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MUSEU
NA ALDEIA
GANHA PRÉMIO
INTERNACIONAL

BENÇÃO DE CARRINHA ELÉTRICA
DO CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO

CAMINHOS D’OURÉM

I ENCONTRO DE 
CLÁSSICOS
NA FREIXIANDA



No dia 1 de Outubro celebrou-se o Dia Internacional 
do Idoso.

As vivências dos últimos tempos trouxeram a esta 
faixa etária da sociedade uma série de vulnerabilidades 
que exigiu muita resiliência, capacidade de adaptação e 
de superação.

A pandemia de Covid -19 apresenta um maior risco de 
complicações na doença, a morte é significativamente 
mais elevada em idosos com comorbidades bem como 
o risco de complicações também é mais acentuado, 
para além do isolamento a que são sujeitos; o agrava-
mento da crise climática traz ondas de calor cada vez 

mais fortes e perigosas para as pessoas mais velhas; a guerra na Ucrânia fez disparar o barómetro da pobreza e, uma vez 
mais, é sobre esta faixa etária que recaem os números percentuais. As pessoas idosas acabam por estar, na maior parte 
das vezes, no epicentro das crises porque, de facto, são em maior número.

Hoje as pessoas vivem mais devido aos progressos que se têm feito sentir no domínio das ciências da saúde. Há mais 
medicamentos, há mais formas de cura que, inevitavelmente, aumentam a longevidade. No entanto, parecem continuar a 
notar-se lacunas na área da prevenção de doenças ao longo da vida e, por isso, surgem tantas situações de fragilidade e 
de incapacidade quando se atinge a velhice. 

Até podemos durar mais anos, mas com que qualidade de vida?
Não são muitos aqueles que conseguem envelhecer com saúde, autonomia e independência. Este é o grande desafio 

da nossa sociedade. Criar condições para que se envelheça bem.
Grande parte dos idosos encontra-se ao cuidado de instituições. Que estas casas de acolhimento tenham como 

prioridade proporcionar um envelhecimento feliz, encarado com optimismo abraçando investimentos que abranjam as 
dimensões biológica, psicológica e social do idoso.
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Centro de Convívio
No centro de convívio continuamos com as nos-

sas atividades de costura, jogos cognitivos, como é 
exemplo o jogo do stop ou trabalhos manuais.

 No mês de outubro 
fizemos umas sacas 
para o dia do bolinho 
e, em conjunto com os 
utentes do lar, confe-
cionamos marmelada. 

Tem um tempo a 
mais livre e não sabe 
como ocupar? Apare-
ça às quintas-feiras 
no antigo edifício do 
CAT às 14:30h. Have-
rá sempre alguma ati-
vidade para fazer. 

GinástiCa sénior
No dia 3 de outubro, iniciou-se a ginástica sénior, promovida 

pela Câmara Municipal e apoiada pela União das Freguesias.
 Esta atividade é aberta a toda a comunidade maior de 65 

anos. Quem quiser aparecer, é só inscrever-se e trazer roupa 
confortável e disposição para pôr os músculos a mexer.  

“Nascer é uma possibilidade
Viver é um risco
Envelhecer é um privilégio.“
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notíCias do Centro soCiaL da riBeira do Fárrio
Por Liliana Antunes

Quando, em 2021, Portugal estabeleceu um modelo de governação 
dos fundos europeus através do seu Plano de Recuperação e Resili-
ência, provavelmente ninguém imaginaria que uma instituição da nos-
sa União das Freguesias fosse a primeira do país a beneficiar destes 
apoios.

Mas, como referiu o Sr. Director da Segurança Social de Santarém, 
Dr. Renato Possante Bento, “o Sr. Filipe Janeiro costuma a ser sempre 
muito rápido a concretizar os seus propósitos e os seus objectivos”, 
por isso não é de admirar que a candidatura do Centro Social da Ribeira do Fárrio a este apoio no valor de 25.000€ para 
adquirir um veículo ligeiro de mercadorias 100% eléctrico, tenha sido aceite. 

Foi assim que, no âmbito do PRR – Mobilidade Verde Social, a tarde de 24 de Setembro de 2022 ficará escrita da Histó-
ria do CSRF como o dia em que foi benzido o primeiro meio de transporte ecológico ao serviço dos utentes, reforçando o 
apoio domiciliário e indo ao encontro dos objectivos de Portugal e União europeia de acção climática de descarbonização.

A cerimónia contou com a presença da Direcção da instituição, seus funcionários, utentes e familiares, do Presidente 
da Câmara Municipal Luís Miguel Albuquerque e do Vereador Rui Vital, do Presidente da União das Freguesias de Frei-
xianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes, acompanhado pelo seu executivo, pelo Director da Segurança Social 
de Santarém, Dr. Renato Bento, e do Pároco David Barreirinhas, que procedeu à bênção da carrinha.

Durante os discursos, foi enaltecido o empenho que a Direcção do CSRF tem demonstrado ao longo dos tempos para 
a concretização dos seus objectivos, bem como o trabalho dos funcionários em prol dos utentes.

BenÇÃo de CarrinHa eLéCtriCa
CSRF é a pRimeiRa inStituição do paíS
a ReCebeR veíCulo

Lar
Começou o Outono e uma das frutas da época é o marmelo! Como aqui somos grandes apreciadores de marmelada, 

pusemos mãos à obra e confecionamos a nossa própria marmelada. Não é para nos gabar, mas ficou muito boa.
No dia do idoso, foi visualizado o fil-

me  “Santa Jacinta Marto”, com direito a 
pipocas. Para celebrar o Dia da Alimen-
tação, fez-se gelatina com fruta para so-
bremesa e jogou-se ao “Jogo das frutas”, 
que consistiu em identificar as frutas e 
fazer a correspondência ao nome e à 
foto. 

Diariamente são levadas a cabo acti-
vidades motoras, cognitivas e trabalhos 
manuais.

