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o regresso das festas de verão

agrUPaMeNto de esCUteIros
da rIBeIra do fÁrrIo 

aCaNaC 2022

CaMPo de tÉNIs
teM PIso Novo



As redes sociais têm assumido um papel fundamental na sociedade. Em 
tempo real, chegam-nos informações, notícias, acontecimentos vindos de 
uma qualquer parte do mundo.

Se, por um lado, a internet veio aproximar as pessoas, por outro, e já sem 
ser novidade para ninguém, tornou-se num perigoso veículo de ódio gratuito.

Há determinados assuntos ou fotos ou acontecimentos que se publicam 
para ganhar um gosto, um elogio, para partilhar de forma inocente a sua ale-
gria e satisfação, para partilhar saberes e informações.  Outros há que são 
publicados meticulosamente para incitarem ao ódio. E é sobre estes que é 
merecido gastarmos um pouco do nosso tempo para reflexão.

De forma diária e sistemática, há gente que vive do comentário mordaz. 
Porque se satisfaz a recolher gostos e a ver o seu ego a ser partilhado entre 
aqueles que, solidários no ódio, se identificam e pensam que, juntos, são mais 
fortes.

Mas só o são atrás de um ecrã porque, na realidade, não passam de pessoas frustradas com a própria vida. E de forma 
diária e sistemática, como se faz questão de repetir, procuram nas caixas de comentários ou nas publicações que fazem, 
despejar a sua infelicidade através de um conjunto de palavras ofensivas, grosseiras, violentas. 

Muitas destas pessoas conhecemo-las nós bem. E até nos surpreendem, pois fora do ecrã não as reconhecemos tão 
preconceituosas e agressivas. Talvez nos maravilhem pela inteligência que esboçam nos seus perfis. Na verdade, sabem 
que quem os lê, infelizmente, sofre de iliteracia. Junta as letras, profere as palavras, mas não as interpreta nem as sub-
mete a espírito crítico. Segue apenas o seu pastor, que fica orgulhoso do seu feito.

Do alto da sua sabedoria, qualquer um poderá usar da palavra, claro. Mas que o faça com plena consciência da sua 
liberdade, que se fundamenta em respeito. Então mas não podemos criticar? Podemos pois. Mas façamo-lo de forma 
sábia, fundamentada, construtiva e não destrutiva, maldizente, malquerente. 
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QUANDO OS MALMEQUERES DESABROCHAM
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FLORISTA
ROSA D’OURO

FLORES E PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS
ARRANJOS FLORAIS PARA CASAMENTOS, IGREJAS,

RAMOS DE NOIVA, PALMAS, COROAS...

RUA PRINCIPAL, 30  - 2435-285 FREIXIANDA
TELef. 249 550 094 - TLM. 938 377 830

CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS
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Intervenção no Campo de ténIs do
parque de Lazer de FreIxIanda ConCLuída!

Após protocolo celebrado entre o Município de Ourém e a União 
das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e confor-
me noticiado no Ribeira Verde de janeiro/fevereiro deste ano, foi final-
mente possível reparar o piso do campo de ténis. A obra ficou conclu-
ída no mês de agosto e está agora disponível para os adeptos desta 
modalidade praticarem e usufruírem do espaço.

do FoGo À CInza
resCaLdos

Marcava o relógio 16h37, quando se avistou 
uma ténue coluna de fumo vinda dos pinhais da 
Cumeada. 

Os meios accionaram-se de imediato, mas a 
prontidão não foi suficiente para fazer frente ao in-
ferno que este aparentemente inofensivo primeiro 
alerta gerou. Nestas horas iniciais, as chamas, to-
cadas a vento, percorreram cerca de 10km e, não 
contentes apenas com o alimento do pinho e euca-
lipto, irromperam pelos quintais, saciando-se com 
as hortas e toda a vegetação envolvente.

Neste cenário, que já na primeira tarde e noite 
se adivinhava dantesco, as habitações estiveram à 
mercê do perigo e alguns barracões e animais su-
cumbiram às chamas. 

Seguiram-se dias difíceis, ditados pela onda de calor e pela persistência do tempo quente e ventoso que foram mote 
para várias ignições consecutivas. Dias mais tarde, uma casa de primeira habitação viria a ser consumida pelas chamas 
sem dó nem piedade.

Mobilizadas várias corporações de bombeiros e meios aéreos, chegaram a estar no teatro das operações perto de 700 
operacionais, num incêndio sem memória que alastrou a concelhos vizinhos e lavrou desalmado. A população foi incan-
sável e, em bastantes situações, foi fundamental para salvaguardar os bens, pois por muitos bombeiros que estivessem 
no terreno auxiliados por viaturas, era impossível cada casa, e foram tantas, ser protegida por este meio de socorro. 

Durante quase uma semana, o estacionamento do Edifício Sede da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do 
Fárrio e Formigais acolheu o comando da Protecção Civil e o salão de festas da Paróquia da Freixianda funcionou como 
refeitório. O Centro de Saúde contou com uma equipa médica permanente e o pavilhão gimnodesportivo albergou por 
algumas horas várias pessoas que foram evacuadas das aldeias e das instituições. 

