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Em Alvaiázere

Plantação de cannabis 
levou à detenção de 
um indivíduo

No passado dia 6 de outubro, a Guarda Nacional 
Republicana (GNR) deteve um indivíduo de 37 anos 
no concelho de Alvaiázere, por suspeita da prática 
do crime de plantação de cannabis.

A investigação, que foi levada a cabo pelo 
Núcleo de Investigação Criminal de Pombal em 
estreita colaboração com os militares da GNR de 
Alvaiázere, culminou com uma busca num terreno 
baldio junto a um prédio devoluto.

Na sequência das buscas foram apreendidas 14 
plantas e 74 gramas de folha em processo de se-
cagem, o que levou à detenção do homem e a sua 
constituição como arguido, estando neste momen-
to a aguardar a conclusão do processo judicial. n

Cláudia Martins

Alvaiázere 

Faleceu Lucília Rosa Gonçalves, 
produtora do Licor de Chícharo

L
ucília Rosa Gonçalves, pro-
dutora do Licor de Chícharo 
d’Alvaiázere, faleceu no 
passado dia 7 de novembro, 

vítima de doença oncológica recen-
temente diagnosticada.

Recorde-se que o Licor de Chí-
charo d’Alvaiázere é uma patente 
registada desde junho de 2013 
e desde então foi diversas vezes 
premiado em concursos a nível 
nacional. 

Para além de uma menção 
honrosa na categoria de Melhor 
Licor, conquistada na Feira da 
Doçaria Conventual e Tradicional 
de Portalegre, em 2015, o Licor 
de Chícharo d’Alvaiázere foi pre-
miado duas vezes consecutivas 
(em 2014 e 2015) com a medalha 
de prata no Concurso Nacional 
de Licores na categoria de licores 
à base de aguardente bagaceira 
(realizado no Centro Nacional 
de Exposições de Santarém). 
Este ano, conseguiu alcançar o 
primeiro lugar do pódio neste 
mesmo concurso, conquistando 
a medalha de ouro 2016.

A última distinção recebida por 
Lucília Rosa Gonçalves foi no pas-

sado dia 27 de outubro, em que 
o Licor de Chícharo d’Alvaiázere 
foi premiado com uma estrela no 
âmbito do concurso Great Taste 
Awards 2016, organizado pela pri-
meira vez em Portugal pela QUALI-
FICA/oriGIn Portugal, em parceria 
com a Consumer Choice. Este 
concurso foi criado em 1994 no 
Reino Unido, sendo a maior prova 
cega de degustação mundial, com 
o intuito de descobrir os produtos 
alimentares de qualidade excecio-

nal e promover os mesmos entre 
profissionais e consumidores.

Presença assídua na Feira dos 
Produtos da Terra organizada pelo 
Município e conhecida de todos 
os alvaiazerenses, a perda de 
Lucília Rosa Gonçalves é também 
uma perda da identidade cultural 
e patrimonial de Alvaiázere, pelo 
que o Jornal “O Alvaiazerense” 
endereça as suas sentidas condo-
lências a todos os seus familiares 
e amigos. n



30 de Novembro de 2016    O ALVAIAZERENSE     3

Em Novembro de 1996, no RASTILHO da autoria de 
Luís e com o título SALVADOR, lamentava-se: «Últimos 
dias de Novembro… e por todo o lado apenas nos 
confrontamos com notícias de 
corrupção e subornos, greves, 
bloqueios, tumultos e assaltos, 
crimes e desastres, epidemias, 
destruição e miséria!... Triste, 
muito triste! Decerto que já é lu-
gar-comum dizer-se que o “mun-
do está louco”… mas a quem mais 
atribuir culpas senão ao próprio 
Homem?! Substituem-se os verda-
deiros valores morais e humanos 
por desenfreados materialismos 
de variada ordem e … o “Ser” vai 
dando lugar ao “Ter”, a hones-
tidade à “vigarice”, o carácter à 
“pulhice”, a virtude ao despudor, 
a paz à guerra, o amor ao ódio e 
a célula Família treme e desmoro-
na-se em favor das mais incríveis 
aberrações sociais!...

Fim de ano à porta, há que 
pensar com optimismo e formular 
melhores votos e desejos para o 
ano 1997.

Que cada um se acorde e rom-
pa de uma vez com o seu instalado comodismo “lutando” 
no terreno pela reconquista dos valores cristão, decerto 
os únicos alicerces sólidos e estáveis da verdadeira li-
berdade, fraternidade e felicidade.

Inquietos e preocupados, continuamos a assistir ao 
descalabro da vida Escolar e Universitária, ao fim ao cabo 
espelho fiel de um Ensino (?) que forçosamente terá de 

mudar! Queixas, reivindicações, 
defesa tenaz e intransigente de 
privilégios hipócrita e egoistica-
mente “conquistados” ao erário 
público que, por isso mesmo, é 
pertença de todos nós!...

Que os impostos sejam justos 
para todos e se combatam as 
fugas criminosas aos mesmos. 
Que os senhores das Empresas, 
os empreiteiros e profissionais 
liberais, os comerciantes e in-
dustriais… e muitos outros que 
tais…, deixem de viver à custa 
dos funcionários públicos e tra-
balhadores por conta de outrem, 
pagando honestamente os seus 
IRS - que decerto atingiram os 
milhões – e deixando de roubar 
o erário público o qual, por defi-
nição repita-se, é de todos nós.

Que entremos em Dezembro 
imbuídos do verdadeiro e sincero 
espírito de Natal procurando viver 
e difundir a Boa Nova a todos 

sem excepção, com toda a Fé e Esperança na sublime 
mensagem do Deus-Menino nascido para nosso… SAL-
VADOR!...

Assim se escrevia há vinte anos! n

Há 20 anos
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Inquérito

O que acha do aumento das tarifas de abastecimento de água e saneamento?

Maria Silva
Pelmá 

Micael Martinho 
Maçãs de D. Maria

João Silva
Alvaiázere

Alice Maria
Alvaiázere

Castanhadas…

Na minha opinião acho que 
este aumento seja um pouco 
mau, pois aumentaram bastan-
te, comparando com os preços 
antigos. 

Pessoalmente, não acho que 
a água seja cara, os impostos é 
que são um pouco exagerados 
para o meio em que estamos. n

Mesmo não estando muito 
dentro do assunto, para mim foi 
um aumento significativo, acho 
que podiam ter aumentado o 
preço gradualmente. 

No que diz respeito ao preço 
taxado para o meio em que 
estamos inseridos acho que seja 
razoável. n

Acho que o aumento foi um 
pouco exagerado porque passou 
a ser cobrada uma taxa fixa de 
quase cinco euros que antes não 
existia e a tarifa do saneamento 
de águas residuais está mais 
cara.

Notei bastante diferença 
nas faturas que tenho recebido 
desde a alteração. n

Para mim acho que o aumen-
to é um pouco exagerado para 
o Concelho. Digo isto porque o 
meio em que estamos inseridos 
é um meio pequeno.

Depois acho que a taxa é 
muito alta dentro da vila de 
Alvaiázere. Por último, acho que 
o aumento deveria ter sido feito 
aos poucos. n

Em tempo de castanhas, as “castanhadas” na 
caixa, a que chamamos geral de depósitos, têm-se 
descascado em novela com quedas de compadres 
ouriços com frutos morsegados, prontos a assar no 
forno do negócio político-partidário acastanhado.

Falam em transparência, ética… Demissão, e en-
trega, e estou e não entrego…

Diria o outro: nem da metade sabemos!
Quem descasca estas castanhas? Acho que os 

Chineses também gostam…
Bom, se fosse à Trump(anada), ainda candidato 

ou já eleito (será indiferente?), queimavam-se logo os 
castanheiros e as castanhas (são de cor castanho…), 
que a cinza juntava-se a Fidel…

Diria ainda o outro: ai Jesus! 
Por cá, a seguir ao enorme aumento das taxas 

municipais sobre o consumo de água, resíduos e 
saneamento, vem uma bonança com a redução da 
taxa de IMI em 2017, de 0,40% para 0,35%, indo ao 
encontro duma medida já preconizada e proposta 
anteriormente pela oposição construtiva, em tempos 
de “crise” mais intensa.

E quem é/será proprietário em Alvaiázere para 
pagar IMI? Com a população envelhecida, a findar o 
ciclo de vida, sendo proprietários, quem assumirá 
as heranças. O herdeiro querê-las-á? Conservá-las-á? 
Estará no território ou é emigrante/migrante?

Para se ter uma ideia - não que o n/ obituário seja 
o indicador certo, mas terá a sua validade indicativa 
- o número de óbitos de população do concelho que 
aí são publicados, têm-no sido a uma média de 14 
por mês… A natalidade não anda por aí, até porque 
a fixação de jovens é difícil.

Temos de encarar que é mesmo difícil mas, tam-
bém, que não se deverão baixar os braços. Interligado 
ao tema, houve iniciativa municipal com a organiza-
ção de um jantar/debate, em volta da Estratégia de 
Desenvolvimento Económico para o Concelho, com 
os seus empresários. Estes, presentes, que acreditam 
ainda na terra e nela investem. Em episódio repetido, 
se a forma foi diferente, a metodologia aparece mais 
ou menos semelhante nas parcerias (dá-se o dinheiro 
a empresas sonantes e indivíduos ilustres para ela-
borarem PD-ICE´s “standards”, agora com criativos 
territórios), e as conclusões são as de “sempre”.

Positivo pela auscultação terrena, este episódio 
terá porventura sido um pré início de campanha 
eleitoral autárquica, naturalmente enquanto ação do 
poder instalado. Claro, democraticamente.

Ainda assim, com falta de gente, o associativismo 
está vivo. Neste mês destaco as associações Al-Baiaz 
que vai iniciar um conjunto de conferências sobre 
património, e a Casa do Povo de Alvaiázere, pela CLDS 
3G, com ações no âmbito da intervenção familiar.

Por outro lado, realça-se o resultado do peditório 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com um aumen-
to substancial relativamente a ações anteriores.

Feliz Natal! n
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Entrevista a Teodora Cardo

“A luta contra o cancro não é só da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, mas de todos nós”
____________________________________________________________________________________

Teodora Cardo, coordenadora do Grupo de Voluntariado Comunitário de Alvaiázere do Núcleo Regional 
do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), explicou, em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, 
como foi criado o Grupo e quais os seus principais propósitos.

Ao longo das quatro décadas em exercício das suas funções, Teodora Cardo fez um balanço das ativi-
dades que têm vindo a ser desenvolvidas e que passaram numa primeira fase pela dinamização do pri-
meiro rastreio do cancro da mama feito em Alvaiázere, em 1992, traçando também os objetivos futuros: 
“continuar a desempenhar com respeito, compromisso, responsabilidade e transparência as atividades 
inerentes ao Grupo e de acordo com as disposições do Núcleo Regional do Centro da LPCC e dos princípios 
da solidariedade e da humanização”. Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

Teodora Cardo, coordenadora do Grupo 

de Voluntariado Comunitário da LPCC

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – 
Como e quando surgiu o Grupo de 
Apoio Concelhio da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC)?

Teodora Cardo (TC) - O Grupo de 
Apoio Concelhio de Alvaiázere, atual-
mente Grupo de Voluntariado Comuni-
tário de Alvaiázere, está intimamente 
ligado à minha história pessoal de 
ajuda ao Núcleo Regional do Centro da 
LPCC. Comecei a colaborar no peditório 
de 1974, com a minha irmã, Teresa, 
obtendo-se uma verba muito elevada 
comparativamente aos anos anteriores, 
ficámos responsáveis pelo peditório na 
vila de Alvaiázere.

Em 07/05/1976, foi constituído o 
Grupo de Apoio Concelhio de Alvaiá-
zere do Núcleo Regional do Centro da 
LPCC, tendo ficado responsável por 
coordenar o grupo a nível Concelhio, 
funções que desempenho até hoje. 

(“O Alv.”) – Quais são os seus ob-
jetivos?

(TC) - A LPCC é uma Associação cul-
tural e de serviço social, que promove 
a prevenção primária e secundária do 
cancro, o apoio social, a humanização 
da assistência ao doente oncológico e 
a formação e investigação em onco-
logia. Neste âmbito, os objetivos do 
Grupo são: sensibilizar para a adoção 
de estilos de vida saudáveis; informar 
sobre a instituição e serviços; colaborar 
no apoio social ao doente oncológico 
e família; colaborar na prevenção do 
cancro; organizar o peditório anual a 
nível Concelhio; colaborar no rastreio 
bianual no concelho e angariar fundos.

(“O Alv.”) – Que atividades têm 
vindo a ser desenvolvidas desde a 
sua criação?

(TC) - Na fase inicial, o Grupo limita-
va-se a organizar o peditório anual em 
todo o Concelho. Em 1991, o Núcleo 
Regional do Centro da LPCC aspirava 
lançar em Alvaiázere o rastreio do 
cancro da mama e solicitaram-me que 
ficasse responsável por essa tarefa.

Na data, era presidente do Conse-
lho Diretivo da atual Escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira, tentei demostrar que 
o meu tempo estava muito ocupado e 
foi-me respondido, pelo saudoso pre-
sidente da direção do Núcleo, Dr. José 
Gabriel da Rocha Alves: “vamos sempre 

pedir colaboração a quem tem muitas 
tarefas, pois esses conseguem sempre 
tempo para mais uma, ao invés dos que 
têm o tempo pouco ocupado”.

Convencida, aceitei o difícil desafio, 
pois devido à não existência de listas 
demográficas informatizadas, o convite 
individual a toda a população alvo era 
em sessões de esclarecimento, que se 
iniciaram em 1991: 26/05, Maçãs de 
Caminho; 02/06, Alvaiázere; 08/06, 
Avanteira; 09/06,Loureira, Maçãs de 
D. Maria, Rego da Murta, Barqueiro e 
Pussos e 16/06, Almoster; Venda do 
Preto e Pelmá.

Uma autêntica maratona, cerca de 
um mês, as sessões foram realizadas 
em todo o Concelho, inscrevendo 1000 
mulheres para o rastreio.

O rastreio foi uma intervenção 
piloto na zona centro, que permitiu 
desenvolver programas semelhantes 
em outras zonas do país, e iniciou-se 
em julho de 1990. Foi com orgulho que 
Alvaiázere viu nascer o rastreio a 1 de 
abril de1992, com a terceira unidade 
móvel de mamografia, inaugurada pelo 
Secretário de Estado Adjunto do Minis-
tro da Saúde, em 31 de março.

Na fase inicial do rastreio, o Grupo 
era o representante local da Direção 
do Núcleo, tendo por missão arranjar 
o alojamento das operadoras, o local 
para a instalação da unidade móvel de 
mamografia, a ligação desta à rede elé-
trica, à rede de águas e de saneamento, 
e ainda solicitar transporte à Câmara 
Municipal de Alvaiázere (CMA) para as 
mulheres, conforme horário elaborado 
pelo Grupo e entregue previamente, 
com as listagens de mulheres a rastrear 
em cada dia, 25 exames de manhã e 25 
de tarde, e mais duas para eventuais 
faltas, nos dois turnos. Nesta fase, en-
trou um elemento novo para o Grupo, 
Isabel Batista, que foi fundamental, 
pela sua disponibilidade e colabora-
ção, no trabalho exigente e moroso 
da elaboração das referidas listagens 
das 1000 mulheres inscritas. Competia 
ainda ao Grupo definir o horário de 
funcionamento da unidade móvel, de 
acordo com as conveniências locais e 
transmitir este ao Núcleo, assim como 
anomalias verificadas na unidade.

Na deteção de situações preocupan-
tes, era também o Grupo que transmitia 
estas e convidava as mulheres a deslo-

car-se ao departamento de imagiologia 
do Instituto Português de Oncologia 
(IPO) de Coimbra a uma consulta de afe-
rição, ajudando quando necessário na 
ida ao médico de família e na obtenção 
de credencial de transporte.

Os primeiros resultados entregues 
foram em 12/06/1992, de mulheres 
da Pelmá, Pussos e Rego da Murta, com 
consulta no IPO a 23/06/1992.

