça por cuidar do outro, ressuscita para 
uma vida nova. Sempre que alguém ousa gestos concre-

tos de amor, entrega, doação, entreajuda, solidariedade, ressuscita para uma vida nova.
Sempre que alguém não se deixa submeter ao orgulho, ao preconceito, ao comodismo, ressuscita para uma vida 

nova.
Este milagre de ressuscitar para uma vida nova não é competência para feiticeiros ou curandeiros ou outros tais. Este 

milagre de ressuscitar para uma vida nova está nas mãos de qualquer ser humano, desde que esteja disposto a amar, a 
partilhar, a perdoar, a reconciliar-se, a respeitar a liberdade e a dignidade do outro e nunca a discriminar ou marginalizar. 

Que a nossa existência seja pautada pelo serviço em favor dos nossos semelhantes para que a nossa passagem no 
mundo não seja em vão. Em tempos, houve Alguém que passou pelo mundo a fazer o bem e ensinou os Homens a amar 
até à morte. Confiantes e esperançados, não tenhamos medo de amar e enfrentaremos o mundo com serenidade. 
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QUE A NOSSA PASSAGEM NÃO SEJA EM VÃO
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“A Comunidade vai ao Museu”
O Museu na Aldeia é um projeto desenvolvido pela SAMP – Sociedade Artís-

tica e Musical do Pousos, em colaboração com o Município de Ourém e a União 
das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, apoiado pelo Progra-
ma de Parcerias para o impacto – Plano de Desenvolvimento a IIES – Iniciativa 
de Inovação e Empreendedorismo Social, e visa o combate à solidão das pesso-
as mais idosas. 

Está inserido no programa REDE CULTURA2027, do qual fazem parte 27 mu-
nicípios. Na Freixianda teve o seu início, com uma primeira reunião de trabalho, 
em outubro de 2020.

Ao longo deste tempo passou por várias fases que o Ribeira Verde foi acom-
panhando. Numa primeira fase, entre outubro de 2020 e julho de 2021, foi a fase da preparação, com algumas sessões e 
encontros realizados no Mercado do Peixe, na Freixianda. 

A segunda fase, “o Museu vai à Aldeia” ocorreu entre julho e agosto de 2021. 
Meses em que a Freixianda recebeu, na sua comunidade, uma peça vinda do Mu-
seu de Óbidos, uma escultura de São Martinho, criada pelo artista José Aurélio. 

Numa terceira fase, e após a exposição da peça, o grupo da Freixianda foi 
desafiado a criar uma peça representativa da peça original para ser apresentada 
à comunidade de Óbidos.

Foi criada uma peça, à qual foi dado o nome “o Sol da União é Para Todos”, fei-
ta a partir de uma roda de carro de bois e tendo por base o milho, cereal cultivado 
em abundância nesta região, com os grãos de milho foi preenchido o centro da 
roda e com as folhas representados os raios de sol. Das mãos que tanto trabalha-
ram o cultivo do milho e que tanto se dedicaram à terra, nasceu uma verdadeira 
peça de museu! A arte está, efectivamente, nas mãos de quem a ousa. 

A escolha do sol está diretamente ligada ao milagre de São Martinho, quando 
este tira a sua capa e a reparte com o mendigo que se encontrava à chuva e logo 
depois o sol brilhou. 

A quarta fase “A Comunidade vai ao Museu” teve lugar no dia 29 de março, 
quando os participantes deste projecto da comunidade da Freixianda foram até 
Óbidos apresentar a sua peça. 

Em Óbidos, a apresentação ocorreu em dois momentos. Primeiro no jardim, 
onde a comunidade da Freixianda, juntamente com a comunidade de Óbidos, 
assistiu a uma performance de dança levada a cabo por um elemento da SAMP. 
Houve também um momento musical, onde todos foram convidados a partici-
par. 

O segundo momento decorreu na Galeria NovaOgiva. A Comunidade da Frei-
xianda teve oportunidade de apresentar a sua peça para todos os presentes. Co-
meçou por recitar algumas quadras alusivas ao tema e fez uma breve explicação 
da sua criação, desde a ideia inicial até ao resultado final. Ainda houve tempo 
para um pequeno lanche, e como estávamos em tempo de Festival de Chocolate, 
visitar algumas esculturas feitas em chocolate. 

O Projeto entrou agora na quinta fase, as sessões irão continuar na Freixian-
da, até outubro de 2022, mês em que decorrerá, no Teatro José Lúcio da Silva, em 

Leiria, um encontro entre todas as Comunidades envolvidas no projeto. 
A Câmara Municipal de Ourém fez-se representar pela Vereadora Isabel Costa e a Junta de Freguesia pela tesoureira, 

Rita Costa.
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O sol quando nasce é para todos 
Desde o pequeno ao maior
Dia de chuva é muito bom,
Mas solarengo é bem melhor

Enquanto fizemos esta obra
Lá nos fomos apercebendo 
O mais importante nesta hora
É a união que foi crescendo

“O Sol da União é para Todos”
Poema apresentado pela nossa Comunidade, em Óbidos.

