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No dia 15 de maio celebrou-se o Dia Internacional da Família. 
Assim acontece desde o ano de 1994 por decisão da Assem-
bleia Geral da ONU. 

A celebração deste dia tem como principais objetivos des-
tacar a importância da família na educação infantil, reforçar a 
mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias 
para o bom relacionamento de todos os elementos que com-
põem a família; chamar a atenção da população para a impor-
tância da família como núcleo vital da sociedade e para os seus 
direitos e responsabilidade.

Nos tempos que correm, a imagem tradicional da família so-
freu alterações. Um homem e uma mulher, dois homens, duas 
mulheres, um pai e uma mãe, duas mães, dois pais, avós, tios, 
mais ou menos irmãos, de raiz, reagrupadas, reconstruídas, ado-
tivas, de acolhimento, esta é a realidade das nossas famílias 
hoje, num mundo em constante mudança. De facto, a estrutura 

familiar pode mudar, mas o que não deve sofrer qualquer mutação são os valores nos quais qualquer família deve alicer-
çar-se. 

Há um conjunto de valores que se creem os melhores para uma convivência harmoniosa em família e, depois, em socie-
dade. Todos estes valores são fundamentados no Amor e orientam a humanidade para a tolerância, respeito, solidarieda-
de, empatia, crescimento mútuo. É através destes valores que se aprende a respeitar o próximo e a liberdade de cada um. 

A família é um bem precioso e, por ela, fazem-se escolhas, tomam-se decisões e atitudes, muitas vezes, únicas e irre-
versíveis. Que a família seja um verdadeiro porto de abrigo, espaço de acolhimento e de compreensão, de aceitação e de 
reconhecimento.

EDITORIAL
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FESTA DA VILA 2022
Depois de dois 

anos de interregno, 
provocados pela 
pandemia Covid-19, 
a Festa da Vila, re-
tornou à Freixianda. 

Na terça-feira, dia 
21, dia em que se co-
memorou o 37.º ani-
versário de elevação 
da Freixianda a Vila, 
a Junta de Fregue-
sia ofereceu a toda 
a população a tra-
dicional sardinhada 
popular que contou 
com a atuação de 
Manuel Braz. 

No fim de sema-
na, 24, 25 e 26 de 
junho, e uma vez 
mais, demonstran-
do o crescimento 
deste evento, houve 
atuação de bandas, 
tasquinhas, exposi-
ções e diversas ati-
vidades.

Participaram 9 
associações e es-
tiveram presentes 
vários expositores, 
desde produtos ar-
tesanais, doces e 
veículos. 

O ponto alto da 
Festa foi a atuação, 
no sábado, dia 25 
de junho, do artista 
madeirense Ruben 
Aguiar, e que trouxe 
à Freixianda cente-
nas de pessoas.

A sua atuação foi precedida pelo Grupo Manuel Braz que voltou a atuar até ao encerramento da noite. Na sexta-feira 
atuou a banda RH+, Música Positiva, e no domingo à noite, mais um momento alto, a atuação da Banda Kapittal. 

Durante o fim de semana foram várias as atividades desenvolvidas pelas diversas associações, desde Marchas Popu-
lares, atuação de Rancho, cantares populares, passeio de motos, torneio de chinquilho e uma recolha de sangue. 

De ano para ano, a Festa da Vila tem vindo a afirmar-se como um evento de referência. Contamos que, em 2023, seja 
igual ou ainda melhor que a edição de 2022.
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FREIXIANDA MAIS VERDE 
Em parceria com a empresa Micronipol, a União das Freguesias de Freixian-

da Ribeira do Fárrio e Formigais iniciou, durante a realização da Festa da Vila, 
no fim de semana de 25 e 26 de junho, o Projeto " Freixianda Mais Verde". 

A partir de agora, em todos os eventos promovidos por esta Junta de Fre-
guesia, serão disponibilizados ecopontos para a promoção da separação de 
resíduos e a sua reciclagem.

O resultado da recolha em toneladas será depois convertido na plantação de 
árvores em diversos locais da freguesia.



NOTÍCIAS DA JuNTA DE FREguESIA
Durante o mês de 

maio, estiveram ao 
serviço desta União 
das Freguesias, as 
brigadas da Câmara 
Municipal de Ourém. 
Com recurso a máqui-
na niveladora foram 
arranjados vários ca-
minhos florestais. 

Ainda durante o 
mês de maio, os fun-
cionários da Junta 
de Freguesia, com o 
paio do trator da Câ-
mara Municipal de 

Ourém, iniciaram, em Formigais, o corte de bermas, dirigindo-se para o norte da 
Freguesia.

Dando continuidade à reparação de algumas fontes da Freguesia foram 
substituídas algumas bombas, nomeadamente, na Fonte do Casal Pinheiro e 
da Fonte Fria.