Ainda que alguns bombeiros tivessem acusado sinais de exaustão e alguns civis apresentado queimaduras, felizmen-
te não há registo de vítimas mortais. Mas as perdas materiais são avultadas e há quem tenha visto ser reduzido a cinzas 
o trabalho de uma vida.

No rescaldo de tantos dias aflitivos, é importante fazer uma retrospectiva de um tempo que se diz ser o pior dos últi-
mos 42 anos no que toca a risco de incêndio, como este Verão o foi.

A severidade das condições meteorológicas, o registo de temperaturas altíssimas durante dias e noites, a vegetação 
(ou densa vegetação) muito seca, a mão criminosa, estiveram na origem de uma terra em chamas. E o que foi feito antes, 
durante e depois deste tormento?

Na sequência do flagelo, algumas semanas depois, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 
Tejo disponibilizou um formulário “Declaração de prejuízos” para efeitos de recolha e levantamento dos dados relativos 
aos prejuízos agrícolas. Seguiu-se um outro para prejuízos com animais. O Município de Ourém, face à habitação ardida, 
assumiu a sua reconstrução e vários civis organizaram-se numa contagiante onda de solidariedade.

A Junta de Freguesia também disponibilizou meios humanos e de transporte para auxiliar a limpeza dos escombros. 
E, entretanto, é hora de prevenir o próximo Verão, quando sabemos que o aquecimento global está a provocar cada vez 
mais alterações climáticas e, por isso, ondas de calor virão.

Durante os incêndios, proibiram-se festas, romarias, actividades culturais, recreativas e desportivas após decreto do 
Governo para situação de contingência, reconhecendo a necessidade urgente de adoptar medidas que minimizassem o 
contexto vivido. Accionaram-se os meios possíveis e disponíveis, ainda que a sua gestão possa gerar dúvidas. A Protec-
ção Civil centra a sua actuação nas pessoas e no património mas é difícil não deixar que hectares ardam. 

E antes dos incêndios? O que foi feito? Haverá resposta? 
O que há são regras e medidas que necessitam urgentemente de sair do papel. 
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Relojoeiro
Ouro e Prata

Ourivesaria Tomé
de: Fernando Tomé

TELEF. 249 550 318
AGORA NO LARGO DA FEIRA

FREIXIANDA

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

 

aGrupamento 1263 da rIbeIra do FárrIo partICIpa no aCanaC
O ACANAC é organizado pelo Corpo Nacional de Es-

cutas (CNE), em parceria com a Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova e decorre no Campo Nacional de Ativi-
dades Escutistas, uma área de 79 hectares, no Monte 
Trigo, de cinco em cinco anos.

Nesta área, que equivale a 79 campos de futebol, fo-
ram acolhidos 18.500 escuteiros de todas as regiões de 
Portugal e de vários países para, durante uma semana, 
partilharem experiências, aprendizagens e atividades na 
comunidade.

Nesta 24ª edição do ACANAC, que assinala os 100 
anos do CNE, houve dois outros locais de acampamento:

nas margens da Barragem Marechal Carmona, em Idanha-a-Nova, e junto à Barra-
gem da Toulica, na Zebreira. “Construtores do amanhã” foi o mote que congregou 
esta grande família de 1 a 7 de agosto. A abertura do maior acampamento em Por-
tugal contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
que agradeceu aos Escuteiros o serviço que prestam ao país na “formação de cons-
trutores de Portugal”.

Os 18.500 escuteiros construíram o seu 
alojamento para estes dias, cozinharam, 
limparam e mantiveram as instalações, 
participaram em inúmeras atividades pro-
postas pela equipa de organização, que 
passaram por caminhadas, jogos, ateliers, 
tudo isto visando potenciar o seu cresci-
mento em todos os aspetos do seu desen-
volvimento individual: físico, afetivo, de 
carácter, espiritual, intelectual e social.

Foram também criadas, especifica-
mente para o encontro, infraestruturas 
próprias para garantir o sucesso da atividade como é exemplo uma central própria 
de recolha, separação e triagem do lixo, bem como água garantida por captação 
própria e dois reservatórios de 400 e 350 mil litros.

No acampamento não faltou também um hospital central de campo, acompa-
nhado por quatro enfermarias, um Campo Náutico, um Campo Aventura, dois su-
permercados com 1.000 m2 cada, dois refeitórios com capacidade para 60.000
refeições e 
seis bares.

Os escutei-
ros realizaram 
ainda durante 

este encontro vários serviços fora do acampamen-
to, tais como: limpeza de espaços e recolha de 
lixo, pinturas, atividades de animação com idosos 
e crianças e ainda pequenas restruturações em al-
guns locais. Pintaram muros, fontes e bebedouros e 
edifícios escolares.

Do nosso agrupamento participaram 3 chefes de 
secção, 5 caminheiros, 4 pioneiros e 3 exploradores.