Os momentos mais difíceis para o 
Grupo de Apoio eram os de transmitir 
a necessidade de repetir exames ou de 
consultas no IPO, dada a delicadeza do 
assunto, o que nos dava um grande 
desgaste psicológico, mas também a 
recompensa de sermos úteis e termos 
colaborado no salvamento de algumas 
vidas.

Da primeira fase do rastreio, relem-
bramos, com carinho e saudade, o Dr. 
Rocha Alves, a Dr.ª Arminda Cruz e a 
Dr.ª Helena Miranda, pela ajuda e pala-
vra amiga nos momentos mais difíceis. 

Do trabalho do rastreio, citado an-
teriormente, nos últimos anos, a maior 
parte deste foi retirado ao Grupo, de 
acordo com as exigências de maior 
profissionalismo, como por exemplo, 
a entrega de resultados feita pelos 
médicos de família.

Considerando que a componente 
formativa é essencial para um melhor 
desempenho do Grupo na prossecução 
das suas atividades, este tem partici-
pado nos encontros anuais do Volun-
tariado Comunitário e em outras ações 
dinamizadas pelo Núcleo Regional do 
Centro.

O Grupo tem organizado várias 
ações em Alvaiázere destinadas a alu-
nos e comunidade, de sensibilização 
para a prevenção e deteção precoce do 
cancro, com a participação de médicos 
oncologistas, não só do IPO, mas tam-
bém de outras unidades hospitalares. 

Foram ainda dinamizadas caminha-
das com alunos e ações de angariação 
de fundos, no âmbito da comemoração 
dos 70 anos da LPCC. Na concretização 
destas ações, agradecemos a colabo-
ração da Dr.ª Irina Rocha e Dr.ª Diana 
Gonçalves, interlocutoras do Núcleo 
com o Grupo Concelhio. 

No passado dia 3 de novembro, no 
âmbito da atividade desenvolvida neste 
Grupo, partilhamos esta enriquecedora 
experiência com o Rotary Club de Coim-

bra, pelo que agradecemos o amável 
convite do seu presidente.

No próximo mês de dezembro irá 
iniciar-se mais um rastreio do cancro 
da mama, junto ao Centro de Saúde de 
Alvaiázere, pelo que agradecemos ao 
Dr. Bernardino Silva a sua colaboração 
na disponibilização de espaço para a 
instalação da unidade móvel de ma-
mografia e de todo o apoio logístico 
que possibilite a concretização deste 
rastreio nas melhores condições.

(“O Alv.”) – Quais são os projetos e 
as perspetivas de futuro deste Grupo 
de Voluntariado Comunitário?

(TC) - Continuar a desempenhar 
com respeito, compromisso, responsa-
bilidade e transparência as atividades 
inerentes ao Grupo e de acordo com 
as disposições do Núcleo Regional do 
Centro da LPCC e dos princípios da 
solidariedade e da humanização.

Fomentar a educação das popu-
lações na modificação de comporta-
mentos, com dinamização de ações e 
lançamento de campanhas de sensibi-
lização que estimulem a participação 
nos programas de rastreio.

(“O Alv.”) – Que mensagem gos-
taria de transmitir à população al-
vaiazerense?

(TC) - Na medida em que a luta con-
tra o cancro não é só da LPCC, mas de 
todos nós, é preciso: continuar a cola-
borar nesta causa humana, divulgando e 
participando nos programas de rastreio, 
que levam a menores taxas de incidên-
cia da doença e ao significativo aumento 
da possibilidade de cura; abraçar o 
Voluntariado, permitindo concretizar a 
faceta peculiar da solidariedade, numa 
alegria que é muito maior que a ação 
realizada. Continuemos, com gestos 
humildes de respeito e de amor à vida, 
a oferecer algo de nós próprios e de 
dedicação gratuita aos outros. n
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Em Pelmá

S. Martinho celebrado 
com tradicional magusto

Como vai sendo tradição, no passado dia 20 de 
Novembro os paroquianos de Pelmá comemoraram 
e festejaram no adro da Igreja o S. Martinho. Como 
é habitual, fez-se o tradicional magusto e provou-se 
o vinho novo.

Apesar de estar um dia muito chuvoso, apareceu 
um grande número de pessoas. O calor da fogueira e 
o calor humano fez deste evento um grande convívio.

A organização faz votos para que as pessoas 
voltem para o ano e tragam mais um amigo. n

Joaquim Carvalho

Alvaiázere

Festa em Marzugueira animou população

Carlos Simões

A Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho, levará a efeito no 
próximo dia 18 de dezembro pelas 13h00, na sua 
sede, o seu Almoço Convívio de Natal, convidando 
todos os sócios e amigos da Associação a participarem 
no mesmo.

Contactos para informações e inscrições: Fernando 
Marques - 236 655 441/919 643 737 e Américo Silva 
- 914 964 116, ou na sede, aos domingos, impreterivel-
mente até ao dia 14 de dezembro de 2016. n

A Direção

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

Almoço de Natal

Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo, Presidente da 
Assembleia-Geral da Associação de Apoio Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, nos termos 
conjuntos do disposto nos artigos 13º, alínea c), e artigo 
14º, nº 2, dos Estatutos, convoca todos os sócios desta 
Associação para uma reunião ordinária da Assembleia-
Geral a realizar no dia 18 de dezembro de 2016, pelas 
15:30 horas, na sede, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Apreciação, discussão e votação do Plano de 
Atividades para 2017;    

2 - Apreciação, discussão e votação do Orçamento 
para 2017;

3 - Informações e assuntos de interesse relevante 
para a Associação;

4 - Eleição dos Corpos Sociais da Associação para 
o triénio de 2017/2019.

Conforme o artigo 15º, nº 2, dos Estatutos, se à hora 
indicada não estiver presente mais de metade dos sócios 
com direito a voto, a Assembleia reunirá uma hora depois 
com qualquer número de sócios presentes.

Maçãs de Caminho, 18 de novembro de 2016
A Presidente da Assembleia-Geral

Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

CONVOCATÓRIA

No passado dia 1 de Novembro celebrou-se, 
na Marzugueira, a festa em honra de Nossa 
Senhora do Amparo. Este ano os mordomos 

foram o senhor Bernardino Ferreira da Silva e sua 
esposa Odete.

A festa teve como ponto alto a missa e a procissão, 
celebrada pelo senhor Padre André Sequeira, e foi um 
dia muito especial para os devotos de Nossa Senhora 
do Amparo.  Depois da procissão fez-se o leilão das 
fogaças e outros artigos.

O arraial foi animado pela Banda Filarmónica e 
pelo Grupo de Concertinas do Mondego, que é trazido 
gratuitamente por um elemento deste grupo descen-
dente do lugar da Marzugueira, o senhor Fernando 
António Santos.

Os mordomos tudo fizeram para que tudo corresse 
da melhor maneira, ofereceram um lanche recheado de 
coisas boas, e como era dia de Todos-os-Santos não 
faltou um grande magusto e os bolinhos do costume.

Assim sendo, os mordomos da festa estão de pa-
rabéns, e todos aqueles que colaboraram.

Que Nossa Senhora do Amparo os proteja com a 
sua divina misericórdia. n

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

O território de Maçãs de Cami-
nho, ex-freguesia, foi alvo 
de algumas intervenções e 

investimentos pelo executivo da 
Junta de Freguesia de Alvaiázere, 
onde se integra depois da reorga-
nização administrativa territorial 
autárquica ocorrida no ano de 
2013.

Para além dos arranjos dos es-
paços exteriores à Casa Mortuária 
de Maçãs de Caminho, o executivo 
da Junta interveio recentemente 
nos terrenos contíguos à sede 
(atualmente posto de atendimen-
to) e concretizou um conjunto de 
arranjos urbanísticos naquele es-
paço, tornando aquele centro um 
conjunto mais apelativo ao lazer, 
em complemento ao já existente. 
Por outro lado, também algumas 
bermas e valetas de vários lugares 
foram alvo da intervenção do exe-
cutivo da Junta, quer por meio de 
calcetamentos tradicionais, quer 
na forma de cimentados.

Sobre custos e financiamento, 
segundo foi apurado junto do pre-
sidente da Junta de Freguesia de 
Alvaiázere, Vitor Joaquim, os mon-
tantes investidos naquelas obras 
ascendem, em números redondos, a 
cerca de 20 mil euros para o arranjo 
urbanístico do espaço de lazer e con-
vívio contíguo à sede e a 30 mil euros 
no arranjo das várias bermas em 
calçada tradicional e em cimentados. 

O autarca referenciou ainda que 
estas obras representam um grande 
esforço financeiro e que é igual-
mente um investimento em termos 
de futuros ganhos nos custos de 
limpezas daquelas bermas e valetas.

Sabe-se igualmente que tais 
obras foram possíveis pela dispo-
nibilidade resultante das verbas de 
receita do protocolo das chamadas 
energias eólicas do Parque instala-
do na Serra de Alvaiázere. n

Em Maçãs de Caminho

Obras em força
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Paróquia de Almoster

Reunião da Confraria do 
Santíssimo Sacramento

A Confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia 
de Almoster realizou no passado dia 13 de novembro 
a sua Assembleia Geral ordinária para apresentação e 
votação do orçamento e plano de ação para o ano de 
2017, tendo estes documentos sido aprovados por 
unanimidade.

Mantendo as linhas da sua natureza e atividade 
como principal ação para o ano de 2017, propõe-se a 
dinamização do dia da juventude para integrar os jovens 
que frequentam a catequese no espírito desta confraria, 
permitindo a sua continuidade ao longo dos tempos. n 

Paula Reis
Paula Reis

Atualidade

Em Almoster

Ação de sensibilização 
da GNR

O destacamento Escola Segura da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) de Pombal, em colaboração com o 
CLDS 3G – Contratos Locais de Desenvolvimento Social 
(da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere), levou 
a cabo a ação de sensibilização “GNR amiga do Idoso” 
e no dia 14 de novembro a manhã foi dedicada em 
especial à população idosa de Almoster.

Apesar de a adesão ficar aquém das expetativas, 
espera-se que do “boca a boca” sejam transmitidos os 
conselhos fundamentais para ajudar na prevenção de 
burlas e roubos, bem como saber como pedido auxílio 
em caso de emergência. 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

Em Almoster

Sangue de piloto

N
atural de Aldeia Nova, Al-
moster, desde miúdo que a 
paixão de Sérgio Silva por 

automóveis falou mais alto. O sonho 
de correr e participar em rali tornou-
se realidade e em 2011 estreou-se 
no Rali de Góis com um Peugeot 
309 GTI tendo como Navegador Joel 
Oliveira, que o acompanhou durante 
dois anos.

Desde então até ao presente mu-
dou de Navegador para Marco Neves 
e também de carro para um Peugeot 
306 GTI montado nas suas próprias 
instalações, em Aldeia Nova.

No palmarés conta com muitos 
pódios, destacando-se o terceiro 
lugar na classe tração frente alcan-
çado no Troféu Regional de Ralis do 
Centro, em 2015.

A melhor classificação foi obtida 
no passado dia 11 e 12 de novembro 
no rali Medieval de Ourém, onde o 
primeiro lugar do pódio foi da dupla 
Sérgio Silva e Marco Neves, que des-
frutaram um momento único, uma 
vez que foi a sua estreia num rali 
de asfalto.

No fim-de-semana seguinte, no 
rali da Freixianda a equipa “SS Rally 
Team” voltou a subir ao terceiro 
lugar do pódio na categoria “tração 
frente”.

O caminho nem sempre foi sen-
do fácil, atendendo aos elevados 
custos de manutenção das viaturas, 
mas tem sido trilhado com muita 
paixão e empenho. 

Os resultados são o resultado 

do sonho de Sérgio Silva, mas que 
conta com a dedicação de muitos 
amigos e colaboradores e que 
vão mantendo viva a sua garra de 
vencer.

O futuro promete, pois os re-
sultados têm vindo a ser cada vez 
melhores e fica o desejo de voltar 
a participar num campeonato, caso 
consigam reunir os apoios neces-
sários. n

Atividades da ASCRA
No dia 4 os utentes marcaram presença no XI En-

contro de Idosos da Zona Norte do Distrito de Leiria, 
em Castanheira de Pera. O convívio contou com várias 
atividades, animação e lanche.

Dia 9 visitaram a biblioteca para explicar às crianças 
da Pré Escola todo o processo inerente ao cultivo e con-
feção do chícharo, recordando os tempos mais antigos.

Dia de São Martinho vai-se à adega e prova-se o 
vinho e na Instituição manteve-se a tradição do Ma-
gusto numa tarde animada entre utentes, funcionárias, 
corpos gerentes e demais amigos.

Porque a criatividade e a preservação do meio ambien-
te são uma preocupação de todos, o Museu Municipal de 
Alvaiázere foi o local de encontro para a realização de 
um espantalho com aplicação de materiais reutilizáveis.

E como o Natal está à porta, todos os tempos livres 
são dedicados a trabalhar nos miminhos de natal. n

Durante muitos anos, populares e autarcas foram 
alertando para o perigo que o poço do Casal, em Ari-
ques (Almoster), constituía ao não ter a devida proteção 
e também para a pena que era este não ser restaurado 
para se conservar a sua construção fora do comum.

Finalmente, os esforços levados a cabo pelo Municí-
pio com o fornecimento de materiais e máquinas pela 
Junta de Freguesia de Almoster com mão-de-obra per-
mitiram a recuperação do poço, zelando pela segurança 
dos populares e preservando as memórias do povo. n

XX ANIVERSÁRIO dA ASCRA
11 dE dEZEMBRO ‘16

13H00 - Almoço convívio aberto à população

15H00 - Animação

CONTAMOS CONSIGO!

Em Almoster

Sessão de divulgação 
sobre candidaturas a 
fundos comunitários

No lugar de Ariques

Restauro do poço 
do Casal

O Município de Alvaiázere, em conjunto com o Mu-
nicípio de Ansião e a Associação de Desenvolvimento 
Terras de Sicó, promoveu no passado dia 31 de outubro, 
no auditório da Junta de Freguesia de Almoster, uma ses-
são de esclarecimento e divulgação sobre candidaturas 
no setor agrícola e Bolsa de Terras.

Esta sessão teve como objetivo abordar o aviso para 
candidaturas ao financiamento comunitário “Diversifica-
ção de Atividades na Exploração Agrícola”, que esteve a 
decorrer até ao passado dia 15 de novembro, bem como 
o modelo de financiamento da Bolsa de Terras, cuja ges-
tão é da responsabilidade da Associação Terras de Sicó.

Para além disso, a iniciativa enquadrou-se na estra-
tégia do Município de potenciar e dinamizar o desenvol-
vimento do setor agrícola, florestal e agroindustrial no 
seu território. n
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N
o passado dia 9 de novembro, cerca de 352 alunos 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere e da 
Escola Tecnológica e Profissional de Sicó – Polo de 

Alvaiázere, participaram no Corta-Mato Escolar na Sede 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere. Esta prova 
registou uma elevada participação de alunos e foi uma 
excelente jornada de promoção do atletismo, de hábitos 
saudáveis e da prática desportiva para todos.

O sucesso da atividade resultou da ação concertada 
por parte das escolas, do Município de Alvaiázere e dos 
professores de Educação Física envolvidos na atividade 
desportiva e, naturalmente, da vontade dos alunos.

A ETP Sicó, que participa no Corta-Mato Escolar desde 
2012, registou este ano a maior afluência de alunos de 
todas as edições, num total de 32 (19 do sexo masculi-
no e 13 do sexo feminino), distribuídos por 3 escalões 
etários: iniciados, juvenis e juniores. 

O polo de Alvaiázere obteve excelentes resultados, 
conseguindo colocar sete alunos no pódio: Nuno Gomes 
(primeiro classificado em juvenis masculinos), Cristiana 
Inácio (primeira classificada em juvenis femininos), Maria 
Oliveira e Ângela Cassiano (segunda e terceira classifica-
das em juniores femininos), Ricardo Domingues, Diogo 
Leitão e Francisco Almeida, que conquistaram os três 
lugares do pódio em juniores masculinos.