Sempre a trabalhar para que 
os nossos utentes tenham aces-
so ao melhor serviço possível.



BaLCÃo sns24
Com o objetivo de prestar um serviço de proximidade e apoio à sua popula-

ção, a União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais aderiu 
ao Balcão SNS24, que irá funcionar no Espaço do Cidadão, na sede da Junta de 
Freguesia, na Freixianda. 

É um espaço onde se poderá aceder a serviços digitais e de teleconsulta 
com o apoio de um medidor do Espaço do Cidadão.

Serviços disponibilizados:
• Marcar, desmarcar ou remarcar consultas ou teleconsultas;
• Realizar teleconsultas;
• Consultar resultados de exames;
• Consultar Guias de tratamento (receitas médicas);
• Renovar ou consultar Medicação crónica; 
• Avaliar e registar sintomas provocados pela COVID-19;
• Agendar vacinação COVID-19;
• Emissão de Certificados COVID da EU;
• Aceder ao serviço de interpretação de língua gestual portuguesa;
• Realizar chamadas para o SNS24 – 808 24 24 24;
• Pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica;
• Emissão e alteração de dados do utente;

O acesso aos serviços poderá ser feito através do acesso da área pessoal do 
utente, com as suas credencias (número de utente e telemóvel, chave móvel ou 
Cartão do Cidadão e respetivos códigos) ou através do serviço mediado, onde é 
o mediador que faz a sua autenticação.

CorteJo de
oFerendas dos 

BoMBeiros 
voLUntários de

oUréM

Depois de várias vezes adiado, 
devido aos incêndios que deflagra-
ram no Concelho de Ourém, o corte-
jo de oferendas a favor dos Bombei-
ros Voluntários de Ourém teve lugar 
no dia 25 de setembro, pelas ruas 
da Cidade de Ourém. 

Na nossa freguesia foi feito o 
habitual peditório onde foram an-
gariados: 11.706€.

A todos os que colaboraram nos 
peditórios e na ajuda aos bombei-
ros: MUITO OBRIGADO!!!

BUPi – Cadastro siMPLiFiCado da ProPriedade rústiCa
Tal como já noticiado na edição de maio/junho do Ribeira Verde, o 

projeto BUPI é um projeto que permite identificar, mapear, entender e 
valorizar o território português, de forma simples e gratuita. Teve o seu 
início, no Concelho de Ourém, 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 pretende 
aumentar significativamente o número de registos no BUPI. 

Para divulgação e melhor esclarecer as pessoas no que consiste 
este projeto, a Câmara Municipal de Ourém promoveu por todo o Con-
celho várias sessões de esclarecimento. 

Na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formi-
gais decorreram três dessas sessões, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, 
na Freixianda, Fárrio e Formigais. 

Foi feita uma breve explicação do que é o projeto, o que se pretende alcançar e como se deve proceder para efetuar o 
registo das propriedades rústicas no BUPI. No concelho de Ourém está a funcionar cinco balcões do BUPI: Fátima, Ou-
rém, Olival, Caxarias e Freixianda. Devido à morosidade de cada processo, aconselha-se a que se faça um agendamento 
prévio, para tal basta contatar a Câmara ou a Junta por telefone, ou ir ao site https://servicos.cm-ourem.pt/agendamen-
to/, e fazer o agendamento para o dia e hora pretendidos.
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oBras na FreiXianda
São duas as obras de grande envergadura que estão a decorrer neste momento na 

Freixianda:
. A construção de passeios e alargamento da ponte, à entrada da Freixianda, junto 

ao Parque de Lazer. 
Esta obra, necessária para garantir a segurança das pessoas que se deslocam a pé 

entre o Centro da Vila e o Parque de Lazer e também para facilitar a passagem de veícu-
los na ponte, está a avançar a bom ritmo. Trouxe alguns constrangimentos ao trânsito, 
devido à impossibilidade de passar por ali enquanto decorrem as obras, mas, para al-
cançarmos o progresso é, por vezes, necessário fazermos alguns sacrifícios. 

. As obras na Área de Acolhimento Empresa-
rial (Zona Industrial) estão também a avançar 
dentro da normalidade. Também daqui decorre-
ram alguns constrangimentos, sobretudo pelo 
aumento de circulação de camiões, mas este 
é um empreendimento há muito esperado pela 
zona norte do Concelho de Ourém e que trará, sem 

dúvida, emprego e desenvolvimento à nossa Freguesia e freguesias vizinhas. 
De mais pequena dimensão foi a obra levada a cabo pela Junta de Freguesia, 

para substituição do piso à entrada do Edifício Multiusos de Freixianda. O piso ali 
existente estava bastante danificando e colocava em perigo quem se dirigia ao 
Centro de Saúde ou à Junta de Freguesia, pela possibilidade de provocar trope-
ços e quedas. Foi colocado um piso antiderrapante a pensar na segurança dos 
utentes.

PaLMeiria oU PaLMaria?
Após várias reclamações de um munícipe acerca da placa 

toponímica “Palmeiria”, Formigais, a Junta de Freguesia reme-
teu o assunto à Câmara Municipal, cujos serviços prestaram os 
seguintes esclarecimentos e que se passam a dar a conhecer.

Efectivamente, a designação inscrita na placa é Palmeiria, o 
que está de acordo com uma deliberação tomada em reunião de 
Câmara a 21 de Julho de 2008, cuja lista de topónimos que lhe 
deu origem foi previamente remetida a todas as juntas.

Esta designação foi posteriormente enviada para diversas 
entidades como são exemplo a repartição de finanças de Ourém, 
o cartório notarial de Ourém, EDP, CTT. Contudo, em consulta ao 
site dos CTT, verifica-se que existe a localidade de Palmaria e 
não Palmeiria.

Quer nos mapas cadastrais, cartografia e Carta Militar, o lu-
gar é também designado como Palmaria.

Aquando da pesquisa em documentos da diocese, é igualmente Palmaria que surge. Em documentos do município 
mais antigos, o topónimo chega a ser utilizado das duas maneiras.

