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R
eunida no dia 26 de outu-
bro, a Câmara Municipal 
de Alvaiázere aprovou o 
Orçamento e as Grandes 

Opções do Plano do Município 
para o ano de 2017, com os vo-
tos favoráveis dos eleitos pelo 
Partido Social Democrata (PSD) e 
com a abstenção da oposição (PS 
e CDS-PP). 

O valor global do orçamento 
ascende aos 9.918.831,00 de 
euros, o que representa uma di-
minuição na ordem dos 13,75% 
face ao orçamento de 2016, dando 
continuidade ao ajustamento orça-
mental que tem vindo a acontecer 
nos últimos anos.

A maior fatia deste orçamento 
vai ser destinada ao desenvolvi-
mento económico e ao empreende-
dorismo, com um valor superior a 
700.000,00 euros, o que segundo 
a presidente evidencia a preocu-
pação da Câmara Municipal na 
captação de investimento para o 
Concelho, na fixação de empresas 
e na criação de emprego.

Para além disso, o orçamento 
contempla também várias rubricas 
relacionadas com uma política de 
proximidade com a população 
alvaiazerense e com a descentrali-
zação de competências, com uma 
verba de 300.000,00 euros para 
as Juntas de Freguesia e mais de 
500.000,00 euros para investi-
mento em pavimentação viária 
das freguesias, complementando 
a rede de saneamento e a rede de 
caminhos florestais.

Uma das novidades para o 

próximo ano de 2017 é o fun-
cionamento pleno do sistema de 
transporte flexível a pedido, dis-
ponível em todas as freguesias, 
melhorando assim a capacidade 
de mobilidade dos cidadãos, par-
ticularmente da população econo-
micamente mais desfavorecida. 
Também a educação será uma 
forte aposta do Município, com um 
valor total que ultrapassa o meio 
milhão de euros.

No que diz respeito ao ordena-
mento do território, terão conti-
nuidade os projetos no âmbito do 
Plano de Regeneração Urbana da 
vila de Alvaiázere (PARU), o pro-
cesso de revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM) e serão criadas 
duas novas áreas de reabilitação 
urbana: em Maçãs de D. Maria e 
em Cabaços.

Relativamente à política fiscal 

do Município de Alvaiázere, é de 
salientar o facto de não ser cobra-
da derrama às empresas, favore-
cendo a sua fixação no território 
do Concelho, mas, fundamental-
mente, a descida da taxa de IMI 
para os 0,35%. Esta diminuição 
torna-se possível devido ao esfor-
ço da autarquia para tornar mais 
robustas as suas contas, enquadra-
se na sua estratégia para promover 
melhores condições de fixação e 
está alinhada com outras medidas, 
nomeadamente a diminuição das 
taxas urbanísticas.

A proposta de orçamento, que 
será submetida à aprovação da 
Assembleia Municipal, reflete as 
prioridades da ação política do 
executivo municipal traçadas pela 
presidente, Célia Marques, quan-
do tomou posse, a 30 de abril de 
2015. n

Atualidade
Em Carvalhal de Pussos

Idosa foi vítima 
de burla

No passado dia 4 de outubro, pelas 11h00, Alice 
Santos foi surpreendida por dois indivíduos do sexo 
masculino, como a própria explicou em declarações 
ao Jornal “O Alvaiazerense”: “andava a regar o ter-
reno quando ouvi chamar pelo meu nome e fui ver 
quem era. Os senhores, que estavam bem vestidos, 
eram bem-falantes e vinham num automóvel de 
cor preta, apresentaram-se como funcionários da 
Câmara Municipal e disseram-me que o muro da 
minha casa ia ser arranjado, porque sabiam que eu 
já tinha gasto muito dinheiro”. 

Para além disso, continuou, “disseram-me tam-
bém que eu ia receber um cartão para poder ir aos 
médicos sem pagar nada e também para receber a 
reforma do meu marido”. O que mais surpreendeu 
a idosa e fez com que confiasse nos burlões foi o 
facto de os mesmos saberem muitos pormenores 
da sua vida, nomeadamente o seu nome, que o seu 
marido já faleceu e que já gastou muito dinheiro 
por causa do muro. 

Mas não se ficaram por aí: os dois homens 
afirmaram que já tinham ido a casa da sua vizinha 
para registar o dinheiro e o ouro, que tinham regis-
tado os brincos que Alice Santos tinha nas orelhas, 
perguntaram se tinha algum fio de ouro e depois 
mostraram notas de 50, 20 e 10 euros, questionan-
do-a se tinha notas iguais em sua casa para serem 
registadas também.

Alice Santos acedeu, foi ao interior da casa e 
trouxe consigo três notas de 50 euros, uma de 20 
e uma de 10, perfazendo um total de 180 euros, 
que entregou aos dois burlões. De seguida, pergun-
taram se a idosa tinha uma fatura da eletricidade 
para lhes mostrar, Alice Santos foi novamente a casa 
para procurar e quando voltou os homens tinham 
desaparecido no carro. n

Alvaiázere

Câmara aprovou Orçamento Municipal
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Em Outubro de 1996, um título curioso “BLIM, BLIM, 
CÁ PARA O MEU SAQUINHO” encimava um texto que nos 
explicava «Era com este grito - certamente derivativo de 
bolinho, bolinho – que muito cedo quando era pequeno, 
iniciávamos o dia 1 de Novembro 
de cada ano, consagrado a Todos 
os Santos. Procurávamos com ante-
cedência organizar o nosso grupo, 
combinávamos o ponto de reunião e 
a hora de partida, tendo em linha de 
conta as casas mais abastadas e que 
mais generosas se manifestavam 
habitualmente. Com tais preparati-
vos, na véspera, eu mal conseguia 
dormir com medo de não chegar 
a tempo, perder-me dos compa-
nheiros e deitar por terra os planos 
concebidos ao longo de tanto tem-
po para uma data que era única no 
ano… E lá abalávamos, qual bando 
de pardais madrugadores atroan-
do os ares com o cristalino “blim, 
blim, cá para o meu saquinho”… 
em direcção ao pátio da Casa Vaz, 
onde de uma varanda, nos lança-
vam nozes, castanhas, figos secos 
e alguns rebuçados, que os mais 
velhos, impondo a lei do mais forte, 
tratavam de açambarcar de forma 
pouco ortodoxa, que ainda hoje 
quando nos encontramos provoca risos incontidos. Talvez 
na casa onde se encontra instalada a Foto Constantino 
(Ponte de Sor), havia a taberna da “tia” Maria Tempera. Certa 
vez, sem me aperceber do facto, gritei da porta “Blim, blim, 

cá para o meu saquinho”… Um homem convidou o grupo a 
entrar e, de forma condescendente com laivos a saudade, 
esclareceu que tratando-se de uma taberna, só podia dar 
um copo de vinho a cada um. Olhei para os lados e disse 

apenas “Mais ruim que se negue” e 
tanto bastou para colocar o grupo 
de acordo. Eu também desejava 
manifestar que já era um homem, 
e, a pé firme, aguardámos a oferta 
invulgar… Naturalmente que, daí 
a pouco começamos a sentir “a 
cabeça à roda”, e, agarrados uns 
aos outros aumentámos a berraria 
enquanto nos encaminhámos para 
casa. Passando ainda pela casa 
da Sra. Ricarda, pedimos o “Blim, 
blim”, mas já manifestamente 
“grossos”, não nos deram nada, 
pelo que, a maneira de vingança, 
gritámos em conjunto “Blim, blão, 
venha a rata e coma o pão”… Por 
fim tiveram de ser as nossas mães 
a virem-nos buscar ao Largo da 
Feira, onde dávamos largas à nossa 
promoção a adultos, apadrinhados 
pelos “Santinhos”, que não nos 
safaram de uns tabefes e de uma 
forte reprimenda.»

Assim escrevia, há vinte anos, 
Mariano Sabino dos Santos, colabo-

rador durante muitos anos d’ “O Alvaiazerense”, natural de 
Ponte de Sor, antigo regente escolar, jornalista e cronista 
em vários jornais regionais e falecido em 2011, com 90 
anos. n

Há 20 anos
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Atualidade

Carlos Simões

Editorial

Diretor

Inquérito

Acha que o novo modelo do centro escolar é melhor que o anterior?

Conceição Gaspar
Almoster

Cristina Lopes
Cabaços

Elsa Antunes
Pereiro 

Rosinda Mendes
Alvaiázere

gansos… e meritórios

Na minha opinião, as coisas 
funcionavam melhor antiga-
mente, antes da agregação das 
escolas num só local, porque 
não havia tanta confusão.

Acho que o Centro possui 
salas um pouco pequenas para 
tantos alunos numa só turma, 
existe pouco espaço para as 
crianças brincarem. n

Acho que sim, porque as 
crianças têm mais horizontes e 
podem conhecer outras crianças 
de outros Concelhos. 

O Centro Escolar tem melho-
res condições comparado com 
as outras escolas. Por outro 
lado, as antigas escolas fecha-
ram e as freguesias deixaram de 
ter tanto movimento. n

Acho que sim porque as es-
colas mesmo estando juntas não 
interferem no ensino dos seus 
alunos.

Assim, os pais que têm filhos 
no Ensino Secundário como na 
Primária não precisam de fazer 
desvios para deixar os seus 
filhos em escolas longe uma da 
outra. n

Acho que o novo Centro 
Escolar tem boas condições, 
tem mais espaço para as 
crianças brincarem. Penso 
que foi um bom investimento 
a todos os níveis, mas quero 
apenas salvaguardar o facto 
de as salas de aula serem 
muito pequenas para turmas 
com tantos alunos, podiam 
ser um pouco maiores. n

Passado um ano, a incerteza - à data - do novo e 
inesperado cenário governativo nacional, rotulado e 
generalizado de “Gerigonça”, parece agora ter passa-
do ao estado estável e sólido…

Em tempo de orçamento, entre as normais argu-
mentações do pró e contra, direita e esquerda, no 
âmbito da política e da economia política, vinga (tem 
vingado sempre!) a ideia de Colbert do tempo de Luís 
XIV em França, dita de “a arte de depenar o ganso”. 
Calma… é depenar, não esfolar!

Ou seja, para arrecadar mais receita fiscal, “vai-se” 
à classe média, e pela simples razão de que esta é 
uma fonte inesgotável. Como? Porque, diz a teoria, 
são pessoas honestas e dinâmicas que vivem do seu 
trabalho e que, procurando “ascensão social”, traba-
lham e sacrificam-se sempre mais para, depois de 
pagar os impostos, sobrar alguma coisa para “viver 
melhor”, evitando cair em “pobreza”. Diria o outro, 
uma “mina”! Pois, diz-se, os “pobres” não pagam e os 
“ricos” sabem e podem fugir.

Ainda pela receita fiscal vêm os indiretos, também 
anestesiante… E por outro lado, renova-se a questão: 
há ou já não há despesa “gorda” para cortar?

“Penados”, esperemos p´ra ver os próximos re-
sultados…

Por cá, também o enorme aumento das taxas mu-
nicipais fixas e variáveis sobre o consumo de água e 
acessórios dependentes, resíduos e saneamento, faz 
mossa. Argumenta-se pela “recomendação regulado-
ra”. Dá sempre jeito…

Falando em “jeito”, relevo o pequeno contributo 
de “O Alvaiazerense” na divulgação graciosa das con-
vocatórias de AG de várias entidades associativas da 
nossa comunidade, que nesta altura são publicados, 
reconhecendo a missão e atividade das mesmas em 
prol do desenvolvimento alvaiazerense.

E, meritoriamente, a divulgar continuamos. Entre 
outros, à medida de que deles vamos tendo conheci-
mento, casos de sucesso ou diferenciadores de jovens 
alvaiazerenses em várias áreas e a quem manifesta-
mos os parabéns. Jovens, porque está neles o nosso 
futuro. Um apelo: sabe de algum caso? Diga-nos.

Nesta data também os parabéns à Sociedade 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília pela co-
memoração do 93º aniversário.

Meritória é também a missão da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, que nesta altura do ano promove o 
seu peditório nacional anual, cujas verbas se destinam 
a ações de prevenção na saúde, ajuda social e à inves-
tigação científica sobre o cancro. Neste âmbito, uma 
das unidades móveis de rastreio do cancro da mama 
estará em breve no nosso concelho. Esta é com certeza 
uma causa de todos, e por isso o meu humilde apelo ao 
contributo e à colaboração de todos os alvaiazerenses, 
sabendo que são generosos e solidários.

Sábado, dia 5 de novembro, há Marcha Atlética 
em Alvaiázere. n
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – 
Quando é que foi fundada a Associa-
ção da Casa do Povo de Alvaiázere e 
qual é a sua missão?

Sandra Simões (SC) - A Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere (ACPA) 
foi constituída em 17 de maio de 1973, 
tendo como natureza jurídica a coo-
peração social e elemento primário da 
organização cooperativa do trabalho 
rural. A 2 de março de 1999 foram alte-
rados na globalidade os seus estatutos, 
o que voltou a acontecer a 12 de março 
de 2009, passando a ser-lhe reconheci-
do o Estatuto de Utilidade Pública ou a 
Equiparação a uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social. O objeto social 
passou, então, a ser direcionado para a 
ação social, nomeadamente: promover 
por todos os meios lícitos a integração 
pessoal e profissional dos deficientes; 
proteger os cidadãos na velhice e inva-
lidez e em todas as situações de falta ou 
diminuição de meios de subsistência ou 
de capacidade para o trabalho; apoiar a 
integração social e comunitária; prestar 
apoio à família; prestar apoio à infância 
e promover a proteção na saúde e resol-
ver problemas habitacionais.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo assumiu 
o cargo de presidente da direção? Qual 
o balanço que faz do seu mandato?

(SC) - Como é do vosso conhecimen-
to, apesar de a Associação ter sido cons-
tituída em 1973, teve, em grande parte 
do seu tempo, pouca atividade. Em 2008 
a Associação foi desafiada a constituir-se 
como IPSS por forma a avançar com um 
projeto na área da deficiência, iniciando-
se uma nova etapa na vida da Associação, 
com objetivos muito diferentes daqueles 
que até então norteavam a sua atividade.

O exercício das minhas funções en-
quanto presidente da direção começou 
em 29 de janeiro de 2010, sendo que 

desde essa altura e até à presente data 
se tem vindo a trabalhar objetivamente 
na concretização desse desafio lançado 
em 2008. Para além disso, deu-se forma 
às obras de beneficiação do edifício da 
sede da Associação e dinamizou-se o 
projeto CLDS+ de Alvaiázere, estando 
agora em curso o projeto CLDS 3G de 
Alvaiázere. Assim, faço um balanço po-
sitivo deste mandato, por ter permitido 
desenvolver uma série de projetos e 
atividades de interesse para a comuni-
dade alvaiazerense. Naturalmente que 
este balanço não é do meu mandato, 
mas antes do trabalho de todos os que 
comigo integram os órgãos sociais da 
Associação e das técnicas ao serviço da 
Associação no que se refere à implemen-
tação do projeto CLDS + (no passado) e 
(agora) CLDS 3G de Alvaiázere.

(“O Alv.”) – Num contexto de crise 
económica e social, quais os maiores 
desafios de liderar uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social?

(SC) - As IPSS desempenham um 
papel determinante em qualquer con-
texto pelo apoio que, no âmbito da sua 
missão, podem e devem disponibilizar à 
comunidade em geral. No que se refere 
à ACPA, considera-se que um dos seus 
maiores desafios será o de desenvolver 
projetos na área da inclusão, por forma a 
combater a pobreza e a exclusão social, 
contribuindo para uma sociedade mais 
justa. Subjacente a este, encontra-se o 
de conseguir definir projetos que vão ao 
encontro desse mesmo objetivo e o de 
encontrar mecanismos de financiamento 
para a respetiva prossecução. Bem sabe-
mos que noutros contextos económicos 
e sociais a comunidade e as entidades 
do território tinham outras condições 
para apoiar financeiramente projetos 
como o da ACPA. Independentemente do 
carinho votado à Associação e às suas 

iniciativas, a questão dos recursos é de 
facto problemática e constitui também 
um grande desafio para a direção e res-
tantes órgãos sociais.

(“O Alv.”) – Na última entrevista 
dada ao “Alvaiazerense”, em 2012, 
afirmou que a Associação já tem o ter-
reno e o projeto para a construção de 
um Lar Residencial e de um Centro de 
Apoio Domiciliário (CAO). Por que mo-
tivo as obras ainda não começaram?

(SC) - Como já é do conhecimento 
público e como tem vindo a ser sobeja-
mente dado a conhecer, o objetivo prio-
ritário desta direção é efetivamente a 
construção de um Lar Residencial e CAO 
– Centro de Atividades Ocupacionais, 
na valência da Deficiência. Pretende-se, 
portanto, criar um Lar Residencial com 
capacidade para um total de 24 utentes, 
o qual funcionará 24 horas por dia e 7 
dias por semana, bem como um Centro 
de Atividades Ocupacionais (Centro de 
dia) para 30 utentes.

No entanto, para concretizar este 
objetivo ambicioso era necessário con-
seguir, para além do terreno e projeto, 
financiamento para o edifício e para os 
equipamentos. Apenas a 29 de abril de 
2015, então, foi assinado o protocolo 
de financiamento com o Instituto da Se-
gurança Social, I.P. para a construção de 
um Centro de Atividades Ocupacionais e 
Lar Residencial para apoio à deficiência, 
no âmbito do PIDDAC - Solidariedade, 
Emprego e Segurança Social. Tratando-
se de um investimento de cerca de 1,3 
milhões de euros, de acordo com Código 
da Contratação Publica, havia que abrir 
um concurso público para adjudicação 
da obra. Naturalmente que este pro-
cesso se revelou moroso. Ainda assim, 
estamos em condições de poder dar a 
conhecer que as obras tiveram início no 
passado dia 10 de outubro.

(“O Alv.”) – Quais as mais-valias das 
duas infraestruturas para o Concelho?

(SC) - Está identificada, a nível regio-
nal e nacional, uma grande necessidade 
no que se refere à criação de respostas 
sociais na área da deficiência. Este pro-
jeto garantirá uma resposta integrada 
aos futuros utentes que será assegurada 
por uma equipa multidisciplinar, sendo 
que a sua ação, indiscutivelmente, con-
tribuirá para a melhoria das condições 
de vida do seu público-alvo e respetivas 
famílias. Para além do exposto, a cria-
ção destas infraestruturas permitirá a 
mobilização da economia local, através 
da criação de emprego, alavancando o 
desenvolvimento do território.

(“O Alv.”) – Que mensagem gosta-
ria de transmitir à população alvaia-
zerense?

(SC) - A ACPA foi criada para ser 
colocada ao serviço da comunidade e 
todos os projetos que tem vindo a di-
namizar são pensados para as pessoas, 
atendendo às suas dificuldades e fragi-
lidades. Assim, é da maior importância 
que os órgãos sociais possam contar 
com o envolvimento e apoio de todos os 
alvaiazerenses e amigos de Alvaiázere. 
Este desejo ganha contornos de maior 
força quando falamos de um investimen-
to como o que está subjacente ao novo 
projeto, cuja obra física está a iniciar. 