Viemos aqui a Óbidos, 
A nossa peça apresentar
Não é a estátua de São Martinho
É, pois, um sol de encantar

Somos poucos, mas somos bons
Desta união de Freguesias
Compusemos o nosso sol
Que dá luz todos os dias

Para criar a nossa peça
Usámos o milho da nossa terra
Das espigas fizemos os raios
E as sementes, a obra encerra

Oh sol, que estás distante
Em ti, as mãos não posso por
Por causa disso, em Freixianda
Este sol quisemos compor
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Nunca foi filiado de qualquer parti-
do político, mas foi muito empenhado 
activista politico-sindical, tendo sido fi-
liado e membro director da organização 
político-sindical Base-Fut (Frente Unitária 
de Trabalhadores), candidato a eleições 
sindicais do Sindicato dos Empregados 
de Escritório de Lisboa e fundador da 
primeira Associação de Trabalhadores-
Estudantes da Faculdade de Direito de 
Lisboa em 1974.

Fundou e foi gerente do supermer-
cado Trêsèles, ainda em actividade, em 
Bons Dias, Odivelas.

Trouxe para a Freixianda a primeira 
instalação sonora de igreja e o primeiro 
aparelho de televisão de uso público.

Pré-reformou-se em 12 de Março de 
1992. Viajou por vários países estrangei-
ros, nomeadamente, Espanha, Inglaterra, 
Dinamarca, França, Holanda, Bélgica, Lu-
xemburgo, Alemanha, Itália, Argentina e 
Brasil, neste tendo residido durante 10 
anos, já na situação de reformado.

Actualmente vive em Lisboa, inde-
pendente e sozinho, em casa própria.

07 de Abril de 2022

DOAÇÃO À BIBLIOTECA DO CENTRO ESCOLAR DA FREIXIANDA
No último mês de março a Biblioteca do Centro Escolar da Freixianda recebeu, do sr. César Batista Lourenço, antigo residente 

da Freixianda, uma doação de livros. Como forma de agradecimento deste gesto, deixamos aqui uma breve biografia sua:

César Batista Lourenço
Nasceu em 16 de abril de 1939, na 

Rua do Nabão nº. 2, na sede da freguesia 
de Freixianda, filho de Manuel Lourenço 
(o Latoeiro da Freixianda) e de Maria da 
Conceição Baptista.

Fez a escola primária com o Prof. Álva-
ro Pedro Estevinha.

Aos 12 anos ingressou no Seminário 
de Leiria, que abandonou aos 18, partin-
do então para Lisboa, onde iniciou sua 
vida profissional como empregado de es-
critório durante o dia e trabalhador-estu-
dante à noite, vindo a concluir a licencia-
tura em Direito na Faculdade de Direito 
da Universidade Clássica de Lisboa, com 
a classificação de Bom.

Casou aos 25 anos, com Maria Pieda-
de Onofre, profissional de enfermagem, 
de quem teve 3 filhas, em Lisboa. Aos 63 
anos conheceu, em Lisboa, Ana Amélia 
Gallotti, brasileira, com a qual viveu ma-
ritalmente durante 11 anos, no Rio de 
Janeiro.

Trabalhou e exerceu vários cargos 
em várias Empresas, nomeadamente, na 
ROL-Rolamentos Portugueses, Standard 
Eléctrica, e CNP-Companhia Nacional de

Petroquímica. Foi Director do Grupo Des-
portivo da Standard Eléctrica e membro 
das Comissões de Trabalhadores da Stan-
dard Eléctrica e da CNP.

Exerceu os cargos de Chefe dos Ser-
viços Jurídicos, Membro da Comissão de 
Fiscalização e Secretário da Mesa da As-
sembleia Geral da CNP.

Completou vários cursos especializa-
dos, nomeadamente, de Fiscalidade Em-
presarial, Plano Oficial de Contabilidade 
e suas Implicações Fiscais, da Associação 
Industrial Portuguesa, Estágio de Advo-
cacia e Direito Comunitário, da Ordem 
dos Advogados.

Sempre e só com os rendimentos do 
seu trabalho, adquiriu duas casas, uma 
em Lisboa, habitação familiar e outra na 
Amadora, onde instalou o seu escritório 
de advocacia que exerceu de forma in-
dependente durante vários anos, com 
clientela portuguesa e estrangeira, espe-
cialmente nos ramos do direito comer-
cial, direito dos seguros, direito da família 
e direito do trabalho, tendo ganho todas 
as muitas causas que patrocinou.

Politicamente, define-se de esquerda, 
como socialista autogestionário.
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NOTÍCIAS DO CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO
Por Liliana Antunes

Março e abril foram os meses do Carnaval, da Páscoa e outros datas comemorativas

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

 

No Carnaval, além de nos mascararmos, ainda tirámos 
algumas fotos usando a aplicação do snpachat. Era es-
tranho para os idosos verem as suas fotos com diferen-
tes acessórios e máscaras, sabendo eles que não tinham 
nada colocado, mas foi uma maneira divertida de passar o 
Carnaval, pois todos se riam quando viam as suas fotos. 