CamInhos de ourém – FárrIo, 18 de setembro
Os Caminhos D’Ourém são um 

projeto que visa a promoção da 
Atividade Física junto da popula-
ção Ouriense, enquanto elemento 
promotor de Saúde e Bem-Estar, 
através da organização de ativi-
dades regulares e não competiti-
vas de percursos de caminhada.

Pretende o Município de Ou-
rém, enquanto entidade coorde-
nadora deste projeto, incentivar, 
motivar e apoiar a comunidade 
local, com o apoio dos diversos 
parceiros para a realização de
atividades de caminhada, nas freguesias do concelho.

Com a realização desta iniciativa, pretende-se sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da 
atividade física, para uma efetiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação, para uma 
comunidade mais ativa, com melhor qualidade de vida e mais feliz.

O projeto Caminhos D’ Ourém realiza-se no Concelho de Ourém e assume-se de caracter lúdico, sem vertente compe-
titiva. Os participantes do programa deverão ser conhecedores das normas, uma vez que a participação no evento é livre 
e de espontânea vontade.

Na nossa Freguesia esta atividade terá lugar no dia 18 de setembro, na área da Ribeira do Fárrio, com um percurso de 
cerca de 8,5km, com início às 9h00, no edifício da Junta, no Fárrio.

Para participar basta fazer a inscrição através do site da câmara: 
https://servicos.ourem.pt/caminhos_ourem/index.php?r=inscricoes_caminhos&fbclid=IwAR1ZJN3j5Ws6o1czvXCnt

m2pSWd6H-6tUtgoc_U4ehdK1I2Atr_w3PUkYcc ou na Junta de Freguesia.
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vote no proJeto samp “museu na aLdeIa”
prémIo esCoLha do pÚbLICo

Uma obra de Museu ficou em exposição no Mercado do Peixe, e foi o 
isco perfeito para atrair a comunidade!

Nesta aventura que foi unir Museus e Comunidades surgiram muitos 
momentos especiais e situações inusitadas. 

Uma delas foi levar a escultura “O Milagre de São Martinho”, da autoria 
do Mestre José Aurélio, dos Museus d'Óbidos (Município de Óbidos), até 
ao Mercado do Peixe da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do 
Fárrio e Formigais (Município de Ourém).

A história alusiva ao Milagre de São Martinho inspirou os participan-
tes desta comunidade a utilizarem recursos rurais e recriar, de forma ar-
tística, algo que nos é comum a todos: o Sol! A obra “O Sol da União é 
Para Todos” é feita com camisas e grãos de milho cultivados na região. 

Vote no Projeto Museu na Aldeia! 

Faça destas comunidades criativas a Escolha do Público Europeu:
• Entre no site Europa Nostra (https://vote.europanostra.org/);
• Vote nos 3 projetos que mais gostar, por ordem de preferência;
• Valide a votação no seu e-mail (caso contrário o voto não é
  contabilizado).

O voto de cada um de vós é essencial para alcançarmos este prémio. 
Muito obrigada por todo o apoio!

O projeto Museu na Aldeia é cofinanciado pelo PO ISE – Portugal 2020, 
através da Iniciativa Portugal Inovação Social, e tem como Investidor Social a Câmara Municipal de Leiria, juntando ainda 
a Rede Cultura como parceira que reúne Museus, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Associações e Instituições 
dos 26 Municípios em rede. Conta, ainda, com o apoio do Politécnico de Leiria, União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes, entre tantos outros que se vêm juntando a esta criativa e inovadora iniciativa.



Levantadas as restrições impostas pela pandemia, que impediram 
a Família Marques de reunir nos anos de 2020 e 2021, foi com enorme 
alegria que, dos 108 elementos, com origem no matrimónio de Alfredo 
Marques e de Maria da Conceição (Maria da Silva, de seu nome oficial), 
celebrado a 16 de Janeiro de 1937, e que foram da Mata do Fárrio, se 
juntaram 82, para viver um dia de convívio, de partilha e de memória.

O programa teve início com a participação na Eucaristia, a que pre-
sidiu Sua Excia, Reverendíssima, o Senhor D. Rui Manuel Sousa Valério, 
Bispo das Forças Armadas e Segurança, natural da vizinha freguesia 
de Urqueira.

Antes da Eucaristia, um membro da Família pediu autorização para proferir algumas palavras relacionadas com o 
evento, lembrando que o mesmo ocorria no ano em que se contavam 25 anos sobre a morte de seu Pai, nosso Pai e vosso 
Avô e Bisavô.

Referiu que, não sendo muitos a participar na Eucaristia, por ser dema-
siado cedo para quem se deslocava de Caminha, do Porto, de Leiria, de Lis-
boa e do Algarve, o número aumentaria ao longo do dia. Mesmo não estan-
do todos, disse, estavam unidos aos que vinham a caminho e aos que, por 
razões diversas, não iriam poder estar presentes. Estavam também unidos 
aos que os antecederam, àqueles a quem deviam a vida e os valores que 
os estruturaram como pessoas para serem o que eram: pessoas honradas, 
honestas, trabalhadoras e interventivas na sociedade.