Assim, gostaria de reforçar a mensa-
gem, com tudo o que lhe está associado, 
de que este é um projeto de Alvaiázere 
e para Alvaiázere. n

atualidade
Entrevista a Sandra Simões

“Este mandato tem permitido desenvolver projetos e 
atividades de interesse para a comunidade alvaiazerense”
____________________________________________________________________________________

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, Sandra Simões, presidente da direção da Associação da 
Casa do Povo de Alvaiázere (ACPA) desde 2010, explicou qual a missão e os valores desta Associação 
que, tendo tido “em grande parte do seu tempo pouca atividade”, deu início em 2008 a um novo capítulo 
da sua história, com um projeto na área da deficiência.

Com a realização de obras de beneficiação da sede e o projeto em curso CLDS 3G (Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social), a presidente da direção da ACPA faz um balanço positivo do seu mandato e do 
trabalho desenvolvido por todos os órgãos sociais e técnicas ao serviço da Associação.

Consciente da importância das IPSS na comunidade em que estão integradas, mas também dos desafios 
que são colocados, Sandra Simões revelou que tiveram início no passado dia 10 de outubro as obras de 
construção do Lar Residencial e do Centro de Atividades Ocupacionais, um projeto há muito ambicionado, 
que representa um investimento de 1,3 milhões de euros e vai garantir melhores condições de vida ao 
seus utentes e permitir a criação de emprego no Concelho. Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

Sandra Simões, presidente da direção da 

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

JOAQUIM CARVALHO & MAIA, LdA.
  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

  Exposição e Vendas em PELMÁ
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TEL.  249  550 233  -  FAX 249 550 233 - TLM. 914 896 904  - 3250-330 PELMÁ  -  ALVAIÁZERE
E-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.com.sapo.pt

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

Fornecedor das: Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, ADSE, SAMS e GNR

Sede: Rua da Saudade - 3250-107 ALVAIÁZERE                                Tel. 236 655 815

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601
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Mês de outubro é tempo de retomar o estudo da 
doutrina católica e a paróquia de Almoster assinalou 
esta data com o acolhimento de duas novas crianças 
que iniciaram a sua formação cristã.

Sob o lema “Jesus gosta de mim” as duas meni-
nas foram apadrinhadas pelos colegas mais velhos, 
os alunos do 9º ano, que assumiram o compromisso 
de acompanhar e ajudar o processo de aprendiza-
gem destas novas alunas.

Pese embora a desertificação a que se assiste 
e à qual Almoster não é exceção, a matriz católica 
continua muito vincada e apesar de poucos, alunos 
e catequistas são muito entusiastas nesta missão 
de evangelização. n

É alvaiazerense o campeão 
nacional de dressage e chama-
se João Castelão. 

Com um percurso ascendente, 
nem sempre fácil, mas já com 
muitos sucessos, João Castelão 
vê reconhecido o esforço e em-
penho dedicado aos cavalos, e 
em especial a esta modalidade 
equestre.

O reconhecimento teve lugar 
no fim-de-semana de 21, 22 e 23 
de outubro com a realização da 
prova final do Campeonato de 
Portugal de Dressage Open, onde 
alcançou o primeiro lugar no nível  
elementar.

Em representação da Coudela-

ria das Salgadas, o cavaleiro João 
Castelão com Girão Salgadas, al-
cançou uma pontuação de 69,2% 
nos três dias de competição, o 
que lhe valeu o título de campeão 
nacional.

Um título que é o reflexo de 
um intenso trabalho individual, 
mas acima de tudo um trabalho 
de equipa sempre focado na ob-
tenção da melhor classificação 
possível. n

Atualidade
Equitação

Alvaiazerense sagrou-se campeão 
nacional de Dressage

ASCRA

Mês repleto de atividades
Dia 10 de outubro os utentes da ASCRA – As-

sociação Social Cultural e Recreativa de Almoster 
realizaram mais uma visita ao Santuário de Fátima 
onde assistiram à missa na Basílica. 

Após o almoço, o momento de oração concen-
trou-se na Capelinha das Aparições, onde rezaram 
o terço. Antes do regresso houve ainda tempo para 
comprar umas lembranças.

Já no dia 19, o chícharo e o seu processo de 
criação, desde a sementeira à colheita, foi o centro 
de uma atividade realizada na Biblioteca Municipal 
e que permitiu aos utentes da ASCRA partilhar o seu 
conhecimento sobre o assunto.

A encerrar o mês e porque o tempo é de bo-
linhos, recordou-se a tradição da cozedura dos 
bolinhos para assinalar o dia de todos os Santos. n

Em Almoster

Assembleia de Freguesia 
deliberou revisão dos 
limites territoriais

No passado dia 30 de setembro realizou-se 
a Assembleia de Freguesia de Almoster e, entre 
outros assuntos, foi deliberado por unanimidade 
aprovar a iniciativa do executivo de Almoster para 
solicitar ao executivo Municipal as devidas diligên-
cias a fim de serem revistos os limites territoriais 
atualmente inscritos na CAOP (Carta Administrativa 
Oficial de Portugal), uma vez que têm sido constan-
tes as reclamações dos populares relativamente à 
redução de território verificada. n

Paróquia de Almoster

Início do ano letivo 
da catequese

Paula Reis

Paula Reis

O Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento (GACV), 
organizou na sua sede 

(freguesia de Pelmá) no passado 
dia 15 de outubro pelas 20h00, 
uma grande noite de fados, que 
teve uma enorme afluência com a 
presença de 110 pessoas.

Enquanto saboreavam o típico 
caldo verde e a carne assada com 
arroz e migas servidos pelos jo-
vens atletas da Associação, os con-

vidados foram presenteados com a 
atuação dos fadistas Ana Fernan-
des, António Gonçalves, Vasco Ser-
ra e Inês Martins, acompanhados 
à guitarra por Joaquim Rocha e à 
viola por Carlos Nogueira.

O número de pessoas que 
marcaram presença, a qualida-
de dos artistas e também da 
refeição servida fizeram desta 
iniciativa um verdadeiro êxito, 
pelo que os responsáveis do 
GACV pretendem repetir a dose 
no próximo ano. n

Grupo de Amigos dos Casais do Vento

Mais de uma centena de pessoas  
assistiram a Grande Noite de Fados
Cláudia Martins

Em Pussos S. Pedro

Iniciou-se mais uma 
época de catequese

Em ambiente festivo, no passado dia 2 de ou-
tubro, principiou a sua caminhada um grupo de 
catequizandos que serão orientados pelos seus 
catequistas. 

Foi feito também o compromisso dos catequis-
tas, durante a homilia, a quem foi reconhecida a sua 
disponibilidade. n

Em Cabaços

Junta dinamiza 
aulas de ginástica

No passado dia 3 de outubro iniciou-se, na 
freguesia de Pussos São Pedro, aulas de ginástica 
promovidas pela mesma e com o apoio do Sport 
Clube de Cabaços. As aulas decorrem todas as 
segundas e quintas-feiras às 21h00 no Pavilhão 
Gimnodesportivo de Cabaços, todos os interessados 
são convidados a aparecer. n
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Agrupamento de Escolas

Promoveu Projeto 
“Pais na Escola” 

O Projeto Pais na Escola é uma atividade para o 
tempo da disciplina de “oferta complementar”, pro-
posta pelos docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico, em 
2016-2017, com o objetivo de levar até à escola os 
pais e encarregados de educação. Fica um texto escrito 
pelos alunos relativo a uma dessas sessões:

“Fazer arraiolos com a mãe da 
Beatriz Antunes”

“No dia 10 de outubro, na disciplina de Oferta 
Complementar, a mãe e a avó da nossa colega Beatriz 
Antunes vieram à nossa sala de aula. 

A mãe chama-se Tânia e a avó chama-se Rosa. 
Trouxeram as agulhas, a lã, a sarapilheira e a D. 

Rosa veio a todas as mesas mostrar como se fazia.
Ensinaram-nos a fazer arraiolos e a fazer pulseiras 

de amizade com lã. 
Fizemos vinte pulseiras, uma para cada um.
Mostraram-nos tapetes que, segundo a D. Rosa, 

demoravam um ano a fazer.
Gostámos muito desta aula e gostávamos de as ter 

outra vez na escola.
Foi uma aventura fantástica”. n
 A turma do 3ºB

U
ma comitiva da Escola Básica e 
Secundária Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira, composta por quatro 

alunos, um professor e uma encar-
regada de educação, participou, no 
dia 30 de setembro, no parque de 
Exposições de Aveiro, na Cerimónia 
do Dia das Bandeiras Verdes. 

Na parte da manhã, teve lugar 
a Conferência de Imprensa na qual 
se fez o balanço dos 20 anos des-
te programa e se reconheceram 
algumas Eco-Escolas e Municípios 
parceiros. No momento da entrega 
dos prémios, a Escola de Alvaiázere 
foi chamada ao palco para receber o 
primeiro prémio do concurso “BD Fa-
mília Depositrão: chegou uma nova 

personagem (2º e 3º ciclo)”, ganho 
pelo João António Marques.

No momento da cerimónia de 
entrega das Bandeiras Verdes, a 
aluna Laura Godinho foi receber a 
bandeira verde Eco-Escolas 2015-
2016, atribuída como reconheci-
mento do trabalho desenvolvido por 

alunos e professores no domínio do 
ambiente, com o apoio do Município 
de Alvaiázere.

O dia foi ainda preenchido com 
uma visita à Eco-mostra para apreciar 
a exposição dos trabalhos dos alunos 
e com o espetáculo dos Xutos e Pon-
tapés, ponto alto das atividades. n

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Foi distinguida pelo Programa Eco-Escolas
Henrique Lopes

N
o dia 21 de outubro, no âm-
bito da comemoração do Mês 
Internacional da Biblioteca Es-

colar (BE), o escritor José Fanha des-
locou-se ao Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere para se encontrar com 
os alunos do pré-escolar, primeiro e 
segundo ciclos do Agrupamento de 
Escolas e encantar todos com a sua 
energia, boa disposição e simpatia.

O encontro realizou-se na Bi-
blioteca Escolar da Escola Básica de 
Alvaiázere e na Casa Municipal da 
Cultura, gentilmente cedida pela 
autarquia, onde foi acolhido pela di-
reção do Agrupamento, pela profes-
sora bibliotecária e pela presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques.

Ao longo de todas as sessões que 
se propôs dinamizar, o escritor José 
Fanha contou histórias, leu poemas 
e brincou com as palavras. Falou de 
si, da sua vida, da língua portuguesa 
que magistralmente usa nos seus 
livros, lembrou a importância da 
leitura para a aprendizagem, res-
pondeu às perguntas dos alunos e 

deu autógrafos, muitos autógrafos. 
Encantou todos os que tiveram o 
prazer de o ver e ouvir.

Na sessão realizada na Casa 
Municipal da Cultura, estiveram 
presentes os alunos da Universidade 
Sénior de Alvaiázere que acederam 
ao convite da BE para conhecer este 
escritor, declamador e poeta, um 
homem de afetos e convicções, de 
sorriso fácil e palavras poderosas, 
um apaixonado pela poesia e pelas 
histórias que tão bem sabe contar.

Nas semanas que antecederam 
a visita do escritor José Fanha, os 

alunos dos vários ciclos tiveram co-
nhecimento da sua obra através da 
leitura de excertos de contos e livros, 
quer na aula, quer na Biblioteca Esco-
lar, com o apoio dos professores do 
primeiro ciclo, educadoras, os pro-
fessores de Português do segundo 
ciclo e alguns pais e encarregados 
de educação.

A Biblioteca Escolar deixa um 
agradecimento especial à Editora 
Leya, na pessoa do seu colaborador 
Paulo Cunha, que patrocinou a des-
locação do autor. n

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar

Dinamizou encontro com escritor José Fanha

Biblioteca Escolar

Comemorou o
Dia Mundial da 
Alimentação 2016

Nos dias 17 e 18 de outubro assinalou-se, no 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, mais um Dia 
Mundial da Alimentação, com a dinamização de várias 
atividades numa ação conjunta do Projeto de Educação 
para a Saúde (PES), a Biblioteca Escolar, os professores 
do primeiro ciclo, educadoras e os professores de 
Ciências Naturais do segundo e terceiro ciclos.

Sob o lema da promoção da alimentação saudável, 
na Escola Básica de Alvaiázere, no dia 17, no período 
da manhã, os alunos construíram um caracol de fru-
tas e enfeitaram o refeitório com decoração alusiva à 
data com a colaboração do Atelier Aprender fazendo.

No dia 18, na Escola Básica e Secundária Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira, os alunos da Educação Especial 
e do sexto ano elaboraram e distribuíram folhetos 
informativos sobre a tabela dos alimentos, e os do 
nono ano construíram uma roda dos alimentos com 
produtos naturais, prepararam cestinhos de frutas 
para consumo livre de toda a comunidade escolar 
e confecionaram uma sobremesa saudável para o 
almoço da escola. 

A nutricionista convidada, Maria Armanda Mar-
ques, dinamizou, nestes dois dias, duas palestras: 
uma dirigida aos alunos do quarto ano, no âmbito do 
tema “2016, Ano Internacional das Leguminosas” e ou-
tra, para os alunos de sexto ano, intitulada “Alimenta 
o teu cérebro” sobre a importância da alimentação no 
rendimento escolar.

O alerta sobre os malefícios do sal e do açúcar para 
a saúde e uma mostra de ervas aromáticas, foram ain-
da outras atividades desenvolvidas e experimentadas 
pelos alunos no refeitório da escola. 

Comer bem, viver melhor! n
 Coordenadora do PES e equipa da BE

Mês Internacional da Biblioteca Escolar

E
ste ano, as Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere dedicaram o Mês 

Internacional da Biblioteca Escolar 
2016 à leitura e divulgação de livros 
e autores, a par da realização de 
atividades de pesquisa e formação 
do utilizador com recurso às tecnolo-
gias da informação, dirigidas aos alu-
nos dos vários anos de escolaridade.

Enquanto, no pré-escolar, primei-
ro e segundo ciclos, as sessões de 
leitura se centraram na obra de José 
Fanha, escritor convidado, no tercei-
ro ciclo foram apresentados livros e 

autores portugueses ou estrangeiros, 
recomendados pelas Metas Curricula-
res de Português, num trabalho cola-
borativo entre a equipa da Biblioteca 
Escolar e as professoras de cada uma 
das turmas envolvidas. Estas ativida-
des tiveram como objetivo incentivar 
a leitura e o prazer de ler, assumindo 
que as competências leitoras de cada 
aluno são a chave para o seu sucesso 
na aprendizagem.

Subordinadas ao tema “Aprende 
a descodificar o teu mundo”, realiza-
ram-se ainda atividades de formação 
do utilizador no âmbito da organiza-

ção e funcionamento da BE para as 
turmas do quinto ano, pesquisas bio-
gráficas, construção e apresentação 
de trabalhos em formato digital, no 
sexto ano e análise crítica de revistas 
e jornais, no sétimo ano.

E com estas múltiplas iniciativas, 
a BE aproveitou para reforçar a sua 
contribuição para uma boa aprendi-
zagem e domínio da leitura assim 
como, desenvolver competências 
propiciadoras de novas formas de 
aprender, interagir e comunicar 
através dos média. n

A equipa da Biblioteca Escolar



31 de Outubro de 2016    O ALVAIAZERENSE     7Atualidade

Mónica Teixeira

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Simularam incêndios em Centros Escolares

A Câmara Municipal de Al-
vaiázere, juntamente com 
o Agrupamento de Escolas 

de Alvaiázere, organizou um si-
mulacro de incêndio para testar 
as medidas de auto proteção dos 
centros escolares, mais especifica-
damente dos docentes, funcioná-
rios, alunos, entre outros, com o 
objetivo de verificar a capacidade 
e organização de intervenção das 
escolas em relação a uma eventual 
emergência. 

A primeira simulação foi no 
Centro Escolar de Alvaiázere, no 
passado dia 19 de outubro, que 
teve início pelas 10h00 e na qual 
foi simulada a evacuação das ins-
talações devido a um incêndio não 

controlado numa sala de aulas. 
O segundo simulacro de incên-

dio teve lugar no Centro Escolar 
de Maçãs de D. Maria, no dia 20 
de outubro, com início às 11h00.

O exercício foi simples: de-
pois de a sirene de incêndio ser 

ativada, todos os ocupantes das 
instalações, entre crianças e fun-
cionários, saíram ordenadamente 
em direção ao ponto de encontro, 
e depois os bombeiros seguiram 
com as operações de combate ao 
incêndio. n

Nos dias 14 e 15 de outubro 
tiveram lugar as comemo-
rações das bodas de prata 

da ETP Sicó, que iniciaram com 
uma sessão solene no auditório 
da sede, em Avelar, no dia 14, na 
qual foi feita uma homenagem aos 
fundadores desta Instituição de En-
sino, os presidentes das Câmaras 
Municipais de Ansião, Alvaiázere e 
Penela, à data da sua fundação, em 
1991: Fernando Marques, Álvaro 
Pinto Simões e Fernando Antunes, 
respetivamente

Foram também homenageados 
os colaboradores com mais de dez, 
quinze e vinte anos de serviço, 
apresentada a nova imagem cor-
porativa da ETP Sicó, uma solução 
mais criativa, com base na expe-
riência do passado e a antecipar os 
desafios do futuro e, por fim, inau-
guradas as lojas pedagógicas, um 
espaço que pretende aproximar a 
escola da comunidade.

Já no dia 15 de outubro, as 
celebrações começaram no Cen-
tro de Negócios de Ansião com a 
apresentação do Livro “ETP Sicó - 
25 Anos / 1991-2016”, da autoria 
do ansianense Manuel Augusto 
Dias, na qual marcaram presença 
o presidente do Conselho de Ad-
ministração da Sicó Formação, S.A. 

e presidente do Município de An-
sião, Rui Rocha, outros membros 
do Conselho de Administração e 
os presidentes dos Municípios de 
Alvaiázere e Penela, Célia Marques 
e Luís Matias.

Os festejos prolongaram-se 
noite dentro com um jantar que 
reuniu alunos, famílias e parcei-
ros da escola. Foram entregues 
prémios de incentivo aos alunos 
para angariação de novos alunos, 
distinguidos os alunos que inte-
graram o Quadro de Mérito no ano 
letivo 2015/2016, nos critérios 
de empenho e aproveitamento, 
entregues as diplomas aos alunos 
que concluíram os seus cursos 
este ano.

Para além dos momentos mu-
sicais e de comédia, intercalados 
com as intervenções e a entrega 
de prémios e diplomas, o momen-
to permitiu exibir o novo logotipo, 
já apresentado no dia anterior, 
aquando da Sessão Solene Come-
morativa dos 25 anos da escola, 
permitindo, também, lançar o 
vídeo promocional da entidade.

Na reta final da noite, já no 
Dia da ETP Sicó, anualmente co-
memorado a 16 de outubro, toda 
a comunidade educativa deu voz 
àquele que ficou eternizado como 
o Hino da ETP Sicó, momento que 
antecedeu os Parabéns, seguido 
do corte do bolo de aniversário e 
de um brinde ao futuro. n

ETP Sicó

Comemoração do 25.º AniversárioNA  E.T.P.  SICÓ
Polo de Alvaiázere 
dinamizou 3.ª edição 
do Concurso PsiCake

No passado dia 10 de outubro, a Escola Tecno-
lógica e Profissional de Sicó, polo de Alvaiázere, 
foi palco da 3.ª edição do concurso PsiCake, um 
concurso de bolos, subordinado ao símbolo interna-
cional da psicologia [Psi (Ψ), vigésima terceira letra 
do alfabeto grego]. 