Devido ao mau estado do piso do 
Parque Infantil, do Largo Juvêncio Fi-
gueiredo, que colocava em perigo as 
crianças que o frequentam, foi contra-
tada uma empresa especializada para 
a sua reparação.

Prevê-se que, num futuro próximo, 
este parque sofra uma requalificação, 
de forma a corrigir algumas anoma-
lias existentes.

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

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

CIA – CIDADANIA INFORMADA ATIVA
O projeto Cia – Cidadania Informada e Ativa, está integrado 

no programa PADES, Programa de Desenvolvimento de Ser-
viços de Bibliotecas Públicas, lançado pela Direção-Geral do 
Livro dos Arquivos e das Bibliotecas e visa a promoção da lite-
racia da população do Médio Tejo, bem como dos serviços das 
bibliotecas públicas aderentes do projeto. 

As Bibliotecas aderentes e onde será implementado o pro-
jeto são: As Bibliotecas Municipais de Abrantes, Alcanena, 
Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ou-
rém, Sertão, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila de Rei. 

No Concelho de Ourém as ações decorrerão em todas as sedes de Freguesia de forma a chegar mais perto de toda a 
população.

Na Freixianda, decorreu já a primeira ação de capacitação, entre os dias 7 e 9 de junho, com três sessões na sede da 
Freguesia e a última na Biblioteca Municipal de Ourém. Nestas sessões os 
participantes tiveram contato com o mundo digital, para alguns foi a opor-
tunidade de aprender a iniciação da informática e do acesso à internet, para 
outros, foi um aprofundar dos seus conhecimentos e a oportunidade de es-
clarecer dúvidas que tinham acerca do seu funcionamento. 

As próximas ações estão previstas para novembro de 2022 e fevereiro de 
2023, em horário pós-laboral.

Se está interessado em aprender ou aprofundar os seus conhecimentos 
a nível de informática, inscreva-se para participar em uma das seguintes 
ações:

Novembro 2022 – entre dos dias 14 e 18
Fevereiro 2023 – entre 27 de fevereiro e 03 de março
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“VOZ A VÓS”
Com o objetivo de reforçar a relação de proximidade entre o Executivo 

Municipal e a comunidade, a Câmara Municipal, ao longo do ano, promo-
verá uma iniciativa cujo título é “Voz a Vós”.

O encontro com a comunidade da União das Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais decorreu no dia 13 de junho e contou com a 
presença no terreno do Presidente da Câmara Municipal, Luís Miguel Al-
buquerque, dos vereadores Isabel Costa, Rui Vital e Micaela Durão e com o 
Executivo da Junta. A visita fez-se por toda a União das Freguesias, tendo 
as seguintes paragens: 

- Largo da feira, com especial atenção para o Parque Infantil;
- Antiga escola EB1 de Freixianda, com projeto de reconversão em
  Albergue;
- EN356, obras de requalificação, passeio e ponte, com passagem pelo 
  Parque de Lazer;
- Agroal 
- Vale da Meda, com a construção do futuro Parque de Merendas;
- Fárrio, terreno do Pessoa;
- São Jorge, onde será erguida uma casa Mortuária.

Pelas 21h00 decorreu, no salão nobre do edifício Multiusos, a sessão 
pública de esclarecimento onde o presidente da Câmara e o Presidente 
da União das Freguesias estiveram disponíveis para escutar perguntas e 
sugestões da comunidade ali presente. 

A iniciativa “Voz a Vós” terminou com um convívio ajantarado.

ANIVERSÁRIO DA SECÇÃO 
DE BOMBEIROS DA

FREIXIANDA

A secção de bombeiros da Freixianda 
comemorou, no dia 19 de maio, o seu 37.º 
aniversário. Para assinalar a data foi ofe-
recido, pela Liga de Amigos da Secção de 
Bombeiros da Freixianda, um jantar conví-
vio para o corpo ativo, membros da Liga e 
alguns convidados. 

Estiveram presentes o Presidente da 
Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquer-
que, os Vereadores Isabel Costa, Rui Vital e 
Micaela Durão, o secretário da Assembleia 
Municipal, Nuno Dias, o Presidente da União 
das Freguesias, Paulo Nunes, o Presidente 
de Assembleia de Freguesia, Alfredo Silva e 
o restante Executivo da Junta.

Ainda antes do jantar houve o momen-
to de descerrar uma placa, em homenagem 
aos sócios fundadores daquele quartel. 

A Liga de Amigos da Secção de Bombei-
ros ofereceu, ao seu Presidente de Direção, 
Jorge Santos, como forma de agradecimen-
to pelo trabalho desenvolvido em prol da-
quela instituição, uma salva de prata. 

No final, e como não poderia deixar de 
ser, na comemoração de um aniversário, fo-
ram cantados os parabéns e feito o tradicio-
nal corte do bolo.