Para a prova distrital, que vai realizar-se no dia 1 de 
fevereiro na Marinha Grande, ficaram apurados um total 
de 18 alunos do polo de Alvaiázere. n

Alunos asseguraram Jantar do Empresário 

ETP Sicó - Alvaiázere

Sete alunos conquistaram lugares no 
pódio do Corta-Mato Escolar

NA  E.T.P.  SICÓ
Dia de S. Martinho 
assinalado com o 
tradicional magusto

A 11 de novembro comemorou-se o Dia de S. Mar-
tinho, data anualmente assinalada na ETP Sicó, na sede 
e polos, com o habitual Magusto em que o calor da 
castanha assada, juntamente com a familiaridade pró-
pria da comunidade, faz deste um momento de salutar 
convívio, servindo também para manter viva a tradição.

No polo de Alvaiázere, a celebração, concretizada 
num ambiente intimista e acolhedor, contou com uma 
intervenção do diretor do polo, Miguel Carvalho, que 
assinalou o momento com algumas palavras encoraja-
doras e reveladoras da sua satisfação pessoal pela inicia-
tiva que estimulou o desenvolvimento de valores como 
a solidariedade, promoveu a cooperação comunitária e 
implicou os discentes na recriação de costumes que têm 
tanto de antigo, como de contemporâneo, na medida 
em que abrem portas a uma aprendizagem pela prática, 
aprender fazendo, envolta por um clima emotivo, notas 
caracterizadoras das melhores estratégias pedagógicas 
para promover a motivação dos seus alunos. n

“
Potenciar a Região” foi o tema e o objetivo do Con-
gresso que a Associação Empresarial de Ansião 
(AEDA) promoveu no dia 5 de novembro, no Centro 

de Negócios local. Tratou-se de uma iniciativa orientada 
para o crescimento e desenvolvimento dos negócios 
da região, abordando a Exportação, nomeadamente as 
oportunidades de negócio Portugal-Espanha e, inevita-
velmente, o Empreendedorismo e a Inovação. 

No final deste Congresso decorreu o Jantar do Empre-
sário, o qual esteve a cargo da ETP Sicó, que assegurou o 
serviço através da colaboração dos professores Adérito 
Gomes, Pedro Silva e Margarida Marques e dos alunos 
dos primeiros anos dos Cursos Profissionais de Técnico 
de Restaurante/Bar e de Cozinha/Pastelaria, aos quais 
se juntaram os colegas do segundo e terceiro ano do 

Curso Profissional de Técnico de Restauração - variante 
de Cozinha/Pastelaria, ambos a funcionar no polo de 
Alvaiázere.

Além da ornamentação das mesas, o grupo prestou 
um serviço à americana (serviço de mesa empratado), dan-
do provas da arte de bem servir e cozinhar, apresentando 
um vol-au-vent queijo rabaçal/chouriço para entrada; 
seguindo-se uma sopa de agrião e um prato de frango 
com mel, legumes salteados e batata; terminando com 
um pão-de-ló de chícharo, suspiros e fruta.

O envolvimento da ETP Sicó em eventos desta nature-
za surge no âmbito da estratégia de abertura à comuni-
dade, divulgando sempre que possível o trabalho desta 
equipa, provando que o ensino na Escola privilegia a 
componente prática e a multidisciplinaridade. n

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

  Exposição e Vendas em PELMÁ
LOUÇAS SANITÁRIAS - MOSAICOS - AZULEJOS - TORNEIRAS - VIDROS - TINTAS - ETC.

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

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.

N
o polo de Alvaiázere da ETP Sicó realizou-se nos 
dias 14 e 15 de novembro, no decorrer da aula da 
disciplina de Matemática, a atividade de comple-

mento de formação “Torneio de Damas”, para as turmas 
dos 1.º anos do Curso Profissional de Técnico de Restau-
rante/Bar e Técnico de Cozinha/Pastelaria. 

Esta atividade, para além de proporcionar a vivên-
cia da matemática de uma forma diferente e divertida, 
teve como objetivos ajudar a desenvolver o raciocínio 
matemático, tornando os alunos mais hábeis em rela-
cionar causas com as suas respetivas consequências, 
permitindo simultaneamente fomentar a criatividade e 
o exercício mental. 

Os jogadores passaram por várias eliminatórias, 
sendo que cada aluno só participou num jogo por elimi-
natória até se apurar o vencedor. Na turma do primeiro 
ano do Curso Profissional de Técnico de Restaurante/
Bar, o vencedor foi o aluno Tiago Martins, e na turma 
do primeiro ano do Curso Profissional de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria o aluno Gabriel Matos. 

Em geral, os alunos mostraram-se muito cooperantes 
e animados com este torneio, pois desfrutaram de uma 
aula de matemática diferente, na qual tiveram a oportu-
nidade de exercitar o raciocínio lógico, tendo a oportu-
nidade de verificar que a matemática está presente em 
todos os aspetos da vida quotidiana. n

Alunos disputaram “Torneio de Damas” 

Nos termos do artigo 9.º Cap. III, alínea 1, e para efeitos 
do disposto, convoco os sócios maiores de 18 anos, confor-
me artigo 5.º, alínea 2 dos Estatutos da Casa do Benfica do 
Concelho de Alvaiázere, para a Assembleia Geral de Sócios 
a realizar no dia 6 de Dezembro de 2016, pelas 20h30, 
na sede da Casa do Benfica do Concelho de Alvaiázere, 
na Rua Conselheiro Furtado dos Santos, em Alvaiázere. 

Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação do Plano de Atividades e do Orça-

mento para o ano de 2017
2. Outros assuntos
Se à hora da convocatória não estiverem representados 

metade dos associados efectivos, a Assembleia iniciar-se-á 
meia hora mais tarde (21horas) com os associados presen-
tes e com a mesma ordem de trabalhos.

Alvaiázere, 10 de Novembro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Engº Rui Manuel Esteves de Oliveira)

ASSEMBLEIA DE ALVAIÁZERE
(Vulgo Clube)

Convocatória
Nos termos do artigo 6º dos Estatutos da Assembleia 

de Alvaiázere convoco os sócios para a Assembleia Geral  a 
realizar no dia 03 de Dezembro de 2016, pelas 15 horas, 
na sede da Assembleia de Alvaiázere, em Alvaiázere, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Apresentação, Discussão e Aprovação do Regu-
lamento Interno;

2 - Outros assuntos. 
Se à hora da convocatória não estiverem representados 

metade dos associados, a Assembleia iniciar-se-á meia 
hora mais tarde (15 horas e 30 minutos) com os associados 
presentes e com a mesma ordem de trabalhos. 

Alvaiázere, 31 de Outubro 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)

ConvoCatória
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N
o dia 11 de novembro, no 
âmbito dos projetos “Pais na 
Escola” e “Verticalidade Pré/1º 

Ciclo”, realizou-se na Escola Básica 
de Alvaiázere o tradicional Magusto.

Esta atividade, que pretende pre-
servar as boas tradições e o salutar 
convívio entre alunos de diferentes 
níveis etários, desenvolveu-se graças 
à colaboração dos encarregados de 
educação que forneceram a caruma 
e as castanhas e que, este ano, tam-
bém foram convidados a participar 
mais ativamente.

O senhor Mário Silva, encarregado 
de educação da aluna Matilde, do 1º 
A, e o professor José Baptista foram 
os “assadores” de serviço.

Paralelamente a esta atividade fo-
ram desenvolvidas outras, nas áreas 
da expressão plástica e na musical.

No final, todos os intervenientes 
manifestaram agrado por terem pas-
sado um dia diferente.

A Associação de Estudantes do 
Agrupamento decidiu também rea-
bilitar a comemoração do dia 11 de 
novembro, dinamizando um magus-
to tradicional. 

Na escola-sede, o último bloco da 

tarde de sexta-feira foi preenchido 
com divertida tarefa de assar as cas-
tanhas em caruma, ao ar livre, como 
manda a tradição. O bom tempo 
permitiu o convívio entre os partici-
pantes, num final de tarde diferente, 
cumprindo-se, assim, os objetivos 
propostos. n

Prof. José Baptista

Atualidade
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Comemoração do Dia de São Martinho

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
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.

PSD Alvaiázere

Apresentou moção de contestação das taxas 
de licenciamento junto de Estradas Nacionais

De acordo com os Estatutos e Regulamento Interno 

desta Associação, convocam-se todos os associados do 

Alva Canto - Associação de Cultura para uma Assembleia-

Geral Ordinária, a realizar na sua sede, na Casa Municipal 

da Cultura de Alvaiázere, no dia 23 de Dezembro de 2016, 

pelas 22:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Informações;

2 - Apreciação e votação do Orçamento e Plano de 

Actividades para o ano de 2017;

3 - Outros assuntos de interesse.

Se à hora prevista da realização da Assembleia, não es-

tiverem presentes a maioria dos sócios, esta realiza-se meia 

hora mais tarde com qualquer número de sócios presentes.

Alvaiázere, 23 de Novembro de 2016

O Presidente da Assembleia Geral

Paulo Sérgio Marques Reis Silva

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, 

convoco por solicitação da Direção, ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a reunir no edifício Sede pelas 18:30 horas 

do dia 16 de Dezembro de 2016, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1- Apreciação e votação do Programa de ação para 

2017

2- Apreciação e votação do Orçamento para 2017

3- Outros assuntos de interesse para a Associação

Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos esta-

tutos, se não comparecerem à hora marcada, pelo menos, 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia  

reunirá em segunda convocatória, meia hora depois, com 

qualquer número de associados presente.

Alvaiázere, 24 de Novembro de 2016.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA Biblioteca Escolar

Pelos contos é que vamos…

C
om o objetivo de promover o 
gosto pela leitura e facilitar o 
acesso a obras literárias de 

qualidade, realizaram-se, na Biblio-
teca Escolar, em articulação com a 
disciplina de Português, sessões de 
apresentação de livros e de leitura de 
contos variados, dirigidas às turmas 
de 9º ano e que progressivamente 
foram alargadas às restantes turmas 
do 3º ciclo.

Esta atividade proporcionou o 
contacto estreito com novos livros, 
recomendados pelas Metas Curricu-
lares e Plano Nacional de Leitura, 
escritos por autores como Mário 
de Carvalho, Manuel da Fonseca, 
Vergílio Ferreira ou Ondjaki, sendo 
estes instrumentos privilegiados 
para a aprendizagem e para a prá-
tica da leitura. As sessões foram 
animadas com leituras em voz alta 
e troca de ideias e opiniões. Os 
alunos tiveram ainda orientação na 

escolha das obras mais adequadas 
ao seu ano de escolaridade e neces-
sidades curriculares, no sentido de 
enriquecer a sua experiência como 
leitores e de promover o gosto e o 
prazer de ler.

Para complementar esta atividade 
e incentivar os hábitos de leitura, a 
Biblioteca Escolar tem vindo a refor-
çar a sua coleção com novos títulos 
para os vários tipos de público, 
assegurando a vertente de apoio ao 

currículo e os interesses/gostos dos 
utilizadores de modo a contribuir 
para o desenvolvimento das capaci-
dades leitoras.

É que aprender a ler e ler para 
aprender são princípios básicos da 
formação de leitores competentes, 
aptidões nucleares para a aquisição 
de conhecimento e determinantes 
nos percursos escolar e educativo 
dos alunos. n

A equipa da Biblioteca Escolar
Ao abrigo dos Estatutos do Clube de Caçadores do 

Concelho de Alvaiázere, convocam-se todos os sócios da 

instituição referida, para uma reunião de Assembleia Geral 

de carácter ordinário, a realizar no dia 13 de dezembro, 

às 21.30h, na sede da associação, com a seguinte ordem 

de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e votação do Plano de 

Actividades para o ano de 2017;

2. Apresentação, discussão e votação do Orçamento 

para o ano de 2017;

3. Outros assuntos.

Em consonância com o artigo 20.º dos Estatutos, se à 

hora marcada não se encontrarem presentes, pelo menos 

1/3 dos sócios, a mesma funcionará com qualquer núme-

ro, válida e legalmente, trinta minutos depois.

Alvaiázere, 23 de novembro de 2016

O Presidente da Assembleia-Geral

(Eduardo Marques)

O 
Grupo Municipal do Partido Social Democrata 
(PSD) na Assembleia Municipal de Alvaiázere 
apresentou no dia 17 de novembro, na reunião 

deste órgão deliberativo, uma moção a contestar os di-
plomas que definem as taxas relativas à regularização 
de acessos confinantes com estradas nacionais, bem 
como à promoção de novas construções e de utilização 
da plataforma da via, que leva a que, por exemplo, a 
promoção de uma procissão religiosa tenha que ser 
autorizada e devidamente taxada. 

A Assembleia Municipal aprovou a moção proposta 
por unanimidade, exigindo ao Governo e à Assembleia 
da República a alteração dos diplomas associados a esta 
matéria, que, no entender do Grupo Municipal do PSD, 
são abusivas e confiscantes, pelos valores completamen-
te desadequados em face à realidade socioeconómica 
do país, alcançando a completa ausência de bom senso 
por, inclusivamente, lesar a prossecução das tradições 
e manifestações culturais da comunidade. n

Gabinete de Comunicação e Imagem do PSD de Alvaiázere
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A CAPA DE SÃO MARTINHO

Novembro já lá vai e com ele o 
tempo das castanhas, em magusto e 
família, ou então bem assadas na pú-
cara ou no forno, deliciosas na mesma 
se cozidas, que ainda se descascam 
melhor!

Um salpico com castanhas? No 
passado dia 19 do mês dos bolinhos, 
a descer a Avenida da Liberdade em 
Lisboa com a minha “Mochila” para 
apresentar no Chiado Café Literário, 
fui surpreendido por uma vendedeira 
de castanhas à antiga, a panela de bar-
ro em cima das brasas no carrinho de 
mão, tradição que eu pensava que hoje 
já não era como dantes. 

Entre nós, os magustos salpicam-
nos com muitas e boas recordações, e 

a mim me deixei prender pela figura de 
São Martinho, entre nós celebrado com 
castanhas e água-pé ou jeropiga.

Quis saber um pouco mais deste 
Santo, pedi ajuda ao amigo Google, e 
sei agora que nasceu em 316 na anti-
ga cidade de Savaria na Panónia, na 
atual Hungria. Filho de um comandante 
romano, cresceu no seio de uma famí-
lia pagã. Criado para seguir a carreira 

militar, foi convocado para o exército 
romano quando tinha quinze anos, 
viajando por todo o Império Romano 
do Ocidente.

Apesar de ter recebido uma edu-
cação pagã, foi em adolescente que 
Martinho descobriu o cristianismo, 
mas foi só mais tarde, em 356, depois 
de ter abandonado o exército que foi 
batizado. 

Discípulo de Santo Hilário, bispo de 
Poitiers, este o ordenou de presbítero, 
regressando depois a Panónia, onde 
converteu a mãe. Conhecido pelos seus 
milagres, o santo atraía multidões. 
Foi também o fundador das primeiras 
igrejas rurais na Gália, onde atendia 
tanto ricos como pobres. Morreu a oito 
de novembro de 397 em Candes e foi 
sepultado a onze de novembro em 
Tours. É esta data que se comemora. 
Acredita-se que, na véspera e no dia, 
o tempo melhorara e o sol aparecera, 
acontecimento hoje conhecido pelo 
“verão de São Martinho”. 

Célebre ficou a lenda de São Marti-
nho. Num dia frio e chuvoso de inver-
no, Martinho seguia montado no seu 

cavalo quando 
encontrou um 
mendigo. Ven-
do o pedinte a 
tremer de frio, 
pegou na es-
pada e cortou 
o manto ao 
meio, cobrin-
do o mendigo 

com uma das partes. Mais à frente, 
voltou a encontrar outro mendigo, 
com quem partilhou a outra metade da 
capa. Sem nada que o protegesse do 
frio, Martinho continuou viagem. Diz a 
lenda que, nesse momento, as nuvens 
negras desapareceram e o sol surgiu.