A iniciativa procurou realizar uma aproximação 
simbólica à disciplina de psicologia, canalizando, 
para isso, saberes e estratégias associados à forma-
ção técnica dos alunos do primeiro e do terceiro anos 
responsáveis pela confeção do PsiCake, o Curso de 
Técnico de Cozinha Pastelaria e o Curso de Técnico 
de Restauração variante de Cozinha Pastelaria, res-
petivamente.

A criatividade deu lugar a uma multiplicidade de 
bolos sujeitos a duas votações por parte de toda a 
comunidade escolar, de modo a eleger o bolo mais 
bonito e o bolo mais saboroso. O primeiro lugar, 
em ambas as categorias, foi entregue ao mesmo 
concorrente, o aluno Gabriel Matos, do primeiro 
ano do Curso de Técnico de Cozinha Pastelaria. n  

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
e do Dia do Chefe

O dia 19 de outubro ficou marcado pelo facto de 
os alunos do primeiro ano do Curso Profissional de 
Cozinha/Pastelaria (a funcionar no polo de Alvaiáze-
re da ETP Sicó), com o apoio de alguns colegas do 
segundo ano, terem assegurado a preparação de um 
almoço saudável, sob a coordenação da professora 
Margarida Marques, uma atividade que visou assina-
lar o Dia da Alimentação Saudável e o Dia do Chefe. 

Num contexto em que urge despertar a comuni-
dade para a importância de serem assumidos hábitos 
de vida saudáveis, a ementa selecionada para este 
dia permitiu sensibilizar a comunidade escolar para 
a importância de uma alimentação equilibrada e 
saudável e também que a mesma pode ser saborosa.

Assim, a comunidade educativa foi presenteada 
com uma refeição que contemplou um creme de 
cenoura, peito de frango no forno acompanhado 
com legumes salteados e massa integral, terminando 
com abacaxi com espuma de fruta. A refeição foi 
acompanhada por água, batidos de fruta e limonada.

Cumprindo com sucesso mais uma atividade 
relevante para a sua formação enquanto futuros 
profissionais da área e para a sua formação e 
crescimento enquanto pessoas inteiras, os alunos 
revelaram o desejo de participar em iniciativas se-
melhantes no futuro, até porque permitem desen-
volver aprendizagens da maior relevância. n

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

Tel. 236 650 250  -  Fax 236 650 251  -  3250 ALVAIÁZERE   

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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M
ais um ano de catequese pa-
roquial a iniciar. Todos sabem 
o esforço e boa vontade que 

isto exige aos responsáveis paro-
quiais. Arranjar pessoas idóneas e de 
boa vontade que, voluntária e gratui-
tamente, se comprometam a preparar 
e a dar catequese todas as semanas 
às crianças e jovens dos 6 aos 16 
anos não é fácil, sobretudo no meio 
rural, empobrecido de gente. Por 
isso se diz “Catequistas Precisam-se”, 
mas no domingo dia 2 de outubro, 
na Eucaristia, foram apresentados à 
Comunidade Paroquial os Catequistas 
que, no final, fizeram o seu compro-
misso de testemunhar Cristo com a 
vida e foram enviados nesta missão 
pelo Padre André Sequeira. 

Uma das primeiras atividades 
que a catequese faz desde há alguns 
anos, é a Festa do Acolhimento. Pro-
vavelmente esta festa há anos não 

era necessária, dado que os filhos já 
tinham entrado numa Igreja, muitas 
vezes pela mão dos seus pais. Atual-
mente as coisas mudaram e parece 
bem que as crianças da catequese 
sejam, em primeiro lugar, acolhidas 
por Jesus presente na Eucaristia e, em 
seguida, apresentadas à comunidade 
para que esta as conheça, receba e se 
torne de alguma forma responsável 
pela sua inserção e vivencia Cristã. 

Esta festa realizou-se na Eucaris-
tia de domingo, dia 16 de outubro, 

com uma grande alegria “Cristã”, 
com a presença das 15 crianças que 
este ano entraram para a catequese. 
Muita alegria também para a vila de 
Alvaiázere, pois há alguns anos que 
a catequese não tinha um número 
tão elevado. Num coração gigante 
as crianças colocaram o seu nome, 
sinal de terem entrado no coração de 
Jesus e o Padre André, representante 
de Jesus, a todos acolheu com um 
abraço e uma verdade: “Jesus gosta 
de ti”. n

Atualidade

Zé Carlos

Santa Casa da Misericórdia

Peregrinação a Fátima
No passado dia 29 de setembro, os utentes do Lar, 

Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere (SCMA) foram 
em peregrinação ao Santuário de Fátima. 

A primeira paragem foi na Basílica da Santíssima 
Trindade, onde assistiram à celebração da Eucaristia. 
Depois do almoço, tiveram a oportunidade de visitar 
o Museu do Santuário que acolhe a exposição perma-
nente “Fátima Luz e Paz”. Aqui os visitantes podem 
ver as ofertas materiais que são doadas ao Santuário. 
Peça simbólica desta exposição é a Bala que atingiu o 
Papa João Paulo II, em 1981, e que desperta sempre a 
curiosidade e alguma emoção. 

No final, todos estavam felizes e de coração cheio 
de “luz e paz”. O transporte foi assegurado pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere a quem a SCMA agradece. n

Colónia de Férias

Entre os dias 3 e 7 de outubro, a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Alvaiázere organizou em Apúlia, Esposende, 
uma Colónia de Férias aberta aos utentes e comunidade 
sénior do concelho de Alvaiázere. 

Durante cinco dias, os participantes realizaram 
passeios pela praia e vila, aulas de ginástica, pique-
niques, assistiram a sessões de cinema, entre muitas 
outras atividades. O momento mais aguardado do dia 
era sempre o do baile, após o jantar, onde aos utentes 
se juntaram jovens romenos e polacos que permitiram 
realizar um pequeno intercâmbio cultural. 

No final, o objetivo principal foi atingido, foram 
dias de grande alegria, de muitos sorrisos e plenos de 
emoções, enfatizando a necessidade da promoção do 
convívio, da partilha de ideias e de momentos positivos 
para os idosos. Fica a vontade de repetir a experiência. 

Um agradecimento da SCMA à Câmara Municipal de 
Alvaiázere que proporcionou o transporte. n

        

Estágios do PEJENE
Durante os meses de verão, estendendo-se até 

outubro, a SCMA acolheu dois estágios no âmbito de 
um protocolo realizado com a Fundação Portuguesa 
da Juventude nas áreas da Animação Sociocultural e 
Nutrição. 

A realização de estágios de verão, como os do 
Programa PEJENE, permite que os jovens adquiram 
competências em contexto de trabalho e valorizem o 
seu percurso. 

Além disso, desta integração poderão sempre re-
sultar futuras colaborações em termos profissionais. n

Passeio à Feira de Santa Iria
No dia 20 de outubro, os utentes de ERPI e Centro 

de Dia rumaram a Tomar para visitar a secular Feira 
de Santa Iria. 

Durante a tarde puderam visitar o certame e recor-
dar tempos antigos com um pequeno piquenique. n

Paróquia de Alvaiázere

Festa do Acolhimento marcou início 
do ano de catequese

No dia 29 de setembro, o CLDS 
3G, da Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere, dinamizou 

mais uma sessão das “Oficinas da/
para a Família”, cujo tema abordado 
foi “Cientistas por umas Horas – Pais 
e Filhos”, ministrada pela Sicó Forma-
ção. Nesta sessão participaram 22 
pessoas, adultos e crianças, que ao 
longo das três horas aprenderam a 
realizar várias experiências científi-
cas, como preparar um caviar de ma-
racujá, fritar um ovo sem calor, fazer 
um bolo na caneca, encher um balão 
sem soprar e escrever uma mensa-
gem secreta utilizando apenas velas 

e folhas brancas. Foi uma sessão 
muito produtiva, que deixou todos 
satisfeitos, especialmente os mais 
pequenos, que se mostraram muito 
entusiasmados com as experiências.

No dia 17 de outubro, realizou-se 
uma sessão das “Oficina de Empreen-
dedorismo no Secundário”, relacio-
nada com a temática da liderança. O 
público-alvo foi a turma do segundo 
ano do curso profissional Técnico 
de Restauração, do polo de Alvaiá-
zere da ETP Sicó. Dividida em dois 
momentos, esta oficina começou 
com a abordagem das competências 
transversais e o processo da lideran-

ça em grupo, e de seguida houve um 
momento dedicado a dinâmicas de 
grupo, para melhor compreensão 
dos conteúdos. Durante a sessão, 
os alunos potenciaram o desenvol-
vimento da competência empreen-
dedora, liderança, definiram as 
tarefas e competências de um líder 
e qual o seu papel, compreenderam 
o processo comunicativo em equipa, 
distribuíram e avaliaram as tarefas 
de equipa, compreenderam que o 
sucesso de um líder só é possível 
com o sucesso de toda a equipa e 
qual a importância do trabalho em 
equipa. n

Ao longo dos meses de setem-
bro e outubro, a Associação 
da Casa do Povo de Alvaiá-

zere, no âmbito do projeto Con-
tratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3G (CLDS 3G), realizou vários 
workshops, em diferentes áreas.

Em primeiro lugar, sobre produ-
tos endógenos, concretamente o mel, 
nos dias 21 e 28 de setembro. Nestas 
ações foram abordados aspectos 
como as boas práticas na sua produ-
ção, unidade de produção primária, 
higiene das instalações, equipamen-
tos e utensílios e higiene pessoal, 
tendo os participantes tido a oportu-
nidade de esclarecer as suas dúvidas, 
por forma a resolver os problemas 
nas suas produções apícolas. Ainda 
no âmbito dos produtos endógenos, 

o CLDS 3G tem prevista a realização 
de um outro workshop acerca de er-
vas aromáticas e medicinais.

Já no dia 11 de outubro, reali-
zou-se uma outra sessão, desta feita 
dedicada ao empreendedorismo, 
concretamente à “Higiene e Seurança 
no Trabalho”, na qual marcaram pre-
sença oito pessoas, que aprenderam 
conceitos básicos de segurança, 
higiene e saúde no trabalho, riscos 
relacionados com as condições de 
segurança e no meio ambiente de 
trabalho, carga de trabalho, fadiga 
e insatisfação laboral, proteções 
coletivas e individuais de trabalho, 
controlo de saúde dos trabalhadores, 
organismos públicos relacionados 
com a segurança, higiene e saúde 
no trabalho, organização em situa-

ções de emergência e, por fim a 
ergonomia e as principais doenças 
profissionais.

Por fim, no passado dia 18, tam-
bém na área do empreendedorismo, 
teve lugar o workshop “Plano de Ne-
gócios”, cujos conteúdos abordados 
consistiram na importância e estrutu-
ra do plano de negócios, marketing 
mix, a análise SWOT e o modelo 
financeiro do plano de negócios.

Estas sessões de empreendedo-
rismo dinamizadas pela empresa Be-
tweien são destinadas ao público em 
geral, particularmente a potenciais 
empreendedores que pretendam 
criar o seu próprio emprego, estando 
a próxima prevista para o mês de 
novembro, subordinada à temática 
“Apoios e Incentivos”. n

CLDS 3G promoveu workshops de produtos 
endógenos e empreendedorismo

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G dinamizou Oficinas da/para a 
Família e de Empreendedorismo
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HOMENAGEM 
ÀS NOSSAS MULHERES!

Desta vez aconteceu o impensável, 
mas os salpicos têm destas coisas!

A regressar de uma inesperada e 
preocupante endoscopia no Hospital 
da Universidade, foi na cama da minha 
convalescença que tive de procurar um 
salpico em termos de o poder partilhar 
com os meus Amigos alvaiazerenses 
neste mês de São Martinho, e ele me veio 
de forma bem original nas “asas” do co-
ração amoroso da minha Valentina, nada 
surpreendente. 

Na bandeja desse coração, ela trouxe 
para o centro da cómoda do nosso quar-
to uma fotografia que, para recordar, 
havíamos tirado, em 1989, numa cabine 
fotográfica da “Gare” de Longwy, cidade 
do nordeste de França, bem eloquente por 
sinal! Mas, …. Só para recordar? Digamos 
que sim, mas se lermos bem o que vinha 
vindo do Hospital!

De facto, um salpico acontece sempre 
num espaço e num tempo histórico, mas 
não se poderá ficar por aí. A meu ver, um 
salpico até tem pouca ciência, mas muito, 
quase tudo, de coração, que o mesmo é 
dizer, muito de alma. E a alma, - não te-
nhamos ilusões -, tem o nome de Mulher! 

O que uma câmara fotográfica regista, 
mesmo quando se lhe quer dar alguma 
arte, não será ainda um salpico de grande 
interesse. Mas nela se poderá ler num 
“molho” de salpicos, tantos quantas as 
leituras possíveis. Bastará que se não 
ande distraído!

É verdade que fui a Longwy convidado 
pela Direção do “Espaço Fernando Pes-

soa” para falar à Comunidade Portuguesa 
sobre “A Diáspora Portuguesa - de Ca-
mões a Fernando Pessoa”, e, esse, po-
deria ser um eloquente salpico, que por lá 
encontrei muitos Alvaiazerenses. Mas não 
foi por essa circunstância que a fotografia 
hoje me salpicou, e sim pelas mãos amoro-
sas que a foram desencantar e a trouxeram 
para cumprir uma função específica que 
só as nossas grandes Senhoras sabem 
definir. Também não foi pelo facto de ter 
ficado doente, que, na minha perspetiva, é 
a coisa mais certa que temos. De facto eu 
fiquei doente, mas nunca foi por alguém 
ficar doente que o mundo tombou. Veio 
mesmo o INEM às tantas da noite, deixei-
me levar, que o amor estava ali a meu 
lado. Via-se bem, sentia-se melhor! Se a 
velha fotografia fora mudada de lugar, no 
quarto da convalescença, eu não poderia 
andar assim tão distraído!

Veio a hora de me decidir por um sal-
pico todo feminino, e … ele aí vai! 

HOMENAGEM ÀS NOSSAS MULHERES 

SERRANAS COM ALMA ALVAIAZERENSE!

MAS, … TAMBÉM AOS MARIDOS 
QUE AS SABEM MERECER!

Quero que as minhas palavras de 
homenagem sejam as que escrevi ao 
meu tamanho em “TONS QUE TRAGO 
EM MIM” em outras folhas assim peque-
ninas. E, a não pensar em úlceras com 
sangue, do coração vou desfolhando

O MALMEQUER

Arranquei o malmequer
quando casei com a Mulher
que se chama Valentina.
Tenho agora, sem medida,
bem-me-quer p’ra toda a vida;
bem-querer é sua sina. (…)

Nessa dádiva infinita
do amor de uma Tinita,  …
cresce em mim a comoção
neste seu aniversário
que não é o corolário
pois é vida em ascensão.

Arranquei o malmequer;
desfolhei-o para saber
se comigo vinha alguém.
Encontrei uma Tinita,
por Deus a Mulher bendita
que se fez Esposa e Mãe!

Os teus anos já somados,
são botões desabrochados
nestas rosas, neste amor,
que, no lar da nossa vida,
são a terra prometida
são a bênção por penhor!

Ao menos por uma vez, não me 
levem a mal que, para falar com Al-
vaiazerenses, tenha a meu lado a “toda 
Alvaiazerense” Valentina! n

Atualidade

Pedrógão Grande

Benfica abriu 
escola de futebol

A partir desta época de futebol 
2016/2017, o clube Recreio Pedro-
guense contará com uma importante 
parceria com a abertura da ‘Benfica 
Escola de Futebol Pedrógão Grande’. 

Este projeto nasceu da vontade do 
presidente do Município, Valdemar 
Alves, de abrir uma escola de futebol 
em Pedrógão Grande que conseguisse 
trabalhar em conjunto com o Recreio 
Pedroguense. 

A Benfica Escola de Futebol for-
mará jovens de Pedrógão Grande ou 
de outros Concelhos, distribuindo a 
sua atividade por pré-escola (3 aos 4 
anos), escolinhas (5 aos 7 anos), esco-
la de futebol (8 aos 14 anos) e escola 
de guarda-redes (6 aos 14 anos). n

Chão de Couce

Mulher atropelada 
em Serrada da Mata

No passado dia 3 de outubro, por 
volta das 19h00, Júlia Morgado, de 76 
anos, residente em Pontão, freguesia 
de Chão de Couce, foi atropelada mor-
talmente na Estrada Nacional 110, na 
localidade de Serrada da Mata.

O acidente aconteceu quando a 
vítima regressava a casa sozinha, a 
pé, depois da sua habitual caminhada 
pelo local, tendo parado ainda numa 
mercearia na zona. 

Após o atropelamento, o condu-
tor do veículo terá fugido do local, 
não prestando o devido socorro à 
vítima. n  

Penela

Homem morreu 
devido a incêndio

Um homem de 69 anos foi en-
contrado com múltiplas queimadu-
ras graves pelos tripulantes de um 
helicóptero que andava a combater 
um incêndio em Ordem, concelho de 
Penela, no passado dia 1 de outubro. 

O ferido foi transportado para o 
Centro Hospital e Universitário de 
Coimbra , tendo logo de seguida sido 
levado de helicóptero para a unidade 
do Porto, onde acabou por falecer 
alguns dias depois. n

BREVES
Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

ANABELA
Cabeleireira

Rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (Edifício da Praça)
Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282

    3250 - 103 Alvaiázere

Delfina Gonçalves
Solicitadora

        Rua Outeiro do Jacinto, 25 - Santa Cruz   -   Tlm. 967 070 432
3250-041 Almoster - Alvaiázere  E-mail: 4497@solicitador.net

PEDITÓRIO
NACIONAL

Dias 29, 30, 31 de OUT 

e 01 de NOV / 2016

participe
ligacontracancro.pt/peditorio
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No passado dia 11 de outu-
bro, teve lugar no Museu 
Municipal de Alvaiázere o 

arranque de mais um ano letivo 
da Universidade Sénior de Al-
vaiázere.

A Universidade Sénior foi um 
projeto que começou em 2010, 
e que ao longo do tempo se tem 
revelado num grande sucesso; 
tem como intuito proporcionar 
à população com mais de 50 
anos de idade uma ocupação dos 
tempos livres, combatendo desse 
modo o risco de isolamento e de 
exclusão social, ao mesmo tempo 
que permite a troca e partilha de 
conhecimentos.

No cumprimento do plano 
anual de atividades, o Museu 
acolheu, na segunda semana de 
outubro, as crianças do Ensino 
Pré-escolar do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere; tendo por 
base o tema “As histórias e a sua 
importância” e a estação do ano 
vivenciada, os serviços educativos 
e os petizes exploraram a história 
“A linda folhinha de outono”.

No dia 23 teve lugar no audi-
tório do Museu a atividade “À con-
versa com Cláudia Silva: terapias 
complementares e alimentação 
vegetariana”, na qual a oradora 
procurou demonstrar aos presen-
tes os benefícios para a saúde 
deste tipo de práticas.

A encerrar as atividades do 

mês, e no âmbito do projeto “MB 
em movimento”, os serviços edu-
cativos do Museu Municipal de Al-
vaiázere dinamizaram nos dias 26 
e 27 ações de educação patrimo-
nial não formal com a comunidade 
sénior das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS) do 
concelho de Alvaiázere. n

Em fins de colheita, a Casa do Concelho de Al-
vaiázere proporcionou em 23 de setembro aos 
alvaiazerenses deslocados, amigos e sócios, o 

“Jantar do Chícharo” no qual, como se depreende, 
essa leguminosa ocupou lugar de destaque. 