As comemorações continuaram no do-
mingo, dia 22 de maio, com a participação 
do corpo ativo na missa dominical seguido 
do seu desfile, acompanhado pela Fanfar-
ra dos Bombeiros de Ourém, pelas ruas da 
Vila, até ao quartel de bombeiros.

ALMOÇO CONVÍVIO EM FORMIgAIS
Dia 8 de maio, depois de algum tempo de pausa por causa da pan-

demia, realizou-se novamente os almoços organizados pela comissão 
de festas de Formigais. 

A ementa foi ensopado de borrego e frango assado, e para sobreme-
sa salada de fruta e café. 

Foi o retomar a normalidade após algum tempo sem este tipo de 
atividades, esperemos continuar com estes almoços e outro tipo de 
convívios.
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FESTA DO COMPROMISSO E
BENÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

No dia 5 de Junho, Do-
mingo de Pentecostes, 
o grupo de jovens do 9º 
ano celebrou a sua festa, 
a Festa do Compromisso, 
manifestando o desejo de 
seguir Jesus.

Durante o momento de 
ofertório, trouxeram ao al-
tar 12 frutos da terra, que 
simbolizam os 12 frutos 
do Espírito Santo: carida-
de, alegria, paz, paciência,
bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fé ou fidelidade, modés-
tia, temperança e castidade – frutos estes que, quando estão presentes na 
vida, tornam-nos responsáveis e adultos na fé.

Nesta celebração foi ainda benzido o Pão do Espírito Santo que, no final 
da eucaristia, foi distribuído por todos os presentes, gesto que suscita à 
partilha e ao convívio fraterno.
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FESTA DA AVÉ MARIA
No dia 1 de Maio, Dia da Mãe, 

as dez crianças do 1º ano de 
catequese mostraram a toda a 
comunidade paroquial como já 
conseguem rezar a oração da 
Avé Maria, tendo antes ofereci-
do uma rosa branca àquela que 
é Mãe de Deus e nossa Mãe.

Nesta celebração fez-se ain-
da uma breve introdução à his-
tória de Maria, a partir das letras 
que compõem o seu nome. 

Depois de lido um texto de homenagem às Mães, foi entregue a cada 
Mãe presente uma pagela e uma flor, oferecida pelas famílias das crianças 
do 1º ano. 

FESTA DAS BEM-AVENTuRANÇAS
Ao longo do ano, os ado-

lescentes do 7º ano da ca-
tequese foram apreenden-
do que o grande projecto de 
Deus para os Homens con-
siste na Felicidade. Para a 
alcançar, Jesus apresenta-
nos um Código que é o das 
Bem-aventuranças. Para 
sermos felizes, temos que 
aceitar Jesus na nossa 
vida, deixando-nos con-
quistar pelo seu amor e a

nova vida que nos oferece, uma vida e uma felicidade que nada, nem nin-
guém, nos pode tirar.

Foi neste espírito que celebraram, no dia 21 de Maio, a Festa das Bem-
aventuranças. No final da celebração receberam o texto onde estão impres-
sas e foi apelado a que façam delas o seu caminho para a Felicidade. 

TEXTO DE HOMENAgEM
ÀS MÃES

Por Padre David Barreirinhas

 “Para assinalar o Dia da Mãe deste ano 
quero entregar uma saudação especial a 
todas as mães.

Este dia recorda-nos que a nossa mãe é 
uma pessoa única, especial, um verdadeiro 
tesouro. Aquela que nos gerou e nos aco-
lheu neste mundo, que cuidou de nós com 
amor, nos acompanhou quando crescemos 
é alguém incomparável, alguém a quem es-
tamos unidos por um laço inquebrantável.

Neste dia precisamos de reconhecer 
o trabalho incansável das mães para que 
nada falte aos filhos; precisamos de estar 
mais atentos às suas dificuldades e àquilo 
que faz sofrer o seu coração; precisamos 
de escutar os seus sonhos e anseios mais 
profundos.

As mães testemunham a beleza da vida 
e do mundo. «Uma sociedade sem mães 
seria uma sociedade mais desumana e 
egoísta», lembra o Papa Francisco. Por 
isso, neste dia reforçamos o nosso desejo 
de um mundo com mais crianças felizes, 
com direito a terem mãe e pai.

As mães testemunham também a bele-
za e a simplicidade da fé. A raíz mais pro-
funda da nossa fé tem quase sempre uma 
marca maternal. Por elas recebemos os en-
sinamentos mais essenciais sobre a vida e 
a fé, envolvidos de ternura e carinho.

A todas as mães que sofrem com os 
problemas dos filhos ou as dificuldades 
das famílias envio uma mensagem de soli-
dariedade e conforto. A todas as mulheres 
que tiveram de adiar o seu casamento ou 
maternidade por causa da pandemia ende-
reçamos uma palavra de ânimo. Tenham 
um pouco mais de paciência, não desistam 
de tão belos sonhos.