Para assinalar o Dia da Mulher, confeccionámos umas 
bolachas, que por sinal estavam deliciosas. Para assina-
lar o Dia do Pai, com ajuda dos utentes elaborámos um 
dominó para todos os pais e ainda fizemos uma sessão 
fotográfica com os nossos utentes pais.  

 No Dia da Água, aceitámos o convite por parte da câ-
mara municipal para nos deslocarmos ao parque de inter-

pretação ambiental do Agroal, onde 
nos foi exposto um PowerPoint com in-
formações sobre os recursos hídricos 
do concelho de Ourém e também os 
diversos instrumentos de captação de 
água, desde os mais antigos aos mais 
modernos e ainda tivemos tempo para 
explorar um pouco o terreno à volta do 
edifício. 

Para celebrar a Páscoa, fizemos de-
corações, umas cestas para levar o folar 

aos utentes que estão em SAD e, para finalizar estas come-
morações, recebemos o senhor prior para a visita pascal. 

Não esquecendo o 25 de abril, que através de uma con-
versa informal com os utentes foi perguntado onde esta-
vam e como souberem, houve utentes que ou já não se 
lembravam e os que se lembravam descobriram através 
da radio. Até houve um senhor que estava perto do local 
onde tudo aconteceu, entre outras histórias. 

No início de abril, iniciámos encontros com alguns ido-
sos do Fárrio, onde definimos a segunda-feira como o dia 
semanal para nos encontrarmos.

Fazemos várias atividades de encontro com os interes-
ses dos nossos convidados; para já este 
grupo escolheu aprender a fazer renda, 
arraiolos, entre outras coisas relaciona-
das com a costura.

Temos também já outras atividades 
definidas, quem quiser participar, den-
tro do grupo etário dos 65 anos e mais, 
contamos com vocês no antigo edifico 
do CAT às 14:30h todas as segundas-
feiras. 



OBRIgADO D. ANTóNIO MARTO
BENvINDO D. JOSé ORNELAS

Por motivos de idade e de saúde, o cardeal António Marto apresentou ao Papa 
Francisco o seu pedido de resignação, que foi aceite. Assim, despediu-se do seu 
povo no dia 6 de março com uma missa de ação de graças na Sé de Leiria e, agora, 
a sua residência permanente passará a ser no Santuário de Fátima. A D. António 
sucederá D. José Ornelas. A Quaresma de 2022 na nossa diocese ficou marcada 
por esta passagem de testemunho e procurou-se ajudar as crianças e adolescen-
tes da Catequese a compreender a importância do ministério episcopal, envolven-
do toda a comunidade paroquial. 

Ao longo destes quase 16 anos, D. António Marto fez-se próximo de todos, e não 
esquecia nunca os mais pequenos, a quem tratava com carinho e amizade como 
os seus “amiguitos e amiguitas”. Escreveu mesmo uma «Carta às Crianças» con-
tando como também ele andou na catequese, recordando o dia em que fez a sua 
primeira comunhão, e convidando-as a não deixarem de ir à Missa do Domingo para 
permanecerem sempre na amizade com Jesus, e a participar na Peregrinação das 
Crianças a Fátima. Ao deixar de ser o nosso Bispo, não podemos deixar de agrade-

cer a Deus o dom que o D. António foi para a Diocese e, por isso, logo no primeiro 
domingo da quaresma os grupos de catequese foram convidados a escrever uma 
carta ao Bispo, agradecendo-lhe. 

O novo Bispo, D. José Ornelas Carvalho, tomou posse no dia 13 de março, o dia 
em que se convidou a catequese a rezar pelo novo Bispo.

D.José Ornelas Carvalho nasceu no dia 05 de janeiro de 1954, no Porto da Cruz, 
na Madeira. Desejando ser missionário, ingressou aos 13 anos no Colégio dos Deho-
nianos, no Funchal. Depois da primeira profissão religiosa, em 1972, e de dois anos 
de estudos filosóficos, passou dois anos nas missões da Congregação em Moçam-
bique. Regressou de seguida a Lisboa, onde concluiu a Licenciatura em Teologia. 
Especializou-se depois em Ciências Bíblicas, estudando em Roma e Jerusalém. Foi 
ordenado padre na sua terra natal, no dia 09 de agosto de 1981, com 27 anos de 
idade. Foi professor na Universidade Católica, em Lisboa, até voltar a estudar e con-
cluir o seu doutoramento. Depois voltou a lecionar. Na sua Congregação, foi forma-
dor no Seminário de Alfragide, Superior da Província Portuguesa dos Dehonianos, e 
Superior Geral dos Dehonianos entre 2003 e 2015. Nomeado Bispo da Diocese de 
Setúbal, pelo Papa Francisco, foi ordenado Bispo no dia 25 de outubro de 2015 na 
Sé de Setúbal. 

Que D. José Ornelas nos guie no encontro com Jesus.
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DIA DO PAI
No dia 19 de março celebra-se a solenidade de São José, esposo de 

Maria e pai adotivo de Jesus. No seio da família que sustenta com o seu 
trabalho, ele vive em comunhão profunda e dedicação paternal com o Filho 
de Deus, feito homem. 