Porque a pandemia impôs um distanciamento familiar e afectivo, que du-
rou 2 anos e a todos empobreceu, importa viver este 3º Encontro / Memória 
com redobrada alegria, por estarem de novo juntos a celebrar e a viver a vida 
e a família alargada que eram.

Continuando, disse que a pandemia não tinha levado nenhum dos seus. 
Pelo contrário, desde 2019, a Família Marques acolheu, com alegria e espe-
rança, a constituição de mais 3 famílias e o nascimento de mais 3 bisnetos 
e 2 trinetos. Importa, pois, dar graças a Deus pela vida que continua a con-
ceder. Lembrou que, entre os muitos que eram, há sempre quem não aprecie 
este tipo de encontro, que considere que não se justifica o trabalho de uns 
tantos. É normal que pensemos diferente. Por mim e, comigo, muitos ou-
tros, consideramos este tipo de eventos um alto momento de Família.

Sabemos que não somos famílias exemplares, que há arrelias e desen-
tendimentos. Mas os desentendimentos são tão normais quanto é a vida do dia a dia. Os desentendimentos são oportu-
nidades de esclarecimento, para que, com calma e serenidade, se busque a verdade que ultrapassa cada um dos conten-
dores. Todos sabemos que, sobre o mesmo assunto, há sempre três verdades: a minha verdade, isto é, o modo como eu 
vejo as coisas, a verdade do outro, isto é, a leitura que o outro faz dos acontecimentos, e, por fim, a verdadeira verdade. 
Mas para descobrir e aceitar a verdade autêntica, precisamos de descer do nosso 
cavalo, isto é, de ter a humildade de parar para pensar, para reflectir, criando condi-
ções interiores para perdoar e para aceitar o perdão do outro.

Este Encontro / Memória traz à nossa presença um mundo de recordações, de vi-
vências, de graças, de encantos, de descobertas. Um mundo que, nos seus cambian-
tes, se cruzou com Pais e filhos, que criou a fraternidade dos irmãos, que acolheu e 
mimou os netos, que estreitou primos e que se prolonga nos bisnetos e trinetos, re-
bentos de ramos de uma mesma árvore frondosa, de raízes bem fundas e abundante 
em frutos de vida, de saberes, de partilha e de comunhão. Este Encontro / Memória 
tem mais sentido e será mais festa quando o espírito de Família, se traduz e espelha 
em gestos concretos de colaboração. Quando cada um coloca as suas capacidades 
ao serviço da organização. Ter espírito de família é sair de si próprio, é ser actor, é 
dar-se. É contribuir, tão simplesmente, com aquilo que está ao seu alcance. A festa 
é de todos, para todos e conta com todos, cada um a seu jeito e modo. A medida da 
minha colaboração corresponderá à generosidade do meu coração, ao fervilhar do 
sangue quente da família que me corre nas veias. Ser família é saber dar as mãos e 
construir. Tudo por gosto, sem imposição. Somos Família! Somos festa!

Finalizou, desejando a todos um bom dia, a começar pela Eucaristia de acção de graças por todas as intenções que se 
encontravam no Guião Litúrgico e por outras ditadas pelo coração de cada um. Por fim agradeceu a presença do Senhor 
D. Rui Valério. Na homilia o celebrante reflectiu sobre a esperança à luz da Transfiguração do Senhor, lembrando que 
também a família contem em si uma semente de esperança, que se traduz em novas vidas, em novos filhos para a Igreja 
e para Cristo, em novos interventores na sociedade.

(continua na pág. seguinte)
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por Manuel Marques
maIs um enContro de FamíLIa…



Aqui ficam as festas e encontros que se realizaram na nossa União das Freguesias: 

De destacar que o programa OLHÁ FESTA promovido pela SIC esteve presente na Festa do Emigrante a 11 de Agosto, 
tendo feito um directo nesse dia e emitido uma reportagem sobre algumas tradições associadas ao concelho e à união 
das freguesias no dia seguinte.

A família é esperança, é futuro, é transfiguração, é coluna, é suporte, é 
porto de abrigo. As duas leituras, o salmo responsorial, a oração universal e 
a oração pelas famílias foram assumidas pelos familiares das 3 gerações e 
os cânticos foram suportados por todos os participantes.

Após a Eucaristia, o grupo rumou 
ao cemitério, onde houve lugar a um 
momento de silêncio, seguido de uma 
pequena oração pelos Pais, Avós e Bi-
savós. Rezou-se, também, por todos 
quantos lá estavam sepultados.

Entretanto fomo-nos encaminhan-
do para o Parque de Merendas do Ca-
sal dos Bernardos, cujas mesas tinham
sido devidamente preparadas, na parte da manhã. Aí nos esperava uma tela com as 
fotos de todos os membros da família Marques, que foi apreciada e comentada por 
todos.