«Queridas mães, obrigado por aquilo 
que sois na família e por aquilo que dais à 
Igreja e ao mundo». Que Deus vos abençoe 
e proteja e Maria, mãe de Jesus, vos auxilie 
na vossa missão”.



FESTA DA FÉ
No dia 12 de Ju-

nho, foram quatro 
as crianças que, de 
viva voz, quiseram 
manifestar a alegria 
da sua fé, renovando 
as promessas bap-
tismais assumidas 
pelos seus pais e pa-
drinhos.

Foi em ambiente 
de júbilo que se reali-
zou a Festa da Fé. 

Com a vela do Baptismo acesa, declararam que reconhecem Cristo e 
aceitam viver com Ele na Santa Igreja Católica.

MOMENTO DE AgRADECIMENTO
Ainda na cele-

bração do dia 11 de 
Junho, as crianças 
do 1.º ano enceta-
ram um momento 
de agradecimento 
ao seu amigo Je-
sus, oferecendo-lhe 
um desenho que, na 
acção de graças, foi 
colocado junto do 
altar.

Com esta dinâmi-
ca pretendeu-se in-
cutir nas crianças o

valor da missa e a sua presença assídua, porque na missa Jesus está 
connosco a agradecer a Deus Pai.

CRISMA

Em celebração interparoquial, a Freixianda acolheu, no dia 25 de Junho, 48 jovens das paróquias de Formigais (2), da 
Freixianda (20), da Ribeira do Fárrio (9) e de Rio de Couros (17).

Foi a primeira vinda do novo Bispo da diocese, D. José Ornelas, à nossa terra.
A eucaristia foi celebrada com muita alegria, tendo os crismandos proferido as leituras, o salmo e a oração dos fiéis, 

e também trouxeram ao altar, no momento da apresentação dos dons, os símbolos da água, do óleo, do pão e do vinho, 
evocando os três sacramentos da iniciação cristã.

D. José Ornelas impôs as suas mãos sobre os crismandos e, ungindo-os com o óleo do Santo Crisma, confirmou-os na 
fé e na missão, esperando agora que não se afastem do caminho percorrido e que continuem a estar presentes na vida 
da Igreja.

FESTA DA VIDA
No dia 11 de Junho, os quatro adolescen-

tes do 8.º ano entraram na igreja de velas 
acesas, em cortejo, antecedidos pela sua 
catequista que carregou a Cruz até ao altar 
para celebrarem, juntos e em comunidade, a 
Festa da Vida.

No momento do ofertório, apresentaram 
o catecismo que os ajudou a compreender 
melhor a Palavra de Deus e a descobrir a 
grandeza e a beleza do seu amor; a cruz, 
em reconhecimento do infinito amor de 
Deus por todos e em sinal da aceitação em 
querer seguir pelos seus caminhos, num 
serviço incondicional aos outros; e o pão e 
o vinho, fruto do trabalho, nomeadamente 
dos pais que lhes geraram a vida. 

No final da celebração, cada adolescente 
recebeu um crucifixo, fonte de vida nova, e 
foi-lhes pedido que sejam testemunhas do 
amor ilimitado que Deus nos oferece em seu 
Filho, Jesus Cristo.
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NOTÍCIAS DO CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO
Por Liliana Antunes

Em maio celebra-se o Dia da Mãe, sendo assim conta-
mos com a ajuda de alguns idosos para a elaboração de 
uma pequena lembrança para as mães presentes na insti-
tuição.   

No dia 18 de maio celebra-se o Dia Mundial dos Museus, 
e nesse dia os museus têm entrada gratuita, sendo assim 
aproveitamos e fomos conhecer o museu de Ourém.

No mês de junho celebra-se os santos populares, para 
assinalar essas datas foram feitas algumas decorações 
alusivas ao tema. E escolhemos o dia de São João para 
almoçar umas boas sardinhas. 

Centro de convívio
No mês de maio, as nossas segundas-feiras foram dedica-

das à construção de flores para a festa de Nossa Senhora de 
Fátima, estas flores eram para decoração do arco e do adro 
da Igreja.

Em conjunto com os idosos do lar, também no dia 18 de 
maio, foram conhecer o museu de Ourém. 

As nossas segundas-feiras de junho tiveram atividades 
mais diversas, desde a jogarmos às cartas, a trabalhos de ex-
pressão plástica, e ainda a recolha de provérbios e adivinhas. 

Se tem mais de 65 anos, e quer ocupar umas horas do seu 
tempo com diferentes atividades, esperamos por si no centro 
de convívio.

O MAR COMEÇA AquI...
Após a ocorrência de fenómenos de precipitação, o percurso das 

águas pluviais, é inicialmente feito à superfície nas áreas impermeá-
veis, como por exemplo, telhados, pátios e valetas de arruamentos, 
mas é rapidamente conduzida para os coletores instalados subterra-
neamente, através das sarjetas e sumidouros, onde flui até ser devol-
vida aos cursos naturais de água, lagos, lagoas, baías ou no mar.