Face a esta dualidade, decidiu a Junta reunir com os habitantes daquele lugar a fim de escutar o seu parecer. 
Assim, no dia 23 de Outubro, pelas 10h00, no salão de festas da paróquia de Formigais, as vozes foram unânimes: a 

placa actual está mal escrita, pois nos documentos que atestam a identidade das pessoas daquele lugar encontra-se 
Palmaria.

Este parecer é agora remetido aos serviços camarários que, usando das competências delegadas, decidirão quanto à 
retoma/correcção/alteração do lugar de Palmeiria para Palmaria.
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CAJARANA

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

Tlms.: 964 098 859 / 965 188 048

De: André Simões da Piedade

TALHOS

Posto de Medicamentos
do Fárrio

Aberto Segunda-feira e
Quarta-feira

no período da manhã
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COMÉRCIO E REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS | AR CONDICIONADO

Rua Principal, 7 | Camarões | 2435-502 Ribeira do Fárrio | Ourém
Tel./Fax: 249 551 868 | Tlm. 918 927 627

Gerente: Arménio Filipe Neves Pereira

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

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

Cia – Cidadania inForMada ativa
O projeto Cia – Cidadania Informada e Ativa, está integrado no 

programa PADES, Programa de Desenvolvimento de Serviços de Bi-
bliotecas Públicas, lançado pela Direção-Geral do Livro dos Arquivos e 
das Bibliotecas e visa a promoção da literacia da população do Médio 
Tejo, bem como dos serviços das bibliotecas públicas aderentes do 
projeto.

Este projeto 
tem como objetivo 
dotar as pessoas 
de mais conheci-
mentos de infor-
mática, aprofunda-
do os que já tem ou 
adquirindo novos 
conhecimentos.

NA FREIXIANDA TERÁ LUGAR UMA AÇÃO ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE NOVEMBRO.
INSCREVA-SE E VENHA APROFUNDAR OS SEUS CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA.

ProJeto MUseU na aLdeia GanHa PréMio
Ao longo dos dois últimos anos, Ribeira Verde foi noticiando o 

projeto “Museu na Aldeia”, as suas sessões e as atividades que 
os participantes foram realizando ao longo do tempo. 

Este é um projeto que visa o combate ao isolamento e solidão 
da população mais idosa, em territórios de baixa densidade po-
pulacional.

É cofinanciado pelo PO ISE – Portugal 2020, através da Ini-
ciativa 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 Fre-
guesia, Associações e Instituições dos 26 Municípios em rede. 
Conta, ainda, com o apoio do Politécnico de Leiria, União das Fre-
guesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, entre tantos outros 
que se vêm juntando a esta criativa e inovadora iniciativa.

Na última edição do Ribeira Verde apelamos ao voto de todos, 
para que este projeto ganhasse um prémio a nível europeu.

Nesta edição damos-lhe a conhecer que o “nosso projeto”, 
porque também o 
consideramos como 
sendo “nosso” por 
todo o acompanha-
mento que fizemos 
ao longo do tempo, foi premiado na categoria “Sensibilização e Envolvimen-
to dos Cidadãos”, distinção esta, recebida durante a Cimeira do Património 
Cultural Europeu, que decorreu em Praga, na República Checa, em setembro 
deste ano.

A todos os que fazem parte deste projeto e que permitem o seu sucesso, 
MUITOS PARABÉNS!!
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i enContro de CLássiCos
No segundo domingo de setembro, dia 11, decorreu no Largo da Feira, 

o primeiro encontro de carros Clássicos que foi um sucesso. Marcaram 
presença cerca de 35 clássicos, vindos de várias partes do concelho de 
Ourém e concelhos vizinhos, como Porto de Mós, Tomar, Leiria, Alvaiáze-
re e Pombal. Durante toda a manhã estiveram em exposição na praça e, 
na hora de almoço, alguns deles foram até Formigais, à Festa da Asso-
ciação Desportiva, onde almoçaram. O próximo encontro está previsto 
para o segundo domingo de dezembro, dia 11.

CaMinHos d’oUréM
No domingo, dia 17 de 

setembro, foi dia de “Cami-
nhos D’ Ourém” na União das 
Freguesias de Freixianda, Ri-
beira do Fárrio e Formigais. 
Desenvolvida em parceria 
com a União das Fregue-
sias e em colaboração com 
o Agrupamento 1263 da 
Ribeiro do Fárrio, a cami-
nhada estendeu-se por 8.5 

km ao longo de um território marcado por paisagens agradáveis e verdejantes. Participaram cerca de 70 caminhantes 
e marcaram presença o Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, o Vereador Rui Vital, e o Presidente e Secretá-
ria da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes e a Rita Costa. 

O percurso que saiu do Fárrio, passou pelas Figueirinhas, Ladeira do Fárrio e Berimbela. Na Ladeira os participantes 
tiveram direito a um pequeno reforço alimentar, para ganhar energia e continuar a sua caminhada.



O P. Armindo Janeiro, nosso conterrâneo, pároco de Nossa Senhora da Piedade, Ourém, em colaboração com a Vigara-
ria de Ourém, de que era Vigário o P. Joaquim Baptista, pároco da Freixianda e outros colaboradores, trouxeram, à luz do 
dia, em meados deste ano, o livro “Testemunhas da Palavra – Ourém terra de missionários e missão”.

Saúdo a motivação empenhada deste grupo de pessoas, tal qual a colabora-
ção dada pelos provinciais das diversas Ordens Religiosas masculinas e femini-
nas e pela Diocese de Leiria, que num importante trabalho de busca histórica e 
numa convergência de objectivos, conseguiram que fosse dado a conhecer ao 
público um século riquíssimo e incomum de vocações religiosas e sacerdotais 
nascidas no concelho de Vila Nova de Ourém. Um século de ouro, como encon-
tramos escrito no livro em causa. Parabéns a todos!