Seguiu-se o almoço, conforme ementa, entradas com petiscos regionais varia-
dos, presunto, grelhados, saladas, fruta, doces, café e digestivos. Foi uma tarde onde 
se abriram as almas e os corações, com espaço, tempo e lugar para o diálogo, a par-

tilha, o passar de mesa em mesa, andar com crianças ao colo, de juras e de promessas de futuros encontros específicos. 
Expuseram-se sonhos, ambições, recordaram-se passeios, falou-se de política, de empresas, de negócios, de futuro. Foi 
bonito! Com o decorrer do tempo, foi acontecendo a inevitável despedida, ora de um, ora de outro – estávamos todos em 
caminho – com o registo de que o próximo Encontro / Memória da Família Marques será no dia 12 de Agosto de 2023. 
Adeus! Até breve!

Aproveitamos para agradecer às Entidades e pessoas que, de modos diversos, mas em disponibilidade total, con-
tribuíram para a organização e realização desta festa da Família Marques. Um obrigado, também, ao P. David, que, não 
podendo ter estado presente, criou as condições para a Eucaristia.

RIBEIRA VERDE
Página 7

oLhá Festa
Após terem sido proibidas ou canceladas durante qua-

se dois anos, as Festas de Verão em 2022 foram um ver-
dadeiro sucesso.

A Festa da Vila foi o mote para garantir a diversão nos 
dois meses seguintes, pois a afluência fazia adivinhar que 
o povo estava faminto de encontro e de celebração.

Durante os meses de Julho e Agosto, realizaram-se os 
tradicionais festejos nas aldeias em honra dos padroei-
ros, congregando no mesmo espaço famílias, amigos e 
gente que ali acorreu para simplesmente conviver.

As associações voltaram a comemorar os seus ani-
versários e até houve novidades num tão já preenchido 
calendário.

Em todos os festejos foi notável o empenho daqueles 
que os organizaram, mas também a força que ganharam 
após tempos de interregno. 

Para além de serem fonte de animação para quem cá 
vive o ano todo, as festas e as romarias acabam por ser 
palco para os emigrantes matarem as saudades. Todos 
bebem uns copos e os restaurantes com cheirinho a fran-
go assado, borrego, catrepe ou chanfana fazem encher o 
arraial.

Os bailaricos estão garantidos com artistas conheci-
dos do público, sejam eles filhos da terra ou cantores de 
renome, como foi o caso do José Malhoa que, este ano, foi 
cabeça de cartaz da Festa do Emigrante.

Julho
. 1, 2 e 3 – S. Pedro – Avanteira
. 22, 23, 24 – 45º Aniversário do Gruder – Fárrio
. 29 – Santa Marta, Arneiro (com festejo a 31)

Agosto
. 5 – Festa da Cerveja – Gruder, Fárrio
. 6 e 7 – S. Vicente – Formigais
. 6 e 7 – Santa Ana – Ramalheira
. 13 e 14 – 46º aniversário do Rancho Folclórico “Lírios do Nabão” – S. Jorge
. 14 e 15 – Nossa Senhora da Assunção – Cumeada
. 15 – Festa das Alminhas da Ladeira do Fárrio
. 19 – Comemoração do aniversário das alminhas dedicadas a S. José – Vale da Meda
. 20 e 21 – Nossa Senhora do Amparo – Charneca
. 26, 27, 28 – Sagrado Coração de Jesus – Freixianda
. 27 – Encontro Motard Solidário – Motoclube Toda a Roda
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Karate na FreIxIanda
A Associação Desportiva “Os Raposinhos”, sediada no concelho de Ourém, 

vai nesta época desportiva 2022/2023 dinamizar a atividade de Karate na Frei-
xianda. 

O KARATE é uma arte marcial, e por isso a sua metodologia de treino é ade-
quada a todas as faixas etárias. Esta é uma modalidade que promove o bem-
estar físico e emocional. Melhora as capacidades físicas, como a força, a ve-
locidade, a flexibilidade, a coordenação. Promove também a igualdade social, 
onde cada praticante deverá melhorar-se a si mesmo enquanto desportista e 
enquanto ser humano através das 5 máximas do karate (i) caráter; (ii) sincerida-
de; (iii) esforço; (iv) etiqueta; (v) auto-controlo.

As aulas de Karaté na Freixianda começam em Outubro, com duas turmas 
diferentes, uma dos 3 aos 7 anos de idade e outra para crianças e jovens acima 
dos 8 anos de idade. Estas aulas irão decorrer na antiga sede do Grupo Despor-
tivo da Freixianda.

Estas aulas irão estar asseguradas pelo Diretor Técnico da Associação Pe-
dro Raposo e pelo seu treinador adjunto Gonçalo Lopes.

NOTÍCIAS DO GRUDER

FutsaL
Terminando a época festiva e com a chegada de Setembro damos início à 

época desportiva 2022/2023. 
Esta época a formação do Gruder contará com equipas de Traquinas e Pe-

tizes, Benjamins, Infantis e Iniciados. O nosso Clube participará novamente no 
campeonato distrital de futsal Sénior Masculino. 

Convidamos todos a vestirem a camisola amarela, colocarem o cachecol do 
Gruder ao pescoço e apoiarem as nossas equipas nos jogos que se realizarão no 
Pavilhão Gimnodesportivo da Freixianda. 