O dia de São Martinho é festejado 

por toda a Europa. Em Portugal, é tra-
dição fazer-se um magusto, beber-se 
água-pé e jeropiga. Em outros países, 
como na Alemanha, acendem-se foguei-
ras e fazem-se procissões, e em Espa-
nha matam-se porcos, tradição que deu 
origem ao ditado popular “a cada cerdo 
le llega su San Martín” (“cada porco tem 
o seu São Martinho”).

São Martinho, entre o povo, inspirou 
muitos provérbios como: «No dia de 
São Martinho, vai à adega e prova o vi-
nho»; «Pelo São Martinho, todo o mosto 
é bom vinho»; «Quem bebe no São Mar-
tinho, faz de velho e de menino»; «Se 
o inverno não erra caminho, temo-lo 
pelo São Martinho»; «Pelo São Martinho, 
deixa a água pró moinho»; Pelo São 
Martinho, semeia favas e linho».

Um dia, a minha musa inspirou-se 
no anúncio de um magusto para os 
irmãos de certa confraria e os meus 
versos saíram assim:

Um “juiz” punha e dispunha
os irmãos da irmandade:
- Magusto domingo à tarde,
vem um saco de castanhas
e o “Stevo” junta a munha
no pinhal das patranhas.

Irmandade, é sempre assim:
tem irmãos que marcam hora,
tudo a postos para a festa,
que um “Stevo” junta a munha
faz fogueira, sua  a testa.

Castanhas bem assadas?
Já prontinhas, descascadas?
E um “Stevo” junta a munha?! …

-   Caro Estêvão, velho amigo,
põe sentido no que digo:
na irmandade, põe-te de pé
e faz um “toma” bem à Zé.
 (HOJE, AINDA É TARDE, p. 98)

Atualidade

Ferreira de Zêzere
Bombas de gasolina 
do Intermarché 
foram assaltadas

No passado dia 3 de novembro, o 
posto de combustível do Intermarché 
de Ferreira do Zêzere foi assaltado ao 
início da noite, a cerca de dez minutos 
do fecho da loja. O indivíduo estava 
encapuzado e obrigou a funcionária a 
entregar todo o dinheiro que tinha na 
sua posse, sob a ameaça de uma arma 
de fogo, tendo em seguida fugido a pé 
pela estrada principal.

No local estiveram agentes da Guar-
da Nacional Republicana de Ferreira do 
Zêzere e também dois elementos da 
Polícia Judiciária, que têm agora a seu 
cargo a investigação do caso. n

Pedrógão Grande
Promove 2º Festival 
de Gastronomia, 
Turismo e Culturas

O concelho de Pedrógão Grande 
vai promover entre os dias 8 e 11 de 
dezembro o 2º Festival de Gastrono-
mia, Turismo e Culturas, quatro dias 
repletos de animação, boa cozinha e 
artesanato.

Este certame tem como principais 
objetivos promover o turismo, valori-
zar o artesanato e o património cultu-
ral, assim como a gastronomia local. n

Penela
Castelo acolhe 
Presépio animado

A partir do dia 1 de dezembro e até 
ao dia 8 de janeiro, Penela convida as 
pessoas a visitar o tradicional presépio 
animado no Castelo. O presépio é fei-
to com recurso à utilização de novas 
tecnologias e impressões a três dimen-
sões (3D) para animar mais de uma 
centena de figuras que contam histó-
rias e mostram quadros representati-
vos da época. Para além disso, haverá 
muita animação, música, espetáculos, 
sabores e descobertas do património 
histórico, natural e imaterial.

O Penela Presépio estará aberto 
ao público nos dias úteis das 10h00 
às 18h00, aos sábados, domingos e 
feriados das 10h00 às 19h00 e nos 
dias de Natal e Ano Novo das 14h30 
às 19h00. n

BREVES
Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

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 &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

De mãos dadas pela Misericórdia de Alvaiázere
“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre”

Valdemar Martins

Tal como em 2013, somos um grupo de pessoas de diferen-
tes idades, formações, experiências profissionais, diferentes 
percursos de vida e diferentes competências, mas comungando 
do mesmo empenho e da mesma vontade de tentar sonhar 
sem medo de caminhar, e de tentar caminhar sem medo de 
tropeçar, sabendo que não há caminhos sem obstáculos.

Agora, porque é preciso garantir a continuidade de todo 
o trabalho que tem sido feito, decidimos efectuar uma nova 
candidatura aos corpos sociais da SCMA, pelo que vimos apelar 
à participação/colaboração de todos e manifestar a mesma 
disponibilidade que tínhamos há três anos atrás, para celebrar 
mais um contrato de confiança e coragem em prol da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere.

A nossa equipa compõe-se dos seguintes elementos:
Adelaide Elisa Lourenço Pinheiro Grácio Santos

Ana Paula Alves Ferreira
António Alves Cassiano
António Manuel dos Santos Silveira
Bruno Guilherme Parreirão Furtado de Sousa
Esmeralda Silva Santos Dourado
Fernando Manuel Rodrigues Balas
Joaquim Dionísio Silva Lourenço
João Paulo Carvalho Guerreiro
José Alberto Ventura Deus
José Alves Castelão
José Manuel Conceição Batista
Luís Jorge Batista Ribeiro
Manuel Freitas Ribeiro
Maria Amália da Cunha Silva Carvalho Rodrigues
Maria Fernanda Ferreira Tiago Gomes
Maria Sofia Dias Ferreira Godinho Silva Santos
Palmira Ferreira Alves Simões
Paula Cristina Mendes Reis Silva
Rui Manuel Esteves Oliveira

Manifesto

De mãos dadas pela Misericórdia de Alvaiázere
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N
o passado dia 12 de novembro, 
pelas 10h30 na Biblioteca Muni-
cipal de Alvaiázere, a Associação 

de Defesa do Património de Alvaiázere 
(Al-Baiäz) organizou uma conferência 
inserida no ciclo de conferências sobre 
“A Falcoaria na História de Alvaiázere”.

A conferência, intitulada “O Património 
na Construção e Desconstrução das Identi-
dades – A religião e o Imaterial” e aberta à 
população em geral, teve como convidado 
especial e palestrante o professor Paulo 
Mendes Pinto, da Universidade Lusófona.

O principal objetivo foi explicar à po-
pulação que o património de uma forma 
geral é tudo aquilo que é uma herança de 
bens materiais e que representa a iden-
tidade do país ou mesmo do local onde 
está inserido.  

O professor Paulo Mendes explicou 
que é importante as pessoas terem cuida-
do com o que fazem com o património, 

visto que este é de todos, e que o mesmo 
só começou a ser legal a partir de 1910. 

Hoje em dia, as pessoas vivem muito 
o turismo, que é uma forma forte de re-
construir e preservar o património local, 
afirmou o professor, acrescentando que, 
dentro da questão do que é o património, 

este é muito diversificado, pois, por exem-
plo, a religião ou os pensamentos sobre a 
morte podem ser considerados património.

A conferência terminou com a oferta 
de uma lembrança com o símbolo da 
associação bordado à mão, em formato 
de bandeira. n

Atualidade

Mónica Teixeira

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G organizou sessões no âmbito 
da intervenção familiar

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Al-Baiäz iniciou ciclo de conferências 
sobre património

O
s Contratos Locais de Desen-
volvimento Social (CLDS 3G), da 
Associação da Casa do Povo de 

Alvaiázere, organizaram, ao longo do 
mês de novembro, várias sessões que se 
enquadram no seu eixo 2 de intervenção, 
relacionado com a intervenção familiar e 
parental, preventiva da pobreza infantil, 
em que o trabalho com as famílias e a 
capacitação destas é fundamental.

Desta forma, a primeira sessão 
realizou-se no dia 3 de novembro, or-
ganizada com a colaboração da DECO e 
subordinada ao tema “Finanças Pessoais”, 
que se realizou no Museu Municipal de 
Alvaiázere. A sessão foi orientada por 
Adriana Rodrigues, da DECO, que abor-
dou conceitos como orçamento familiar 
e o seu cumprimento, dicas de poupança 
em compras, nas contas da água, luz e 
gás, salientando ainda importância de 
conhecer bem todas as despesas realiza-
das mensalmente, face aos rendimentos 
disponíveis. No final, houve um período 
dedicado ao esclarecimento de dúvidas 
e partilha de opiniões e conhecimentos.

“Os 3 erros na parentalidade (com 
adolescentes) e como transformá-los…” 
foi o tema da segunda sessão do mês 

de novembro, no âmbito do eixo 2 de 
intervenção, que se realizou no dia 9 
no Museu Municipal. Esta sessão foi 
dirigida a pais, educadores e todas as 
pessoas que lidam com jovens no seu 
dia-a-dia, tendo como objetivo trans-
mitir conceitos e regras fundamentais 
para uma educação de crianças e jovens 
com sucesso, possibilitando a troca de 
experiências entre pais. A coach educa-
cional Andreia Carvalho dinamizou esta 
sessão, identificando os três principais 
erros cometidos e explicando quais as 
formas de melhorar o relacionamento 
com crianças e jovens.

Por fim, no dia 16 de novembro, reali-

zou-se na Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere, enquadrada na ação “Alvaiá-
zere com Saúde”, a ação “Comunicação 
de Más Notícias”, em caso de morte ou 
doença grave. Foram abordados quais os 
passos a seguir, os gestos e as palavras 
escolhidas para o fazer, dando exemplo 
práticos do que nunca deve ser feito nem 
dito nestas circunstâncias e também as 
diferentes reações das pessoas.

Foi uma atividade que se revelou 
muito gratificante e participativa, em 
virtude de todos os intervenientes terem 
partilhado experiências e esclarecido dú-
vidas, terminando com a satisfação global 
de todos. n

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de: Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

Sede: Praça do Município, 1-7 - 3250-183 ALVAIÁZERE      Tel. 236 655 815
Filial: Caxarias - Ourém         Tel. 249 574 601

      Deseja aos
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um Feliz Natal e um
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CLDS 3G

Dinamizou três 
Oficinas no âmbito 
da atividade de 
Empreendedorismo 
no Secundário

O CLDS 3G, no âmbito do Eixo 1 
– Emprego, Formação e Qualificação 
sendo um dos objetivos do mesmo 
estimular as capacidades empreen-
dedoras dos alunos do secundário, 
realizou três oficinas no âmbito da 
atividade “Oficinas de Empreendedo-
rismo no Secundário”.

A oficina “Educação Financeira” 
teve como público-alvo as turmas de 
1º ano do curso profissional Técnico 
de Restauração – Cozinha/Pastelaria 
e Restaurante/Bar, da Escola Tecno-
lógica e Profissional de Sicó – polo de 
Alvaiázere. 

Através desta oficina, os alunos 
compreenderam os conceitos de 
rendimentos e despesas, analisa-
ram a remuneração, subsídio de 
alimentação e obrigações perante a 
Segurança Social e Finanças no caso 
de realizaram estágio emprego e por 
fim, foram convidados a realizar um 
orçamento.

No dia 10 de novembro, teve 
lugar a oficina “Planear e Executar”, 
contando com a participação da tur-
ma de 10º ano da área de Ciências 
e Tecnologias do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere. Os objetivos 
desta oficina consistiram nas dife-
rentes fases de um projeto/ativida-
de, isto é planeamento, execução e 
avaliação. Nesta oficina realizaram-
se diversas dinâmicas, para uma 
melhor compreensão dos conceitos 
por parte dos alunos.

Já no dia 16 de novembro, a úl-
tima oficina “Mercado de Trabalho” 
contou com a presença da turma de 
3º ano do curso profissional Técnico 
de Restauração – Cozinha/Pastelaria. 
Na referida oficina abordaram-se as 
competências transversais a todas 
as profissões, o currículo, a carta de 
motivação e a entrevista de empre-
go. Os alunos simularam uma en-
trevista de emprego, com o objetivo 
de preparem-se para uma realidade 
próxima.

Estas oficinas serão realizadas, 
novamente no próximo ano letivo 
com as turmas da ETP Sicó - Pólo de 
Alvaiázere e Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, sendo dinamizadas 
pela empresa Betweien. n
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C
omo é do conhecimento de 
toda a comunidade, reali-
zou-se mais um peditório 
nacional a favor da LPCC. 

Também, mais uma vez, o Núcleo 
Regional do Centro da LPCC fez um 
apelo ao Grupo de Voluntariado Co-
munitário de Alvaiázere para colaborar 
na campanha, através de cartazes e 
folhetos, no sentido de os cidadãos 
colaborarem como voluntários no 
peditório. Foi neste âmbito e com 
a dupla função de responsável do 
Grupo de Voluntariado Comunitário 
de Alvaiázere e do Clube de História 
da Escola Básica e Secundária, Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira, que foram 
sensibilizados os alunos a participar 

como voluntários, nesta nobre missão, 
de humanização e de solidariedade.

Muitos foram os que correspon-
deram ao apelo, demonstrando que 
os jovens são generosos e sensíveis. 
Os alunos foram organizados em 
equipas e fizeram o peditório em 
Alvaiázere, na vila e no supermerca-
do “Dia”; em Almoster, Ponte Nova, 
no supermercado “Casa Rodrigues”; 
e em Pussos S. Pedro, no mercado e 
feira dos Cabaços. Estiveram envolvi-
dos alunos do 7ºA, 8ºA, 8ºC, 9ºA, 9ºB 
e 9ºC do Clube de História e alunas 
do 10ºA, que desempenharam com 
respeito, compromisso e responsa-
bilidade o peditório. Comparativa-
mente ao ano passado o peditório 
correu melhor, já que o resultado 
final do peditório subiu de 3.010€ 

para 3.674,17€, não só devido à 
generosidade da população, mas 
também pela metodologia utilizada, 
na dinamização dos alunos que con-
seguiram abranger uma área mais 
vasta, assim como pela dedicação 
dos coordenadores e seus colabo-
radores no peditório nos diversos 
lugares e freguesias do Concelho. 

O Grupo agradece a todos os 
voluntários que colaboraram nesta 
causa humana. 

E como todos somos poucos para 
lutar contra esta doença, fazemos o 
apelo para a divulgação do rastreio 
que começará, no final de dezembro, 
junto do Centro de Saúde de Alvaiá-
zere. Não esqueça, o diagnóstico 
precoce pode salvar muitas vidas, e já 
salvou algumas no nosso Concelho.  n                                                                                                                      

Atualidade
Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Alunos dinamizaram peditório
LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO
PEDITÓRIO/2016
Concelho de Alvaiázere

A todos quantos colaboraram o nosso agradecimento e 
votos de Boas Festas e de um Bom Ano de 2017.

Pelo Grupo Voluntariado Comunitário de Alvaiázere,
Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo

ALVAIÁZERE
 ALVAIÁZERE ........................................945,97 €
 MAÇÃS DE CAMINHO  ........................292,76 €
 Junta de Freguesia  ............................... 50,00 €

Sub-total......1.288,73 €
ALMOSTER ...................................................512,57 €
 Junta de Freguesia  ..............................100,00 €

Sub-total......612,57 €
MAÇÃS DE D. MARIA  ....................................681,75 €
 Junta de Freguesia  ................................50,00 €

Sub-total......731,75 €
PELMÁ  ............................................................240,16 €
 Junta de Freguesia  ................................50,00 €

Sub-total......290,16 €
PUSSOS S. PEDRO
 PUSSOS  ..............................................514,70 €
 S. PEDRO  ............................................186,26 €
 Junta de Freguesia  ............................... 50,00 €

Sub-total......750,96 €
Total.............. 3.674,17€ 

Peditório de rua:
Realizou-se nos dias 29, 30 e 31 de outubro e 1 de novem-
bro, o peditório a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
tendo sido obtidos por freguesia os seguintes valores:

Teodora Cardo
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Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de
Santa Cecília comemorou 93º aniversário

A 
Sociedade Filarmónica Al-
vaiazerense de Santa Cecília 
comemorou no dia 30 de 
outubro o seu 93º aniversário, 

com a celebração da eucaristia na Igreja 
Matriz de Alvaiázere, presidida pelo 
Padre Celestino Brás e cuja solenização 
esteve a cargo da Banda Filarmónica. 

Após a missa, seguiu-se a tradicio-
nal romaria em direção ao Cemitério, 
como forma de homenagear todos os 
diretores e músicos já falecidos.