As sarjetas de passeio e sumidouros são importantes dispositivos 
de entrada de fluxos de água, dado que garantem o acesso das águas 
pluviais às redes de drenagem, contudo, são frequentemente obje-
to de deposição de resíduos, quer decorrentes do arrastamento das 
águas da chuva, quer decorrentes da atividade humana, como óleos 
alimentares, garrafas, beatas, entre outros.

Compete às autarquias não só assegurar a provisão do serviço de gestão de resíduos urbanos no seu território, garan-
tindo a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros à superfície, mas também alertar e sensibilizar a po-
pulação em geral e para a comunidade escolar em particular, para as consequências, quer nos ecossistemas terrestres, 
quer nos ecossistemas marinhos, da incorreta deposição dos resíduos.

Foi neste contexto que a ABAE lançou o desafio “O mar começa aqui” a todas as autarquias e escolas do país.

Objetivos:
- Compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água 
  doce e salgada em particular;
- Educar para uma cidadania ativa incitando os jovens a passar a mensagem de que “Tudo o que cai no chão, vai parar 
  ao mar” a toda a comunidade educativa;
- Estimular a criatividade dos alunos, através do desenvolvimento de competências em áreas como a expressão plás-
  tica;
- Implementar estratégias de cooperação escolas-autarquias para a promoção da sustentabilidade.

O clube eco escola da Escola EB 2,3 da Freixianda promoveu as suas pinturas neste âmbito visando a sensibilização 
da comunidade criou as suas imagens e pintou-as junto a umas sarjetas e sumidouros de águas pluviais dentro da es-
cola.
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“Um Jardim no Céu”
por Faustino Gameiro Rodrigues

Dormindo e sonhando
Um projeto realizar
Construir um jardim no Céu
Mas ter alguém para me ajudar

Pedi à minha mãe do Céu
Se me podia ajudar
“Manda para cá as flores
Que m’encarrego de as plantar”

Pensando e repensando 
Como lhe as podia mandar…
Mandá-las através do terço
Aí é certo que vão chegar

Peguei então no terço
Comecei a rezar
E cada Avé-Maria
É uma flor que lhe vou mandar

Há roseiras com espinhos
São males dos meus pecados
Para o Céu as vou mandar
Para que sejam retirados

Vou rezar muitos terços
E pedir à minha Mãe 
Que dê as minhas flores
Àqueles que poucas têm

Para ter um jardim no Céu
Muitos terços quero rezar
Fica a minha Mãe contente
De tantas flores lhe mandar

Quando rezarem o terço
Não o reze por rezar
Mesmo aquelas que lá estão
Estão em risco de secar

Aos pés da imagem da Mãe
Muitas flores vão deixar
Se as mandassem para o Céu
Mais feliz ia ficar

Quando fecharmos os olhos
Muitas flores nos querem dar
Mas a flor mais bonita
No Céu a vamos encontrar

Terminado o jardim,
A mãe mandou-me chamar
E veio-me abrir a porta
Para eu poder entrar

Com a minha Mãe do Céu
O jardim fui visitar
Estava lá o Filho
Que me veio abraçar

As roseiras que lhe mandei
Já sem espinhos, só com flor
Foram todos retirados
Pelas mãos do meu Senhor

Vi jardins muito pequenos
E as flores a secar
Estava a Mãe contente
Feliz, alegre a cantar

Vi jardins muito pequenos
E as flores a secar
Estava a minha Mãe do Céu
Com as lágrimas a regar

Chorava a minha Mãe
Algo estava a acontecer
Perdia mais um filho
E nada podia fazer

Estando a olhar para a Mãe
Diz-me a Mãe com muito amor
Agora descansa em paz
Na presença do Senhor

Do trabalho da Mãe e meu
Agora vou descansar
Uma coisa que vos peço
Não façais a Mãe chorar

RIBEIRA DO FÁRRIO
FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Este ano, a Festa em 
Honra da Padroeira ini-
ciou-se na noite de sex-
ta-feira, dia 27 de Maio, 
momento em que a co-
munidade veio como fi-
lhos que se refugiam no 
regaço da Mãe Celeste 
procurando colo e con-
selhos e também, princi-
palmente, como cristãos

que procuram em Maria o exemplo de vida, de fé e de entrega total ao Senhor.
Por isso, nessa noite rezou-se com Maria e, como ela, procurou-se entregar todos os 

momentos da nossa vida ao Seu Filho.
No altar encontrava-se um terço iluminado que permaneceu durante os dias de festa, 

e toda a comunidade foi convidada a acender a sua vela, em ambiente de grande re-
colhimento, oração e fé. No final desta celebração Mariana, o Padre David Barreirinhas 
fez a Consagração a Nossa Senhora e ainda houve um momento de oração pela Paz na 

Ucrânia. O sábado contou com serviço de res-
taurante ao jantar e com a animação do grupo 
“Amigos da Gaita”. Os festejos no domingo ti-
veram início com a eucaristia e com a tradicio-
nal procissão pelo lugar do Fárrio.