A casa não esteve cheia, algo a que a direção já se 
habituou, mas o ambiente e boa disposição sempre 
presentes fizeram do serão mais um momento de 
agradável convívio. 

De registar, com muito agrado, a presença de um 
confrade da “Confraria do Chícharo”, Acácio Peralta, 
devidamente trajado, a quem a direção agradece a 
disponibilidade. 

À semelhança de outros eventos, o animador 
musical, Armando Lopes, apresentou-se com a sua 
voz e viola, criando um ambiente de festa e diversão. 

A presidente da direção, Sandra Nunes, agradeceu 
a presença de todos que, desta maneira, dão força 
para continuar a realizar outros eventos e a promover 
e divulgar os produtos do concelho de Alvaiázere, 
em Lisboa. n

Atualidade

Casa do Concelho de Alvaiázere

Organizou “Jantar 
do Chícharo”

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 17º, nº1 e para efeito do disposto 

no artigo 14º, alínea d) dos Estatutos da Casa do Concelho de 

Alvaiázere convoco os senhores associados para reunirem em 

Assembleia Geral ordinária, a realizar no dia 26 (vinte e seis) 

de novembro de 2016, às 15:00 horas na sede da Associação, 

na Rua Eça de Queirós, nº 13, rés-do-chão, em Lisboa, com 

a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Eleição dos corpos diretivos da Casa do Concelho 

de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” para o biénio 

2017/2018.

2. Informações e assuntos de interesse geral da Casa 

do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense”.

 Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos podem 

participar na Assembleia Geral, apresentar propostas, moções 

e sugestões, discutir e votar os assuntos nela apresentados.

As candidaturas devem ser apresentadas à Mesa da As-

sembleia Geral por meio de listas com o nome e o número 

de associado dos candidatos, termo coletivo de aceitação e 

programa de ação, com a antecedência mínima de oito dias 

em relação à data da eleição.

As listas de candidatos para os órgãos da Associação e 

para “O Alvaiazerense” deverão ser propostas por um mínimo 

de dez associados, delas devendo constar todos os órgãos a 

eleger, bem como as funções que cada candidato se propõe 

desempenhar.

Os sócios proponentes das candidaturas deverão referir 

os seus nomes completos, número de sócios e assinar a 

proposta respetiva.

Nos termos do artigo 17º nº 3, alínea a) dos Estatutos da 

Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 15H00 não estiverem 

presentes cinquenta por cento dos sócios com direito a voto, 

a Assembleia Geral funcionará com os sócios presentes trinta 

minutos após a hora marcada.

Lisboa, 25 de outubro de 2016 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo l7º, n.º 1 e para efeito do dispos-

to no artigo l4º, alíneas b) e c) dos Estatutos da Casa do 
Concelho de Alvaiázere convoco os senhores associados 
para reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar no 
dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2016, às 15:30 horas, 
na sede da Associação, na Rua Eça de Queirós, n.º 13, R/C, 
em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, discussão e votação dos Orçamen-

tos da Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O 
Alvaiazerense” referentes ao exercício de 2017.

2. Informações e assuntos de interesse geral da Casa 
do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos podem 
participar na Assembleia Geral, apresentar propostas, 
moções e sugestões, discutir e votar os assuntos nela 
apresentados.

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Estatu-
tos da Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 15H30 não 
estiverem presentes cinquenta por cento dos sócios com 
direito a voto, a Assembleia Geral funcionará com os sócios 
presentes trinta minutos após a hora marcada.

Lisboa, 25 de outubro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

Benilde Silva

Alvaiázere

Museu Municipal em movimento

VENHA CELEBRAR 
O SÃO MARTINHO 

NA C.C.A.
DIA  12 DE  NOVEMBRO DE 2016 

PELAS 15H30

APAREÇA!

Rua Eça de Queirós, 13 – R/C (junto Marquês de Pombal)
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

FADOS DE LISBOA E COIMBRA
FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!

Telefone: 213 549 637 - 213 542 256 (sede)
Telemóvel: 936232795 - 938210519 – 917385537

Rua Eça de Queirós, 13 – R/C (junto Marquês de Pombal)
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

NOITE DE FADOS COM JANTAR
NA C.C.A.

  DIA  25 DE  NOVEMBRO DE 2016                                            

PELAS 20H00(SEXTA-FEIRA)

SERVIÇOS PRESTADOS EM ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TERRESTRES E SATÉLITE

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

Tel. 236 656 241 - Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 4 e 8 - 3250 ALVAIÁZERE

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.



31 de Outubro de 2016    O ALVAIAZERENSE     11Atualidade

No dia 11 de outubro, a Câmara 
Municipal de Alvaiázere anunciou 
que o Centro 2020 aprovou o 

Plano de Ação para a Regeneração Ur-
bana (PARU) da vila de Alvaiázere, num 
investimento global que ultrapassa os 
2.327.540,00 de euros.

As obras, que vão começar ainda 
este ano, incluem a requalificação ur-
bana da zona envolvente ao edifício do 
tribunal e a adaptação e transformação 
da antiga escola do primeiro ciclo de Al-
vaiázere numa plataforma empresarial 
na qual irá funcionar o segundo polo 
da incubadora de negócios, com um 
modelo de funcionamento inovador. 

Célia Marques, presidente do Mu-
nicípio, destacou que esta é a medida 
que vai trazer mais valor ao Concelho, 
pois vai permitir incentivar a instalação 
de novas empresas, o que implica a 
criação de emprego e a fixação da po-
pulação jovem.

Para além disso, a autarca afirmou 
que, por forma a dinamizar o parque 
habitacional, vai propor a aprovação 
da instituição de benefícios fiscais aos 
prédios urbanos que estão arrendados, 
o que se traduz numa redução do Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) na 

ordem dos 20%. Desta forma, Célia Mar-
ques considera que a redução do IMI é 
um estímulo para que os proprietários 
de imóveis não os mantenham fechados 
e simultaneamente uma forma de o 
parque estar ocupado.

É de salientar que, ao contrário do 
que acontece noutros Municípios, o 
Município de Alvaiázere não recorreu 

a nenhum gabinete de consultoria, 
tendo desenvolvido o seu próprio 
PARU e candidatado os projetos que 
dele fazem parte recorrendo de forma 
exclusiva aos técnicos da autarquia e 
tendo sempre em conta as conclusões 
das sessões públicas que se realizaram 
com os proprietários dos prédios da 
zona central da vila. n

Município de Alvaiázere

Plano de Ação para a Regeneração 
Urbana foi aprovado

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

CLÍNICA GERAL
CARDIOLOGIA
FISIATRIA
REUMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
OTORRINO
TERAPIA DA FALA
NUTRIÇÃO
PODOLOGIA
ACUPUNCTURA

CONSULTAS

E. C. G. 
ECOCARDIOGRAMA
HOLTER 24H
PROVA DE ESFORÇO
MAPA
ECOGRAFIA 
RAIO-X 
ANáLISES CLÍNICAS

EXAMES

Análises Clínicas: 
Segundas, quartas e quintas- feiras, das 08h00 às 10h30
Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

Acordos: 
SNS; ADSE; CGD; PT/CTT; GNR; IASFA 

(ADM); SAD-PSP; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE; 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

Município de Alvaiázere

Promoveu tertúlia 
sobre igualdade 
de género

O Município de Alvaiázere, em 
parceria com o CLDS 3G, da Associa-
ção da Casa do Povo de Alvaiázere, 
o polo de Alvaiázere da ETP Sicó e a 
Betweien, realizou no passado dia 24 
de outubro, pelas 20h30, na Biblioteca 
Municipal de a tertúlia intitulada “Re-
lógio Sem Género”.

Em ambiente descontraído e infor-
mal, acompanhado de algumas iguarias 
preparadas pelos alunos do curso de 
cozinha/pastelaria da ETP Sicó, os par-
ticipantes na iniciativa puderam não só 
ficar a conhecer a forma como homens 
e mulheres repartem a utilização do seu 
tempo ao longo do dia, relacionando es-
sas diferenças com os hábitos culturais 
e sociais relacionados com as desigual-
dades de género que se verificam, como 
também discutir e trocar impressões 
entre si sobre as suas experiências e 
vivências nesta matéria.

Esta iniciativa visou assinalar a data 
de 24 de outubro como o “Dia para a 
Igualdade” e insere-se nas inúmeras 
iniciativas que a Comissão para a Igual-
dade no Trabalho e no Empego fomen-
ta, para reforçar este compromisso 
para a igualdade, e ao qual se associa 
também o Município de Alvaiázere e 
os parceiros referidos. n
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O 
Padre André Sequeira chegou 
à vila de Alvaiázere há um 
ano, precisamente no dia 11 
de outubro. A data foi assina-

lada com a celebração de uma missa na 
Igreja Matriz de Alvaiázere, seguida de 
um convívio na casa paroquial, aberto 
a toda a comunidade.

Na altura da sua tomada de posse, 
em declarações ao Jornal “O Alvaiaze-
rense”, o pároco afirmou que no pri-
meiro ano do mandato estaria focado 
em conhecer melhor as pessoas e em 
fazer uma “pastoral de proximidade”. 
Passado um ano, apesar de não ser fácil 
fazer um balanço do seu contacto com 
as pessoas, até porque “é implícita à 
ideia de balanço, na prática, a ideia de 
uma avaliação quantitativa, o que se 
incorpora pouco com a ação de Deus 
na nossa vida pessoal e na vida da 
Igreja”, afirmou: “foi um ano vivido de 
modo muito intenso e por isso, verifico 
que passou muito depressa. Não foi 
fácil corresponder a todas as solici-
tações, que me chegaram das nossas 
comunidades, bem como promover as 
propostas previstas no nosso programa 
pastoral diocesano. Certamente que 
com o estagiário, será mais fácil no 
próximo ano coordenar esta presen-
ça e encontrar tempo também para 
aquilo que eu considero fundamental 
e que este ano não consegui realizar 
como gostaria: dedicar mais tempo à 
oração pessoal, à leitura, ao estudo e 
às pessoas”. O Padre André Sequeira 
acrescentou ainda que “o Papa Francis-
co tem estimulado uma forma de viver 
a missão que passa pela pastoral da 
proximidade, da ternura, da bondade, 
da escuta, do amor, afastando tudo o 
que não seja gratuidade e entrega total 
ao ministério, servindo a Cristo mestre, 
sacerdote e pastor. Quero continuar a 
fazer do meu ministério a pastoral da 
proximidade com os irmãos, a proxi-
midade nos momentos de alegria e 
de tristeza daqueles que fazem parte 
das nossas comunidades e quero dizer 
como São Paulo: «Para mim viver é Cris-
to e já não sou eu que vivo, é Cristo que 
vive em mim», por isso existe ainda um 
grande trabalho para realizar na vinha 
do Senhor, pois ela é grande, e como os 
trabalhadores são poucos, vou «meter 
mãos à obra» e não ter medo, pois Ele 
estará connosco até ao fim dos tempos. 
«Não temais»”.

Em suma, o pároco considera que ao 
tentar aprender a conhecer fisicamente 
os paroquianos e a integrar-se nos seus 
anseios, sofrimentos e alegrias, foi de-
senvolvida uma pastoral de proximida-
de, tal como desejava, sendo que o seu 
percurso estará a partir de agora mais 
virado para promover uma existência 
mais íntima e um maior envolvimento 
da comunidade na vida da Igreja.

O Padre André Sequeira sublinhou 
que a comunidade alvaiazerense tem 
uma grande prática religiosa, mas que 
ainda assim é importante continuar o 
trabalho dos antecessores, “nunca de-
sistindo dos irmãos que estão fora da 
Igreja, porque Deus também nunca de-
siste de nós. É importante persistir num 
trabalho contínuo e motivador para 
chamar até nós esses irmãos, alertan-
do-os que Deus nunca desiste de cada 
um dos Seus filhos e tem um projeto 
individual para todos”. Assim sendo, 
na sua opinião, a solução passa por 
fazer um trabalho como pede o Papa 
Francisco, ou seja: “promover a pastoral 
da proximidade e dar o testemunho da 
nossa vivência e da nossa fé, colocando 
em prática o mandamento do amor: 
«Amai-vos como eu vos amei». Para que 
nos digam como diziam aos primeiros 
cristãos: «Vede como eles se amam». 
Também aqui deverá haver um traba-
lho contínuo na formação dos nossos 
leigos. O Espírito Santo continuará a 
conduzir ao crescimento da fé e na 
construção das nossas paróquias”.

Quando questionado acerca dos 
maiores desafios que teve que ultra-
passar neste primeiro ano, o pároco 
não hesitou em afirmar que foi “fazer 
a Unidade Pastoral, uma vez que são 
quatro paróquias que eram servidas 
por três sacerdotes, cada um com a sua 

metodologia e cada paróquia com os 
seus costumes”, acrescentando ainda: 
“cada vez mais temos que trabalhar 
em conjunto, pois sendo o pastor o 
mesmo, todos terão de contribuir para 
o ajudar a servir. E todos nós nos quei-
xamos do tempo, queríamos dias com 
48 horas para realizar a nossa pastoral. 
Ouvir, sentir, perceber e lançar bases 
para uma Igreja ao jeito de Jesus, é 
preciso tirar tempo de nós para sermos 
exemplo de vida e de simplicidade. 
Por isso, o maior desafio que tenho 
tido é de tentar unir as comunidades 
paroquiais e do longe fazer-se perto. 
Tentarei sempre estar presente onde 
for solicitado. Deixo as palavras de 
Jesus: «quem quer ser o maior entre 
todos, se torne o menor – o servidor 
de todos – pois o Filho do Homem não 
veio para ser servido, mas sim para 
servir»; este realmente é o verdadeiro 
sinal de quem se consagrou. Este é o 
meu projeto de vida e vocação. Esta é 
a minha humilde missão: servir estas 
comunidades. Não vim para ser servido, 
mas sim, em configuração com Cristo, 
servir a todos, de uma forma simples e 
generosa e, acima de tudo, com muito 
amor, assim como quem ama o cora-
ção do próprio Deus. E com isso quer 
dizer que as dificuldades que surgiram 
servem para nos fortalecer e a ajudar 
a crescer. Deus só dá grandes batalhas 
para grandes guerreiros. Aqueles que 
passam por nós, não vão sós, não nos 
deixam sós. Deixam um pouco de si, 
levam um pouco de nós. Quero apesar 
das dificuldades crescer e apreender 
convosco”.

Em termos de projetos para o futu-
ro, o Padre André Sequeira referiu que 
os projetos só a Deus pertencem, que 
todos nós temos um projeto de vida, 

tudo depende da nossa opção de vida 
e dos desígnios de Deus. Sendo sacer-
dote da Igreja de Jesus Cristo, veio para 
servir, e por isso o seu grande projec-
to para o futuro é: “sempre buscar a 
santidade na [minha] vida sacerdotal, 
zelando pelo povo que [me] é confiado, 
e sendo fiel ao [meu] Bispo de Coimbra, 
D. Virgílio do Nascimento Antunes, a 
quem agradeço de coração. Foi ele que 
[me] ordenou. Tenho a certeza que es-
tarei à disposição da Igreja de Coimbra, 
visando sempre o Plano Pastoral Dioce-
sano; tenho consciência e responsabi-
lidade da promessa de obediência ao 
Bispo da Diocese de Coimbra, buscando 
sempre, incessantemente, a justiça e o 
bem da comunidade. Tenho algumas 
ideias alguns desafios que gostaria 
de trazer, mas tudo a seu tempo: «O 
caminho faz-se caminhando». Sobre-
tudo tenho essa preocupação, com 
os idosos, com os doentes e com os 
que sofrem. Neste âmbito e porque já 
estive à frente de um projeto desses, 
gostaria de formar um grupo jovem 
de voluntários que ajudassem aqueles 
que realmente precisam - e como tal 
também crescessem ao nível humano 
e espiritual. Vejo sempre este lema: 
«Quem se humilha pode ser exaltado e 
quem se exalta pode ser humilhado»”. 

Para terminar, o pároco deixou uma 
mensagem: “já São Paulo, escrevendo 
à Comunidade de Timóteo, lhes falava 
que havia combatido o bom combate, 
completado a corrida e guardado a fé. 
Por tudo isso já estaria à sua disposição 
a coroa da Justiça. E quem hoje pode-
ria receber esta coroa? E poderíamos 
perguntar ainda se a Justiça hoje é 
justa… Paulo já sabe que está perto 
de seu martírio e sabendo disso cuida 
de mandar mensagem às suas comuni-
dades animando as suas caminhadas. 
Descortinar nosso lugar, nem nos 
vangloriando demais nem nos desme-
recendo. Sermos fiéis ao seguimento 
de Jesus sendo mansos e humildes de 
coração. Isso faz diferença no mundo! 
Preocupa-me também as crianças jo-
vens e adolescentes e estarei atento 
a eles, fazendo-me um deles. Pois o 
Senhor convida-nos à simplicidade, a 
sermos humildes e puros inocentes 
como as crianças: «Deixai vir a mim as 
criancinhas». Que o Senhor abençoe 
a todos nós e peço as vossas orações 
pelo crescimento espiritual das nossas 
paróquias. Estou aqui simplesmente 
para dizer que estou próximo e rezo 
por vós”. n

Atualidade

Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Padre André Sequeira tomou posse há um ano
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I
niciou-se um novo ano letivo escolar, 
referente a 2016-2017, e a pertinência 
do assunto levou o Jornal “O Alvaia-
zerense” a entrar em contacto com o 

diretor do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, José Rosa Peres, formular 
algumas questões relativas ao mesmo. 

O diretor começou por dizer: “o ano 
letivo 2016-2017 corresponde à consoli-
dação do Agrupamento de Escolas de Al-
vaiázere com os seus três estabelecimen-
tos: Escola Básica de Maçãs de D. Maria, 
Escola Básica de Alvaiázere e Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 
pelo que a nível geral a abertura do ano 
escolar decorreu com normalidade”.

Em relação à questão da colocação 
dos professores, que todos os anos gera 
alguma polémica, pois é um assunto de-
licado e que não corresponde às expeta-
tivas das pessoas, José Peres referiu que 
“o direito à mobilidade dos professores 
por doença, que reúnem as condições 
estabelecidas na legislação em vigor, foi 
reconhecido demasiado tarde, levando a 
que o processo de colocação de docen-
tes se prolongasse muito para além do 
desejável, provocando sérias perturba-
ções nas atividades letivas iniciais. Estes 
constrangimentos tiveram um impacto 
reduzido no Pré-Escolar e no Primeiro Ci-
clo, mas provocaram sérias perturbações 
na Escola Básica e Secundária, com a saída 
de dez professores ao abrigo da referida 
mobilidade”.

Para além disso, prosseguiu, “a pre-

paração, organização e distribuição do 
serviço docente é um processo que exige 
muita ponderação, com início em julho, 
após a constituição das turmas, e está 
normalmente concluído antes do final 
de agosto. 

Ora, todo este trabalho de planificação 
acaba por ser posto em causa em cima 
do início das aulas com a saída de uns 
professores e entrada de outros. 