Feliz a hora em que o papa Francisco declarou o mês de Outubro de 2019 
“Mês Missionário Extraordinário”, que, em Portugal, se alongou por um ano, por-
quanto motivou os promotores da edição deste livro a ir atrás e a encontrar aí 
as fundas razões desse frutuoso passado de pastoral, avaliar as metodologias 
atuais de pastoral e a repensar uma pastoral do futuro.

Foi com grande expectativa que encomendei o livro e com muita curiosidade 
que o folheei, de ponta a ponta, freguesia por freguesia, mesmo conhecendo 
as freguesias apenas pelo nome. Naturalmente que Freixianda, em cujo paró-
quia recebi os sacramentos de iniciação cristã e participei como seminarista, 
me disse muito e aí me retive, lendo e relendo relatos biográficos e testemunhos 
de vida. O mesmo aconteceu com a paróquia da Ribeira do Fárrio, a que agora 
pertence o meu recanto natalício.

Recordei pessoas com quem contactei, como o P. Manuel Simões Berimbela, 
jesuíta, que foi acolhido, na chamada estrada larga, lá no alto do Casal de Além, 
nos finais de Julho de 1945, por um grupo de meninos da catequese da Ti Luísa 

Caçota, de que eu fazia parte, para a celebração da sua missa nova.
Fui, como seminarista, à missa nova do P. Manuel de Oliveira Gama, jesuíta, nos princípios de Agosto de 1953, tendo 

participado no almoço, em casa dos Pais, na Reca, conjuntamente com o falecido P. Manuel Pereira Gomes, o P. Manuel 
Serra e o Paulo Tunes Eufrásio, todos, na altura, seminaristas da Companhia de Jesus.

Recordei a missa nova, em Julho de 1967, do P. Manuel Pereira Gomes, de 
que fui colega até um certo momento, e o jantar de festa, onde partilhei cami-
nhos que fizemos juntos. Fui ao funeral da Irmã Maria do Carmo Gonçalves, em 
Fraião, Braga, em Abril de 1998 e, ainda ao funeral do atrás referido P. Manuel 
Pereira Gomes, em 20 de Setembro de 2017, na Póvoa do Varzim.

São desse meu tempo de seminarista uma fotografia tirada nos claustros da 
Casa da Torre, em Soutelo, Vila Verde, onde estava como noviço conjuntamente 
com o P. Manuel Pereira Gomes e o Manuel Tunes Eufrásio, e uma outra tirada na 
Faculdade Pontifícia de Filosofia, em Braga, onde estudava o Dr. Augusto Pereira 
Gomes que, mais tarde veio a casar com a Dra. Luísa, tendo ambos dedicado 
muito do seu tempo e saber às gentes e Instituições da Ribeira do Fárrio.

Verifiquei que muitos dos consagrados tinham passado pelas respectivas ca-
sas religiosas situadas na área metropolitana do Porto e alguns morrido na mes-
ma zona. Constatei a presença de uma Irmã, aqui no Porto, a merecer uma visita.

O livro em apreço refere que o número de vocações religiosas das paróquias 
do concelho de Ourém, desde os finais do século XIX, acrescido dos 97 sacer-
dotes diocesanos, ascende a 457. De facto, uma riqueza para a Igreja e para o 
Povo de Deus.

Além da referência aos consagrados que abandonaram a vida religiosa ou 
sacerdotal, tendo optado por outros caminhos, julgo oportuno referir a quantida-
de de rapazes que procuraram os vários seminários, quer de ordens religiosas, 
quer diocesano. Muitos e muitos ficaram pelo caminho. Mas deve-se às ordens 
religiosas e ao seminário diocesano a formação humana, moral e espiritual que 
informou tantos jovens do nosso concelho e que, sem essa oportunidade, não 
teriam voado tão alto como conseguiram, quer no serviço à sociedade, quer no serviço à Igreja e à família.

Reflectindo sobre esta generosidade de Deus, sou levado a concluir que a presença e acção pastoral e missionária 
dos padres capuchinhos, durante 236 anos no concelho de Ourém, que os levava, incansavelmente, a todas as freguesias 
e capelanias do concelho, como à Freixianda e à Perucha, deixou sementes que foram acolhidas e acarinhadas pelas 
paróquias, acabando por dar muito fruto, ainda que mais tarde.

(continua na página seguinte)
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por Manuel Marques
Há seMPre UMa raZÃo...

Manuel Tunes Eufrásio, Manuel 
Marques, Dr. Augusto Pereira

Gomes, P. Manuel Gama e
P. Manuel Pereira Gomes, em 

1954/55, em Soutelo, Vila Verde



Ocorre-me lembrar aqui a obra pastoral do P. Faustino, que conhecia 
apenas da fotografia que estava afixada na antiga sacristia da Igreja da 
Freixianda e que encontrei, agora, no livro, em apreço. Mas lembro-me de 
meus pais e minha avó materna terem ido ao funeral.

Também as vicissitudes da política, antes e depois da monarquia, a 
participação de Portugal na segunda guerra mundial, as aparições em 
Fátima e, mais tarde, a acção católica, terão contribuído para a procura 
de contextos de descoberta da vocação.

“Há sempre uma razão…”, é o título que dei ao meu escrito. E porquê? 
Porque nunca tinha percebido a causa de a maioria dos seminaristas, 
então da Freixianda, ser franciscana.

Talvez possa deduzir agora que a razão de tanto seminarista francis-
cano venha da presença e do trabalho pastoral dos capuchinhos, que 
têm origem na mesma ordem religiosa. Há franciscanos da Freixianda 
nascidos em 1897, 1900, 1911, 1912, 1916, 1922, 1926, 1928, …

Curiosamente a paróquia de Ribeira do Fárrio é, entre as paróquias do 
Concelho de Ourém, a que concentra o maior número de jesuítas.