O serviço de restaurante funcionou durante 
o dia todo, assim como a animação com insufláveis para crianças. A tarde foi 
abrilhantada com a actuação do Rancho Verde Pinho, do Carvalhal. Ainda du-
rante as tardes dos domingos do mês de Maio, e de forma a preparar a festa, 
foram feitas as Florinhas, com a recitação do terço e a pequena procissão em 
volta do altar com as ofertas para leilão.



“O Caminho Certo”
por Carlos Neves

Quando tudo fizeres na vida, 
Só e simplesmente por amor…
Acertaste no caminho
Que te conduz ao Senhor.

Quando o amor paira no ar, 
A paz começa a sorrir, 
Demos graças ao Senhor
Que ele está a interferir.

Quando a tua prioridade for
Ajudar o teu irmão, 
Estás no caminho certo
Que te dá a salvação.

Quando o perdão for para ti
Tão espontâneo como a ofensa, 
Abriste as portas do Senhor
Nota-se em ti, sua presença. 

Quando pensares sinceramente
Na tua fragilidade e ignorância,
O caminho para o céu
Fica-te mais curta a distância.

Quando encontrares em Deus
O pão que alimenta,
Estás no caminho certo 
e nada te atormenta. 

Quando a tua avidez por tudo
Deixar de fazer sentido,
Será então quando o caminho
Para o céu está garantido.

De caminhas confuso, 
Remas contra a maré…
Suplica ao Senhor, 
Que aumente a tua fé.

Quando não encontrares
A tua paz interior, 
Reflete numa prece em silêncio, 
Pede ajuda ao Senhor.

Se o teu eu, continua a ser:
Orgulho e só vaidade…
Nunca serás ninguém, 
Se não te vestires de humildade.

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
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O ti Rosa, para além desta atividade, amanhava os ter-
renos lá para os lados do Vale das Colmeias onde cultivava 
a sua horta para as necessidades da sua casa. Entretanto, 
os filhos, já crescidos, começaram a pensar no dia de ama-
nhã. O Manuel foi até Lisboa experimentar novos caminhos 
e novos empregos. Aqui conheceu a sua esposa, filha do 
ti Manuel Galdâncio e da ti Maria, naturais do Fárrio, onde 
tinham constituído família e ali viveram alguns anos. O 
Adelino foi cumprir o serviço militar e foi mobilizado para 
a guerra de Angola. O Cristóvão foi para o Brasil onde tinha 
familiares e por lá ficou. Soube que em tempos veio visitar 
o lugar que o viu nascer, e ainda os seus familiares ainda 
vivos, seus sobrinhos e partiu novamente para a terra que o 
acolheu. O Joaquim e o António foram experimentar a vida 
de emigrantes em França. A Palmira foi para as Servas de 
Nossa Senhora de Fátima, onde vive e professou. A Maria 
foi a segunda mãe dos seus irmãos, sempre em casa, aten-
ta ao necessário para a lide e ainda a que nada faltasse aos 
irmãos e ao seu pai. 

A ti Luísa morreu ainda jovem e deixou o marido viúvo e 
com saudades da sua esposa e os filhos que necessitavam 
ainda da presença da sua mãe. O ti Rosa continuou a sua 
profissão de barbeiro, principalmente nos fins de semana, 
e durante a semana trabalhava na agricultura com a ajuda 
dos filhos mais velhos. 

Na casa do ti Rosa a oração fazia parte do complemento 
da ceia. Os rapazes só podiam ir ter com as suas namora-
das após a recitação do terço em família. Bons hábitos que, 
infelizmente, ao longo dos anos, se vão perdendo, como ou-
tras boas tradições. O ti Manuel Rosa também não morreu 
com muita idade. Roído de saudades por quem já partira.

 Lembrar o ti Rosa é recordar um homem bom que mar-
cou com a sua actividade profissional a nossa aldeia, a sua 
família e todos os que o conheceram. É apenas um aponta-
mento para que esta figura permaneça na memória daque-
les que tiveram o privilégio de com ele dialogar.

“O Ti Manuel Rosa”
por Padre Manuel Janeiro

O ti Manuel Rosa nasceu, cresceu, casou, viveu e mor-
reu no lugar do Fárrio. A ideia que tenho deste homem da 
“história sem história” é que era magro de carnes, alto, ca-
beleira farta e toda branca. Com discurso fácil, analfabeto, 
homem de carácter, bom conversador, dando a sua opinião 
sobre coisas que iam acontecendo no seu lugar e deixando 
um conselho para aqueles que defendiam a possibilidade 
do ser humano, a seu tempo, viajar até à lua e a outros pla-
netas: o ti Rosa era visceralmente contra essa hipótese, 
afirmando:

- Deus criou o mundo, criou o homem e, segundo a Escri-
tura, deu-lhe a missão de continuar a obra que Ele criou.