Só com todos os professores coloca-
dos é possível aproveitar os primeiros 
dias de setembro para as indispensáveis 
reuniões das várias equipas pedagógicas 
destinadas à preparação do ano letivo. 
Continuamos a ter esperança de que 
no futuro as colocações de professores 
sejam concluídas atempadamente. En-
tretanto, nesta data, os professores que 

saíram já foram substituídos e as aulas 
decorrem normalmente”.

No que diz respeito à evolução do 
número de matrículas e áreas de ensino, 
o diretor do Agrupamento de Escolas su-
blinhou: “no Ensino Secundário, os cursos 
que funcionam estão dependentes da 
vontade dos alunos. A escola tem feito um 
esforço no sentido de diversificar a ofer-
ta nos cursos Científico-Humanísticos, 
nomeadamente com a abertura do Curso 
de Línguas e Humanidades. 

Os Cursos Profissionais são muito es-
pecíficos e, tendo em conta a população 
escolar que servimos, ficamos impossibili-
tados de abrir um desses cursos todos os 
anos. Como um critério frequentemente 
utilizado para autorizar a escola a abrir 
um Curso Profissional radica no facto 

de no ano anterior ter ou não aberto um 
curso desta modalidade, ficamos logo em 
clara desvantagem. Por outro lado, quan-
do conseguimos que nos seja autorizada 
a abertura do curso, o número de alunos 
inscritos não permite a constituição da 
respetiva turma. A nossa aposta é, então, 
no Curso de Ciências e Tecnologias para 
o qual temos alunos, boas instalações e 
docentes qualificados. 

Relativamente às matrículas nos 
outros ciclos de ensino, registamos um 
acentuado decréscimo nos últimos anos, 
uma consequência da diminuição da po-
pulação jovem, como se pode constatar 
pelo número de crianças que entram para 
o Pré-Escolar aos três anos. Enquanto 
neste ano (2016/2017), estão inscritas 
24 crianças, em 2012/2013 tínhamos 45 
crianças na mesma situação”.

José Peres reiterou que pretende me-
lhorar o sucesso escolar no Agrupamento, 
instaurar mais disciplina e modernizar as 
tecnologias na administração e reduzir o 
desperdício alimentar.

Para finalizar, o diretor do estabe-
lecimento de ensino afirmou: “estamos 
convictos de que mais uma vez vamos al-
cançar os objetivos propostos, até porque 
recebemos algum apoio: no caso do 7º 
ano foram autorizadas três turmas, ape-
sar de a rede apenas prever duas. Quer 
isto dizer que todas as turmas ficaram 
com menos de 20 alunos, o que, natural-
mente, facilita a promoção do sucesso. 
No caso do Primeiro Ciclo, temos mais 
um professor do que o estabelecido pelo 
número de turmas autorizado”. n

Atualidade
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 

Início do novo ano letivo decorreu com normalidade
Mónica Teixeira

N
o passado dia 6 de outubro, 
Laura Lopes, uma criança de 
apenas quatro anos, ficou 
fechada dentro do autocarro 

que assegura o transporte escolar. O 
incidente aconteceu no período da ma-
nhã, no início da primeira aula, quando 
a professora achou estranho a aluna 
não estar presente na aula. Decidiu 
então ligar à mãe da criança, Cristina 
Lopes, para perguntar se a filha não ia 
para escola, para ficar mais descansa-
da e também por causa do número de 
almoços a ser servidos.

No entanto, a mãe afirmou que a 
pequena Laura tinha ido para a escola 
no autocarro do costume. A professora 
foi procurar a criança nas outras salas, 
porque pensou que eventualmente ela 
poderia ter entrado na sala errada, mas 
as buscas foram infrutíferas. 

Laura Lopes acabou por ser encon-
trada dentro do autocarro de transpor-
te escolar, que estava estacionado jun-
to à escola de condução do Concelho, 
sendo que a criança não apresentava 
quaisquer ferimentos. 

Apesar de não ter passado de um 
susto, a vigilante responsável pela 

criança e o condutor do autocarro fo-
ram substituídos em sequência deste 
incidente.

Tendo sido esta a segunda vez que 
um incidente deste tipo acontece, no 
espaço de um ano, o Jornal “O Alvaia-
zerense” contactou o Município de 
Alvaiázere, na pessoa da vereadora do 
Pelouro da Educação, Sílvia Lopes, que 
começou por afirmar: “a propósito do 
incidente relatado, enquanto vereado-
ra responsável pelo pelouro da Edu-
cação e enquanto cidadã, venho pelo 
presente reiterar que lamento profun-
damente que tal tenha acontecido”.

A vice-presidente da Câmara Muni-
cipal acrescentou que esta situação foi 
fruto de um erro humano, que não po-
dia de forma alguma ser previsto nem 
evitado pela Câmara Municipal e que os 
próprios profissionais desejariam que o 
mesmo não tivesse acontecido, ainda 
que tal tenha sido fruto da sua ação. 

Explicando como funciona o servi-
ço de transporte escolar, Sílvia Lopes 
referiu: “como é do conhecimento 
público, a Câmara Municipal lançou 
um concurso público para adjudicação 
do serviço que permitirá, no decorrer 

deste ano letivo, assegurar a totalidade 
do transporte dos alunos do Ensino 
Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino 
Básico para as Escolas Básicas de 
Alvaiázere e de Maçãs de D.Maria”, 
sublinhando que a empresa a quem 
foi adjudicado o serviço entregou os 
documentos de habilitação para o 
assegurar, nomeadamente ao nível da 
segurança e licenciamento das viaturas 
e dos recursos humanos, através da 
carta de qualificação e do certificado 
de motorista e dos respetivos registos 
criminais.

A vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal esclareceu que entre a data de 
início da prestação deste serviço e a 
data do incidente não houve nenhum 
indício que pusesse em causa a segu-
rança das crianças, pelo que, assim 
que a autarquia teve conhecimento 
do sucedido, entrou em contacto com 
a encarregada de educação da criança 
para informar o que se tinha passado 
e também que a criança estava bem, o 
que já era do seu conhecimento após 
ter sido contactada pela Escola e pelo 
representante da empresa de trans-
portes. O Município entrou também 

em contacto com os responsáveis pelo 
serviço: “ainda antes do almoço, esses 
mesmos responsáveis deslocaram-se 
a Alvaiázere, reunindo com a família 
da criança (para mais uma vez pedir 
desculpa pelo sucedido), com a direção 
do Agrupamento de Escolas e com os 
serviços municipais”, salvaguardou 
Sílvia Lopes.

Para além disso, prosseguiu: “a 
empresa tinha já acionado os meios 
legais previstos para estas situações, 
procedendo à imediata substituição do 
motorista e da vigilante envolvidos no 
incidente, para além de ter reforçado 
a sensibilização para as questões de 
segurança, já habitual, junto dos res-
tantes profissionais que asseguram os 
transportes escolares no Concelho, de 
forma a evitar que a situação se repita”.

Sílvia Lopes concluiu: “face ao ex-
posto, a Câmara Municipal de Alvaiáze-
re e eu própria, lamentamos profunda-
mente mais uma vez o incidente, com 
a consciência de que foram tomadas 
todas as medidas à nossa disposição 
para que tal não tivesse acontecido. 
Resta-nos agora fazer votos, de que 
tal situação não volte a repetir-se”. n

Criança ficou esquecida no autocarro escolar



14 O ALVAIAZERENSE     31 de Outubro de 2016

O 
Alferes Francisco Castelão, 
um jovem de 24 anos natu-
ral do concelho e freguesia 
de Alvaiázere, terminou no 

passado dia 12 de outubro o curso de 
piloto aviador na Força Aérea e rece-
beu as suas “asas” (símbolo de piloto) 
das mãos do seu pai, José Castelão, 
que também foi piloto na Força Aérea, 
numa cerimónia que decorreu na Base 
Aérea Nº1 na Granja do Marquês, em 
Sintra, e que foi presidida pelo Chefe 
de Estado Maior da Força Aérea.

Em criança, Francisco Castelão já 
lidava com o mundo da aviação, por 
influência do seu pai, mas apesar de ter 
desde essa altura a vontade de experi-
mentar a sensação de voar, terá sido 
apenas aos 18 anos que essa vontade 
se revelou para ele como um desejo 
real. Tudo aconteceu num pequeno 
voo de uma hora aos comandos de 
um Cessna 172, tendo como “instru-
tor” o seu pai. Nesse voo, toda aquela 
vontade de voar transformou-se numa 
sensação de pertença ao espaço aéreo e 
após alguns anos deparou-se com uma 
frase de Leonardo Da Vinci que resume 
tudo o que se passou naquela tarde: 
“uma vez tendo experimentado voar, 
caminharás para sempre sobre a Terra 
de olhos postos no Céu, pois é para lá 
que tencionas voltar.”

Seguir as pisadas do seu pai foi tam-
bém uma das razões que levou Francis-
co Castelão a ingressar na Força Aérea 
Portuguesa (FAP). Contudo, a razão 
principal prendeu-se com a vontade de 
voar e de explorar toda as capacidades 
das diferentes aeronaves que a FAP 
dispõe. Na aviação civil, os voos resu-
mem-se a uma descolagem, um trajeto 

em linha reta (a altitude constante e em 
piloto automático) e uma aterragem, 
sendo que a exploração de todas as 
capacidades desses aviões apenas é 
possível durante os voos experimen-
tais, ficando essa tarefa incumbida a 
um número restrito de pilotos de teste 
pelo mundo fora. Foi também esta 
perspetiva que levou Francisco Castelão 
a optar pelas aeronaves militares, pois 
têm inúmeras vantagens em termos 
de velocidades, forças G (gravidade), 
manobras permitidas, que possibilitam 
uma exploração do espaço aéreo e da 
máquina que leva o piloto a superar-
se e a sentir-se realizado ao controlar 
aparelhos tão complexos e sofisticados 
como são os aviões modernos.

O jovem Francisco Castelão fre-
quentou o curso de Piloto Aviador na 
Academia da Força Aérea Portuguesa 
com a duração de seis anos, tendo nos 

primeiros cinco realizado a Licenciatu-
ra em Ciências Aeronáuticas Militares 
e o Mestrado dedicado à justificação 
da NATO possuir uma capacidade de 
vigilância em tempo real e a todo o 
tempo (dia e noite e condições meteo-
rológicas adversas) de um teatro de 
operações. No último ano do curso, 
o mais importante mas também mais 
difícil, realizou o Tirocínio e que agora 
terminou. Esta é uma fase que exige da 
parte do aluno piloto uma enorme ca-
pacidade de articular os conhecimentos 
teóricos com a parte prática (os voos), 
pois em situações de stress têm de ser 
tomadas inúmeras decisões em poucos 
segundos, ou seja, não é possível haver 
lacunas de conhecimento da parte teó-
rica. Por outro lado, para um amante da 
aviação, esta fase é a mais gratificante 
e enriquecedora, porque, para além 
de se explorar todas as capacidades 

da aeronave, também o aluno piloto 
é levado aos seus limites em termos 
de conhecimentos e de coordenação 
motora.

Embora Francisco Castelão não 
tenha em mente uma saída da FAP, 
existem inúmeras saídas profissionais 
para um piloto em Portugal. A TAP, 
por exemplo, é uma empresa de avia-
ção civil portuguesa que tem nos seus 
quadros alguns ex-pilotos da FAP, mas 
também existem muitas outras compa-
nhias aéreas que operam em Portugal e 
que têm igualmente pilotos oriundos da 
FAP. Por outro lado, existem também 
várias escolas de aviação um pouco por 
todo o país, que podem ser igualmente 
uma excelente escolha para o futuro de 
um piloto em Portugal.

Na FAP, no final do curso cada novo 
piloto recebe uma avaliação consoante 
o seu desempenho no curso e as exi-
gências dos diferentes tipos de aerona-
ves e missões que elas desempenham 
na FAP. Conjugando essa avaliação com 
as preferências de cada piloto e com as 
vagas existentes nas diferentes esqua-
dras de voo, é decidido superiormente 
o futuro dos novos pilotos.

Em termos de projectos futuros, 
Francisco Castelão gostaria de operar 
os helicópteros da Força Aérea, pois 
para além de ser um voo completamen-
te diferente do que esteve habituado 
até agora a voar, o que oferece desde 
logo um enorme desafio, a sua missão 
de busca e salvamento é na verdade 
uma missão mais gratificante. Enquan-
to militar, Francisco Castelão será um 
oficial de carreira na FAP com o objetivo 
de atingir os mais altos postos da hie-
rarquia militar. n

Atualidade
Alvaiázere

Francisco Castelão concluiu com distinção o 
curso de piloto aviador

Tlm. 914 695 893
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 1
(Edifício Casa do Povo) - 3250-103 Alvaiázere

emacnunes@hotmail.com
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A presidente da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, Célia 
Marques, pretende propor 

que a Câmara Municipal aprove a 
instituição de benefícios fiscais aos 
prédios urbanos que se encontrem 
arrendados, fixando uma redução 
de 20% da taxa do Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis (IMI).

Desta forma, a autarquia solici-
ta aos proprietários que se encon-
tram nesta situação a fazer prova 
do arrendamento dos imóveis nos 
serviços da Câmara Municipal até 
ao dia 10 de novembro.

Os documentos necessários 
para executar o requerimento são: 
contrato de arrendamento regis-
tado, um recibo de renda do ano 
corrente (ou outro documento que 
comprove o arrendamento no ano 
de 2016), caderneta predial urba-
na, cartão do cidadão ou bilhete de 

identidade e cartão de contribuinte 
e, por fim, certificado energético 
do edifício/fração com exceção 
dos edifícios/frações com locação 
do lugar de residência habitual do 

senhorio por prazo inferior a qua-
tro meses ou locação a quem seja 
já locatário da coisa locada.

Todos os proprietários que já 
beneficiaram desta redução em 
anos anteriores e cujos contratos 
de arrendamento não sofreram 
alterações, necessitam de entre-
gar um recibo de renda do ano 
corrente ou outro documento que 
comprove o arrendamento no ano 
de 2016 e o certificado energético 
do edifício/fração, caso o contrato 
de arrendamento seja posterior a 
01 de dezembro de 2013, com ex-
ceção dos edifícios/frações supra 
referidos.

Para mais informações, os 
interessados podem entrar em 
contacto com os serviços da Câ-
mara Municipal, presencialmente 
ou através do número azul 808 
202 843. n

Atualidade

Município de Alvaiázere

Organiza Peregrinação 
ao Santuário de Fátima

O Município de Alvaiázere está a organizar uma 
Peregrinação ao Santuário de Fátima, a realizar no 
próximo dia 20 de novembro. A saída de Alvaiázere a 
pé será pelas 2h00 e de bicicleta pelas 8h00 (terá que 
haver no mínimo 15 inscrições). O almoço será servido 
no Santuário pelas 13h00 e o regresso a Alvaiázere 
está previsto para as 17h00.

As inscrições devem ser feitas até ao dia 17 de 
novembro, através do site do Município, em www.cm-
-alvaiazere.pt, ou do número 915 698 733/22, e não 
serão aceites inscrições feitas no próprio dia.

A atividade tem um custo de dez euros que inclui 
seguro, transporte, abastecimento, almoço e uma 
lembrança de participação. n

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520

Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Município de Alvaiázere

Pretende reduzir IMI no arrendamento 
de prédios urbanos

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Bebeteca vai ter início 
em novembro

A próxima edição da Bebeteca vai ter início já no dia 
19 de novembro, entre as 10h00 e as 11h00, destinada 
a crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 
36 meses e aos seus acompanhantes.

Esta atividade vai realizar-se na Biblioteca Municipal 
no terceiro sábado de cada mês, sob a coordenação 
técnica da educadora Andreia Pinheiro. 

O objetivo da Bebeteca é constituir-se como um 
espaço de contacto entre gerações, que poderão par-
tilhar momentos de aprendizagem, mas também de 
divertimento e boa disposição, um espaço no qual se 
privilegia a importância da leitura e do contacto com 
os livros. n

Al-Baiäz

Dinamiza conferência 
sobre o património

No próximo dia 12 de novembro, pelas 10h30, vai 
ter lugar na Biblioteca Municipal de Alvaiázere uma 
conferência intitulada “O Património na Construção e 
Desconstrução das Identidades – A Religião e o Imate-
rial”, organizada pela Al-Baiäz – Associação de Defesa 
do Património.

Inserida no ciclo de conferências “A Falcoaria na 
História de Alvaiázere”, esta será uma conferência de 
entrada livre para toda a população e que terá como 
convidado Paulo Mendes Pinto, professor da Universi-
dade Lusófona. n

No mês de outubro foi di-
vulgado um estudo levado 
a cabo por uma equipa de 

investigadores da Universidade do 
Minho que diz respeito à presença 
na Internet das 308 Câmaras Mu-
nicipais do país no ano de 2014, 
estudo que resultou num ranking 
global e em quatro rankings que 
dizem respeito aos diferentes 
critérios de avaliação, designa-
damente: o tipo de conteúdos e 
respetiva atualidade, a acessibili-
dade, navegabilidade e facilidade 
de utilização dos sítios Web, os 
serviços online que as Câmaras 
Municipais disponibilizam ao cida-
dão e, por fim, os meios que são 
disponibilizados com vista à parti-
cipação do cidadão nos assuntos 
da autarquia.

Desta forma, o Município de 
Alvaiázere ocupa o 46º lugar no 
ranking global (num universo 
de 308 Municípios), posição que 
manteve desde o último estudo, 
feito em 2012, num ranking que 
é liderado pela Câmara Municipal 
de Alcochete, seguida da Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez e 
da Câmara Municipal de Sesimbra.

Relativamente ao tipo de con-
teúdos e sua atualidade, foi neste 
primeiro critério que o Município 
de Alvaiázere obteve a melhor 
classificação, no 27º lugar, uma 
subida de mais de 20 posições 
relativamente a 2012, ano em que 
ocupava o 50º lugar. O ranking é 
liderado pelos Municípios de Ri-
beira Grande (Açores), Arruda dos 
Vinhos (Lisboa) e Montijo (Lisboa).

No que respeita ao segundo 
critério, ou seja, a acessibilidade, 
navegabilidade e facilidade de uti-
lização, Alvaiázere classificou-se 
em 107º lugar, o que representa 
uma enorme descida em relação 
a 2012, pois ocupava o 20º lugar 
da tabela. O primeiro classificado 
foi a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira (Lisboa), seguida de 
Valença (Viana do Castelo) e Ponta 
Delgada (Açores).

O terceiro critério está rela-
cionado com os serviços que são 
disponibilizados online aos cida-
dãos, e neste campo o Município 
de Alvaiázere é o 58º classificado, 
uma melhoria em relação a 2012, 
quando ficou em 144º lugar. A en-
cabeçar a tabela estão as Câmaras 

Municipais de Arcos de Valdevez 
(Viana do Castelo), Alcochete (Lis-
boa) e Mortágua (Viseu).

Por fim, em termos de parti-
cipação pública, Alvaiázere está 
em 171º lugar, o que representa a 
maior descida nos quatro critérios, 
uma vez que em 2012 estava em 
46º lugar. O líder do ranking neste 
critério é o Município do Fundão 
(Castelo Branco), seguido de Vila 
do Bispo (Faro) e Melgaço (Viana 
do Castelo).

Em suma, no ranking global 
Alvaiázere manteve a sua posi-
ção, nos rankings dos critérios 
melhorou em dois deles (tipo de 
conteúdos/atualidade e serviços 
online) e desceu nos outros dois 
(acessibilidade, navegabilidade/
facilidade de utilização e partici-
pação pública).