As comemorações terminaram com 
um almoço de convívio e confraterniza-
ção no Restaurante “O Brás”, que con-
tou com a presença de 150 convidados, 
entre a presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, a vice-presidente, Sílvia 
Lopes, os vereadores Agostinho Go-
mes e Teodora Cardo, o presidente 
da Junta de Freguesia de Alvaiázere e 
vice-presidente da direção da Sociedade 
Filarmónica, Vítor Joaquim, o presiden-
te da Assembleia de Freguesia, Carlos 
Simões, sócios e amigos.

O presidente da direção da Socie-
dade Filarmónica, Manuel Francisco, 
salientou que “este foi mais um marco 
na vida da Instituição, que brevemente 
comemorará o centenário”, acrescen-
tando: “no passado mês de setembro, 

o maestro Fernando Tavares Gomes 
assumiu a direção da Banda Filarmónica 
e da Escola de Música. O novo maestro 
é um jovem natural de Alvaiázere que 
cresceu no seio da Filarmónica e que te-
nho a certeza de que estará à altura da 
responsabilidade de renovar esta Ban-
da, que atualmente tem 35 elementos”.

Em relação aos planos para o futuro, 

Manuel Francisco afirmou que “é essen-
cial continuar a apostar na formação, 
para ter pessoas com empenho e de-
dicação, que possam dar continuidade 
à Banda e à Escola de Música, sendo 
também um dos objetivos manter o 
projeto da Orquestra Ligeira, que de-
verá começar a atuar já no próximo 
verão”. n

Almoster e Pussos S.Pedro

Obras nos 
arruamentos 
concluídas até 
ao final do ano

O Município de Alvaiázere já deu 
início às empreitadas de be-
neficiação e alargamento dos 

arruamentos em Almoster (lugar das 
Bouxinhas) e Pussos S. Pedro (nos lu-
gares de Casal Novo e Sobreiral), cujo 
valor está na ordem dos €132.632,55 
e dos €148.519,16, respetivamente.

Estas obras pretendem comple-
mentar as intervenções que já tinham 
sido realizadas no ano passado, bem 
como responder a necessidades da 
população que são consideradas 
prioritárias pelo executivo camarário, 
e a sua conclusão está prevista até ao 
final deste ano. n
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R
ealizou-se na tarde de 5 de novembro o XVII 
Grande Prémio e XV Légua de Marcha Atlética de 
Alvaiázere, que este ano registou a participação 
de 114 marchadores e um total de 23 equipas, 

em representação dos distritos do Algarve, Aveiro, Coim-
bra, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal. 

Na classificação por equipas, o Grupo Desportivo 
Popular de Chão Duro (Setúbal) sagrou-se campeão pelo 
segundo ano consecutivo, com um total de 133 pontos, 
em segundo lugar ficou a Escola de Atletismo Francisco 
Mariano (Setúbal) com 83 pontos, e em terceiro lugar 
o Clube de Futebol de Oliveira do Douro (Porto), com 
78 pontos. A equipa da casa, o Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento (GACV), classificou-se em sétimo lugar 
com 40 pontos.

O escalão que registou maior participação foi o de 
veteranos (28 atletas), seguido dos benjamins (20 atle-
tas), infantis (18 atletas), iniciados (17 atletas), juvenis 
(10 atletas), desporto especial (9 atletas), seniores (8 
atletas) e juniores (4 atletas).

A competição teve início cerca das 15h00 junto à 

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e a primeira prova foi 
disputada pelo escalão de benjamins, na qual se sagra-
ram vencedores Inês Santos, do C.F. Oliveira do Douro 
e Santiago Silva Xavier, do G.D.P. Chão Duro.

No escalão de infantis, Catarina Torres, da Escola de 
Atletismo Francisco Mariano, repetiu a vitória do ano 
passado, e nos infantis masculinos o vencedor foi Gus-
tavo Gomes, do Clube de Atletismo da Marinha Grande.

Seguiu-se a prova dos iniciados, vencida pelos atletas 
Bruna Marques, do C.F. Oliveira do Douro e por Tiago Verís-
simo, da Associação Socio Cultural da Valeirinha (Coimbra).

Joana Pontes, atleta do GACV, sagrou-se vencedora 
no escalão de juvenis femininos, enquanto nos juvenis 
masculinos o primeiro lugar foi conquistado por Rúben 
Santos, do C.F. Oliveira do Douro.

Do escalão de juniores saíram vitoriosos Andreia 
de Jesus, do G.D.P. Chão Duro e Vitor Cabral, do C. F. 
Oliveira do Douro.

Tal como os juniores, também os seniores fizeram 
um percurso de cinco quilómetros, sendo que, nos ju-
niores femininos, a grande vencedora foi a marchadora 
Vitória Oliveira, do Sporting Clube de Portugal, a segunda 
classificada foi Mariana Mota, do Sport Lisboa e Benfica 
e em terceiro lugar ficou Vera Portela, do Leiria Marcha 
Atlética. Nos seniores masculinos, Sérgio Vieira, atleta 
do Sport Lisboa Benfica, voltou a sagrar-se campeão, 
seguido de Cláudio Cotrim, da Casa do Povo de Alcanena.

O escalão de veteranos femininos dividiu-se em três 
categorias: F35, F40 e F50, tendo as atletas Felicidade 
Rosa, do Centro de Atletismo das Galinheiras, Sandra Sil-
va, do C.F. Oliveira do Douro e Alice Fernandes, do S.S.P. 
Município S. João da Madeira, conquistado a medalha de 
ouro nas respetivas categorias. No escalão de veteranos 
masculinos, os vencedores foram Manuel Marques, do 
C.F. Oliveira do Douro (M35), Ricardo Santos, do G.D.P. 
Chão Duro (M40) e João Rodrigues, do Atletis – CA Tunes, 
do Algarve (M50).

Na prova do desporto especial, os primeiros clas-

sificados foram Ana Borgas (veterana F40) e Inocêncio 
Sousa, (senior masculino), ambos atletas da APPACDM 
- Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão 
com Deficiência Mental de Santarém.

No final da prova, atletas, treinadores, dirigentes, 
juízes, familiares, organizadores e demais convidados reu-
niram-se na cantina da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 
para a entrega de prémios e o tradicional lanche convívio. 

Carlos Simões, diretor do jornal “O Alvaiazerense”, 
agradeceu a todos os participantes desta XV Légua de 
Marcha Atlética de Alvaiázere, ao coorganizador António 
Gonçalves, do GACV, e a todos quantos colaboraram para 
a organização desta que é a única prova de marcha em 
estrada do distrito de Leiria.

Na cerimónia da entrega dos prémios estiveram pre-
sentes Célia Marques, presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, a vice-presidente Sílvia Lopes, a vereadora 
Teodora Cardo e o representante da Escola, professor 
Henrique Lopes. n

Atualidade
XVII Grande Prémio/ XV Légua de Marcha Atlética de Alvaiázere

Equipa Grupo Desportivo Popular de Chão Duro 
sagrou-se campeã pelo segundo ano consecutivo
Cláudia Martins

RECEITAS
Instituições:
Câmara Municipal de Alvaiázere  ...................... 500,00 €
Junta de Freguesia de Alvaiázere ...................... 100,00 €
Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro ................ 50,00 €
Junta de Freguesia de Pelmá .............................. 50,00 €
Junta de Freguesia de Almoster .......................... 50,00 €
Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria............ 50,00 €

Particulares e Empresas:
Acácio Alves Peralta ......................................... 500,00 €
Odraude - Construção Civil e Obras Públicas, Lda..... 50,00 €
José Ferreira Mendes, Lda .................................. 20,00 €
Anónimo............................................................10,00€
Comparticipação do jornal ............................... 134,73 €
                                                  TOTAL .... 1.514,73 €

DESPESAS 

Medalhas, Taças e Troféus ............................... 769,00 €
Licença CMA ...................................................... 20,00 €
Seguro ............................................................... 33,23 €
G.N.R. .............................................................. 160,90 €
Juizes .............................................................. 180,70 €
Lanche  ............................................................ 350,90 €
                                                 TOTAL ..... 1.514,73 €

XV LÉGUA (XVII GRANDE PRÉMIO 
DE MARCHA ATLÉTICA

O Jornal “O Alvaiazerense” agradece o apoio pres-
tado pelas seguintes instituições, empresas e par-
ticulares que possibilitaram a concretização desta 
prova, no passado dia 5 de novembro de 2016:

AGRADECIMENTO
A organização da XV Légua (XVII Grande Pré-

mio) de Marcha Atlética de Alvaiázere agradece 
todo o apoio prestado, para além das entidades 
oficiais, pelas seguintes empresas: 

- Supermercado Minipreço - Alvaiázere; 
- Comércio de Carnes Maçanense - Palheiros;
- Talho Manuel Silveira Santos - Alvaiázere; 
- Talhos Zé Grande - Freixianda; 
- Fumeiros do Henrique - Cabaços; 
- Sicóbom - Cabaços; 
- Loja dos Frangos - Alvaiázere; 
- Padaria Paulo Sá Oliveira - Vale de Aveleira;
- Pastelaria “Sorte em vir aqui” - Alvaiázere; 
- Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira - Alvaiázere;
- Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.

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

emacnunes@hotmail.com
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U
m grupo de amigas criado há 
seis anos e atualmente com-
posto por 16 membros, dedica-
se ao artesanato para depois 

vender e com a receita obtida ajudar o 
ATL (Atividades de Tempos Livres) de 
Alvaiázere. 

Este grupo foi criado inicialmente por 
duas pessoas que se juntaram e decidi-
ram ajudar o ATL, que na altura atraves-
sava uma fase de grandes dificuldades, 
de modo a que o mesmo não fechasse as 
portas, pois o seu papel é fundamental 
para a população alvaiazerense. 

O grupo faz voluntariado duas vezes 
por semana, às terças e sextas-feiras a 
partir das 14h00, numa sala localizada 
atrás da Igreja Matriz de Alvaiázere (es-
paço que foi cedido na altura pelo padre 
Celestino Brás), onde são feitas diversas 
peças de artesanato, bordados, malhas, 
bainhas abertas, entre outras coisas.

O grupo faz por encomenda as 
peças de artesanato que as pessoas 
pretendem e também costuma parti-
cipar em diversos eventos, como por 
exemplo nas Feiras de Produtos da 
Terra, pois são excelentes oportunida-

des de divulgação do seu trabalho e de 
angariação de mais fundos para o ATL.

Em declarações ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, as voluntárias afirmaram que 
o que fazem é com todo o amor e dedi-
cação, pois sabem que estão a ajudar 
o ATL, que assim continuará disponível 
para todas as crianças do Concelho.

O padre André Sequeira dá todo o 
apoio para que este grupo continue 
com o trabalho que tem vindo a desen-

volver até à data, pois o que tem feito 
é um trabalho nobre e bonito, ajudar os 
que precisam, neste caso os meninos 
do ATL.

Com o natal a chegar, o grupo deixa 
a mensagem: caso as pessoas queiram 
fazer algum tipo de encomenda de pe-
ças, basta dirigir-se ao local ou então 
contactar os seguintes números: Isabel 
Dias - 967 485 065 ou Irene Pinheiro - 
911 150 817. n

Atualidade
Em Alvaiázere

Grupo de amigas faz voluntariado 
para ajudar o ATL
Mónica Teixeira

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: 
Segunda a sexta-feira, 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

Empresas do
Concelho vão 
pagar menos 
impostos

Durante o mês de novembro, a 
Câmara Municipal de Alvaiázere anun-
ciou a decisão de não lançar derrama 
sobre o lucro tributável das empresas 
sediadas ou a operar no Concelho, 
diminuindo assim a sua carga fiscal.

Assim, Alvaiázere torna-se o terceiro 
Município dos 16 na área geográfica mais 
próxima a aplicar este incentivo, que 
vai proporcionar melhores condições 
de fixação das empresas no Concelho. 

Esta opção vai ao encontro da estra-
tégia do executivo municipal liderado 
por Célia Marques, que tem como ob-
jetivo dinamizar o tecido empresarial 
e captar investimento. n
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P
ara assinalar o Dia Nacional 
do Empresário, o Município de 
Alvaiázere, em parceria com a 

ADECA, ETP Sicó e Jornal “O Alvaia-
zerense” organizou no dia 25 de 
Novembro um jantar/debate com 
empresários alvaiazerenses. O even-
to teve lugar na ETP Sicó, Polo de 
Alvaiázere, com confecção e serviço 
empenhado e com distinção dos alu-
nos do curso técnico de Restauração. 

Em debate, a Estratégia de De-
senvolvimento Económico para o 
Concelho, sendo elevada a afluência, 
com aproximadamente sete dezenas 
de empresários. O mote foi lançado 
antes da sobremesa pela presidente 
da Câmara, Célia Marques, que agra-
deceu a presença de todos e explicou 
o que se pretendia, referenciando o 
programa “Alvaiázere +” com parce-
ria da empresa Territórios Criativos, 
também representada no debate e 
com três vertentes principais: mais 
ideias, mais investimento e mais 
emprego. É intenção da autarquia 
dinamizar e estimular o empreen-
dedorismo e o financiamento dos 
negócios no Concelho, só assim pos-
sibilitando a sustentabilidade futura 
do mesmo. Para o efeito, frisou que 
em breve existirá um novo espaço 
físico, uma incubadora de empre-
sas, com disponibilização de salas 
“co-working”, que permitem uma 

partilha de serviços aos parceiros 
envolvidos. Igualmente anunciou a 
criação de um Conselho Consultivo, 
orientador e de aconselhamento, tal 
como um Regulamento de Apoios, 
ao nível monetário, institucional, a 
candidaturas e ao mercado de tra-
balho. Referiu-se ainda à execução 
da expansão do Parque Industrial 
da Tróia, que irá permitir mais cinco 
lotes para outras tantas empresas.

Após uma breve apresentação 
vídeo, iniciou-se o debate, que 
decorreu franco e aberto ,tendo os 
diversos intervenientes exposto as 
suas preocupações, propostas e 
mesmo algumas críticas, perante 
uma plateia atenta e respeitadora. 
Foram mais de duas horas em que 
os presentes seguiram com elevado 
interesse os testemunhos e aprecia-
ções dos oradores, que apesar de 
alguma timidez, não se inibiram de 
se expressar quando desafiados pelo 

moderador. Muito resumidamente 
foi realçada a necessidade de pro-
mover a ligação directa para o litoral, 
projecto que segundo a presidente 
da Câmara será de difícil execução 
a curto prazo, já que não estará no 
plano actual da EP-Estradas de Por-
tugal. Foram várias as alusões em 
apostar no Turismo, designadamen-
te o sénior, aproveitando a marca 
“Capital do Chícharo”, a produção e 
a comercialização do azeite qualifica-
do como “néctar”, embora tenha sido 
questionado se existirá escala para 
ser rentável, já que muita da produ-
ção se fica a dever à “importação” da 
azeitona do Alentejo. Em termos de 
crítica, foi referenciado o não acredi-
tar nas pessoas políticas, embora se 
acredite em Alvaiázere. Igualmente 
foi sugerido ensino técnico adequa-
do, aposta nos produtos endógenos 
do sector agro-alimentar, animação 
turística, empresa âncora e criação 
de um banco de ideias que comporte 
todas as propostas ouvidas e outras 
que surjam. Foi igualmente realçado 
o facto de a derrama zero, vigente 
no Concelho, ser um dos grandes 
atractivos para as empresas. 

Em suma, uma jornada singular 
e proveitosa, ficando a mensagem 
que as ideias e iniciativas caberão 
aos empresários, que por sua vez, 
poderão contar com a contribuição 
da autarquia para a concretização 
das mesmas. n

Atualidade
Município de Alvaiázere

Já estão abertas as 
inscrições para a 
mostra de presépios 
de natal 2016

Mantendo viva a tradição, o Município de Alvaiázere 
vai dinamizar a mostra de presépios de natal 2016, 
estando as inscrições abertas a todos os interessados 
até ao próximo dia 2 de dezembro nos serviços de 
atendimento da Biblioteca Municipal.