O ti Rosa casou com a ti Luísa, filha do ti Agostinho “o 
ti Chícharo”, como muitos o conheciam. Construiu a sua 
casa, na Rua Principal do lugar do Fárrio. Ali nasceram os 
seus filhos: o Manuel, o Joaquim, o António, o Adelino, o 
Cristóvão, a Maria, a Palmira e a Celeste. Casa humilde, 
de um só piso, onde sempre viveu a sua filha Maria até à 
morte. Dentro do espaço envolvente da sua casa, o ti Rosa 
tinha a barbearia que aos sábados se enchia de fregueses, 
como já referi. Naquele local as pessoas emitiam as suas 
opiniões, davam os seus palpites, “cochichava-se” sobre os 
namoricos e sabia-se dos negócios bem ou mal sucedidos 
e ainda das pessoas que estavam doentes e de outras que 
tinham sido hospitalizadas na cidade de Coimbra. Apesar 
de ninguém ter rádio na aldeia, ali na barbearia sabiam-se 
todas as notícias do lugarejo, de outros lugares e até da 
Freguesia da Freixianda. 

Lembro-me bem que naquela barbearia eu perdi os meus 
lindos caracóis louros que, num dia de sábado, o meu avô 
Janeiro mandou cortar. Em casa, com a cabeça mais ali-
viada, o meu pai pediu às minhas manas, mais velhas, que 
fossem à barbearia recolher do chão os lindos caracóis que 
foram cortados, vagarosamente, da minha cabeça. Durante 
alguns anos por lá ficaram numa gaveta da mesa da sala 
ou em outro local bem guardados. 



No dia 25 de junho assinalou-se o dia de sensibilização para a Escolio-
se. Esta é uma patologia que atinge 2% a 4% da população e manifesta-se 
logo na adolescência. 

A Escoliose é uma doença caracterizada por uma inclinação lateral da 
coluna dorsal (torsão da coluna), com rotação das vértebras. É muito importante a 
deteção precoce desta patologia através de alguns sinais como: ombros desalinhados, 
desvio da coluna e assimetria dos flancos.  

As principais causas desta doença, cerca de 80%, são de origem idiopática, no en-
tanto existem causas como degenerativas, neuromusculares, congénitas e alterações 
do tecido conjuntivo, entre outras. 

No caso da escoliose idiopática, ainda existem muitas dúvidas acerca da sua ori-
gem, no entanto é de salientar uma grande componente genética, bem como o sexo 
feminino, sendo o mais propenso a desenvolver esta patologia. É de extrema impor-
tância salientar que na adolescência, ao contrário do que se pensa, a deformidade da coluna não é causada pelo peso 
das mochilas, por quedas, actividade desportiva mais intensa e com carga, bem como más posturas. Contudo, tudo isto 
poderá contribuir para um agravamento desta deformidade. 

No caso da escoliose degenerativa, esta surge sobretudo após os 50 anos, em pessoas sem alterações prévias. Ha-
bitualmente são causa de dor lombar e associam-se a quadros neurológicos, como dor ciática e dificuldade de marcha 
por compressão dos nervos. Sendo a escoliose a principal deformidade da coluna das crianças e jovens a partir dos 10 
anos, é importante que os pais estejam atentos para as alterações e sobretudo para os sinais já descritos anteriormente 
(coluna em “S”, ombros proeminentes, assimetria de flancos). Não provoca dor, no entanto pode ter um grande impacto 
na auto-estima e consequente impacto na saúde mental. Relativamente ao tratamento, nos casos menos graves é reco-
mendado exercício físico, uso de colete de correcção na fase de maior crescimento, e nos casos mais graves a cirurgia. 

A escoliose não pode ser corrigida, contudo adoptar boas posturas, ao carregar pesos distribui-los uniformemente, se 
passar muito tempo sentado manter a coluna alinhada, podem contribuir para o retardar do agravamento desta deformidade.
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Escoliose

u No dia 28 de abril, faleceu Tiago Perei-
ra da Silva, de 33 anos, do lugar do Arneiro de 
Baixo;
u No dia 05 de maio, faleceu Fernando Pe-

reira da Silva Júnior, (taxista Fernando Caço-
te), de 89 anos, da Aldeia de Santa Teresa; 
u No dia 12 de maio, faleceu Maria dos An-

jos Marques Gonçalves, de 81 anos, do lugar da 
Lagoa do Grou;
u No dia 16 de junho, faleceu Maria de Frei-

tas Marques Pedrosa, de 72 anos, do lugar do 
Vale do Carro;
u No dia 23 de junho, faleceu Manuel Ro-

drigues, de 93 anos, do Lugar de São Jorge;
u No dia 26 de junho, faleceu Maria Rosa 

Marques da Palma, de 83 anos, de São Jorge, 
mas a residir em Lisboa.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u No dia 16 de maio, faleceu Maria de Jesus 
Costa, de 77 anos, do lugar do Porto Velho.