Temos de reconhecer que os tempos eram outros, tal era a influência da paróquia sobre a vida colectiva. O Dr. José 
Manuel Dias Poças das Neves, evoca o P. Fernando Leite, também jesuíta, de S. João da Madeira, que diz: “A religião é a 
vida, a consolidação e a alegria desta gente simples e humilde. …Acordam com o pensamento em Deus e não se deitam 
sem pedir a bênção.”

Como eu me recordo a reza do terço, todos os dias, à noite, a oração depois das refeições, a paragem do trabalho às 
trindades, a prática das primeiras sextas-feiras e dos primeiros sábados, a ida à missa dominical, ora à Perucha, ora à 
Freixianda, os sermões da Quaresma que levava as pessoas a pernoitarem em palheiros na Freixianda. Sempre a pé e 
de madrugada…Só mais tarde, com o falecido P. Feliciano, se construíram as capelas do Fárrio, de S. Jorge e dos Casais 
Bernardos.

Por fim, nesta abordagem que faço ao livro “Testemunhas da Palavra – Ourém terra de missionários e missão”, com-
preendo o desabafo e a mágoa do Dr. Saul António Gomes, quando lamenta o comportamento da Câmara Municipal de 
Ourém, que não tendo pagado as suas dívidas ao Convento de Santo António, ainda fica com os seus bens, e não se mos-
tra capaz de fazer memória desse tempo, erigindo um monumento de expressivo agradecimento aos frades capuchinhos 
que tanto contribuíram para o desenvolvimento cultural, humano, espiritual e social dos residentes no concelho.

Parabéns aos editores!

CateQUese 2022/2023
No dia 1 de Outubro, teve início o novo ano de catequese. A realidade de hoje é bem diferente da de alguns anos atrás, 

um facto comprovado pela estatística que se apresenta. No entanto, apesar de estarmos perante um número menor de 
crianças e adolescentes, todos continuam a ser chamados a participar.

Com a Catequese, a Paróquia procura ajudar pais e filhos a crescerem e a amadurecerem na fé, «até chegarem a as-
sumir na sua vida uma orientação autenticamente eucarística» (Bento XVI, Sacr.Carit.18). Pelo que toda a Catequese se 
orienta para a Eucaristia, como fonte e vértice de toda a vida e 
missão da Igreja.

Por isso, a inscrição na Catequese supõe, simultaneamente, 
a opção pela participação fiel na Eucaristia Dominical, sem a 
qual a Catequese não cumpre a sua finalidade primeira.

A participação na Eucaristia Dominical é, aliás, «um com-
promisso irrenunciável, abraçado não só para obedecer a um 
preceito, mas como necessidade para uma vida cristã verdadei-
ramente consciente e coerente» (João Paulo II, NMI 36). Entre 
nós, a Missa com a Catequese é uma oferta imperdível, para 
pais e filhos crescerem juntos na fé.

Mas a participação nas outras celebrações é possível e ne-
cessária, para fortalecer os laços espirituais, com toda a comu-
nidade.

Apela-se ao cumprimento rigoroso daquilo que foi assumido 
na reunião de pais, pois é a única forma de ajudar as crianças e 
os adolescentes a fazerem o seu percurso de catequese.

O envolvimento da família é essencial no retomar da cami-
nhada catequética das crianças e dos adolescentes.
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BUPI – Cadastro Simplificado da Propriedade Rústica 

Tal como já noticiado na edição de maio / junho do Ribeira Verde, O 
projeto BUPI, é um projeto que permite identificar, mapear, entender e 
valorizar o território português, de forma simples e gratuita. Teve o seu 
início, no Concelho de Ourém, 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.  

Para divulgação e melhor esclarecer as pessoas no que consiste este 
projeto, a Câmara Municipal de Ourém promoveu por todo o Concelho 
várias sessões de esclarecimento.  

Na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 
decorreram três dessas sessões, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, na 
Freixianda, Fárrio e Formigais.  

Foi feita uma breve explicação do que é o projeto, o que se pretende 
alcançar e como se deve proceder para efetuar o registo das propriedades rústicas no BUPI.  

No concelho de Ourém está a funcionar cinco balcões do BUPI: Fátima, Ourém, Olival, Caxarias e Freixianda.  
Devido à morosidade de cada processo, aconselha-se a que se faça um agendamento prévio, para tal basta contatar a 

Câmara ou a Junta por telefone, ou ir ao site https://servicos.cm-ourem.pt/agendamento/, e fazer o agendamento para o 
dia e hora pretendidos.  
 
BALCÃO SNS24 
Com o objetivo de prestar um serviço de proximidade e apoio à sua população, a União das Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais, aderiu à ao Balcão SNS24, que irá funcionar no Espaço do Cidadão, na sede da Junta de 
Freguesia, na Freixianda.  
É um espaço onde se poderá aceder a serviços digitais e de teleconsulta com 
o apoio de um medidor do Espaço do Cidadão. 
 
Serviços disponibilizados: 

• Marcar, desmarcar ou remarcar consultas ou teleconsultas; 
• Realizar teleconsultas; 
• Consultar resultados de exames; 
• Consultar Guias de tratamento (receitas médicas); 
• Renovar ou consultar Medicação crónica;  
• Avaliar e registar sintomas provocados pela COVID-19; 
• Agendar vacinação COVID-19; 
• Emissão de Certificados COVID da EU; 
• Aceder ao serviço de interpretação de língua gestual portuguesa; 
• Realizar chamadas para o SNS24 – 808 24 24 24; 
• Pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica; 
• Emissão e alteração de dados do utente; 
 

O acesso aos serviços poderá ser feito através do acesso da área pessoal do utente, com as suas credencias (número de 
utente e telemóvel, chave móvel ou Cartão do Cidadão e respetivos códigos) ou através do serviço mediado, onde é o 
mediador que faz a sua autenticação. 
 