Após serem feitas as inscrições e segundo o re-
gulamento, serão considerados a concurso “todos os 
presépios que estejam patentes ao público em locais 
de culto, espaços públicos, espaços abertos ao público 
ou espaços comerciais”. A partir do dia 12 de dezem-
bro, os serviços municipais irão visitar os presépios, 
que serão premiados com um prémio de participação 
em dinheiro: 15 euros para os presépios tradicionais, 
30 euros para os presépios tradicionais animados (têm 
de ter pelo menos três figuras animadas e reconhecidas 
como parte integrante do presépio) e 75 euros para os 
presépios ao vivo.

No que respeita aos presépios ao vivo, uma mesma 
entidade só poderá inscrever um único presépio nesta 
categoria da mostra, exceto quando se trate de even-
tuais grupos constituídos “por força do ciclo de ensino”. 
Caso seja um grupo específico, este só pode participar 
uma única vez, “independentemente do local e do horá-
rio em que essa representação tenha lugar”, conforme 
pode ler-se no aviso publicado pelo Município.

Ainda no caso dos presépios ao vivo, no ato da 
inscrição, o(s) participante(s) deve(m) indicar nos ser-
viços da Biblioteca Municipal a data e o local em que 
o mesmo terá lugar, sendo que a representação não 
poderá exceder os 20 minutos.

Com esta iniciativa, o Município de Alvaiázere 
desafia a sua população a aliar a fé à criatividade, 
assinalando de forma original o natal e o que esta 
época representa na sociedade cristã, o nascimento 
do Menino Jesus. n

Em Alvaiázere

Município baixou taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis

A 
Câmara Municipal de Alvaiáze-
re aprovou no mês de novem-
bro a descida da taxa de IMI 

(Imposto Municipal sobre Imóveis) 
dos 0,40% para os 0,35% em 2017.

Com a aplicação da nova taxa, 
o Município de Alvaiázere junta-se 
a outros do Distrito de Leiria cuja 
taxa já se situa abaixo dos 0,40%, 
nomeadamente Alcobaça, Bombar-
ral, Figueiró dos Vinhos e Leiria 
(0,38%), Óbidos (0,36%), Pedrogão 
Grande (0,35%), Peniche (0,34%), 
Batalha, Caldas da Rainha, Marinha 
Grande, Pombal e Porto de Mós 
(0,30%). Caso não haja mais altera-
ções no planeamento, os Municípios 
do Distrito com a mais elevada taxa 
de IMI são Castanheira de Pera e 
Nazaré (ambos com 0,50%) e Ansião 
(0,40%).

Para além da diminuição da taxa 
de IMI, os proprietários de imóveis 

situados no concelho de Alvaiázere 
vão ainda poder beneficiar de um 
conjunto de outras minorações 
do imposto, nomeadamente um 
desconto anual de 20 euros para 
os agregados familiares com um 
dependente a cargo, 40 euros para 
agregados com dois dependentes e 
de 70 euros para famílias com três 
ou mais dependentes a cargo.

Os prédios intervencionados 
na última década vão beneficiar 
de uma minoração de 30% na taxa 
de IMI, como forma de potenciar 
a reabilitação do parque imóvel 
do concelho, medida de incentivo 
complementada por uma majoração 
da taxa de IMI em 15% nos imóveis 
devolutos ou em avançado estado 
de degradação.

No que diz respeito aos imóveis 
arrendados, foi aprovada uma taxa 
de minoração de 20%, com o intuito 

de estimular o mercado de arrenda-
mento e aumentar a respetiva oferta. 
Este benefício pode ser acumulado 
com o anterior, o que na prática 
significa que uma habitação que 
seja reabilitada e arrendada terá a 
respetiva taxa reduzida para metade 
da taxa normal que, por si só, já será 
mais baixa do que no ano anterior.

Conforme anunciado pela au-
tarquia, a diminuição da taxa de 
IMI e a instituição de benefícios 
fiscais só é possível “pelo esfor-
ço que a Câmara Municipal tem 
levado a cabo nos últimos meses 
para robustecer as suas contas e 
está enquadrada na estratégia do 
executivo em oferecer aos cidadãos 
condições favoráveis à sua fixação 
no Concelho e vem em linha com 
outras medidas recentemente im-
plementadas, como a diminuição 
das taxas urbanísticas”. n

Município de Alvaiázere

Promoveu jantar / debate do Dia 
do Empresário
Rui Oliveira

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
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No passado dia 29 de outubro reali-
zou-se o primeiro convívio de paraque-
distas de Alvaiázere, encontro que foi 
seguido de almoço e contou com a pre-

sença de uma dezena de participantes. 
Seria bom que estivessem todos 

presentes, mas por motivos pessoais 
não foi possível. Para o próximo ano 
há mais. “Que nunca por vencidos se 
conheçam”. 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): 
Albino Nunes Gomes que completou no dia 17 de novembro, 84 primaveras; 
Fernanda Alice Marques Nunes que completou no dia 22 de novembro, 51 
primaveras  e a Emília de Jesus Marques que completou no dia 26 de novem-
bro, 94 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.

Carlos Carvalho

o canto dos poetas

Aniversários

Alvaiázere

Primeiro encontro de paraquedistas 
reuniu uma dezena de participantes

Comemorando a capicua dos 88 
anos, no passado dia 14 de Novembro, 
Armerinda Gonçalves Pinheiro mos-
tra-se em boa forma. 

De naturalidade brasileira, mas de 
vivência em Santa Cruz - Almoster, 
depois em Alvaiázere e Maçãs de Ca-
minho, vive agora novas experiências 
pelas terras das “tias” junto à capital 
portuguesa.

Neste aniversário, juntou família e 
alguns amigos em convívio, na terra, 
e todos lhe desejaram os parabéns e 
muitos mais anos de vida e saúde. n

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias

“O DiA DO SENhOr”

Eis que chegou o dia, Senhor,

que o pensamento não se afaste de Vós,

queremos ouvir a palavra da Tua vóz,

após uma semana de intenso labor.

Entramos na Tua casa, que é um esplendor,

com a Tua presença não nos sentimos sós,

em oração Te pedimos, tem compaixão de nós,

e crentes, que chegue a Vós o nosso clamor.

Que seja aceite por Vós o nosso pedido,

para mais uma semana podermos laborar,

na Tua páz, em que o mal seja vencido,

e com alegria no próximo dia voltar,

à Tua casa, nosso santo abrigo,

e com devoção, o Vosso santo nome exaltar.

José Riseufa

POr uM NAtAl SEM PENAS   
Ao nosso jornal e seus leitores
Desejo um Feliz Natal
Com bacalhau, lulas, sardinhas,
Camarões, ostras e cavalas. 
Banqueteiem-se meus senhores
Mas peru, não pensem tal;
Cuidadinho com as galinhas 
E codornizes nem cheirá-las.

Tome o conselho a rigor
Use muita precaução
Com o sistema alimentar;
Pois creia, não quero enganá-lo
Que até o senhor prior
Disse que como prevenção
Contra o risco da gripe aviar
Não há mais missa do galo.

Victor Marques

tânia Silva

Associação da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Atividades dos meses de 
outubro e novembro

Apesar das temperaturas mais 
amenas que se fizeram sen-
tir no mês de outubro, ainda 

houve oportunidade de os utentes da 
Associação da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria (ACPMDM) desfrutarem de 
algumas atividades ao ar livre.

Assim, alguns utentes das várias 
valências da Associação, juntamente 
com vários colaboradores, deslocaram-
se, no dia 6, até à Praia da Vieira, onde 
num clima de cumplicidade e boa dis-
posição, puderam descontrair. Foram 
momentos agradáveis e divertidos que 
ficarão, com alguma certeza na memó-
ria de todos. O almoço decorreu num 
parque de merendas próximo e a tarde 
desfrutou-se calmamente, aproveitan-
do para passear à beira-mar e visitar o 
comércio local.

A chegada do outono traz também 
as tradicionais vindimas e foi numa vi-
nha próxima da Instituição que alguns 
utentes relembraram com saudade esta 
atividade. No fim, e depois de todo o 
entusiamo na vindima, foi tempo de 
descanso e do lanche com partilha de 
memórias.

Este mês também foi caracterizado 
pela participação de um grupo de ido-
sos no projeto lançado pela Biblioteca 
Municipal sobre o “Cultivo do Chícharo” 
e na ação de sensibilização promovida 
pelo CLDS 3G, da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere e Guarda Nacio-
nal Republicana sobre prevenção de 
burlas e roubos, esta última realizada 
na Junta de Freguesia de Maçãs de D. 
Maria.

Por último, neste mês reiniciaram-
se as sessões de alfabetização, que 
são ricas em aprendizagem, partilha 
de conhecimentos e saberes, propor-

cionando aos utentes momentos de 
muito convívio. Estas sessões são rea-
lizadas por uma professora reformada 
da freguesia, à qual a Associação deixa 
o seu agradecimento, tendo sido uma 
mais-valia, dada a forte participação e 
adesão.

Novembro teve início com a visita 
ao Santuário de Fátima, que é sempre 
vivida com muita fé e devoção pelos 
idosos. No dia 3 partiram rumo ao San-
tuário, onde assistiram à Eucarística na 
Basílica Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima e cumpriram as suas promes-
sas. Após o almoço no Albergue dos 
Peregrinos, os 50 idosos das várias 
valências, seguiram até Aljustrel, onde 
visitaram as Casas dos Pastorinhos e 
junto à Casa de Lúcia, o monumento 
da Aparição do Anjo.

No dia seguinte, realizou-se o XI 
Encontro de Idosos das Instituições da 
Zona Norte do Distrito de Leiria. Este 
teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo 
de Castanheira de Pera e, como é ób-
vio, contou com a participação de um 
grupo de utentes da ACPMDM. Tarde 
muito divertida e cheia de movimento 
graças ao ioga do riso, à aula rítmica, 
à atuação do Grupo das Concertinas 
“Os Alegres” e do Grupo Duo Musical 
RM, que proporcionou um baile muito 
animado. Por fim, não esquecendo 
também o lanche convívio para repor 
as calorias e energias gastas.

O São Martinho assinala-se a 11 de 
novembro e foi comemorado na Asso-
ciação com o tradicional lanche/con-
vívio e baile animado pelo Grupo Duo 
Musical RM. Esta tarde foi organizada 
para os idosos, mas contou também 
com a presença de todos os funcioná-
rios (as) e alguns elementos da direção 
e corpos sociais. Claro está que a cas-
tanha e água-pé não puderam faltar! n
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DESASSOSSEGOConcordâncias e Discordâncias

António Gonçalves

Dois Bons Exemplos

Mário Bruno Gomes

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.

O perigo da hipocrisia, do cinismo 
e da mentira na democracia, é o 
podermos cair novamente na di-

tadura por descrença do povo. Ver um 
ex-primeiro ministro, uma ex-ministra 
das finanças e outros ex-governantes 
do anterior governo pronunciarem-se 
sobre o actual governo e sobre as me-
didas que ele vai tomando de acordo 
com os compromissos que fez com os 
portugueses e com os outros parceiros 
da coligação parlamentar, é de nos 
fazer pasmar. 

Ao que chega a pouca vergonha, a 
desfaçatez de quem roubou, espoliou, 
durante quatro anos, todos os por-
tugueses, especialmente e com mais 
brutalidade a classe média e os mais ne-
cessitados. Como têm a descaramento 
de dizer que hoje o País e o povo estão 
pior que no tempo do seu desgoverno? 
E a desvergonha de propor aumentos 
maiores que o actual governo está a 
dar nas pensões e vencimentos? Porque 
não usam o mesmo cinismo no apoio ao 
aumento do ordenado mínimo nacional? 
Porque apoiam tanto o capital e atacam 
o social? É este o comportamento que 
um partido que se diz de social-demo-
cracia deve ter? Ou é só falácia? 

Mas enquanto no nosso País assisti-
mos a este comportamento mesquinho 

de um ex-primeiro ministro que se 
fosse governo neste momento em vez 
de propor aumentos ainda continuaria a 
praticar a austeridade e a cortar 600 mi-
lhões de euros nas pensões, conforme 
já se tinha comprometido com a união 
europeia, louvemos e enalteçamos a 
atitude e a coragem de um homem que 
até ao momento eu considero a figura 
mais notável do século XXI. O Papa 
Francisco. Não pelo facto de ser papa, 
mas pelas atitudes, pela coragem, pe-
las medidas que tem tomado no seu 
pontificado. As suas tomadas de posi-
ção fazem dele o homem que a Igreja 
Católica de há muito necessitava para 
conquistar novos aderentes sem deixar 
fugir os desiludidos. Qual o papa que 
teria a ousadia de atacar a corrupção 
e as más normas que se vinham prati-
cando dentro da própria igreja? Qual o 
papa que teria a coragem de dizer que 
o comunismo é a ideologia que mais 
se aproxima do cristianismo perante a 
defesa dos pobres, dos necessitados, 
dos desfavorecidos, dos escravos, 
dos excluídos? Claro que ele falava na 
ideologia, não nos praticantes daquela 
ideologia. Mas na Igreja também para 
muitos dos seus elementos a teoria não 
é nada parecida com a prática. O que 
nos deixa bastante amargurados… n

O último fim-de-semana de no-
vembro trouxe a Alvaiázere dois 
excelentes exemplos de como 

se deve promover o Concelho, dentro 
e fora de portas.

O primeiro, um jantar debate 
promovido pela Câmara Municipal, a 
ADECA e o Jornal “O Alvaiazerense”, 
que tinha como temática o empreen-
dedorismo no Concelho e juntou em-
presários e sociedade civil numa mesa 
redonda, onde a presidente da Câmara 
Municipal pôde responder às perguntas 
acutilantes e mesmo pertinentes de 
todos aqueles que se preocupam com 
Alvaiázere e tentam promover e levar 
para a frente o nosso território.

Embora não tenha estado presente, 
tenho testemunhos de que foi uma 
jornada muito importante e proveitosa 
para Alvaiázere, onde sem receios fo-
ram expostos problemas que tiveram 
respostas da autarca.

De salientar a parceria criada entre 
dois agentes político/económico e 
o único meio de comunicação social 
do Concelho, tão maltratado noutros 
tempos. É com a ajuda de todos que 
podemos conseguir algo. Alvaiázere 
não se pode dar ao luxo de guerras 
estéreis e de excluir quem quer que 
seja por motivos pessoais ou de feitio. 

Foi um sucesso e estão de parabéns os 
promotores e os participantes.

Outro evento que quero salientar, 
foi um debate promovido pela JSD de 
Alvaiázere tinha como tema base o tu-
rismo. Num painel muito interessante 
de oradores, destaco a presença de um 
representante do Grupo Pestana, um 
dos maiores se não mesmo o maior 
promotor turístico do país. Mostrar 
Alvaiázere e as suas potencialidades a 
este agente pode alavancar o Concelho 
em termos turísticos e potenciar o que 
de melhor temos como a gastronomia 
e o património natural e arquitetónico.

Está de parabéns o Ricardo Rosa, 
pois ao realizar este fórum trabalhou 
e promoveu Alvaiázere, independente-
mente das cores partidárias.

Uma nota também para um alvaia-
zerense que se notabilizou a nível 
Nacional. Chama-se Igor Ferreira e foi 
eleito membro do Conselho Nacional 
de Arbitragem da Federação Portu-
guesa de Natação, sendo responsável 
pelo pólo aquático, águas abertas e 
natação pura.

Como não poderia deixar de ser e já 
que nos aproximamos para mais uma 
época natalícia, aproveito este espaço 
para desejar um Feliz Natal a todos os 
Alvaiazerenses e para as suas famílias. n

A PROPÓSITO, 
Do “Dia do Empresário” participei no jantar organizado pela Adeca e pelo Município.
No “debate” desenrolado com alguma espontaneidade, surgiram ideias tendo em 

vista o desenvolvimento económico do concelho de Alvaiázere, que importa salientar:
Quer os autarcas presentes, quer os convidados e diferentes intervenientes, 

estiveram em alguns momentos de acordo entre si.
ENCONTRAMO-NOS NO MOMENTO QUE IMPORTA CONSIDERAR COMO VIRAGEM 

DE UM CICLO.
E assim, é urgente e fundamental continuar a lutar por:
- Construção e abertura de uma via rápida com acesso a Fátima – Leiria, como 

fator de valorização do nosso território, e potenciador dos agentes económicos que 
importa fazer chegar ao Concelho.