Na classificação por Distritos, o 
estudo aponta o distrito de Setúbal 
como o que tem o melhor desem-
penho e o dos Açores o pior, sendo 
que apenas sete Distritos apresen-
tam um desempenho acima da 
média, são eles Braga, Faro, Leiria, 
Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo e 
Vila Real. n

Município de Alvaiázere

Ocupa a 46ª posição do ranking da presença 
das Câmaras Municipais na Internet

Telemóveis: Gina Marques (comercial) 966862859 - José Carlos (técnico) 937675600
Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.
Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 934 941 115
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada
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Os manos gémeos Nela e Rui co-
memoraram dia 19 de outubro 50 anos 
de vida. 

A festa realizou-se no fim-de-sema-
na seguinte por forma a poder reunir 
amigos e familiares para celebrar o 
momento.

No café restaurante “Palmeiras”, 
propriedade da aniversariante Nela, 
foram centenas as pessoas que se jun-
taram à festa e durante o dia e noite 
degustaram um porco e uma vitela no 
espeto, acompanhados de muita anima-
ção onde não faltaram os “Amigos da 
Gaita” e outros grupos de concertinas 
e instrumentos tradicionais.

Para encerrar os festejos a acom-

panhar o corte do bolo teve lugar um 
espetáculo de fogo-de-artifício.

Muitos parabéns aos manos e votos 
de muitas felicidades. n

Atualidade

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): 
Rosa Gomes Cristóvão que completou no dia 7 de outubro, 80 primaveras e a 
Armando Nunes que completou no dia 27 de outubro, 86 primaveras. 

Para todos muitos parabéns. n

parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

12º Almoço da Família Freire

Zé Carlos

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

E-mail: solardonamaria@sapo.pt
CARVALHAL - 3250-296 Maçãs de D. Maria - Telef. 236 640 330  -  Fax 236 640 339

Situado na Estrada Nacional n.º 110, junto ao IC3, entre Condeixa e Tomar,  na 
acolhedora povoação de Carvalhal, na freguesia de Maçãs de D. Maria, concelho de 
Alvaiázere. O Lar foi concebido e construído para proporcionar um serviço de quali-
dade, conforto e carinho, àqueles que nos confiarem os seus cuidados nesta fase da 
sua vida. E também para dar tranquilidade aos familiares que, estando longe, desejam 
para os seus ente-queridos os melhores cuidados.

Visite-nos. Esperamos por si.

Aniversários
Rosária Rosa Gonçalves, natural 

da Aldeia do Bofinho, freguesia de 
Pelmá, completou no passado dia 4 de 
outubro, 95 anos de idade.

Para comemorar mais um aniver-
sário, filho, noras, netos, bisnetos, 
sobrinhos e amigos, juntaram-se num 
almoço, que se realizou no dia 8 de 
outubro num restaurante da Charneca 
da Caparica - Almada, onde puderam 
confraternizar e comemorar tão impor-
tante acontecimento. n

N
o passado dia 1 de Outubro a 
família Freire, com origem nos 
Casalinhos - Pelmá, realizou o seu 

12º Encontro Anual. O Encontro, seguido 
de almoço, teve lugar no Salão da Capela 
da Venda do Preto. Marcaram presença 30 
pessoas, na sua maioria familiares, mas 
também alguns amigos.

Seria bom que estivessem todos, mas 
por motivos de trabalho, alguns, outros 
por motivos de doença, não foi possível.

Este ano a organização do almoço 
coube aos descendentes do segundo filho  
do casal João Freire e Albina Maria, que  
foram dos Casalinhos. Todos os anos os 
organizadores mudam para que todos  

possam pôr à prova a sua imaginação 
e capacidade organizativa.

E por estar muito doente na altura do 
Encontro, não esteve presente o tio Antó-
nio Mendes Gomes que, infelizmente, nos 
deixou no dia 21 do corrente mês. Ficará 
para sempre na nossa memória como  um 
homem bom, um familiar muito querido 
e respeitado por todos.

Mas há também boas notícias! A família 
espera, ansiosa, que a “cegonha” traga, bre-
vemente, novos rebentinhos.Assim, para o 
ano, haverá maior número de participantes 
no Encontro. Bom seria. Ficam os votos de 
muita saúde e vida para toda a família. n

Fernanda Freire

N
os dias 5, 6 e 7 de outubro, reali-
zou-se uma peregrinação a Santia-
go de Compostela, com pessoas 

das atuais e antigas paróquias do Padre 
André Sequeira e ainda algumas outras 
pessoas que se quiseram juntar ao grupo. 

Sob a orientação espiritual do Pároco 
e a organização da guia, Cristina, esta 
peregrinação foi um êxito. Foram três dias 
vividos e celebrados em grande ambiente 
de fé, de amizade fraterna e de muita ale-
gria. O primeiro dia teve o momento alto 
no Convento das Doroteias, em Tuy, com 
a Celebração da Eucaristia, onde, sobre o 
altar desta capela, a Santíssima Trindade 
se revelou à Irmã Lúcia. Depois seguiu-se 
uma visita ao Grove, com um passeio de 
barco para ver a cultura do marisco e onde 
os participantes puderam degustar o gos-
toso e farto mexilhão. Ainda houve tempo 
para visitar a Ilha da Toxa, apreciar a sua 
capela recoberta de conchas de vieira e 
comprar os famosos cremes e sabonetes. 
O dia chegou ao fim num bonito alojamen-
to em Santiago de Compostela. 

O dia seguinte foi todo passado na-
quela cidade. Logo pela manhã, uma visita 
geral à cidade, acompanhados de um 

simpático guia local, que deu a conhecer 
alguns monumentos e curiosidades. Che-
gados à Catedral, participaram na “Missa 
do Peregrino”, que foi concelebrada pelo 
Padre André, e ainda tiveram a sorte de 
assistir ao bota-fumeiro a balançar. De-
pois de passar pela Porta Santa neste ano 
da Misericórdia, como manda a tradição, 
foram dar o abraço a São Tiago. A parte 
da tarde foi livre, para as compras. Ainda 
tiveram uma passagem por uma fábrica 
para apreciar e degustar os bolos, licores 
e queijos. O terceiro dia foi o do regres-
so, mas muito interessante. Tiveram a 
passagem por Pontevedra, pelo convento 
das Doroteias onde também esteve a Irmã 
Lúcia. Já em Portugal, o destino foi para 
Braga, onde puderam visitar o Santuário 
do Sameiro e a Basílica do Bom Jesus do 
Monte onde celebraram a Eucaristia. 

Foi, efetivamente, uma peregrinação 
em ambiente de oração e de alegria cristã. 
Pairou entre o grupo de 53 pessoas uma 
grande amizade e interajuda. No final, 
todos estavam muito felizes e agradeci-
dos a Deus, mas também aos que mais 
trabalharam para que esta fosse o “tal 
êxito”: o Padre André Sequeira, a incansá-
vel guia, Cristina, e o motorista, António, 
cuja dedicação foi magnífica. n

Paróquias do concelho de Alvaiázere

Peregrinação a Santiago de 
Compostela reuniu 53 pessoas

No passado dia 28 de setembro 
José Marques Alves, natural de Ven-
da do Preto, da freguesia de Pelmá, 
completou a bonita idade de 90 anos.

Parabéns ti Zé Matias pelo seu 
aniversário. 

Pró ano cá estaremos de novo para 
lhe “cravar” o almoço.

Beijos e abraços dos filhos, noras, 
netos e bisnetas. n
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DESASSOSSEGO

As nossas crianças e os… orçamentos!

Mário Bruno Gomes

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Tenho lido nos jornais e ouvido 
na televisão que as pequenas 
pensões sociais vão aumentar 

dez euros por mês. Em minha opinião 
não chega para um bom almoço. Mas 
teremos que aceitar. No entanto ouço 
também dizer que vários impostos au-
mentam, os combustíveis aumentam, 
enfim aumenta tudo. Então os anun-
ciados dez euros chega para alguma 
coisa? Vale mais dizer que dão com 
uma mão e tiram com a outra.

Pois se dessem um aumento signi-
ficativo, de certo valor e mantivessem 
o custo de vida, isso seria bom. Chamo 
eu a isto lavar roupa suja. Mas enfim 
teremos que aguentar e cara alegre.

Onde estarão cumpridas as promes-
sas eleitorais há muito anunciadas?

É de acreditar nesses senhores 
que só prometem e nada cumprem? 
E querem que lhes batam palmas ao 
ouvirem os belos discursos proferidos 
pelos políticos?

Eu era para lhes chamar eminentes 
políticos. Mas não, pois que a palavra 
eminente significa “elevado, muito 
grande, notável, excelente, superior, 
que sobreleva os outros” e, eles nada 
disto são, no meu modesto entender. 

Que vale andarem a fazer promes-
sas se o nosso País está bastante endi-
vidado, conforme vejo nos jornais. Pois 
que, não o têm, logo não o podem dar. 
Cada cidadão nacional, segundo ouço 
dizer, tem uma boa carga de dívidas às 
costas. Como se podem fazer milagres, 
se não há santos de valor ou santos 
milagreiros? Também tenho ouvido 
falar no aumento do salário mínimo. 
Na minha opinião, isto está justíssimo. 
É bom, pois os trabalhadores precisam 
de mais dinheiro para melhor viverem. 

Estou de acordo. Mas no entanto, de 
certo os patrões das indústrias que têm 
os seus empregados, para lhes pode-
rem pagar ou há que aumentar a pro-
dução ou de certeza subir o preço dos 
artigos para lhes poderem pagar. Logo 
o custo de vida do povo vai aumentar. 
Porque se assim não for os patrões vão 
para a falência e os empregados vão 
para a rua e os filhos ficam sem pão 
para comer. Isto é verdade. Irá assim 
acontecer? Não sei. Mas não me devo 
enganar.

O certo é, que esses senhores que 
desviaram dinheiro para o estrangeiro 
e não foi tão pouco, ainda nada lhes 
aconteceu. De certo que estão bem 
protegidos e bem defendidos. Se fosse 
eu, signatário deste artigo, já estaria 
na cadeia. O meu pai, por quem ainda 
tenho muita consideração, estima e 
respeito, apesar de já ter falecido, dizia 
“cão grande chega sempre para cão 
pequeno”. Aí está, a esses senhores do 
desvio do dinheiro em grandes quanti-
dades, pois pequenas não vale a pena, 
ninguém lhes faz mal e eles é que vão 
vivendo da melhor maneira possível. 
Caros leitores, reparem para os noti-
ciários da televisão e vejam se não é 
verdade. Há cavalheiros que já serviram 
o Estado Português, que já estão fora 
do activo e que andam num bom carro 
do Estado com motorista e gasóleo por 
conta do orçamento e mais coisas. Pois 
há um Decreto Lei, que eu li, em que 
diz que esses políticos, fora o activo, 
ficam com direito ao que acima refiro e 
mais alguns benefícios. Caros leitores, 
vou terminar. Para o mês que vem há 
mais. A continuar assim este País não 
vai bem pelo que me parece que NÃO 
ESTÁ CERTO. n

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

ANDARES, MORADIAS, ARMAZÉNS, ESCRITÓRIOS E LOJAS PARA VENDA OU ARRENDAMENTO

Concelhos de Cascais, Sintra, Loures, Torres Vedras e Coimbra

Travessa do Poço Novo, 16  -  1º Andar   -   2750-469 CASCAIS
Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt

R. Damião de Góis, 38-A - Tels. 21 4113071/ 21 4113443 - 1495-043 ALGÉS

TUDOGAZ
Rádio Eléctrica de Algés, Lda.

ELECTRODOMÉSTICOS - Rádios - Frigoríficos - T. V. - Aspiradores - Ferros de Engomar - Pan-
elas de Pressão - Fogões - Ventoinhas - Lustres - Candeeiros e todo o material electrodoméstico

AGÊNCIA

U
m dia destes fui dar um passeio 
com a família e fomos visitar o cen-
tro de ciência viva de Constância.

Olhei para os miúdos que iam comigo e 
observei a atenção com que ouviam os mo-
nitores do centro, a alegria com que faziam 
as experiências e lembrei-me dos passeios 
que eram promovidos pelas escolas pri-
márias com o apoio do município no meu 
tempo de escola por esse Portugal fora.

Guardo na memória religiosamente 
esses momentos. Foram nesses passeios 
que conheci o Aquário Vasco da Gama, 
o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos 
Descobrimentos, a Torre de Belém, o Mu-
seu dos Coches, o Sítio na Nazaré e tantos 
outros locais históricos de Portugal.

Para nós era tudo nesse dia. Para muitas 
das crianças era uma oportunidade única, 
pois por motivos financeiros não tinham 
hipótese de conhecer a nossa história se 
não fosse naqueles passeios míticos.

E os tempos eram outros, com mais di-
ficuldades, sem tantos luxos. Lá levávamos 
nós numa mochila o almoço e o lanche 
para o regresso. Mas tudo se fazia. “Senhor 
condutor ponha o pé no acelerador…” 
dizíamos nós na viagem de ida. Magnífico.

Mas tudo isto a propósito do esquecimen-
to a que as nossas crianças e jovens são vota-
das pelos órgãos autárquicos de Alvaiázere.

Dizem-me que não há dinheiro para 
esses passeios e que as coisas não estão 
fáceis. Mas, e se as crianças votassem? 

Neste caso haveria com certeza dinhei-
ro para isso e muito mais.

Não estou contra os rios de dinheiro 
que se gasta com os passeios e almoços 
na semana da idade maior, da universi-
dade sénior, nos passeios que cada junta 
de Freguesia organiza. Acho um exagero 
mas sinceramente não estou contra. Acho 
que devemos ter muita consideração por 
quem já deu muito de si por nós e por 
Alvaiázere. É merecido.

O que não compreendo por exemplo, 
é porque é que os executivos das juntas 
de Freguesia não organizam um Passeio 
para as crianças e jovens das suas Fre-
guesias como fazem com os mais velhos.

Não compreendo, porque é que a 
Câmara Municipal não investe nesses 
passeios de forma a promover a cultura 
e a formação dos mais jovens do Con-
celho principalmente os que têm mais 
dificuldades.

Agora que é altura de elaborar as 
grandes opções do plano e os respecti-
vos orçamentos nos órgãos autárquicos 
fica aqui o mote para que não se esque-
çam dos mais jovens. São eles o nosso 
futuro e o fruto de todo o nosso trabalho. 
É para eles que devemos guiar as nossas 
opções.

Bem sei que eles não votam e que por 
isso não merecem grande preocupação 
dos políticos. Mas fica a pergunta: E se 
votassem? n

LÍDERES
Os bons líderes tomam as suas decisões na primeira oportunidade que surge 

e não as adiam.
Líderes locais e nacionais...
Teremos de os encontrar!...
Porque necessitamos de resposta para as decisões pendentes, e como “Ma-

quiavel” “a maior qualidade de um grande líder é a de saber reconhecer um 
bom conselho” nas decisões urgentes e oportunas.

Mas,
“Ser perspicaz nem sempre significa fazer o que os seus consultores suge-

rem, ou ouvir três opiniões contraditórias e dar-lhes a mesma importância”.
Ora, vem tudo a propósito das nossas vivências alvaiazerenses.
Soluções, decisões urgentes todos necessitamos, no sentido de evitarmos 

o eclipse total da nossa terra.
Quem não analisou já, as nossas vivências domingueiras, o silêncio porven-

tura divinal, cada vez maior, à medida que os nossos amigos, os ex-residentes 
do centro de Alvaiázere nos deixam, porque vão falecendo.

E que descansem em paz, porque em paz também vai ficando o local por 
si vivido e construído.

Até quando?
“Os bons líderes que tomem as decisões”.
      Tenho dito. n

J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

Casa de habitação com anexo 
e terreno com água 

Olival e Pinhal

Situada em Farroeira, freguesia de 
Pussos, concelho de Alvaiázere 

Contactar: Tel. 236 655 396 

VENDE-SE

VENDE-SE:

Vivenda de rés-do-chão, 1º andar e logradouro com 230 m2 

e água situada na Rua da Quintinha, lote 12 - Alvaiázere
Tlms. 913 317 573 - 918 191 807 - 967 633 948

VENDE-SE

Casa de campo em Carrasqueiras - Vila Nova, cerca 5km 
da Vila Alvaiázere. Casa de pedra para recuperar com 
cerca 1200m de terreno com oliveiras - Preço: 29.000€

Contactar: Tlm. 915 440 196

Comarca de Leiria
Figueiró dos Vinhos - Inst. Local - Sec. Comp. Gen. - J1

Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos
Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 250/16.8T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 83199048

Data: 07-10-2016

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Francisco Rosa de Sousa

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdi-

ção/Inabilitação em que é requerido Francisco Rosa de Sousa, 

com domicílio: Rua de São Paulo, Nº 9, Vendas de Dona Maria, 

3250-000 Maçãs de Dona Maria, para efeito de ser decretada a 

sua interdição por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 412 de 31/10/2016

Comarca de Leiria
Figueiró dos Vinhos - Inst. Local - Sec. Comp. Gen. - J1

Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos
Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 247/16.8T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 83163691

Data: 04-10-2016

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Maria Goretti Freire Bicho

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdi-

ção/Inabilitação em que é requerido Maria Goretti Freire Bicho, 

com domicílio: Santa Casa da Misericórdia, Largo da Devesa 

Pedrógão Grande, 3270-101 Pedrógão Grande, para efeito de ser 

decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 412 de 31/10/2016

Comarca de Leiria
Figueiró dos Vinhos - Inst. Local - Sec. Comp. Gen. - J1

Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos
Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 252/16.4T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 83202324

Data: 07-10-2016

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Paula Cristina Martins Nunes

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/

Inabilitação em que é requerido Paula Cristina Martins Nunes, 

com domicílio: Moita, 3280-000 Castanheira de Pêra, para efeito 

de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 412 de 31/10/2016

OFERTA DE EMPREGO
 Substituição de pessoa em     

licença de maternidade
O candidato terá de estar preparado para trabalhar num ambiente de 

escritório (atendimento no escritório, telefone e emails), ter boas 
capacidades de comunicação oral e escrita em Português e Inglês.

Deverá ter bons conhecimentos informáticos.
Carta de condução e transporte próprio.

Contactos: Tel: 236656024 - Tlm: 913053437
Email: sales@ppproperty.com

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília, convoca todos os sócios para a 
reunião ordinária da Assembleia Geral,  a realizar às 19:00 
horas do próximo dia 24 de novembro de 2016, na sede 
da instituição, a fim de dar cumprimento do estipulado 
no  artº 20º dos estatutos. 

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1- Aprovação do Plano de Actividades e do Orça-

mento para o ano de 2017
2- Eleição dos Corpos Gerentes para o triénio de 

2017-2019;
3- Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se à 

hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos 
associados com direito a voto, a Assembleia reunirá meia 
hora depois, com qualquer número de sócios presentes.

Alvaiázere, 24 de outubro de 2016
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões

               Convocatória
               Assembleia Geral Ordinária 

              9 de Dezembro de 2016
Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos Estatu-

tos da Associação de Produtores Florestais do Concelho de 
Alvaiázere, convoco os associados desta Associação para 
uma reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar no 
dia 9 de Dezembro de 2016, pelas 18:00 horas na Sala 
de Reuniões do Museu Municipal de Alvaiázere, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2017;
2. Outros assuntos.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria 

dos associados com direito a voto, e em conformidade com 
os Estatutos, a reunião realizar-se-á meia hora depois da 
hora marcada, ou seja às 18:30 horas, com a presença de 
qualquer número de associados.