 
CORTEJO DE OFERENDAS DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE OURÉM 
Depois de várias vezes adiado, devido aos incêndios que deflagraram no 
Concelho de Ourém, o cortejo de oferendas a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Ourém teve lugar no dia 25 de setembro, pelas ruas da 
Cidade de Ourém.  
Na nossa freguesia foi feito o habitual peditório onde foram angariados: 
11.706€. 
A todos os que colaboraram nos peditórios e na ajuda aos bombeiros: 
MUITO OBRIGADO!!! 
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Ocorre-me lembrar aqui a obra pastoral do P. Faustino, que conhecia apenas da fotografia que estava afixada na 
antiga sacristia da Igreja da Freixianda e que encontrei, agora, no livro, em 
apreço. Mas lembro-me de meus pais e minha avó materna terem ido ao 
funeral. 

Também as vicissitudes da política, antes e depois da monarquia, a 
participação de Portugal na segunda guerra mundial, as aparições em Fátima 
e, mais tarde, a acção católica, terão contribuído para a procura de contextos 
de descoberta da vocação. 

“Há sempre uma razão…”, é o título que dei ao meu escrito. E porquê? 
Porque nunca tinha percebido a causa de a maioria dos seminaristas, então 
da Freixianda, ser franciscana. 

Talvez possa deduzir agora que a razão de tanto seminarista 
franciscano venha da presença e do trabalho pastoral dos capuchinhos, que 
têm origem na mesma ordem religiosa. Há franciscanos da Freixianda 
nascidos em 1897, 1900, 1911, 1912, 1916, 1922, 1926, 1928, … 

 
Curiosamente a paróquia de Ribeira do Fárrio é, entre as paróquias do Concelho de Ourém, a que concentra o maior 

número de jesuítas. 
Temos de reconhecer que os tempos eram outros, tal era a influência da paróquia sobre a vida colectiva. O Dr. José 

Manuel Dias Poças das Neves, evoca o P. Fernando Leite, também jesuíta, de S. João da Madeira, que diz: “A religião é a 
vida, a consolidação e a alegria desta gente simples e humilde. …Acordam com o pensamento em Deus e não se deitam 
sem pedir a bênção.” 

Como eu me recordo a reza do terço, todos os dias, à noite, a oração depois das refeições, a paragem do trabalho às 
trindades, a prática das primeiras sextas-feiras e dos primeiros sábados, a ida à missa dominical, ora à Perucha, ora à 
Freixianda, os sermões da Quaresma que levava as pessoas a pernoitarem em palheiros na Freixianda. Sempre a pé e de 
madrugada…Só mais tarde, com o falecido P. Feliciano, se construíram as capelas do Fárrio, de S. Jorge e dos Casais 
Bernardos. 

Por fim, nesta abordagem que faço ao livro “Testemunhas da Palavra – Ourém terá de missionários e missão”, 
compreendo o desabafo e a mágoa do Dr. Saul António Gomes, quando lamenta o comportamento da Câmara Municipal 
de Ourém, que não tendo pagado as suas dívidas ao Convento de Santo António, ainda fica com os seus bens, e não se 
mostra capaz de fazer memória desse tempo, erigindo um monumento de expressivo agradecimento aos frades 
capuchinhos que tanto contribuíram para o desenvolvimento cultural, humano, espiritual e social dos residentes no 
concelho. 

 
Parabéns aos editores! 

.  
 
CATEQUESE 2022/2023 
No dia 1 de Outubro, teve início o novo ano de catequese. A realidade de hoje é bem diferente da de alguns anos atrás, 
um facto comprovado pela estatística que se apresenta. No entanto, apesar de estarmos perante um número menor de 
crianças e adolescentes, todos continuam a ser chamados a participar. 
Com a Catequese, a Paróquia procura ajudar pais e filhos a crescerem e a amadurecerem na fé, «até chegarem a assumir 
na sua vida uma orientação autenticamente eucarística» (Bento XVI, Sacr.Carit.18). Pelo que toda a Catequese se orienta 
para a Eucaristia, como fonte e vértice de toda a vida e missão 
da Igreja. 
Por isso, a inscrição na Catequese supõe, simultaneamente, a 
opção pela participação fiel na Eucaristia Dominical, sem a qual 
a Catequese não cumpre a sua finalidade primeira. A 
participação na Eucaristia Dominical é, aliás, «um compromisso 
irrenunciável, abraçado não só para obedecer a um preceito, mas 
como necessidade para uma vida cristã verdadeiramente 
consciente e coerente» (João Paulo II, NMI 36). Entre nós, a 
Missa com a Catequese é uma oferta imperdível, para pais e 
filhos crescerem juntos na fé. Mas a participação nas outras 
celebrações é possível e necessária, para fortalecer os laços 
espirituais, com toda a comunidade. 
Apela-se ao cumprimento rigoroso daquilo que foi assumido na 
reunião de pais, pois é a única forma de ajudar as crianças e os 
adolescentes a fazerem o seu percurso de catequese. 
O envolvimento da família é essencial no retomar da caminhada 
catequética das crianças e dos adolescentes. 
 

ANO RAPAZES RAPARIGAS TOTAL 

1º 0 0 0 

2º 4 6 10 

3º 0 0 0 

4º 0 0 0 

5º 5 2 7 

6º 0 0 0 

7º 2 1 3 

8º 2 1 3 

9º 1 3 4 

10º 4 2 6 

TOTAL 18 15 33 

Pes. Manuel Gama, João Pereira Gomes e seu 
irmão Augusto, em 1954/55, em Braga. 
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Há seMPre UMa raZÃo...
(continuação da página anterior)

Pes. Manuel Gama, João Pereira Gomes
e seu irmão Augusto,

em 1954/55, em Braga.
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Quero agradecer-te Senhor, 
A noite que vai caindo, 
Que muito repousadamente
Na minha cama vou dormindo.

Quero agradecer-te Senhor,
O dia que está a despertar.
Peço-te saúde e força, 
Para o poder desfrutar.

Quero agradecer-te Senhor, 
Todos os produtos alimentares, 
Sentado à mesa saboreamos
Todos os seus paladares.