- Construção ou ampliação de uma zona empresarial central – constata-se que 
poderá ser a zona de Troia e seus limítrofes - fazendo-se ligar a mesma à referida 
via rápida atrás referida.

- ATRAÇÃO DE UMA “EMPRESA ANCORA” A ESSA ZONA EMPRESARIAL, E ASSIM 
AO NOSSO CONCELHO.

- Dinamização dos nossos produtos agrícolas, tais como o azeite, o vinho, e a 
própria floresta.

- Dinamização da marca “Chícharo” – através do Slogan “Alvaiázere Capital do 
Chícharo” 

- E assim criação de um produto turístico concelhio, a dinamizar com as empre-
sas de turismo do Concelho, - sendo que tal “pacote turístico”, - porventura anual, 
integrará normalmente os acontecimentos festivos, desportivos e culturais, anual-
mente desencadeados.

DE VERDADE, ESTE UM VERDADEIRO PROGRAMA DE UMA CANDIDATURA PARA 
O DESENVOLVIMENTO DESTE CONCELHO. E,

Só assim conseguiremos afugentar verdadeiramente, o movimento de diminuição 
constante da população deste Concelho, fazendo aumentar a natalidade, atraindo 
“gentes”, e porventura contestando a mortalidade constante. 

Só assim haverá:
   “SORTE EM VIVER AQUI”      

        Tenho dito. n
         J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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.

DEOLINDA DA LUZ 
MARQUES (79 anos)

N. 04/10/1937 - F. 31/10/2016
nATURAL: ALhAndRA - ViLA FRAncA de XiRA
ReSidenTe: cARVALhAL de S. BenTo - PUSSoS S. PedRo

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.

MARiA iSABeL JARdiM 
cAMPoS LoUSÃ (89 anos)

N. 06/09/1927 - F. 08/11/2016
nATURAL: MoÇAMBiQUe

ReSidenTe: PUSSoS - ALVAiÁZeRe

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: 265/16.6T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 83373414 

Data: 24-10-2016

Requerente: Artur Teixeira Simões

Interdito: Joaquim Simões Teixeira

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

ção/Inabilitação em que é requerido Joaquim Simões Teixeira, 

com domicílio: Lar Centro de Apoio A Pessoa Idosa S. Jorge II, 

Estrada Principal - Seixal, 3250-168 ALVAIÁZERE, 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 413 de 30/11/2016

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: 288/16.5T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 83594647 

Data: 11-11-2016

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Ilidio Simões Conceição

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

Inabilitação em que é requerido Ilidio Simões Conceição, com 

residência em Ponte Brás Curado, Ribeira de Alge, 3260-049 

Figueiró dos Vinhos, 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 413 de 30/11/2016

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

Certifico que por escritura de quinze de novembro de dois mil 

e dezasseis, outorgada no Cartório Notarial em Pombal, sito na Rua 

Professor Carlos Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo 

da notária Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, ini-

ciada a folhas setenta e nove, do livro de notas número duzentos e 

quatro – G, Pascoal Jorge Vieira Marques, NIF 219 067 066, casado 

com Elisabeth Simões Marques, NIF 271 796 715, sob o regime da 

separação de bens, natural de França, onde reside em 20 Rue do 

Soleil Levant, 91440 Bures Sur Yvette, declarou que é com exclusão 

de outrém, dono e legítimo possuidor do prédio rústico, sito no lugar 

de Monte Agudo, na freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

composto de terreno de cultura com oliveira, com a área de duzentos 

metros quadrados, a confrontar do norte com José Marques, de sul 

com Manuel Marques Novo, nascente com José Marques Novo e de 

poente com Manuel Bernardino da Silva, inscrito na respetiva matriz 

sob o artigo número 11.259, com o valor patrimonial para efeitos de 

Imposto Municipal de Transmissões de €84,16, que também lhe atri-

bui, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere. 

Que o bem veio à sua posse, por compras meramente verbais 

que dele ajustou fazer aos antepossuidores: três quartas partes, 

por volta de mil novecentos e noventa e quatro, a Fernanda Alice 

Marques Nunes, solteira e Aida Maria Marques, divorciada, ambas 

residentes na Praceta do Comércio, nº 8, 3º esquerdo, Amadora, 

herdeiras de Elisa Rosa Nunes e de Alberto Nunes Marques e a 

restante parte por volta de mil novecentos e noventa e cinco, a 

Carlos Alberto Gonçalves Marques, casado com Anabela Martins 

dos Santos Marques, residente na Praceta do Lagar, nº 7, 2º esquer-

do, Casal São Brás, Amadora, herdeiro de Manuel Nunes Marques 

e Fernanda Alice Gonçalves dos Reis Pereira Marques, compras 

essas de que não ficou a dispor de título formal, após o que, de 

facto, passou a possuir o prédio em nome próprio, avivando-lhe as 

extremas, cultivando-o, colhendo os seus frutos e produtos, posse 

que sempre foi por ele exercida, durante mais de vinte anos, de 

forma a considerar tal prédio como seu, sem interrupção ou oposi-

ção de ninguém, à vista de toda a gente da região, sendo por isso 

uma posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que conduz à 

aquisição por usucapião, não sendo possível ao justificante provar 

o seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

A Colaboradora da Notária,

Blandina Mota Raimundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários 

com o nº 142/5 e com autorização de 26.02.2013 publicada em 

www.notarios.pt

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 413 de 30/11/2016

CARTÓRIO NOTARIAL A CARGO DA NOTáRIA PAULA 
CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS

EXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com 

o seu original, que por escritura de Justificação lavrada neste 

Cartório, no dia onze de novembro de dois mil e dezasseis, de 

folhas cento e vinte e um  a  folhas cento e vinte e duas verso, do 

respectivo Livro de Notas para Escrituras Diversas número DUZEN-

TOS E SESSENTA E QUATRO, Vitorino Simões, NIF 176.784.012 e 

mulher Maria de Lurdes Marques de Bastos, NIF 176.784.020, 

casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia de 

Freixianda, concelho de Ourém e na última residentes na Rua das 

Camelas, nº 5, declararam:

Que, são com exclusão de outrem donos e legítimos possuido-

res do prédio rústico, terreno de cultura, com a área de seiscentos 

metros quadrados, sito no lugar de Borda do Rio, freguesia de Pelmá, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com António Pereira 

Manilhas, do sul com Josué Lopes, do nascente com José Simões 

Pedro e do poente com Rio Nabão, inscrito na matriz sob o artigo 

9600, com o valor patrimonial de € 6,28 e a que atribuem igual valor.

Que o prédio não se encontra descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere, e veio posse de ambos, por doação 

verbal feita por Manuel Reis Simões e mulher Rosaria de Jesus, 

residentes que foram em Banhosa, Pelmá, Alvaiázere, em mil no-

vecentos e oitenta e um, sem que delas ficassem a dispor de título 

suficiente e formal que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que, possuem o indicado prédio em nome próprio, há mais de 

vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o 

seu início, posse que sempre exerceram, sem interrupção e osten-

sivamente, 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, limpan-

do-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 prédio por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra 

Heleno Ferreira, onze de novembro de dois mil e dezasseis.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 12/08/2016, 

Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8.
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CARTÓRIO NOTARIAL
ALEXANDRA HELENO FERREIRA

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.

ARTUR cAeTAno dA SiLVA 
(90 anos)

N. 09/08/1926 - F. 24/11/2016
nATURAL: GALeGAS - PoUSAFLoReS - AnSiÃo

ReSidenTe: ALVAiÁZeRe
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Seu marido, filho 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
LUCÍLIA ROSA GONÇALVES 

(57 anos)
N. 02/06/1959
F. 07/11/2016

pé DA SERRA
ALVAIázERE

Seus filhos, noras, 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
IDALINA ROSA DA SILVA 

DIAS (77 anos)
N. 22/06/1939
F. 01/11/2016

CARREGAL
MAÇÃS DE CAMINhO

Seus familiares, 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
ISAURA MARqUES 

DA conceIção  (81 anos)
N. 18/08/1935
F. 09/11/2016

CASAL NOVO
pUSSOS S. pEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Seu filho, nora, netos, bisnetos 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

qUINTA DOS CIpRESTES
ALMoSTeR - ALVAIÁZeRe

Seus 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
DEOLINDA MENDES DA 

gRAçA (88 anos)
N. 10/07/1928
F. 10/11/2016

CAbAÇOS
pUSSOS S. pEDRO

Seu marido, filhos, nora, 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
MARIA DE LURDES SILVEIRA 

ALVeS MenDeS  (68 anos)
N. 16/03/1948
F. 15/11/2016

EIRAS
pUSSOS S. pEDRO

Seus familiares, 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
JOAqUIM DOS REIS 

(97 anos)
N. 04/01/1919
F. 15/11/2016

RIbEIRA VELhA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus familiares, 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
AMéRICO DA CONCEIÇÃO

(70 anos)
N. 02/11/1946
F. 15/11/2016

CAbEÇAS
FIGUEIRÓ DOS VINhOS

Sua esposa, filhos, nora, 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
ARTUR LUÍS FERREIRA 

(90 anos)
N. 23/03/1926
F. 15/11/2016

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filhas, netos, bisnetos e restante família, 
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 e em especial ao Lar da Associação da Casa 
do Povo de Maçãs de D. Maria, pela forma exemplar e 
carinhosa como trataram este seu ente querido.           

 AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSé NUNES FERREIRA

(94 anos)
N. 03/07/1922
F. 28/10/2016

nATURAL De foJo - ALMoSTeR
RESIDENTE EM bARqUEIRO

MARIA GOMES MARqUES 
DA SILVA (80 anos)

N. 17/06/1936
F. 17/11/2016

Sua esposa, filhos, noras, genros, netas, bisneta, 

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
ALÍpIO bASTOS DIAS 

MenDeS (81 anos)
N. 08/10/1935
F. 26/11/2016

ChARNECA
ALVAIázERE

Seus familiares, 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
ARMINDO GOMES FLORINDO 

(75 anos)
N. 30/08/1941
F. 26/11/2016

CARVALhAL DE S. bENTO
pUSSOS S. pEDRO



20 O ALVAIAZERENSE     30 de Novembro de 2016

SAÚDE
João Mendes

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

Informativo

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)

J
á se encontra em vigor o Decreto-Lei 
n.º 67/2016, de 3 de novembro, 
que aprovou o Programa Especial de 

Redução do Endividamento ao Estado (PE-
RES). Este diploma estabelece um regime 
excecional para pagamento de dívidas de 
natureza fiscal e de dívidas de natureza 
contributiva à Segurança Social, através 
de pagamento integral ou em prestações. 

O contribuinte devedor pode aderir 
ao PERES por via eletrónica, no portal da 
Autoridade Tributária e Aduaneira e no 
portal Segurança Social Direta, consoante 
a entidade responsável pela cobrança das 
dívidas (ou em ambas, caso o contribuinte 
tenha dívidas de natureza fiscal e também 
à Segurança Social). No ato da adesão, o 
contribuinte deve optar pelo pagamento 
integral ou em prestações, nos seguintes 
termos: nas dívidas de natureza fiscal, a 
opção é exercida separadamente em rela-
ção a cada uma das dívidas; nas dívidas à 
segurança social, a opção é exercida em 
relação à totalidade da dívida.

No entanto, a adesão só se torna 
efetiva a partir do momento em que o 
contribuinte efetue o pagamento integral 
ou da prestação inicial, conforme a opção 
escolhida, até dia 20 de dezembro de 
2016, no caso de dívidas fiscais, ou 30 de 
dezembro de 2016, no caso de dívidas à 
Segurança Social.

Optando pelo pagamento integral 
através do PERES, o contribuinte benefi-
ciará da dispensa de juros de mora, juros 
compensatórios e custas do processo de 
execução fiscal. No caso do pagamento 
integral incluir a totalidade das dívidas 
do contribuinte (opcional nas dívidas 
fiscais, obrigatório nas dívidas à Segu-
rança Social), este beneficiará ainda da 
atenuação do pagamento das coimas pelo 
incumprimento do dever de pagamento 
dos impostos relativos àquelas dívidas.

Porém, o contribuinte pode aderir a 
um plano de pagamento em prestações, 
independentemente da adesão a anterio-
res planos, desde que proceda ao paga-

mento de pelo menos 8 % do valor total 
do plano prestacional até 20 de dezembro 
de 2016 no caso das dívidas fiscais ou 30 
de dezembro de 2016 no caso das dívidas 
à Segurança Social.

Após o primeiro pagamento, as 
prestações subsequentes vencem-se 
mensalmente a partir de janeiro de 2017 
(no caso das dívidas fiscais) ou do defe-
rimento do plano (no caso das dívidas à 
Segurança Social), devendo o pagamento 
ser efetuado até ao último dia do mês a 
que diga respeito. O PERES admite que o 
plano de pagamento inclua um máximo 
de 150 prestações mensais iguais, sendo 
que cada prestação não pode ser inferior 
a €102 no caso de o contribuinte ser 
pessoa singular, ou €204 no caso de o 
contribuinte ser pessoa coletiva.

Optando pelo pagamento a prestações 
através do PERES, o contribuinte não bene-
ficiará de uma dispensa, mas sim de uma 
redução de juros de mora, juros compen-
satórios e custas do processo de execução 
fiscal, calculada nos seguintes termos:

a) 10 % em planos prestacionais de 73 
até 150 prestações mensais;

b) 50 % em planos prestacionais de 37 
e até 72 prestações mensais;

c) 80 % em planos prestacionais até 36 
prestações mensais.

Se o contribuinte cumprir o plano de 
pagamento em prestações, a sua situação 
tributária é considerada regularizada.

Por outro lado, as dívidas abrangidas 
por planos de pagamentos em prestações 
ao abrigo do PERES são integralmente 
exigíveis a partir do momento em que 
se encontrem em dívida três prestações 
vencidas. Nesse caso, os montantes exi-
gíveis são determinados de acordo com o 
valor a que o devedor estaria obrigado se 
não tivesse aderido a este regime, com os 
acréscimos legais, imputando-se a título 
de pagamentos por conta as quantias que 
tiverem ido pagas a título de prestações.

Tenha atenção aos prazos e mantenha-
se informado, consulte um advogado! n

E
mbora o frio só agora se venha a ins-
talar, as doenças associadas já come-
çam a despoletar na população. Como 

responsável pela sua saúde deve estar 
informado e prevenir-se. Então o que fazer:

Espirros e a tosse - Tenha a atenção de 
conter os espirros e a tosse, porém não use 
as mãos pois dessa maneira irá contaminar 
tudo onde tocar. Use a parte de dentro do 
cotovelo e os lenços prefira os descartáveis, 
se puder lave as mãos de seguida.

Alimentação Saudável - Alimente-se 
das frutas e legumes da época e principal-
mente frescos, apesar de estudos revelarem 
que a vitamina C em doses elevadas não 
produz resultados, o corpo ao estar bem 
nutrido consegue defender-se melhor.

Beba bastante água, principalmente 
bebidas quentes para ajudar a aumentar 
a temperatura, evite álcool ou outras 
drogas, causam falsa sensação de calor e 
diminuem a temperatura corporal.

Nesta altura o frio da rua e o calor das ca-

sas, a pele tende a ficar seca, tenha atenção 
redobrada e hidrate a pele adequadamente.

Cuidados de higiene redobrados - 
Lave as mãos regularmente, atenção aos 
cumprimentos a pessoas doentes.

Vacinação - Muitas pessoas se questio-
nam sobre a vacinação, porém se tem proble-
mas de saúde que o debilitem deve ponde-
rar muito bem, em caso de dúvida consulte 
o seu Técnico de Saúde de confiança.

Higiene e ventilação dos espaços - Uti-
lize as horas de calor para arejar a casa e os 
espaços, assim como os lençóis e edredons.