Diferentemente de muito outros países, Portugal associa a esta ce-
lebração cristã o dia dedicado aos pais, reconhecendo em São José um 
exemplo e modelo a seguir. Neste sentido, a nossa paróquia foi convidada 
a aproveitar esta data para celebrar a solenidade de São José e colocar em 
destaque a importância que ser pai nos dias de hoje.

A catequese paroquial preparou um momento de homenagem para to-
dos os Pais, que decorreu durante a eucaristia, e o qual consistiu na entre-
ga de uma pagela com a Oração de S. José e em cânticos ao Pai.

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

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



LOgOTIPO DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUvENTUDE vISITA
A PARóQUIA DA RIBEIRA DO FÁRRIO

As Jornadas Mundiais da Juventude são um caminho iniciado por São João Paulo 
II para responder ao desejo de encontro, de paz e de verdade com os jovens. Bento XVI 
continuou com o bastão que lhe foi confiado por João Paulo II. E o Papa Francisco pre-
sidiu à sua primeira Jornada no seu continente de origem, no Panamá. As Jornadas são 
um caminho de fé que continua a atravessar a história.

«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39) é a citação bíblica escolhida 
pelo Papa Francisco com lema da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá, pela 
primeira vez, em Lisboa de 1 a 6 de agosto. Maria de Nazaré é a grande figura do caminho 
cristão, que nos ensina a dizer sim a Deus. Ela já foi protagonista da última edição da 
Jornada Mundial da Juventude e sê-lo-á também em Lisboa.

 Para este evento foi criado um logotipo que, desde o dia 23 de setembro de 2021 até 
ao dia 23 de junho de 2022, vai percorrer a diocese de Leiria-Fátima, levando a todas as 
comunidades diocesanas o “rosto” da primeira Jornada a realizar-se em Portugal.

Esta réplica de 60cm esteve na Paróquia da Ribeira do Fárrio no dia 23 de abril e foi apresentada durante a eucaristia 
com a colaboração dos jovens do 9º e 10º anos. 

A Cruz é o elemento central, atravessada depois por um caminho onde surge o Espírito Santo. Trata-se de um convite 
aos jovens para que não se acomodem e sejam protagonistas da construção de um mundo mais justo e fraterno, explica 
a autora, a jovem designer portuguesa Beatriz Roque Antunes. As cores (verde, vermelho e amarelo) evocam a bandeira 

portuguesa. 
Pode ainda observar-se um terço que celebra a espi-

ritualidade do povo português na sua devoção a Nossa 
Senhora de Fátima. Este é colocado no caminho para 
invocar a experiência de peregrinação que é tão mar-
cante em Portugal.

Maria foi desenhada jovem para representar a sua 
figura tal como é retratada no Evangelho de São Lucas 
(Lc 1, 39) e potenciar uma maior identificação com os 
jovens.

O desenho exprime a juvenilidade própria da sua 
idade, característica de quem ainda não foi mãe, mas 
carrega em si a luz do mundo. Esta figura aparece le-
vemente inclinada, para mostrar a atitude decidida da 
Virgem Maria.

Ainda que o grande encontro se realize em Lisboa, haverá o que se designa de Pré-Jornadas, cerca de uma semana 
antes, nas dioceses. Neste momento, já estão a decorrer as inscrições e há muitos jovens estrangeiros a quererem 
participar nestas pré-jornadas na nossa diocese. Vai ser necessária a nossa colaboração para o seu alojamento. Caso 
alguém tenha disponibilidade para acolher em suas casas alguns destes jovens, queira por favor informar a Marisa 
Alves ou a Andreia Lourenço. 

RIBEIRA VERDE
Página 7

vISITA PASCAL
Dois anos depois, recuperou-se quase tudo o que era tradição no ritmo que há 10 anos 

marca o tempo pascal da nossa paróquia.
O anúncio de Cristo ressuscitado fez-se junto das famílias que desejaram a visita pascal 

mas, este ano, ainda não se realizaram os habituais convívios antecedidos da eucaristia. 
Que nesta Páscoa possamos, à luz desta alegre notícia, renovar em nós, os propósitos da 

vida cristã: de ser testemunhas da fé; profetas da esperança; sinais luminosos do amor de 
Deus, no serviço aos mais frágeis, pobres e marginalizados, e no cuidado do nosso planeta, 
nossa Casa Comum.

Sejamos, todos, instrumentos de Deus em prol de um mundo melhor, mais justo, mais 
solidário, mais fraterno. Encontrando n’Ele refúgio e fortaleza, a nossa coragem seja maior 
que os nossos medos, angústias e provações enfrentadas. Pois Ele, nosso Deus e Senhor, é 
misericordioso e bom, e jamais nos abandona.

Neste tempo em que somos confrontados por sinais de morte, numa pandemia que per-
dura e numa guerra sem sentido, possamos, em palavras e obras, em todos os lugares, tes-
temunhar a vida, sendo portadores desta “alegre notícia” a um mundo sedento de paz, amor 
e solidariedade: Cristo Ressuscitou!



ExploradorEs E pionEiros
Passados quase dois anos sem grandes atividades, voltámos com 

força com duas atividades: a primeira foi dos nossos Exploradores e 
Pioneiros, que teve lugar nos dias 19 e 20 de fevereiro em Alvaiázere. 