Agradecemos a todos pela participação nas nossas atividades e deixamos 
já o convite para a festa de Halloween que realizaremos no salão do Fárrio na 
noite de 31 de Outubro. 

Sigam-nos no Facebook e no Instagram e estejam atentos às nossas redes 
sociais. Brevemente traremos muitas surpresas e novidades.

As últimas semanas foram dias de grande festa e convívio para o nosso clube. 
Dia 3 de julho voltamos a realizar o já tradicional passeio de Bicicletas que contou com a parti-

cipação de cerca de 30 ciclistas que se juntaram para conviver e exercitar o corpo e a mente. Parti-
mos da nossa sede na antiga escola da Reca e seguimos pelas ruas da nossa freguesia passando 
por estradas menos comuns no nosso dia-a-dia e apreciando o bom que a natureza da nossa terra 
tem para nos dar. Mas as nossas atividades não ficaram por aqui, também os dias 22, 23 e 24 de 

Julho foram marcados por momentos de convívio e muita animação. Após 2 anos de pandemia, e durante os quais não 
eram permitidos festejos, conseguimos voltar a festejar o nosso aniversário. Foram 3 dias de grande festa e animação 
com serviço de restaurante e take away, muita música e, como já é habitual, no nosso 45º aniversário não podia faltar o 
tradicional jogo solteiros vs casados, de onde saíram vencedores os casados.

E como não podia deixar de ser, a tão aguardada festa da cerveja também esteve de volta. Pela XVIII vez a cerveja foi 
capitã de equipa e todos foram convocados para fazer a festa na noite de 5 de agosto, uma noite que juntou centenas de 
pessoas e onde não faltou música, animação e cerveja.
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Centro de ConvívIo
Com o encerramento da ginástica, o cen-

tro de convívio passou a ter apenas dois dias 
de atividade por semana.

Tivemos a presença de uma convidada, 
que trouxe material para a construção de pul-
seiras, que foi um sucesso. 

As atividades foram divididas entre jogar 
às cartas e costura. Eu aprendi o primeiro pas-
so para fazer tricô, houve até quem tentasse 
fazer ponto cruz, mas desistiu. Jogámos ao 
jogo do stop e construímos sapos com folhas 
de papel.   

E assim vamos aprendendo e ensinando.

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

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

notíCIas do Centro soCIaL da rIbeIra do FárrIo
Por Liliana Antunes

dIa dos avÓs
No mês de julho, a dia 26, celebra-se o dia dos avós e, para assinalar esse 

dia, veio cantar e tocar connosco um dueto de músicos. Foi uma tarde ao ar 
livre bem passada, pois os idosos sabiam as músicas e tinham instrumentos 
que podiam tocar para as acompanhar. Para que o dia pudesse ser mais tar-
de recordado, elaborámos, em conjunto com os seniores do centro de conví-
vio, uma pequena lembrança. 

Diariamente também são levadas a cabo várias atividades para estimular 
a motricidade fina e a cognitiva dos utentes. 

CreChe
No âmbito do PRR, o Centro Social da Ribeira do Fárrio viu aprovada a sua candidatura para a dinamização de uma 

nova resposta social, CRECHE, com capacidade para acolher 30 crianças entre os 3 meses e os 3 anos de idade, respon-
dendo assim às necessidades na área da infância sentidas nesta zona e, em simultâneo, à criação de novos postos de 
trabalho. Prevê-se que as obras para a dinamização desta resposta arranquem já no próximo mês.
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Junta de FreGuesIa
O Executivo da Junta de Freguesia tem, desde o dia 28 de julho, um novo 

Membro depois de um dos vogais ter apresentado a sua demissão. 
O Executivo é agora composto por:
Presidente: Paulo Luís Marques Nunes, das Parcerias
Secretária: Ana Rita Pereira Costa Bento, do Fárrio
Tesoureiro: João Pedro de Jesus Ferreira, da Botelha

O lugar deixado vago na Assembleia, após esta mudança, foi ocupado 
pelo membro seguinte na lista concorrente: António Filipe Simões Oliveira, 
da Cumeada.

java quando connosco falava ou se 
contava coisas do século XIX vividas 
e experimentadas na sua juventude. 
Os seus netos, o Filipe e o Manuel (fi-
lhos da ti Rosária), também gostavam 
de o ouvir.

Aos 11 anos, fui para o Real Semi-
nário de Varatojo iniciar a minha vida 
de seminarista. Penso ter sido nesta 
minha ausência que o ti Agostinho fa-
leceu. Foi um bom homem que marcou 
a nossa aldeia com a sua presença, 
deixando saudades não só nos netos 
que choraram a sua morte, mas ainda 
nas suas filhas e nos seus genros que 
viram partir um homem de paz e tra-
balhador. Saibamos nós imitar o seu 
exemplo de homem de fé e temente a 
Deus. Paz à sua bela alma! Mais um 
homem da história que fica na história 
da sua família, sem história.