Alvaiázere, 21 de Outubro de 2016
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,

António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-

bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e 

Desportiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto 

no nº 1, alínea c), do artigo 27º dos Estatutos, convoca 

todos os Sócios desta Associação para uma reunião Ordi-

nária da Assembleia Geral para o próximo dia 25 de no-

vembro de 2016, pelas 20h30m na sede desta Instituição, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informação.

2 - Apreciação, discussão e votação da Conta de 

Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos 

e Desinvestimentos para 2017.

Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 

reunirá, trinta minutos depois, com qualquer número de 

sócios presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 24 de outubro de 2016

O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Social Cultural Recreativa 
e Desportiva de Maçãs de D. Maria

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs de Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 1 alínea c) do art.º 27 dos 
Estatutos, convoca todos os associados para uma reunião 
ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 25 de 
Novembro, pelas 18:00 horas na sede desta Instituição 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Apreciação, discussão e votação da conta de ex-
ploração provisional e orçamento de investimento e 
desinvestimento para o ano de 2017.

2- Outros assuntos.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número de sócios 
presentes - n.º 1º do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dª Maria, 24 de Outubro de 2016
            O Presidente da Assembleia Geral

                              Eng. Carlos Manuel Rosa Graça

Associação Casa do Povo de
Maçãs de D. Maria
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL
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Seus filhos, genro, netas, bisneta e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

este seu ente querido à sua última morada, ou que de 

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

Necrologia
AGRADECIMENTO

ABÍLIO AUGUSTO TIAGO 
SIMÕES (79 anos)

N. 30/04/1937
F. 15/10/2016

pé DA SERRA
ALvAIázERE

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

este seu ente querido à sua última morada, ou que de 

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
LUÍS FERREIRA

(76 anos)
N. 09/12/1939
F. 14/10/2016

RELvAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filhos, genros, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

este seu ente querido à sua última morada, ou que de 

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO FERNANDES 

LOPES  (76 anos)
N. 14/11/1939
F. 22/10/2016

BARRO BRANCO
MAÇÃS DE D. MARIA

Sede: Rua 15 de Junho, loja 6
CABAÇOS - 3250 Pussos

Tlms. 914 002 461 / 916 453 747
Residência: HORTAS - S. PedRO 

3250 Rego da Murta - Alvaiázere
e-mail: zelia.c.silva@sapo.pt

Zélia Silva 
Casimiro Antunes
*  Campas
*  Artigos Religiosos
*  Flores

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

HENRIQUETA MARQUES 
GOMES (90 anos)

N. 05/11/1925 - F. 07/10/2016
nATURAL: LOUREIRA - pUSSOS S. pEDRO

RESIDEnTE: OUTEIRO DA COTOVIA - PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filha, genro, neta e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSé DE JESUS MARQUES  

(63 anos)
N. 05/05/1953
F. 19/10/2016

pONTE NOvA
ALMOSTER - ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, nora, netos, bisnetas e restante 

família na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

seu ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Que a sua alma descanse em paz.

ANTÓNIO MENDES 
GOMES (82 anos)

N. 23/10/1933
F. 21/10/2016

nATURAL DE bESTEIRO - PELMÁ
RESIDENTE EM BENAvENTE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ANTÓNIO FREITAS ALvES 
LAGOA (88 anos)

N. 27/08/1928 - F. 10/10/2016
nATURAL: CARRASQUEIRAS - ALvAIázERE

RESIDEnTE: CAbAÇOS - PUSSOS S. PEDRO

ANA PAULA ALVeS FeRReIRA, PReSIdeNTe dA MeSA 

dA ASSeMBLeIA GeRAL dA SANTA CASA dA MISeRICÓR-

dIA de ALVAIÁZeRe: 

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 

Art.º 21, número 2, alínea c) do COMPROMISSO da Santa 

Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados 

os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, 

para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a 

realizar no Hospital Santa Cecília/Unidade de Cuidados 

Continuados, no dia 18 de novembro de 2016, pelas 

19H00 com a seguinte, 

ORdeM de TRABALHOS

1 – Apreciação e votação do Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano de 2017;

2 – Autorização para venda de dois prédios rústicos, 

um sito em Horta, Couto, freguesia de Alvaiázere, artigo 

matricial nº 9867, e outro sito em Cavadas de Pussos, 

freguesia de Pussos S. Pedro, artigo matricial 5763;

3 – Processo nº 72/16.6T9FVN do tribunal de Figueiró 

dos Vinhos respeitante a utente da Santa Casa da Miseri-

córdia de Alvaiázere.

Se à hora marcada não estiver presente o número legal 

de Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo local, 30 

minutos depois, em segunda convocatória, com qualquer 

número de Irmãos, conforme o número 1 do Art.º 23. 

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 

outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

públicos do costume. 

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 26 de 

outubro de 2016 

A Presidente da Assembleia Geral

Ana Paula Alves Ferreira

CONVOCATÓRIA

ANA PAULA ALVES FERREIRA, PRESIDENTE DA MESA DA 
ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
ALVAIÁZERE:

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 
Art.º 21, número 2, alínea a) do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados os 
Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a realizar 
na sede da instituição (Lar de Idosos), sita na Rua Prof. José 
Maria Castelão, nº 9, no dia 16 de dezembro de 2016, no 
período entre as 18h00 e as 20h30, com a seguinte, 

ORdeM de TRABALHOS
Ponto Único – Eleição dos Órgãos Sociais para o mandato 

do quadriénio 2017-2020, conforme o número 1 do Artº 13.
Notas:
1.  O ato eleitoral processar-se-á ininterruptamente no 

período acima referido (das 18h00 às 20h30), em “sistema 
de voto em urna aberta”;

2. O caderno eleitoral dos Irmãos em pleno gozo de 
direitos estará afixado na sede da instituição a partir do 
dia 15 de novembro de 2016;

3. As listas concorrentes tem de ser entregues à Mesa 
da Assembleia Geral até 10 (dez) dias antes da data mar-
cada para as eleições, conforme o número 3 do Artº 33;

4. Após a contagem e apuramento de votos, os resul-
tados da eleição serão divulgados de imediato.

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 26 de 
outubro de 2016 

A Presidente da Assembleia Geral
Ana Paula Alves Ferreira

CONVOCATÓRIA



20 O ALVAIAZERENSE     31 de Outubro de 2016

O que é a ONU?

F A L A R   D I R E I T O   
Paula Reis

Informativo

Destinatários:
Crianças com idades entre os 4 e os 36 meses 
Aberta todo o ano das 7.30h às 19.00h 
(segunda a sexta)

Para mais informações contacte:
Rua 15 de Maio, nº 38 
3250-185 Alvaiázere
Tel.: 236 656 064 - Tlm.: 967 849 886
E-mail: creche.scma@gmail.com

InscrIções abertas durante todo o ano

Creche Santa Cecília

Fugindo um pouco ao falar direito 
“puro e duro” e atendendo ao tema 
que inundou as nossas televisões e 

jornais durante o mês de outubro, pare-
ce-me importante traçar as linhas gerais 
que caraterizam esta organização, não 
só pela sua importância, mas também 
porque a eleição do nosso compatriota 
António Guterres para secretário-geral 
da organização é um feito digno de 
louvor e reconhecimento. 

ONU é a sigla para Organização das 
Nações Unidas, que é uma organização 
internacional com o objetivo de facilitar 
a cooperação em termos de direito e 
segurança internacional, desenvolvi-
mento económico, progresso social, 
direitos humanos e da paz mundial.

Foi fundada em 1945 por 51 esta-
dos-membros, logo após a Segunda 
Guerra Mundial, com o objetivo de 
deter as guerras entre os países e para 
facilitar diálogo entre os mesmos. 
Atualmente é formada por 193 esta-
dos-membros, incluindo quase todos 
os soberanos do mundo.

Está dividida em diversas instâncias 
administrativas: Assembleia Geral; 
Conselho de Segurança, que tem o 
objetivo de decidir resoluções de paz 

e segurança; Conselho Económico e 
Social, que auxilia na promoção da 
cooperação económica, social e no de-
senvolvimento mundial; Secretariado, 
que fornece estudos e informações; 
Tribunal Internacional de Justiça, que 
é o órgão judicial principal.

Além das instâncias administrativas, 
a ONU também é formada por um gran-
de sistema, chamado Sistema das Na-
ções Unidas, formado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o Programa 
Alimentar Mundial (PAM) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Portugal é membro da Organização 
das Nações Unidas desde 14 de de-
zembro de 1955. Porém, só em março 
de 1978 Portugal publica no Diário da 
República a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, tornando-se esta 
Declaração a partir dessa data norma 
de direito interno, o que faz com que 
todas as normas posteriores devam 
estar em consonância com o mesmo.

A ONU é financiada por contri-
buições de todos os seus Estados 
membros, e tem seis idiomas oficiais: 
Árabe, Chinês, Inglês, Francês, Russo 
e Espanhol. n

(Fonte diversas internet – adaptado) 

Especialidades
Variedade de petiscos:

- Caracol (Verão) - Caracoleta assada
- Moelas grelhadas ou estufadas

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

Grande variedade de Bifes: 
- Bife à Varanda, Bife na frigideira c/ molho de 
mostarda, Bife à Guilho, Bife à Café, 
Bife à Pimenta, Bife ao Alho, etc.
- Posta de Vitela à Mirandesa 
- Posta de vitela em cama de grelos
- Cozido à Portuguesa (aos domingos de outubro a abril)

- Naco de Vitela na Pedra 
- Tábua de Picanha c/ fruta
- Tornedó c/ molho à casa 

Tel.: 218380070 - Rua Vale Formoso de Cima, 113 - Loja B - 1950-266 Lisboa
E-mail: restaurantevarandavaleformoso@gmail.com      Facebook: Varanda Vale Formoso

Pratos:
- Lascas de Bacalhau em cama de grelos
- Bacalhau à Varanda 
- Bacalhau c/ broa na Telha
- Arroz de ameijoa
- Polvo à lagareiro 
- Prego de atum em bolo de caco c/ batata doce

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

N
a última edição do Jornal “O Alvaia-
zerense”, foi noticiada a alteração 
nas taxas de saneamento do Muni-

cípio de Alvaiázere, pelo que, por forma a 
esclarecer essas alterações, foi contactada 
a presidente do Município, Célia Marques.

A primeira alteração foi o estabele-
cimento de uma taxa fixa nos serviços 
de abastecimento de águas, saneamento 
de águas residuais e gestão de resíduos 
sólidos, que, segundo a autarca, vai de 
encontro às recomendações da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas Resí-
duos (ERSAR): “a Lei das Finanças Locais 
obriga a que os preços dos serviços pres-
tados pelo Município, como o serviço de 
abastecimento de água, de saneamento de 
águas residuais ou de recolha de resíduos 
sólidos urbanos não devam ser inferiores 
ao respetivo custo”. Célia Marques afirmou 
ainda que, segundo esta lei, o tarifário do 
Município tem de estar de acordo com 
a ERSAR, entidade que aprecia o regula-
mento municipal, verificando se o mesmo 
cumpre com as normas vigentes, e que 
considera que a estrutura dos serviços 
deve ser composta pelas duas componen-
tes: fixa e variável.

Apesar de a ERSAR não fixar concre-
tamente os valores a cobrar, a presidente 
sublinhou que “tal como a Lei das Finan-
ças Locais determina, os tarifários devem 
obedecer ao princípio da recuperação de 
custos, de forma a garantir a sustenta-
bilidade e a qualidade da prestação dos 
serviços. Ou seja, aquilo que o Município 
cobra aos consumidores deve cobrir os 
custos que teve com a prestação dos ser-
viços”. Tendo em conta estas obrigações 
legais, o Município de Alvaiázere recorreu 
a uma entidade externa especializada, 
que procedeu ao cálculo dos custos que 
a autarquia tem com o abastecimento de 
água, de saneamento de águas residuais 
e de recolha de lixo, pelo que, com base 
nos valores rigorosamente calculados e em 
consonância com o que está determinado 
pela lei, a Câmara Municipal fixou os pre-
ços que estão a ser praticados, preços que, 
de acordo com Célia Marques, “continuam 
a ser dos mais baixos da região”.

No que diz respeito à componente 
variável das taxas, a autarca explicou que 
o valor para o serviço de abastecimento 
de água baixou no primeiro escalão de 
consumo (o valor praticado era de 0,71€/ 
m3 de água consumida, atualmente é de 
0,68€), manteve-se inalterado nos res-
tantes, bem como na gestão de resíduos 
sólidos urbanos. 

Relativamente aos serviços de sanea-
mento de águas residuais, o mesmo não 
foi possível: “recordando que os preços 
dos serviços devem cobrir os respetivos 
custos, é importante referir que o Municí-
pio levou a cabo, recentemente, grandes 
investimentos na ampliação de rede. Para 
além disso, o preço que estava em vigor, 
que era de 0,30€ por m3, ficava muito 
aquém do custo que a autarquia tem que 
pagar à empresa que trata os esgotos. 
Por exemplo, em 2015, a autarquia teve 
que pagar, para o tratamento das águas 
residuais, cerca do dobro do que recebeu 
por parte dos consumidores”. Desta forma, 
segundo Célia Marques, não havia outra 
solução que não fosse a de aumentar o 
preço para o valor que está a ser pratica-
do, que é de 0,72€, no primeiro escalão, 
aumentando progressivamente nos se-
guintes, conforme decorre das próprias 
recomendações da entidade reguladora.

Existem, no entanto, tarifas que per-
mitem a poupança dos consumidores, 
nomeadamente a instituição de tarifários 
especiais para os agregados familiares com 
baixo rendimentos e também para famílias 
numerosas, que contemplam a isenção das 
tarifas fixas e o alargamento dos escalões 
de consumo. A alteração nas tarifas incluiu 
também a isenção ao nível da construção 
de ramais e de ligação à rede, ao nível da 
água e do saneamento: “anteriormente, 
um munícipe teria que pagar o ramal de 
ligação, que se cifrava em 302,50€. Com o 
tarifário em vigor, até 20 metros, a autar-
quia suporta o custo do ramal de ligação”.

A presidente esclareceu que se o Muni-
cípio de Alvaiázere não atualizasse o res-
petivo tarifário, sem atender ao princípio 
de recuperação de custos, estaria não só 
em incumprimento legal como também 
impedido de se candidatar a fundos comu-
nitários nestas áreas. 

Para finalizar, Célia Marques analisou as 
implicações práticas destas alterações nas 
taxas para a população e também para o 
Município: “os regulamentos relacionados 
com candidaturas na área do abastecimento 
de água e de saneamento de águas residuais 
são claros quanto a esta matéria: os benefi-
ciários têm que cumprir os requisitos defini-
dos pela entidade reguladora em matéria de 
estrutura tarifária e de grau de recuperação 
de custos. Portanto, esta atualização tari-
fária vai permitir que haja possibilidade do 
Município se candidatar a fundos que nos 
permitam melhorar a rede, melhorar a efi-
ciência da gestão dos recursos, de forma a, 
no futuro, podermos reduzir os custos para 
a autarquia e, com isto, reduzir os preços 
para os cidadãos”, concluiu. n

Município de Alvaiázere

Alteração às tarifas de abastecimento 
de águas e saneamento
Cláudia Martins

A. S. Silveira - Despachantes Oficiais Associados, Lda.
Arménio Simões da Silveira e Arlindo Nunes Castelão

E-mail: arlindo.castelao@despachante.cdo.pt

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

Carlos & Célia
Tel./Fax: 236 636 533   -   Tlms. 919 642 686   *   918 986 854

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &
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de terça a sexta: 11h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   “Comunidade e património, pontos de encontro” 
 - Exposição temporária de fotografia
	   "Nas esquinas do tempo" 
 - Exposição temporária de fotografia de Esmi Baúto

de terça a sexta:
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu 

dia 1:
  - FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO
 Local: Marzugueira - Alvaiázere 
 (Org. Comissão de Festas) 

dia 5: 15h00
- XV LÉGUA (XVII GRANDE PRÉMIO) DE MARCHA ATLÉTICA

 Local: Junto à Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 
 (Org. Jornal “O Alvaiazerense” e GACV) 

- WORKSHOP “MACACOS COM MEIAS” | 14h00-18h00
 Inscrições até 2 de novembro no Atendimento do Museu 
 Municipal ou através do número 236 650 710
 (Local e Org. Museu Municipal de Alvaiázere) 

dia 12: 14h00
- WORKSHOP DA ÁRVORE DE NATAL 

 Local: Museu Municipal de Alvaiázere
 Destinatários: Comunidade em geral
 (Org. Município de Alvaiázere / Museu Municipal de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - NOVEMBRO
Associação Florestal de Alvaiázere  .... 236 656 335
Biblioteca Municipal de Alvaiázere ...... 236 650 700
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere ..236 650 510
Câmara Municipal de Alvaiázere  ........ 236 650 600
Junta de Freguesia de Almoster .......... 236 651 232
Junta de Freguesia de Alvaiázere ....... 236 655 509
 Maçãs Caminho ................ 236 655 901
Junta de Freguesia Maçãs D. Maria.... 236 644 223
Junta de Freguesia de Pelmá.............. 249 550 453
Junta de Freguesia Pussos S. Pedro .. 236 631 717
 - Rego da Murta......236 631 602
Casa Concelho Alvaiázere - Lisboa .... 213 549 637
Casa do Povo de Alvaiázere  .............. 236 655 108
Casa Povo Maçãs D. Maria  ................ 236 640 640
Cearte Cabaços................................... 236 636 489 
Centro Saúde de Alvaiázere  ............... 236 650 150
Extensões: Almoster  ........................... 236 651 432
            Maçãs D. Maria ................. 236 644 133
               Pelmá  ............................... 249 551 380
 Pussos  ............................. 236 636 484
 S. Pedro ............................ 236 636 215
Conservatória - Alvaiázere .................. 236 655 494
Correios de: Alvaiázere  ...................... 236 650 220
  Cabaços  .......................... 236 631 142
 (aberto apenas das 9h00 às 12h30)
   Maçãs D. Maria  .............. 236 644 223
Delegação Escolar .............................. 236 655 392
Escola Dr. M. R. Ferreira - Alv. ............ 236 650 520
E.T.P. Alvaiázere .................................. 236 650 000
Farmácia - Alvaiázere  ......................... 236 651 171
Farmácia - Cabaços ............................ 236 636 258
Farmácia - Maçãs D. Maria ................. 236 648 057
G.N.R. - Alvaiázere .............................. 236 650 030
Hospital Santa Cecilia  ........................ 236 650 050
Museu Municipal de Alvaiázere............236 650 710
Piscina Municipal  ................................ 236 650 600
Posto de Informação Juvenil ............... 236 656 219
Posto de Turismo................................. 236 650 690
Repartição de Finanças ...................... 236 655 153
Táxis:  Alvaiázere  ........................ 236 655 377
 Barqueiro .......................... 236 655 414
 Cabaços  ........................... 236 636 121
 Maçãs D. Maria  ................ 236 644 324
 Maçãs D. Maria  ................ 236 641 257
Tribunal Judicial de Alvaiázere ............ 236 093 560

TELEFONES ÚTEIS

F A R M Á C I A S

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 6 e 20

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 13 e 27

NOVEMBRO

dia 12: 10h30
- CICLO DE CONFERÊNCIAS 
“A FALCOARIA NA HISTóRIA DE ALVAIÁzERE”
Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere 

 (Org. Al-Baiäz - Associação de Defesa do Património) 

dia 13: 9h30
- PASSEIO PEDESTRE: 
“(RE)ENCONTRO COM O PASSADO - ALDEIAS HISTóRICAS” | 9 Km
Inscrições através do site do Município em 
www.cm-alvaiazere.pt / passeios pedestres
Informações: 915 698 733 / 915 698 722  / 915 698 791

 Local: Concentração no Parque Multiusos de Alvaiázere  
 (Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dia 19: 17h00
 VISIONAMENTO DE FILME INFANTIL 
 Local: Casa Municipal da Cultura
 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 20:
- PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
Pré-Inscrição obrigatória até 17 de novembro através do site   

 do Município em www.cm-alvaiazere.pt ou através do 
número 915 698 733/22
Local: Alvaiázere - Santuário de Fátima

 (Org. Município de Alvaiázere) 

dias 21 e 28: 19h00 e 23h00
WORKSHOP “ERVAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contactos: 926 371 285/ 236 651 008  
 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere) 

dia 22: 18h30
WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO”APOIOS E INCENTIVOS”

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contactos: 926 371 285/ 236 651 008  
 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere) 

Informativo
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Descubra as 7 diferenças

Sudoku
Preencher todos 

os quadrados 

da grelha 

fazendo com 

que cada fila, 

cada coluna e 

cada um dos 

quadrados de 

três casas por 

três contenham 

todos os núme-

ros de 1 a 9, 

sem repetições 

ou omissões.