A atividade teve início às 7h da manhã no cimo da Serra de Alvai-
ázere. Seguiram caminho até ao Centro Paroquial, onde iram pernoitar. 
Ao longo do caminho, passaram por vários postos onde realizaram al-
gumas atividades, como código morse, homógrafo, realização de um 
quadro com os diversos nós, entre outras. 

Ao fim da tarde, participaram na Eucaristia, presidida pelo Padre 
André, que simpaticamente os convidou a realizarem as leituras, o 
ofertório e a colaborarem com o coro. Seguiu-se o jantar e o fogo de conselho onde, para além das peças de cada uma 
das equipas, houve também lugar para a peça dos chefes com os momentos mais engraçados do dia. 

A atividade terminou no domingo com a divulgação das pontuações e entrega da bandeira de honra à equipa vence-
dora. Que seja um regresso em grande!
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lobitos
Nos dias 11, 12 e 13 de março, os nossos Lobitos dirigiram-se ao Pedrógão. Che-

garam ao parque de campismo por volta das 21h, onde jantaram e preparam o espaço 
para pernoitar. 

A manhã de Sábado teve início bem cedo, com a alvorada às 7h da manhã. Após 
a ginástica matinal e um pequeno-almoço reforçado, os pequenotes partiram para 
um jogo de vila, onde tiveram de ir a vários locais da vila do Pedrógão, uma manhã 
que muito falaram com aquelas pessoas simpáticas. Da parte da tarde, como chovia 
bastante, jogaram uns jogos e resolveram os 
desafios propostos, onde foi possível verificar 
o auxílio dos lobitos mais velhos, para com as 
nossas patas tenras.

À noite, realizaram o fogo de conselho onde 
cada bando fez uma peça engraçada sobre o 

seu dia e, de seguida, refletiram sobre a importância de nunca deixar um membro 
para trás. 

Na manhã seguinte, após terem tudo arrumado e limpo, os nossos mini escutei-
ros foram dar um pequeno passeio pela praia e partiram rumo a casa. 

Para muitos Lobitos esta foi a sua primeira de muitas aventuras.

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DA RIBEIRA DO FÁRRIO

promEssas
No dia 26 de março, novos Lobitos, Exploradores Pioneiros e Caminheiros pro-

meteram pela sua honra e com a graça de Deus fazer todo o possível por cumprir 
os seus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria; auxiliar o seu semelhante em 
todas as circunstâncias; e obedecer à Lei do Escuta.

Esta promessa ocorreu após a homília, durante a missa, e apenas os elemen-
tos de cada secção que não estavam investidos é que foram chamados para, em 
frente ao altar, se assumiram prontos para receber os símbolos da secção à qual 
se esforçaram para pertencer: o lenço com a cor respectiva. 

No final da eucaristia, assistiu-se ain-
da à Partida da Ana Patrícia Maia que, há 

tempos, também diante do altar e perante a Comunidade, fez a sua Promessa 
de Caminheiro. A Partida é um sinal evidente do esforço pessoal de fidelidade 
ao seu compromisso, mas também obra da grande família escutista, particular-
mente dos Caminheiros, e da Comunidade Paroquial. Porque a consideram apta 
a viver os seus deveres de cristão e de cidadão, inserida na nossa Comunidade. A 
Partida de um Caminheiro significa que este acabou de percorrer mais uma etapa 
da vida de Escuteiro, a qual durou e valeu enquanto Movimento auxiliar da sua 
formação integral. Partir exprime, simbolicamente, o ato de caminhar; por isso, 
é também mais importante que chegar. A Partida não é para os que atingem os
22 anos, para os que querem sair do CNE ou para os que vão ser Dirigentes. A Partida é um envio, é o reconhecimento das 
vivências do caminheiro, por parte do Clã.

(continua na pág. seguinte)



Patos Bravos vencem a melhor edição de sempre do
Torneio de 24 Horas de Futsal de Freixianda

Foram quase 200 atletas que, em representação de 16 equipas, participaram na XII edição das 24 Horas de Futsal 
–PAVIGAVE, organizadas pela Secção de Bombeiros de Freixianda dos Bombeiros Voluntários de Ourém e pela sua Liga 
de Amigos.

Desta vez foi um mar de gente que se deslocou ao pavilhão municipal de Freixianda neste primeiro evento pós pan-
demia fazendo deste já um evento tradicional na Páscoa em Freixianda. Em termos competitivos, o nível qualitativo 
continua a aumentar fazendo com que houvesse jogos bastante equilibrados. O balanço final é positivo quer para a orga-
nização quer para equipas participantes sendo algumas estreantes no evento.

A XII edição das 24 Horas de Futsal – PAVIGAVE contou com a colaboração de mais de uma centena de empresas da 
freguesia e do concelho, o alto patrocínio da Câmara Municipal de Ourém, União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do 
Fárrio e Formigais e Bombeiros Voluntários de Ourém.