“O Ti Agostinho”
por Padre Manuel Janeiro

Na minha memória distante, ain-
da me recordo desta figura da nossa 
aldeia que ali nasceu, ali casou, ali 
enviuvou, ali lhe nasceram as filhas e 
todas ali contraíram matrimónio, na 
terra onde nasceram. A sua residên-
cia, casa pequenina, estava situada 
no local onde o Filipe “o ferrugento” 
teve a sua primeira residência. Mui-
tas vezes, vi o ti Agostinho a entrar e 
a sair da casa da sua filha Maria, mu-
lher do ti Manuel Charneca. Segundo 
vim a saber, o ti Agostinho contraiu 
matrimónio duas vezes. Do primeiro 
matrimónio nasceram as filhas Maria 
e Luísa e do segundo a sua filha Ro-
sária.

O ti Agostinho era de estatura 
pequena, magro de carnes, poucos 
cabelos, todos brancos, e, ao longo 
da sua vida, sempre com muito boa

disposição. Perto da sua residência, 
uma pequena capoeira, com algumas 
galinhas poedeiras para vender os 
ovos e, com esse dinheiro, comprava 
as sardinhas e a mercearia que lhe era 
necessária para a sua casa.

Apesar de idade avançada, ajuda-
va as suas filhas na labuta do amanho 
dos campos quer da Maria, Luísa ou 
Rosária. Não era homem de perder 
muito tempo em mexericos com os 
seus familiares ou amigos. O seu tra-
jecto diário era de sua casa para casa 
das suas filhas, visitar um ou outro 
amigo e esperar que o tempo passas-
se para ir descansar, pois que no outro 
dia era outro dia.

Retenho ainda na minha memória, 
já distante, que era um homem que o 
garotio gostava de ouvir. Não me lem-
bro se contava anedotas, se gague-

“Ai quem me dera...”
por Carlos Neves

Ai, quem me dera
Dar-te o que a vida te roubou,
Encher-te o coração,
De tudo o que ele sonhou.

Ai, quem me dera
Ter joias, muito ouro.
Deixar-te como herança, 
Um verdadeiro tesouro.

Ai, quem me dera
Que esse rosto magoado,
Pudesse sorrir amanhã
Em recompensa do passado.

Ai, quem me dera!...

Ai, quem me dera
Ter pão pra toda a gente.
Conseguir matar a fome
A tanto coração inocente. 

Ai, quem me dera
Acabar com a pobreza.
Ter ao menos a esperança,
Da esperança a certeza.

Ai, quem me dera
Ser capaz de acabar,
Com tanta mão estendida,
Tanta gente a mendigar.

Ai, quem me dera
Dar-te uma profissão, 
Para quando fores homem
Poderes ganhar o teu pão.

Ai, quem me dera
Dar-te casa pra morares,
Dar-te roupa pra vestires,
E, cama pra descansares.

Ai, quem me dera
Dar-te em tua mão, 
Um mundo mais justo,
Um mundo sem ilusão.

Ai, quem me dera
Poder colorir-te a vida.
Dar-te amor, muito amor
Dar-te tudo sem medida.

Ai, quem me dera
Poder dar-te felicidade.
Poder dar-te alegria,
Um pouco de tranquilidade.

Ai, quem me dera
Poder ensinar-te a ler, 
A cantar, a rezar,
A falar, a escrever…

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã



Acidente Vascular Cerebral, designado por trombose na gí-
ria popular, é a principal causa de morte em Portugal, de acor-
do com a Sociedade Portuguesa de Acidente Vascular Cere-
bral, Portugal é o país da Europa Ocidental com maior taxa de 

mortalidade por AVC, sobretudo na população com menos de 65 anos. 
O AVC resulta da lesão de células cerebrais, causadas pela ausência 

de oxigénio e nutrientes, provocado pelo bloqueio de fluxo sanguíneo 
(AVC isquémico) ou provocado por hemorragia resultante do rompimento 
de uma artéria (AVC hemorrágico). Os Acidentes Vasculares Cerebrais 
(AVC) mais frequentes são os isquémicos. Este tipo de AVC são de dura-
ção prolongada, pelo que é, fundamental agir rapidamente. 

Um outro tipo de AVC que apresenta uma duração mais reduzida, infe-
rior a 24 horas, é o acidente isquémico transitório (AIT). Este tipo de AVC pode durar minutos ou horas, sendo um caso 
transitório reverte rapidamente, contudo não se deve ignorar, este tipo de AVC, sendo importante recorrer a urgência. 

Os sintomas podem variar, uma vez que ocorre no cérebro, vai depender da área afectada. O AVC poderá afectar não só 
funções motoras, como comunicação, compreensão, emoções, raciocínio e pensamentos, todas estas funções tenderão 
a ficar afectadas. Como ocorre de forma súbita, os seus efeitos são imediatos no corpo. 

Temos diversas causas para a ocorrência de AVC, factores que não podemos controlar como idade, género e genética 
e factores como diabetes, hipertensão, colesterol, sedentarismo, consumo de tabaco e álcool, arritmias que podem pre-
cipitar o surgimento de AVC. 