Era filho de Manuel Leitão (meu avô) e Emília Joaqui-
na, natural dos Carvalhos Altos e que tinha vindo, como 
companheira, da minha avó Maria Pereira, mãe da minha 
mãe Rosária e da minha tia Maria. Era uma dama de com-
panhia para a ajudar nas coisas da casa e no trabalho das 
propriedades do meu avô Leitão, que eram bastantes. In-
felizmente, a minha avó Maria Pereira viveu poucos anos. 
Segundo informações, terá falecido como consequência do 
nascimento da minha querida mãe. Doente, e muito fragi-
lizada, foi para casa dos seus pais, no lugar da Banhosa, 
freguesia da Pelmá para recuperar. Infelizmente, as melho-
ras não foram nenhumas e a morte levou-a na flor da ida-
de, mãe de duas filhas pequenas, jovem esposa e uma vida 
que não chegou a experimentar.  Segundo me disseram, a 
minha avó era uma linda senhora, boa dona de casa e mui-
to bem-disposta. Onde ela estivesse não havia tristeza. O 
seu funeral foi realizado na freguesia da Pelmá, e os seus 
restos mortais foram colocados em campa rasa, sem ne-
nhum epitáfio. Em tempos, procurei nos livros da freguesia 
da Pelmá, alguma referência sobre o seu funeral, mas nada 
encontrei de relevo.

O meu avô Leitão enviuvara muito jovem. Com casa de 
médio lavrador, necessitava de alguém que o ajudasse não 
só na educação das duas meninas, mas ainda nas activida-
des do seu dia-a-dia. A conselho do meu avô Janeiro con-
traiu matrimónio com a ti Emília que, na sua casa, já fazia 
de mãe para com a sua menina Maria e também nas lides 
da lavoura e não só.

Realizado o casamento com a minha “avó” Emília, sem-
pre assim a tratámos, nasceram vários filhos: o Manuel, 
o Joaquim, a Conceição e a Júlia. As meninas morreram 
crianças e ficaram para continuar a obra do seu progenitor 
os meus tios Manuel e Joaquim.

O meu Tio Manuel ainda foi até aos Franciscanos de Tuy 
a procurar se era aquela vocação para a qual Deus o cha-
mava. Em sua casa há uma fotografia em que ele está de

“O meu Tio Manuel Leitão”
por Padre Manuel Janeiro

Quero agradecer-te Senhor
por Carlos Neves

Ao compor estes meus versos, 
Elevo o pensamento ao Senhor.
Quero aqui retribuir-lhe
O seu infinito amor.

Quero agradecer-te Senhor, 
O Dom da minha vida, 
Que me destes com amor, 
Sem peso nem medida

Quero agradecer-te Senhor, 
O conforto do meu lar.
Esteja frio ou a chover,
Aqui me venho aconchegar.

Quero agradecer-te Senhor, 
O ar que respiramos.
Toa a vida que me destes,
Neste mundo, mas d’enganos.

Quero agradecer-te Senhor, 
A chuva que nos dá vida.
O sol que nos aquece, 
Nesta terra prometida.

Quero agradecer-te Senhor, 
Por esta minha inspiração.
Quero louvar-te, bendizer-te,
Do fundo do coração

hábito castanho, sem capelo e cordão à cinta. Nos Francis-
canos de Tuy esteve algum tempo e, mais tarde, regressou 
à casa paterna no lugar do Fárrio. Aqueles meses, ou anos, 
que viveu com os franciscanos, deu-lhe a possibilidade de 
poder ajudar às missas, celebradas em latim, e, mais tarde, 
ser convidado a assumir o lugar de sacristão na capela do 
Fárrio, no tempo dos padres Feliciano e Benevenuto. Profis-
são essa que exerceu até à hora da morte.

O meu Tio Manuel era um homem seco de carnes, de 
estatura pequena, totalmente careca, de rosto bem pare-
cido, sobrancelhas carregadas e nariz pequeno. Para além 
da actividade, como sacristão, dedicou-se ao trabalho da 
agricultura nas várias terras de amanho de seu pai e de seu 
irmão Joaquim, que, entretanto, emigrou para o Brasil.

O meu Tio Manuel casou com a filha do ti José Janeiro, 
do lugar do Outeiro, a minha tia Emília, madrinha de baptis-
mo e de crisma de alguns dos meus irmãos e primos. Do 
seu casamento, infelizmente, não nasceram filhos. 

Na década de 60, ainda fez sociedade de construção 
com o seu irmão Joaquim para amealhar algum dinheiro 
para a sua velhice, quando se lançaram na construção de 
um prédio no Bairro da Liberdade, junto ao Aqueduto das 
Águas Livres, que foi uma grande dor de cabeça para am-
bos.

Não com muita idade, caiu doente. Experimentou al-
guns especialistas em Coimbra e em Lisboa, mas a saúde 
foi piorando. Nos princípios de Janeiro de 1972, uma em-
bolia pulmonar roubou-lhe a vida quando ainda tinha mui-
tos anos à sua frente para conviver com os sobrinhos, os 
afilhados e os muitos amigos que granjeara durante a sua 
vida. Os seus restos mortais encontram-se na sepultura da 
sua mãe, no cemitério da Freixianda. 

É apenas uma pincelada com alguns dados sobre a vida 
deste homem que marcou a nossa aldeia, como homem da 
história, sem história, bom cristão e dedicado sacristão. 
Paz à sua bela alma!
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Pela sua saúde
por Enf.ª Carla Caçote Síndrome mão-pé-boca

Maria do Carmo Rosa Maia
N. 02.03.1939 – F. 15.09.2022

Do lugar de Figueirinhas, viúva de António Rosa Matos.
A família agradece a todos os que estiveram presentes na sua despedida e aos 

que, de alguma forma, manifestaram o seu pesar neste momento de dor.