Resultados do XII Torneio de 24 Horas de Futsal –PAVIGAVE:
- Prémio Fair Play: Faticaixilho
- Melhor Guarda Redes: André Simões - Cumeada FC
- Melhor Marcador do Torneio: Hugo Bonacho - Patos Bravos
- Taça do Bar: Paviduche/Micronipol

Classificação por Equipas:
 

Os números do Torneio:
-196 atletas participantes oriundos de 7 distritos diferentes e
  de 4 nacionalidades. 
- 2 mulheres participantes.
- Equipa de arbitragem: 5 árbitros, incluindo uma mulher.
- 80 sacos de gelo gastos.
- 400 Quilos de resíduos diversos produzidos.
- 40 barris de cerveja consumidos.
- 50 embalagens de água consumidas.
- 30 embalagens de sumos e colas consumidas.
- 100 quilos de carnes diversas consumidas.
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9.° - Montanelas
10.° - Aliança Eterna
11.° - Era Ourém / Fátima 
12.° - As Éguas Doidas
13.° - Os Vassouras 
14.° - M&Ms
15.° - Abel Marques / Sra. do Carmo
16.° - Freixipool

1.° - Patos Bravos
2.° - Cumeada FC
3.° - Lagoa do Grou
4.° - GD Sandoeirense 
5.° - Singular Print
6.° - Paviduche/Micronipol 
7.° - Faticaixilho 
8.° - GRUDER

...(continuação da página anterior) Assim sendo, não parte o que quer ir embora, mas sim o que é enviado. O caminhei-
ro que parte é aquele em que o Clã deposita a sua confiança, aquele que, ao longo da sua caminhada na secção, provou 
viver plenamente os valores escutistas. Assim, é aquele que é exemplo de vida no Homem Novo e que o Clã envia para o 
mundo por ser boa semente.

tEstEmunho dE ana patricia maia
Enquanto escuteira do Agrupamento 1263 da Ribeira do Fárrio, vivi inúmeras aventuras. Entrei para este movimento 

há cerca de 10 anos, para os Exploradores, desde então várias foram as aprendizagens, desde aprender a montar uma 
tenda, ao refletir sobre o que realmente nos faz falta. Ser escuteira ensinou-me a "Deixar o mundo um pouco melhor do 
que o encontrei".

Muitas foram as aventuras, muitos foram os raids, muitas foram as vezes que me perdi, muitas foram as histórias, 
muitas foram as pessoas que conheci e os amigos que fiz, muitas são as memórias que guardo.

Ser caminheira ensinou-me a pensar no outro, a arriscar, a ir sem medo, a querer estar envolvida em diversos projetos. 
A IV secção deu-me a oportunidade de estar com os Lobitos, os "meus pestinhas", ajudando-me assim a encontrar a 
minha vocação, para além do escutismo.

A Partida é um culminar de aprendizagens, partir é assumir que se cresceu e que tal como se recebeu até agora, se 
está pronto para dar mais de si aos outros. Chegando a este momento, tal como a vara bifurcada que se divide em dois, 
temos um caminho que diverge: ou continuamos no escutismo ou saímos.

Para mim, o que me faz sentido, é continuar no movimento, transmitindo aos escuteiros mais novos o que os chefes 
me transmitiram até aqui, ajudando-os ainda a serem cada vez mais, uma melhor versão de si. 

AQUI SOU FELIZ!! E "A melhor maneira de se ser feliz é contribuir para felicidade dos outros".
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Sagrada Escritura. Todos ouviam mis-
sa inteira. Hoje, infelizmente, alguns 
homens e alguns jovens, ficam à porta 
da Igreja a tratar de negócios ou a criti-
car quem entra na Igreja para cumprir 
o preceito dominical. Outros tempos, 
outros ventos e outras vontades.

O ti João Ferreira ainda tentou a 
sua sorte na cidade de Lisboa, onde 
já viviam os seus irmãos António e 
Carlos. Aqui viveu e trabalhou alguns 
anos. No Fárrio ficava a sua esposa 
Rosária e os seus três filhos: o Ma-
nuel, o Filipe e a Idalina. Nesta altura, 
o ti Agostinho, seu sogro, já de idade 
avançada, ajudava a sua filha na acti-
vidade das terras quer na sementeira 
do milho, da erva para os animais, no 
sacho, na desfolha, e na apanha das 
espigas.

O ti João, cansado de viver em Lis-
boa, longe da sua esposa e dos filhos, 
regressou ao Fárrio. Na sua bagagem 
levava uma bola de borracha para o 
seu filho mais velho, o Manuel e que, 
mais tarde, quando fui para o Colégio 
de Varatojo, a recebi como prenda

“O Ti João Ferreira”
por Padre Manuel Janeiro

para jogar nos momentos de recreio. 
Fez-me muito jeito!

O ti João ainda experimentou o 
negócio de uma estância de madei-
ras, junto à capela do Fárrio. Normal-
mente, aos sábados, muitos lavrado-
res vendiam uma carrada de madeira 
para conseguir alguns escudos, para 
fazer face às despesas do dia-a-dia. 
Depois desta experiência, não muito 
prolongada, experimentou ainda abrir 
uma taberna e mercearia, no rés-do-
chão da casa do seu irmão José, 
onde em tempos existira a taberna 
do ti João Serra.