Joaquim Pereira Mendes
N. 20.07.1949 – F. 20.04.2022

Do lugar da Mata do Fárrio, casado 
com Rosalina Rosa Lourenço, pai de três 
filhos e avô de 3 netos. 

“Saudade tem rosto, nome e sobreno-
me. Saudade tem cheiro, tem gosto. Sau-
dade é a vontade que não passa. É a au-
sência que incomoda. Saudade é a prova 
de que tudo valeu a pena.”

Lu Oliveira

FORMIGAIS

RIBEIRA DO FÁRRIO

Maria Emília
N. 31.03.1930 – F. 

18.05.2022

Do lugar de Figueiri-
nhas, viúva de José de Oli-
veira e Sousa. 

A família agradece a to-
dos os que estiveram pre-
sentes na sua despedida e 
aos que, de alguma forma, 
manifestaram o seu pesar 
neste momento de dor.

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

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã

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 projeto BUPI permite identificar, mapear, entender e valorizar o território 
português, de forma simples e gratuita. Teve o seu início, no Concelho de Ou-
rém, a 5 de julho de 2021, com a instalação de balcões no Centros Municipal 
de Exposições e tem uma duração prevista de dois anos. Período no qual o 
Município de Ourém pretender 
aumentar significativamente o 

número de registos no BUPI. O serviço foi agora alargado com a abertura de 
mais 4 balcões: Fátima, Olival, Caxarias e Freixianda.

De salientar que este registo é de extrema importância para a identifica-
ção e georreferenciação dos prédios rústicos. 

Para poder vender ou comprar um terreno, este tem que estar, obrigato-
riamente, registado na Conservatória do Registo Predial, com a inscrição 
e localização da propriedade no BUPI, poderá dirigir-se à Conservatória e 
efetuar o registo de forma gratuita.

Os documentos obrigatórios apresentar, para efetuar a identificação são: 
l RGG – Representação gráfica georreferenciada (nos municípios com 
    cadastro simplificado) ou CGP – Configuração geométrica predial (nos municípios com cadastro predial);
l Cartão de cidadão ou bilhete de identidade;
l Número de contribuinte. 
l Documentos com os quais pretenda comprovar o seu direito:

¡ Certidão da escritura notarial de compra e venda ou documento particular autenticado; ou
¡ Certidão da escritura notarial de habilitação de herdeiros ou procedimento simplificado de habilitação de herdei-
   ros; ou
¡ Certidão da escritura notarial de partilha por óbito ou por divórcio; ou
¡ Decisão judicial.

Em caso de não dispor de documento comprovativo de titularidade: 
l Formulário preenchido;
l Declarações prestadas por três declarantes, com assinaturas reconhecidas presencialmente, salvo se forem feitas 
   perante o funcionário do serviço de registo no momento do pedido, que confirmem as declarações do interessado;
l Outros documentos que se considerem necessários para a verificação dos pressupostos do pedido.

Sempre que possível, deverá também ser entregue o levantamento GPS dos limites da sua propriedade.

As escamisadas obedeciam à lei da permuta: hoje vens tu à minha, que 
amanhã vou eu à tua. À noite, depois da ceia, os vizinhos vinham chegando 
e, sentados na eira, à volta do monte de maçarocas, cada um com o seu ja-
gunço na mão, dava-se início à tarefa. A certa altura, chegavam os mantéus, 
envoltos em mantas de retalhos ou em cobertores velhos. Apenas com o 
nariz de fora e disfarçando a voz, para não serem reconhecidos, iam sentar-
se junto à cachopa do seu agrado, achegando-se a ela o mais que podiam, 
entre segredinhos e dichotes.

Quando uma mão escapava de debaixo da manta e, com a cumplicidade 
do monte de camisas que se ia formando entre ambos, se atrevia a explora-
ções mais palpáveis, havia sempre quem alertasse:

- Ai Celeste, se não te precatas, ainda o jagunço te morde!
O rancho gargalhava cheio de segundas intenções, enquanto a cacho-

pada, sisuda, assistia a tudo como se de chinês se tratasse. A visada, essa, sorria para o lado, afogueada, a fingir que não 
era nada com ela.

Não me alembro da obrigação de, aquela a quem saía, por sorte, uma maçaroca de milho encarnado, ter de dar a volta 
ao rancho, a beijocar toda a gente. Havia que salvaguardar a moral e os bons costumes, pelo menos nas aparências. É 
que o padre Benevenuto não era para brincadeiras.
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As escamisadas
Por José Eufrázio

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