CERTIFICO, para fins de publicação e em con-

formidade com o seu original, que por escritura de 

Justificação lavrada neste Cartório, no dia treze de 

outubro de dois mil e dezasseis, de folhas cento e 

vinte e quatro a folhas cento e vinte e seis verso, 

do respectivo Livro de Notas para Escrituras Diver-

sas número DUZENTOS E SESSENTA E DOIS, Maria 

Lucena Ferreira Gama, NIF 181.325.586 e marido 

João Carlos de Oliveira Ferreira, NIF 206.389.841, 

casados sob o regime da comunhão geral, naturais 

ele da freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho 

de Tomar e ela da freguesia de Freixianda, concelho 

de Ourém, residentes na Rua Principal, 11-A, Cava-

dinha, Urqueira, Ourém, declararam:

Que, são com exclusão de outrem donos e 

legítimos possuidores do prédio rústico, composto 

de terra de pastagem com oliveiras, com a área de 

mil e trinta metros quadrados, sito em Ladeira do 

Melrinho, freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiáze-

re, a confrontar do norte com Jacinto Marques, do 

sul com Joaquim Gomes Boiça, do poente com Rosa 

Marques e do nascente com Josué Lopes, inscrito 

na matriz sob o artigo 8522, com o valor patri-

monial de € 1,26 e a que atribuem valor igual ao 

patrimonial. Que o prédio não se encontra descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere 

e veio à posse de ambos por compra verbal feita a 

José Marques Fonseca e mulher Rosaria Marques, 

residentes ocasionalmente em Povoa, Freixianda, 

Ourém e habitualmente nos Estados Unidos da 

América, em mil novecentos e noventa e cinco sem 

que delas ficassem a dispor de título suficiente e 

formal que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que, possuem o indicado imóvel em nome 

próprio, há mais de vinte anos, sem a menor opo-

sição de quem quer que seja, desde o seu início, 

posse que sempre exerceram, sem interrupção e 

ostensivamente, com o conhecimento de toda a 

gente da freguesia de Pelmá, lugares e freguesias 

vizinhas, traduzida em actos materiais de fruição, 

conservação e defesa, nomeadamente usufruindo 

dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os 

respectivos frutos, limpando-os de mato, pagando 

os respectivos impostos e contribuições, agindo 

sempre pela forma correspondente ao exercício do 

direito de propriedade, sendo, por isso, uma posse 

pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que 

adquiriram o dito imóvel por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária 

Alexandra Heleno Ferreira, treze de outubro de dois 

mil e dezasseis.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 

12/08/2016, Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8.

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 412 de 31/10/2016

CARTÓRIO NOTARIAL
ALEXANDRA HELENO FERREIRA

EXTRATO



22 O ALVAIAZERENSE     31 de Outubro de 2016

T
eve lugar nos dias 24 e 25 
de setembro em Alvaiázere a 
final do Campeonato Nacional 

de Santo Huberto da Confederação 
Nacional dos Caçadores Portugueses 
(CNCP). Este ano, a Confederação 
Nacional dos Caçadores Portugue-
ses delegou na sua associada, a 
Federação de Caça e Pesca da Beira 
Litoral, a organização desta final, 
que juntamente com o Clube de Ca-
çadores do Concelho de Alvaiázere e 
o inestimável apoio do Município de 
Alvaiázere proporcionaram a todos 
os participantes um programa rico 
em atividades desportivas, culturais 
e gastronómicas.

Ao longo deste ano, as várias 
federações foram organizando as 
suas provas de apuramento, com 
o intuito de selecionar, cada uma, 
três representantes. Para além disso 
(e conforme o regulamento), foram 
ainda convidados três concorrentes 
da Madeira, região na qual não exis-
te ainda uma delegação oficial da 
CNCP. Assim, estiveram presentes 
nesta final 30 concorrentes, repre-
sentando dez equipas.

A concentração dos concorren-
tes, delegados e juízes foi na sexta-
feira, dia 23, em que, após a cerimó-
nia de boas-vindas e do jantar, foram 
sorteadas as séries e os campos das 
provas, assim como os juízes. Foram 
juízes deste final Manuel Brás, José 
Pedro Leitão, Joaquim Rosa, Vitor 
Serrano, José Gonçalves, Samuel Lou-
renço, Paulo Rocha, Sandra Esteves e 
Mafalda Leitão.

No sábado no período da tarde 
foi proporcionado a todos os parti-
cipantes um amplo programa social, 
com visitas guiadas a pontos de inte-
resse turístico e cultural do concelho 
de Alvaiázere, demonstrando que 

este tipo de atividades serve também 
dar a conhecer a variedade e riqueza 
cultural do concelho.

Os terrenos das provas foram 
típicos da região, com graus de 
dificuldade diferentes, o que no 
final se veio a repercutir nas presta-
ções e consequentes classificações. 
Campos muito técnicos, alguns com 
grande dificuldade na execução do 
tiro, devido ao coberto vegetal ser 
principalmente composto por olival. 
As condições meteorológicas foram 
razoáveis, embora o calor e alguma 
falta de vento afetassem alguns 
concorrentes menos bafejados pela 
sorte no sorteio da entrada.

No cômputo dos dois dias foram 
encontrados os seis finalistas que 
disputaram as barrages finais. Houve 
uma barrage para os três primeiros e 
outra para os três segundos de cada 
série. Após a barrage, a classificação 
final foi a seguinte: Carlos Paiva, 
EB (Beira Interior) foi o primeiro 
classificado, Paulo Veloso, P (Viseu) 
ficou em segundo lugar e a medalha 
de bronze foi para Rui Bonito, BF 
(Viseu). 

Na classificação por equipas, 
a Federação dos Clubes de Caça e 
Pesca do Distrito de Viseu sagrou-se 
vencedora, seguida da Oestecaça e 
da Federação de Caçadores de Entre 
Douro e Minho. O troféu de melhor 
cão da prova foi para a Fusca do 
Monte Pereira, de João Pereira.

O almoço e a cerimónia de encer-
ramento contaram com a presença 
de diversas entidades oficiais, no-
meadamente da presidente do Mu-
nicípio de Alvaiázere, do presidente 
de Junta de Freguesia de Alvaiázere, 
do comandante dos Bombeiros de 
Alvaiázere, do presidente da Con-
federação Nacional dos Caçadores 
Portugueses e de vários presidentes 
das federações que a compõem, que 
aproveitaram para celebrar os 23 
anos de vida da CNCP, completados 
em setembro.

Após a divulgação de resultados 
e a entrega de prémios, deu-se por 
encerrada esta final, com a certeza 
que Alvaiázere corre o risco de não 
ser apenas a Capital do Chícharo, 
mas começar a ser também a Capital 
do Santo Huberto! n

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Alvaiázere

Rescaldo da época de incêndios florestais

Caça

Alvaiázere recebeu final do Campeonato 
Nacional de Santo Huberto

Mel - um doce aliado

O mel é um produto natural obtido a partir do 
néctar das flores e de excreções da abelha. 
Além de ser muito usado na preparação de 

doces, bebidas e molhos, é também ótimo para a 
saúde e é um substituto do açúcar. 

Nutricionalmente, fornece cerca de 300 calo-
rias/100g (menos que o açúcar) sendo uma fonte 
de frutose, glicose, sacarose, vitaminas e minerais.

Além de ser um ótimo adoçante natural, este 
alimento é cheio de benefícios porque conta com 
ação antimicrobiana, capaz de impedir o cresci-
mento ou destruir microrganismos e assim proteger 
contra doenças. Perante uma dor de garganta, o 
seu consumo reduz a inflamação, principalmente 
se consumido juntamente com limão e água.  Esta 
ação antimicrobiana estende-se à aplicação tópica, 
na qual o mel também age como um hidratante na-
tural, e a presença de peróxido de hidrogénio ajuda 
a diminuir os pigmentos e marcas da pele.

O mel é também rico em antioxidantes, prote-
gendo as células contra os radicais livres, evitando 
o envelhecimento celular, tornando-se um aliado na 
prevenção do cancro, doença de Alzheimer, doenças 
cardiovasculares, entre outras.

Estimula a produção de serotonina, neurotrans-
missor responsável pelo bem-estar, baixando os 
níveis de stress, e ajudando a melhorar o sono e 
relaxamento.

Ao ser passado na pele algumas pesquisas ob-
servaram que o mel pode agir como cicatrizante de 
feridas e em casos de úlceras, queimaduras e abs-
cessos na pele. Os micro-organismo staphylococcus 
aureus e salmonela typhimurium, ambos causadores 
de infecções em ferimentos, são sensíveis a ação 
antibacteriana do mel.

A quantidade diária recomendada deve variar 
entre uma colher de chá e uma colher de sopa, in-
serido-se numa dieta saudável. O seu excesso pode 
causar excesso de peso e elevar os níveis de glicose 
no sangue, fazendo aumentar os níveis de insulina, 
que a longo prazo podem causar diabetes tipo 2. 

No entanto, quando aquecido a mais de 70ºC, 
perde a atividade de algumas enzimas, perdendo as 
suas capacidades benéficas, daí que se deva evitar 
o seu aquecimento em demasia. Não deve ser con-
sumido por crianças com idade inferior a um ano, 
por poder ter a bactéria (Clostridium botulunum) 
causadora do botulismo, uma vez que estes não têm 
a sua microbiota completamente formada. A doença 
pode causar problemas de saúde sérios como visão 
dupla, fotofobia, tonturas, boca seca, obstipação, 
comprometimento do sistema nervoso (dificuldades 
para engolir, falar, mover-se) e comprometimento 
dos músculos respiratórios. Para os adultos saudá-
veis esta quantidade de Clostridium botulunum não 
é prejudicial.

Grávidas e diabéticos também devem evitar a 
ingestão deste alimento. n

Tendo terminado no dia 15 de outubro a época 
de combate aos incêndios florestais (final da 
“Fase Delta”), o Comandante dos Bombeiros 

Voluntários de Alvaiázere (BVA) fez o balanço final 
deste ano, comparando com o período homólogo 
do ano passado.

Assim sendo, este ano houve 21 ocorrências no 
Concelho, apenas uma a mais em relação ao ano de 
2015, ano em que se registaram 20 ocorrências. 
No entanto, apesar haver uma ligeira diferença de 

ocorrências, o mesmo não acontece relativamen-
te ao total de área ardida em hectares, com 5.9 
hectares queimados este ano, 3,4 hectares o ano 
passado.

No que diz respeito ao número de operacionais 
e meios envolvidos, houve um aumento nos dois 
parâmetros: este ano foram 669 os operacionais 
envolvidos no combate aos incêndios florestais, o 
ano passado o número foi de 482; os meios foram 
196, contra 143 do ano transato. n

RESTAURANTE CATAPLANA & COMPANHIA
(O novo TICO - TICO)
na Rua Ferreira Borges, n.º 193, em Lisboa

Reserve já a sua mesa... e obtenha 1 hora de estacionamento 
gratuito na Garagem Auto Pelicano, na Rua 4 da Infantaria, 85

  Tels. 213 865 269  -  213 884 524   -   Fax 213 883 035  -  LISBOA

Aprecie as nossas 
especialidades: 

Arroz e Açorda de 
Marisco, Costeletas 
de Novilho na Brasa   

Carne e Peixe 
sempre fresco

***

VISITE-NOS!

***
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O 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) 
venceu quatro jogos disputados no mês de 
outubro e lidera a tabela de classificações 
da 1ª Divisão da Série Norte da Distrital de 

Leiria, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias. 
O primeiro jogo do mês foi disputado em casa, no 

dia 2, frente à equipa de Almagreira, de Pombal, que 
o GDA venceu por duas bolas a uma.

Num jogo a contar para a terceira jornada, no dia 
8 de outubro, a equipa de Alvaiázere voltou a somar 
três pontos ao vencer a Associação Desportiva da 
Ranha (Vermoil, Pombal) por 3-1.

No dia 16, o GDA recebeu a equipa de Chão de 
Couce no Estádio Municipal de Alvaiázere e goleou 
o adversário por uns expressivos cinco golos sem 
resposta.

Na quinta jornada, disputada no dia 23 de outu-

bro, a equipa de Alvaiázere venceu novamente, desta 
feita por 2-0, frente à Associação Cultural de Carnide 
(Pombal).

(Nota da Redação - à data do fecho da edição, o 
jogo do dia 30 de outubro, frente ao Grupo Despor-
tivo da Ilha, ainda não se tinha realizado). n

desporto
Futebol

GDA é líder isolado do campeonato

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

Passeios Pedestres 2016

Caminhada noturna 
atraiu 100 pessoas

JoGos Do mês De NoVemBRo

  06/11 - Figueiró dos Vinhos vs GDA

 13/11 - GDA vs mata mourisquense

 27/11 - Caseirinhos vs GDA

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 1º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa

 

CharneCa | 3250-264 Maçãs de D. Maria | alvaiázere | e-mail: henriquesolcano@hotmail.com

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165

N
o dia 30 de setembro, o Município de Alvaiázere, 
em conjunto com a Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria, organizou um passeio pedestre 

noturno na freguesia, que teve início pelas 20h00. 
Esta iniciativa contou com uma centena de cami-

nhantes que percorreu um trilho com cerca de cinco 
quilómetros. 

Os caminhantes tiveram a oportunidade de conhe-
cer melhor esta freguesia e o seu património natural, 
sendo que no final, houve um lanche oferecido pela 
Junta de Freguesia. 

Com este tipo de iniciativas, a população tem um 
contacto direto com a natureza, o que é um benefício 
para a saúde, mas é também uma oportunidade de 
ficar a conhecer um pouco melhor o património natural 
e arquitetónico do Concelho. n
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O 
VI Capítulo da Confraria 
do Chícharo decorreu no 
passado dia 9 de outubro 
no lugar de Avanteira, fre-

guesia de Pelmá, tendo iniciado com 
a receção aos confrades no salão 
paroquial de Avanteira.

De seguida, já no salão da Junta 
de Freguesia de Pelmá, realizou-se 
a cerimónia de entronização de oito 
novos confrades efetivos e um novo 
confrade de honra, a Confraria dos 
Sabores da Abóbora, da freguesia de 
Soza, que tem sido um parceiro da 
Confraria do Chícharo, tendo já apre-
sentado projetos conjuntos, nomea-
damente a degustação no Alvaiázere 
Capital do Chícharo.

Os novos membros receberam 
o seu traje e as respetivas insígnias 
(escapulário com medalhão e um ma-
lho) e comprometeram-se a cumprir a 
missão da Confraria do Chícharo, ou 
seja, a defesa e divulgação não só do 

chícharo enquanto produto da terra, 
como também do restante património 
histórico e cultural de Alvaiázere.

Nesta cerimónia estiveram presen-
tes 25 Confrarias, o que se traduziu 
em mais de uma centena de pessoas, 
entre as quais Paulo Reis Silva, pre-
sidente da Confraria do Chícharo e a 
vice-presidente da Federação Portu-

guesa das Confrarias Gastronómicas, 
Filomena Grave, da Confraria Gastro-
nómica das Saínhas de Vagos.

Após a tradicional foto de grupo, 
seguiu-se o desfile desde o parque 
até ao salão do Grupo Orientador de 
Festas e Obras de Avanteira (GOFOA), 
onde se realizou o almoço de confra-
ternização. n

Cláudia Martins

Rua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
Tel. 236 656 900          e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt          www.oalvaiazerense.com.pt

Rui Oliveira

Nós por cá...

D i r e t o r - A d j u n t o

Confraria do Chícharo

VI Capítulo marcado pela entronização 
de oito novos confrades

Olho Vivo “Azar em viver aqui!”

Até para se ser uma árvore é preciso ter sorte, o que não foi o caso deste exemplar, 
que acabou por morrer e está agora à espera de ser ressuscitado!

… assistimos à vitória cristalina do portu-
guês António, sobre o golpismo e o precon-
ceito. Tinha de ser do Leste e mulher! É antiga 
a polémica sobre a paridade de mulheres e 
homens nos órgãos do poder. Certamente 
que haverá bons e válidos argumentos para os 
vários posicionamentos. Mas será o facto de ha-
ver menos mulheres nos órgãos de soberania, 
a grande questão do défice democrático? Não 
haverá outros sintomas bem mais graves, como 
a descriminação em termos laborais e remune-
ratórios? Fará sentido o cumprimento de regras 
de paridade em detrimento da qualidade e da 
performance dos candidatos? Reconhecemos 
que a lei das paridades é fundamental para tra-
zer mais mulheres para a política e órgãos de 
poder, onde são tão ou mesmo mais valiosas 
em determinadas áreas, do que os seus par-
ceiros masculinos, mas o mérito e a qualidade, 
seja de homens ou mulheres deverá prevalecer 
sobre o género. Ponto final!

Tem sido alargado e intenso o debate sobre 
o orçamento do estado para o próximo ano e 
conhecido o documento oficial, nada de sur-
presas porque a austeridade não desaparece 
num abrir e fechar de olhos. Cansamo-nos de 
ouvir analistas, comentadores, economistas, 
outros peritos e especialistas destas, doutras 
e aqueloutras matérias e todos anseiam por 
“ter sol na eira e chuva no nabal”, mas isso já o 
povo quer há muito e diz que … ainda demora!

Por cá, a rapaziada anda atormentada com 
as contas de água e saneamento que lhes estão 
a chegar a casa. Com a actualização e as novas 
taxas, que o Município informa serem imposi-
ção da Entidade Reguladora, não se podem os 
munícipes distrair e atingir os escalões mais 
altos, porque a coisa dói mesmo. No que se 
refere à electricidade, desde que encerrou a 
Loja EDP em Alvaiázere, os alvaiazerenses são 
obrigados a ir a Ansião, se não quiserem ir 
mais longe. Agora abre por cá, uma manhã por 
mês, o que é manifestamente pouco. Como se 
adivinha, nós por cá…todos bem! n
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