ÓBITOS
FREIXIANDA

u No dia 31 de agosto, faleceu Alzira 
Jacinta Gomes, de 69 anos, do lugar da 
Freixianda,
u No dia 02 de outubro, faleceu José 

Marques, de 95 anos, do lugar do Casal 
Pinheiro;

u No dia 
12 de outubro, 
faleceu Maria 
Rosa, de 91 
anos, viúva de 
José Maria, do 
lugar do Valon-
go.  

RIBEIRA DO FÁRRIO

u No dia 14 de outubro, faleceu Carmen Lopes, de 91 anos, do lugar da 
Freixianda;
u No dia 15 de outubro, faleceu Guilhermina da Encarnação, de 90 anos, 

do lugar da Ramalheira,
u No dia 25 de outubro, faleceu Alzira Maria Costa Simões, de 80 anos, do 

lugar dos Abades.

Esta síndrome é uma infecção viral geralmente leve e conta-
giosa. Esta síndrome afeta especialmente crianças com idade 
inferior a 10 anos, sendo muito mais frequente em crianças com 

menos de 5 anos. No entanto, ainda que menos comum também pode acon-
tecer em adolescentes e adultos. Esta síndrome é provocada pelo vírus co-
xsackievirus A16, no entanto não é exclusiva deste podendo ser provocada 
por outros enterovírus. 

A síndrome mão-pé-boca provoca sintomas como febre (38ºC), sendo 
este o primeiro sintoma a surgir em muitos casos, dor de garganta, perda de 
apetite, mal-estar, pequenas bolhas (vesículas) associadas a dor de garganta, 
sendo que normalmente não aparecem aftas na boca, pequenas vesículas 
nas solas dos pés, palmas das mãos e muitas vezes nos glúteos (nádegas) 
que não provocam comichão; irritabilidade em bebés e crianças pequenas. 

Estas vesículas desaparecem espontaneamente ao fim de 7 a 10 dias. 
A transmissão desta síndrome faz-se através do contacto com secreções 

das vias respiratórias (exemplo: muco nasal, gotículas respiratórias provoca-
das pela tosse ou espirros e saliva), assim como feridas das mãos ou com fezes de indivíduos infetados. Esta é mais 
comum em infantários, sobretudo porque há grande mudança de fraldas e é o local onde a criança aprende a usar a casa 
de banho, acresce o facto de as crianças levarem frequentemente as mãos à boca, sem fazer a sua higiene. 

O tempo decorrido entre o contágio e o surgimento dos sintomas compreende-se entre 3 a 6 dias. O risco de contágio 
é maior na primeira semana em que surgem os sintomas, contudo o vírus permanece na criança durante mais algumas 
semanas, até ser eliminado pelas fezes, embora não existam sintomas, esta ainda pode contagiar. 

É importante compreender que a criança pode ser infectada por adultos assintomáticos. Para além disso esta infec-
ção não confere imunidade, pelo que a criança pode ter novamente infecção por este vírus. 

As complicações mais frequentes nesta síndrome são risco de desidratação e dor ao engolir. Formas mais graves 
desta doença podem levar a complicações como meningite viral e encefalite. 

É necessário recorrer ao médico se a criança não ingerir líquidos, consequência da dor de garganta, lesões da boca, 
febre ou prostração ou se após alguns dias existir agravamento dos sintomas. 

O tratamento passa por tratar sobretudo sintomas. Alguns alimentos podem irritar as bolhas na mucosa oral e gargan-
ta, no entanto existem estratégias que podem aliviar o desconforto como refrescar a boca com um cubo de gelo, comer 
gelados, evitar comidas salgadas ou picantes, assim como alimentos ácidos e refrigerantes, consumir bebidas frescas 
como água ou leite, preferir alimentos mais moles, depois das refeições fazer a lavagem da boca. 

Relativamente à prevenção esta passa pela lavagem das mãos, antes e depois da ida à casa de banho, sempre que 
se mude a fralda, assim como antes de manipular alimentos. Fazer a desinfecção de zonas comuns e mais utilizadas, 
lavar frequentemente as chupetas; explicar às crianças, na medida do possível, que não devem colocar as suas mãos ou 
dedos na boca de outras crianças, adoptar etiqueta respiratória; isolar pessoas infetadas, enquanto existirem sintomas. 
A criança não deve ir à escola, assim como evitar o contacto com outras crianças enquanto tiver febre ou lesões. 



A cozedura do pão era tarefa que exigia muita experiência e força fí-
sica. Era preciso arcaboiço, para revolver e socar uma masseira a trans-
bordar, até a massa ficar apta a misturar-se-lhe o fermento preservado 
da anterior cozedura. Depois, traçava-se no topo da massa uma cruz, 
deixando-a a levedar coberta com uma toalha de linho, enquanto se 
procedia ao aquecimento do forno.

No verão, a temperatura exterior somada à que irradiava da boca 
do forno, transformava a tarefa num inferno. No inverno a diferença de 
temperatura entre o interior e o exterior da casa, sempre que se tinha de 
vir cá fora, dava muitas vezes azo a perigosas pneumonias. 

Logo que o revestimento interno do forno aparentava uma cor avermelhada, com o rodo, retiravam-se as cinzas e as 
brasas e, com o vasculho de sargaço, varria-se, cuidadosamente, todo o lar do forno. A massa era, então, de novo, remexi-
da, procedendo-se, de seguida, ao tender das broas que, eram colocadas numa pá de forno com um cabo muito comprido, 
para evitar queimaduras, e introduzidas no forno, lado a lado, sem se pegarem umas às outras. Nunca ninguém se esque-
cia, também, de pôr a cozer uma ou duas merendeiras, com sardinhas lá dentro, para alegria da cachopada. 

Sobre as brasas retiradas para a boca do forno era, então, colocado a assar um tabuleiro de barro cheio de batatinhas 
e cebolas bem regadas com azeite. E a tiborna? Com a gente a embeber no azeite novo, acabadinho de chegar do lagar, 
pedaços de pão quentinho a sair do forno?! Quem nunca provou, perdeu um dos maiores prazeres deste mundo.
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O pão nosso de cada dia
Por José Eufrázio