O ti João adoeceu devido a uma 
doença pulmonar, com falta de ar. 
Nas férias da minha estadia na Guiné 
e, quando de visita à família, não me 
esquecia de o ir visitar, o qual agra-
decia a minha presença e a minha 
visita.

Não morreu velho este homem da 
história sem história que tem muita 
história para ser recordada pelos ne-
tos e bisnetos que hão de continuar a 
“história” do ti João Ferreira.

Nasceu no lugar do Fárrio, filho de 
Manuel Ferreira e de Luísa Janeira. 
O Ti João aqui nasceu, cresceu, ca-
sou, nasceram os filhos, os educou e 
acompanhou a sua esposa na doença 
e de sua casa a viu partir, ainda bas-
tante nova, para a sua última morada, 
no cemitério da Freixianda.

A ti Rosária era filha do ti Agostinho 
das segundas núpcias que havia con-
traído, depois da sua primeira esposa 
ter falecido e mãe das esposas do ti 
Manuel Charneca e do ti Rosa (barbei-
ro de profissão) e homem sabedor de 
muitos segredos que se passavam no 
lugar do Fárrio. Aos sábados na sua 
barbearia falava-se um pouco do que 
se sabia e do que se não sabia.

O ti João era de estatura baixa, 
entroncado, rosto redondo, cabeleira 
farta e bem arrumada. Aos domin-
gos cumpria a sua obrigação de ouvir 
missa inteira (como era costume com 
todos os homens da terra). A missa 
era celebrada em Latim. Toda a gente 
esperava ansiosamente pela homilia 
para saber o sentido das leituras da

u No dia 03 de março, faleceu Maria 
América, de 82 anos, do lugar de Casal 
da Igreja.
u No dia 08 de março, faleceu Klaus 

Frederich Hartig, de 73 anos, natural da 
Alemanha.

u No dia 01 de abril, faleceu Virgínia 
do Rosário Freire de 84 anos, do lugar 
da Freixianda;
u No dia 04 de abril, faleceu Antó-

nio Maria Ferraz Teixeira, de 65 anos, 
do lugar da Ramalheira;
u No dia 17 de abril, faleceu Palmi-

ra Rodrigues, de 94 anos, do lugar da 
Freixianda;
u No dia 20 de abril, faleceu Manuel 

da Silva Pereira, de 74 anos, do lugar da 
Junqueira.

FORMIGAIS
Agostinho Pereira Antunes

N. 11.02.1933 – F 11.03.2022
Do lugar do Fárrio, era

casado com Lúcia Gonçalves Pereira. 

A família agradece a todas as pessoas que se 
dignaram estar presentes ou que de outra forma lhe 
prestaram homenagem. A todos bem-haja.

Lucília Gameiro Correia Vieira
N. 31.11.985 – F. 08.03.2022
Do lugar da Ladeira do Fárrio. 

Mais difícil que a partida é a eterna saudade dos 
que ficam para trás. Uma grande esposa, mãe e sem 
dúvida, mulher. Obrigado por teres partilhado a tua 
presença connosco. Eterna saudade da família...

ÓBITOS
FREIXIANDA RIBEIRA DO FÁRRIO

37.O ANIvERSÁRIO DA SECÇÃO DE BOMBEIROS DA FREIXIANDA
Dia 19 de maio: Jantar comemorativo para entidades convidadas.
Dia 22 de maio
- 9h30: Missa Solene na Igreja Paroquial da Freixianda.
- 10h30: Desfile do Corpo Ativo da Secção pelas ruas da Vila, acompanhado pela fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Ourém.



“O Poder das nossas mãos”
Mão é erguida é ameaça,
Para o idoso é segurança.
Mão estendida é súplica,
Para o cego é esperança.

Tudo fazem as nossas mãos:
Hospitais, escolas, bairros sociais, 
Escrevem músicas, mensagens, 
Fazem instrumentos musicais…

Usemos as nossas mãos, 
Na construção dum mundo novo.
Pedindo a Jesus a paz, o amor, 
Para bem de todo o povo.

por Carlos Neves
As mãos produzem e edificam;
Escrevem livros, pintam quadros
Conduzem carros, pilotam aviões,
Alimentam, assinam tratados…

Sempre prontas a dar apoio,
Entendem-se para amparar,
Estabelecem regras e limites,
Sempre prontos para consolar.

As mãos dão carinho,
Acolhem, curam feridas.
As mãos são uma bênção,
Sempre que estão unidas.

Para quem chora são conforto, 
Usamo-las a limpar e adornar.
Podem concretizar a paz, 
O amor, elevar e dignificar.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Doenças da pele

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS

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

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

As doenças de pele são muito frequentes, levando à procura 
de aconselhamento médico, no entanto, o dermatologista nem 
sempre é a primeira opção. Algumas destas doenças não neces-
sitam de intervenção, resolvendo-se espontaneamente, outras 

representam uma alteração estética, podendo ser resolvidas por tratamentos 
dermocosméticos. Existem ainda outras que são crónicas e têm um grande 
impacto na qualidade de vida, são doenças incuráveis, no entanto podem 
existir tratamentos que aliviem os sintomas e desta forma promovam algu-
ma qualidade de vida. Algumas doenças, como o caso do melanoma (can-
cro) são doenças fatais, e por último, algumas doenças da pele são manifes-
tações graves de doenças dos órgãos internos (ex: Lúpus eritematoso).   