O diagnóstico é muito simples e rápido de fazer, através da “regra” dos 5 F´s. Estes sintomas podem surgir isolados 
ou em conjunto. Sintomas: 

Face: pode ficar assimétrica de forma súbita e uma das pálpebras descaírem. 
Força: é comum um braço ou uma perna perderem subitamente a força ou perder o equilíbrio de forma repentina. 
Fala: pode parecer incompreensível e estranha, difícil de compreender. Muitas vezes, a pessoa parece não compreen-

der o que lhe é dito. 
Falta de visão súbita: de um dos olhos ou visão dupla. 
Forte dor de cabeça: é importante valorizar a dor de cabeça que surge de forma súbita e sem razão aparente. 

Relativamente ao tratamento existem grupos de fármacos muito importantes, tais como anti hipertensores, antia-
gregantes plaquetares e anticoagulantes. Esta escolha é feita pelo médico de acordo com a necessidade do paciente. A 
cirurgia poderá também ser importante, para desobstruir o vaso. 

Relativamente à recuperação, cerca de 1/3 recupera de forma significativa no primeiro mês, contudo muitos permane-
ceram com sequelas ao longo de toda a vida. A recuperação depende, sobretudo, da localização e extensão do AVC, mas 
também o tempo decorrido, sendo fundamental a actuação imediata. A fisioterapia e a alteração do estilo de vida, são 
também importantes e fundamentais para uma melhor recuperação e evitar situações futuras. 

A melhor forma de prevenir é manter um estilo de vida saudável, regular e avaliar com frequência o colesterol e aten-
ção arterial, evitar hábitos tabágicos e alcoólicos. 

Em caso de AVC ligue o 112 e explique tudo o que está a acontecer, será atendido de imediato no Serviço de Urgên-
cia. 
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Acidente Vascular Cerebral (AVC)

ÓBITOS
FREIXIANDA

u No dia 12 de julho, faleceu Maria Simões, de 91 anos, 
do lugar da Fonte Fria;
u No dia 14 de julho, faleceu Maria da Silva, de 102 anos, 

do lugar da Cumeada; 
u No dia 20 de julho, faleceu Jesovino Jesus Antunes, 

de 86 anos, do lugar da Charneca;
u No dia 18 de julho, faleceu Artur Osório Mesquita, de 

76 anos, do lugar de Freixianda;

u No dia 20 de julho, faleceu Filipe Simões da Costa, de 87 anos, do lugar de 
Ladeira do Fárrio;
u No dia 13 de agosto, faleceu José Manuel Pereira Simões, do lugar do Fárrio.

u No dia 30 de agosto, fale-
ceu Maria José Gonçalves Ser-
ra, do lugar de Formigais.

FORMIGAIS RIBEIRA DO FÁRRIO

u No dia 22 de junho, faleceu José Maria Marques, de 
98 anos, do lugar de Freixianda; 
u No dia 04 de agosto, faleceu Gracinda Pereira Alves, 

de 80 anos, do lugar do Vale do Carro;
u No dia 18 de agosto, faleceu Jacinta Simões Marques 

Pereira, de 86 anos, do lugar de Freixianda;
u No dia 26 de agosto, faleceu Laura de Jesus Silveira, 

de 85 anos, do lugar de Aldeia Sta. Teresa.



O Ti Antoino tinha uma vaca. Era uma vaca muito velha e cheia de sabe-
doria. O dono, sábio conselheiro e honesto acima de qualquer mácula, entre 
muitos outros ofícios, exerceu, por algum tempo, o de moleiro, no munho que 
ficava ao fundo da azinhaga que descia de junto da casa do Ti Janeiro.

O trabalho da vaca era puxar o carro carregado de sacos de farinha, até 
casa dos fregueses, e trazer, na volta, outra carrada de sacos de milho, pron-
tos a moer. O Ti Antoino deitava-se ao comprido sobre os sacos de farinha, 
dos quais retirara já, a maquia que lhe competia, puxava o boné para os olhos, 
a proteger-se do sol, dava ordem de marcha à companheira e, em breve, se 
deixava embalar nos braços de Morfeu.

Acordava, apenas, com o silêncio que, de repente, se instalava, quando a 
vaca estancava, o sacolejar do carro parava, e o ruído das rodas deixava de se

ouvir. Não havia que enganar: chegara à porta do primeiro freguês. É que a vaca já conhecia de cor o percurso, e os 
sítios onde devia parar. Feita a entrega e a recolha, o Ti Antoino deitava-se, de novo, sobre a carga, e retomava o sono dos 
justos. A volta completa, se bem que interrompida, ainda dava para uma boa soneca, pois recorriam aos seus serviços 
fregueses da Cumeada, da Fonte Fria, do Arneiro e de mais longe até. 

No final, a vaca do Ti Antoino recolhia ao curral sem se queixar: bastava-lhe um balde de água e um braçado de pontas. 
Deve ter morrido de velha, ao fim duma vida passada a distribuir o pão dos pobres.
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A vaca do Ti António
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

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

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