As doenças de pele variam na frequência de acordo com a idade. No caso dos idosos, pelo facto da longevidade 
existem alterações na pele pela exposição solar ao longo dos anos sem os cuidados necessários, que merecem atenção, 
levando muitas vezes à procura de dermatologistas.

Os tumores de pele (como basalioma e carcinoma espinho celular) e as lesões que os precedem devem ser tratados 
de forma precoce antes que surjam complicações. Na sua maioria, os idosos encontram-se polimedicados, ocorrendo 
reacções cutâneas que correspondem muitas vezes a alergias medicamentosas e que são difíceis de diagnosticar. Um 
correto diagnóstico permite identificar a medicação e assim evitar complicações futuras. As varizes e outras alterações 
cutâneas, no caso dos idosos, podem ser responsáveis por alterações dermatológicas como eczemas, dermatite de esta-
se podendo associar-se úlceras varicosas, cujo tratamento pode beneficiar de consulta com dermatologista. 

Existem muitas doenças de pele, sendo as mais comuns na faixa etária dos idosos dermatite ou eczema, alergias me-
dicamentosas e alergias ao sol, cancros de pele e dermatoses pré-cancerosas, dermatite seborreica, erisipela, melanoma, 
micoses, psoríase, sinais da pele ou nevos melanócitos, psoríase, verrugas, herpes (“cobrão”). 

Na sua maioria, os idosos apresentam pele seca e descamativa, necessitando de cuidados de higiene e hidratação 
frequentes e adequados. 

Para evitar algumas destas doenças e minimizar os efeitos das crónicas é importante evitar a exposição prolongada 
ao sol, no caso de o fazer utilizar protector solar com FPS superior a 30, ingerir água frequentemente, usar esponjas 
macias para higiene e, ao secar a pele, fazê-lo cuidadosamente. Utilizar creme hidratante sem álcool. Evitar permanecer 
muito tempo em pé na mesma posição, no caso de se sentar evitar ficar com pernas pendentes e colocar um banco para 
elevar as mesmas. Vigiar a presença de quaisquer lesões nas pernas, pés, entre os dedos dos pés. Avaliar unhas, presen-
ça de micoses, unhas encravadas. Avaliar qualquer alteração da circulação. 

Em caso de perceber alguma alteração, procure um profissional de saúde.



farrio 20 de Julho de 1938

Meu bom pai [o meu avô João Frásio, nas termas de 
Monte Real] estimo muito a sua saúde que eu fico bem e 
todos os nossos. Pai recebi a sua carta e vi nela tudo quato 
me dizia; Com respeito ao chofer escolha o pai o que quizer 
amande-me apenas dizer o dia serto para ele ai ir ter; e pro-
babel que o dinis fassa ainda o frete pelo mesmo preço visto 
qui o outro se quis entremeter no entanto se o pai encotrar 
ai chofer mais barato então não tem nada a escrever-me ve-
nha coando chegar a sua altura.

O trabalho da caza vai indo mais ou menos como se o pai 
ca estevese; o tio fràsio [o Manel, casado com a ti Bernardi-
na] tomõu conta da serrada dos dèz dias para regar; e hõje 
arrencamos la uma carrada de milho; la i na ladeira ja nao 
se arreca mais hontem dia de 19 reguei a coelha e as suas 
lameiras que já estavãm bem precisadas.

Aseite saudades da carmen [a minha mãe] e eu requumedo-me au manuel da eira e au seu Patrao Manuel da Silva que 
prasseu-me boa Pessoa.

Agora vai falar a madrinha [segunda mulher do meu avô]
Joãu ca recebi a tua carta e vi o que me dizias; que ias um bucadinho milhor fõi o que mais dezijei saber, eu domigo 

fui à Coelha e az Carreiras e paçei tanbém alem do rio para vizitar a minha Comadri [a minha avó  Zezinha das Figueiri-
nhas] que com todo o gosto me recebeo; o manuel [o meu pai ti Gama Frásio, redactor da carta e enteado da madrinha] 
acompalho-me nesta viague mas chegei a casa canssada e no outro dia não prestava para nada; com respeito as vacas 
elas tinhão compadres para todos os dias mas eu è qui não estõu para ai virada, quem mada nelas sõu eu agora asseita 
muitas saudades desta tua velha que todo o bem te dezeija ati e au manuel da eira que o Senhor os melhor o mais de-
pressa possivel que eu ca võu indo num dia menhor e outro pior; adeus e muitas felecidades.

[Uma última notícia para o pai]: O seu afilhado manuel Venançio [o ti Manel Leitão que foi sacristão e sineiro muitos 
anos] teve um desastre de beçicaleta que o vieram trazer a casa de altomovel veio como morto mas agora vai um buca-
dinho melhor.
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Cartas de Monte Real
Por José Eufrázio