Da mesma maneira que a higiene pes-
soal, a higiene da habitação é muito im-
portante nesta época. O ser humano é um 
veículo natural de propagação da doença 
pelo que a higiene da habitação é relevante.

Reduzir consumo de tabaco - Quanto 
mais fumar maior agressão para o seu pul-
mão, menor a capacidade para se defender.

A Saúde é sua e a responsabilidade 
também. n

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
notária PaULa CriStina ViEGaS roDriGUES FErrEira

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escri-

tura de Justificação e Doação de 22/11/2016, exarada a 

folhas 134, do Livro de Notas n.º 86, do Cartório Notarial 

sito em Tomar, da notária Paula Cristina Viegas Rodri-

gues Ferreira, compareceu como outorgante: HIGINO 

DOS SANTOS, NIF 123.753.732, e mulher CECÍLIA DA 

CONCEIÇÃO FURTADO, NIF 123.753.740, casados sob 

o regime da comunhão de geral, naturais das freguesias 

de Pussos e Arega, concelhos de Alvaiázere e Figueiró 

dos Vinhos, residentes na Rua José Ribeiro de Carvalho, 

n.º 8, Cabaços, Rego da Murta, Alvaiázere. Declararam 

que com exclusão de outrem, são donos e legítimos 

possuidores do prédio urbano, sito na Rua José Ribeiro 

de Carvalho, n.º 8, Cabaços, Rego da Murta, freguesia de 

Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, composto por 

casa de habitação de dois pisos, com a superfície coberta 

de 72,00 m2, com o valor patrimonial tributário de € 

23.850,00, não descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere.

Que, o referido prédio veio à sua posse, por volta do 

ano de 1961, por doação verbal de Manuel Joaquim Fur-

tado e mulher Maria da Conceição, pais da outorgante, 

então residentes em Cabaços, Pussos, Alvaiázere, após 

o que, de facto, passaram a possuir o aludido prédio em 

nome próprio, tendo pago desde sempre os respectivos 

impostos, habitando-o e fazendo nele as necessárias 

obras de conservação, posse que sempre foi exercida 

por eles de forma a considerarem tal prédio como seu, 

sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer 

que fosse, à vista de toda a gente do lugar e de outros 

circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem um 

direito próprio sobre coisa própria.

Que, esta posse assim exercida ao longo de mais de 

55 anos se deve reputar de pública, pacífica e contínua.

Assim, na falta de melhor título, eles outorgantes 

adquiriram o mencionado prédio para o seu património, 

por usucapião, que aqui invocam, por não lhes ser possí-

vel provar pelos meios extrajudiciais normais. 

Está conforme. Tomar, 22 de Novembro de 2016

A Colaboradora Autorizada, SÍLVIA LOPES FERREI-

RA, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 294/01

(Por delegação de poderes, da notária Paula Cris-

tina Viegas Rodrigues Ferreira, publicitada no sítio da 

Ordem dos Notários em 31/01/2011)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 413 de 30/11/2016

PERESA Gripe – Como Prevenir

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a CarGo Da ConSErVaDora Em FUnçõES notariaiS irEnE DULCE VEntUra Santa

Certifico, para efeitos de publicação, que por es-

critura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de 

folhas 125 a folhas 126 verso, do livro de notas para 

escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, Al-

berto Gomes da Silva, e mulher Filomena Rodrigues 

Alves Silva, casados sob o regime da comunhão de ad-

quiridos, naturais da freguesia de Maçãs de Caminho, 

concelho de Alvaiázere, onde residem na Rua António 

Moura e Silva, nº 46, no lugar de Valbom, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com 

exclusão de outrem do seguinte prédio situado na 

freguesia e concelho de Alvaiázere, e não descrito na 

Conservatória de Registo Predial de Alvaiázere:

Rústico, sito em Vinha Velha, composto de pinhal 

e cultura com oliveiras e fruteiras, com a área de mil 

quatrocentos e dez metros quadrados, a confrontar do 

norte com António dos Santos Casimiro; sul e nascente 

com herdeiros de João da Silva, poente com Joaquim 

dos Santos Casimiro, inscrito na respectiva matriz, 

em nome dos antepossuidores João Gomes Marques e 

mulher Etelvina Nazaré Silveiro, sob o artigo 6139 da 

freguesia de Alvaiázere, o qual proveio do artigo 2751 

da freguesia de Maçãs de Caminho (extinta), com o 

valor patrimonial de 906,82€;

O prédio atrás identificado, veio à sua posse, já 

no estado de casados, por compra meramente verbal a 

João Gomes Marques e mulher Etelvina Nazaré Silveiro, 

residentes no lugar de Valbom, da mesma freguesia 

de Maçãs de Caminho, no ano de mil novecentos e 

noventa e cinco; pelo que não ficaram a dispôr de título 

formal que lhes permitam fazer o respectivo registo 

na Conservatória do Registo Predial, mas desde logo 

entraram na posse e fruição do aludido prédio, em nome 

próprio, posse que assim detém há mais de vinte anos, 

sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência 

e sem oposição, ostensivamente, com o conhecimento de 

toda a gente, em nome próprio e com aproveitamento de 

todas as utilidades do prédio, todos os actos de posse de 

que o mesmo era suscetível, nomeadamente, plantando 

e cortando árvores, limpando, roçando, colhendo os 

frutos e cultivando o respectivo terreno, agindo sempre 

por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer 

suportando os respectivos encargos. 

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contí-

nua e pública, exercida desde o referido ano, conduziu 

à aquisição do mencionado prédio, por usucapião, que 

aqui expressamente invocam, justificando o seu direito 

de propriedade para o efeito de registo, dado que esta 

forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 28 de novembro 2016.

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa  

 Jornal “O Alvaiazerense” Nº 413 de 30/11/2016
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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 

Entretenimento de terça a domingo:
 ESPAÇO INTERNET
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere

BIBLIOTECA MUNICIPAL - HORÁRIO 
 Segunda a sexta - 9h00 - 17h00
 Sábados - 10h00- 13h00

Terceiro sábado de cada mês: 10h00 às 11h00
  - BEBETECA
 Destinatários: Crianças com idades entre os 12 e os 36 meses
 Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere

dia 3: 21h00
  - NOITE DE FADOS
 Entrada: 15€ por pessoa 
 Inscrições através do número 916 518 068
 Local: Quinta Artur Pedrosa - Alvaiázere
 (Org. Alva Canto - Associação de Cultura) 

AGENDA CULTURAL - DEZEMBRO
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 4 e 18

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 11 e 25

DEZEMBRO

dia 3: 16h30
- PEÇA DE TEATRO “ROMEU E JULIETA”
Entrada gratuita
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere 

 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere) 

dia 12: 18h30
- WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO”PARCERIAS”

 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 18: 09h30 - 18h00
- FEIRA DE PRODUTOS DA TERRA
Produtos tradicionais | Animação musical 
Local: Tenda no adro da Igreja Paroquial de Almoster 

 (Org. Município de Alvaiázere)

dia 20: 9h30
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL - ORGANIZAÇÃO 
E MÉTODOS DE TRABALHO
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) 

Rastreio de Cancro da Mama no concelho de Alvaiázere
Mulheres entre 45 e 69 anos de idade 
Início previsto de 19 a 23 de dezembro de 2016
A Unidade Móvel de Mamografia estará junto ao 
“Centro de Saúde”
Horário de funcionamento: 
Segunda a quinta-feira: das 9h00 às 12h30 e das 13h30 
às 17h00; Sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 
16h30. 
Para mais informações, contactar o Núcleo Regional do 
Centro - 239 487 490.

Informativo

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA ConservAdorA em funções notAriAis 

irene duLCe venturA sAntA

CARTÓRIO NOTARIAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
A CARGO DA NOTÁRIA LIC. FERNANDA MARIA MAGALHÃES VAZ DE MOURA DAS NEVES VENÂNCIO
Certifico para efeitos de publicação que por escri-

tura de justificação notarial, outorgada neste Cartório 

em vinte e dois de novembro de dois mil e dezasseis, 

exarada de folhas trinta e sete, a folhas trinta e oito 

verso, do livro de notas para escrituras diversas nú-

mero Cinquenta e Três – C, Maria de Fátima Pereira 

Alves Fernandes, casada, natural da freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, onde reside na 

Estrada Real, nº 61, Outeiro dos Pontes, declarou:

Que, é dona e legítima possuidora, com exclusão 

de outrem, dos seguintes prédios, sitos na freguesia 

de Almoster, concelho de Alvaiázere: 

NÚMERO UM – PRÉDIO RÚSTICO, sito no lugar 

de Outeiro das Pontes, composto de terra de pinhal  

e mato, com a área de duzentos e noventa metros 

quadrados, a confrontar do norte com herdeiros de 

Joaquim Rodrigues, do sul e do poente com Manuel 

Marques Alfaiate, e do nascente com Maria Marques 

Fernandes, inscrito na matriz sob o artigo 10279, 

com o valor patrimonial tributário e atribuído de 

setenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos. 

NÚMERO DOIS – PRÉDIO RÚSTICO, sito no lugar 

de Outeiro das Pontes, composto de terra de cultura 

com oliveira, com a área de duzentos e vinte metros 

quadrados, a confrontar do norte e do poente com 

Manuel Martins, do sul com Joaquim Rodrigues e 

do nascente com serventia, inscrito na matriz sob 

o artigo 10288, com o valor patrimonial tributário 

e atribuído de trinta e três euros e sessenta e seis 

cêntimos.

Que, os prédios supra identificados não se 

encontram descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere. 

Que, os prédios vieram à posse dela primeira ou-

torgante, ainda no estado de solteira, por volta do ano 

de mil novecentos e oitenta e um, por compra verbal 

a Joaquim Pontes e mulher Rosária Gomes, residentes 

que foram no lugar de Ponte Velha, dita freguesia 

de Almoster, sem que dela ficasse a dispor de título 

suficiente e formal que lhe permita o respetivo registo.

Que, possui os referidos prédios, em nome pró-

prio, há mais de vinte anos, sem a menor oposição ou 

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

posse que sempre exerceu sem interrupção e osten-

sivamente com o conhecimento de toda a gente da 

freguesia de Almoster, lugares e freguesias vizinhas, 

traduzida em atos materiais de fruição, conservação e 

defesa, nomeadamente usufruindo dos rendimentos, 

pagando os respetivos impostos e contribuições, agin-

do sempre pela forma correspondente ao exercício de 

direito de propriedade, sendo portanto uma posse pú-

blica, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriu 

os referidos prédios por USUCAPIÃO.

Está conforme o original e certifico que na parte 

omitida nada há em contrário do que neste se narra 

ou transcreve.

Ferreira do Zêzere, aos 22 de novembro de 2016.

A Escriturária Superior,

Maria Celeste de Jesus Rodrigues Silva 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 413 de 30/11/2016

Certifico, para efeitos de publicação, que por 

escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exara-

da, de folhas 123 a folhas 124 verso, do livro de 

notas para escrituras diversas número 78-D, deste 

Cartório, Manuel Neves Martins da Silva, e mulher 

Deolinda Neves Marques, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de 

Pelmá, concelho de Alvaiázere, onde residem na Rua 

da Tapada dos Pardieiros, nº 100, no lugar de Casais 

do Vento, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com 

exclusão de outrém do seguinte prédio situado na 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, e não 

descrito na Conservatória de Registo Predial de 

Alvaiázere:

Rústico, sito em Casais do Vento, composto 

de terra de cultura com oliveiras, com a área de mil 

cem metros quadrados, a confrontar do norte com 

Joaquim de Oliveira Bastos; sul, com Manuel Gomes 

Vicente, nascente com caminho, poente com Baldio, 

inscrito na respectiva matriz, em nome do antepos-

suidor Jacinto de Freitas Gomes, sob o artigo 553, 

com o valor patrimonial de 159,48€.

O prédio atrás identificado, veio à sua posse, já 

no estado de casados, por compra meramente verbal 

a Jacinto de Freitas Gomes, viúvo de Júlia Marques, 

residente no lugar de Marques, da mesma fregue-

sia de Pelmá, no ano de mil novecentos e oitenta e 

três; pelo que não ficaram a dispôr de título formal 

que lhes permitam fazer o respectivo registo na 

Conservatória do Registo Predial, mas desde logo 

entraram na posse e fruição do aludido prédio, em 

nome próprio, posse que assim detém há mais de 

vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem 

quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem 

violência e sem oposição, ostensivamente, com o 

conhecimento de toda a gente, em nome próprio 

e com aproveitamento de todas as utilidades do 

prédio, todos os actos de posse de que o mesmo 

era suscetível, nomeadamente, platando e cortando 

árvores limpando, roçando e cultivando o respectivo 

terreno, agindo sempre por forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, quer usufruindo 

como tal o imóvel, quer suportando os respectivos 

encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contí-

nua e pública, exercida desde o referido ano, condu-

ziu à aquisição do mencionado prédio, por usucapião, 

que aqui expressamente invocam, justificando o seu 

direito de propriedade para o efeito de registo, dado 

que esta forma de aquisição não pode ser compro-

vada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, 

Alvaiázere, 17 de novembro de 2016.

O Ajudante em funções notariais,

Paulo José Pedro Mendonça

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 413 de 30/11/2016

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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Vai já na 16ª edição a Noite de 
Fados organizada pela Casa 
do Concelho de Alvaiázere 

(C.C.A.). Habitualmente realizada 
na última sexta-feira do mês de 
novembro, assim aconteceu neste 
ano, no dia 25 de novembro, na 
sua sede, e naturalmente com a 
cantoria sempre precedida de um 
bom jantar.

É já sabido que a Noite de Fados 
na C.C.A. tem características dife-
rentes e que advêm da abrangência 
da canção fado, uma vez que inclui 
os diferenciados Fado de Lisboa e 
Fado de Coimbra, factor que é im-
pulsionador de forte participação.

Assistiram ao evento mais de 
seis dezenas de pessoas, entre 
sócios e amigos, o que, segundo 
a direção da C.C.A., constitui um 
motivo de incentivo para dar con-

tinuidade à atividade em si e em 
prol da Instituição.

A cargo do “Grupo Fado do Tejo 
ao Mondego”, do qual fazem parte 
músicos e vozes de altíssima quali-
dade, a atuação dividiu-se em três 
partes, o Fado de Lisboa, o Fado 
de Coimbra e ainda o Fado castiço 
de Lisboa.

Como tem sido habitual, o se-
rão encerrou-se com o tradicional 
“caldo verde”, um aconchego a 
antecipar as despedidas.

Desconhece-se se existia o fado 
“para o ano voltar”, mas foi esse o 
afirmar dos presentes, e segundo 
a direção da C.C.A., o propósito 
é o do fado “cá os esperamos”. n

A Festa de S. Martinho é feste-
jada de norte a sul do país. 
Talvez poucos a associem 

a alguém que foi canonizado pela 
caridade que praticou com o pró-
ximo e apenas se lembrem que 
se trata da época das saborosas 
castanhas e água-pé. 

A Casa do Concelho de Alvaiá-
zere (C.C.A.) não esqueceu a data, 
tal como tem feito ao longo dos 
anos e foi assim que, na tarde do 
dia 12, se reuniram mais de 40 
pessoas para, em conjunto, fes-
tejar o dia. A presidente, Sandra 
Nunes, saudou todos os presentes 
e lembrou os próximos eventos. 
Porém, nessa tarde houve um mo-
mento que importa realçar. A filha 
de uma sócia, uma jovem de 16 
anos, iniciou o gosto pela escrita e 
foram lidos alguns poemas do seu 
primeiro livro de poesia. A direção 

da Casa do Concelho sente sempre 
alegria quando eventos destes 
ocorrem, pois a finalidade da 
Associação é divulgar a cultura. A 
C.C.A. deseja à Vanda os maiores 
sucessos. 

Entusiasmados com o ambien-
te, inscreveram-se como sócios da 
Casa três pessoas presentes no 

evento, o que a C.C.A. regista com 
muito agrado. 

Todos animados e satisfeitos 
com o lanche e o convívio, regres-
saram às suas casas, porque a 
noite os chamava. Quanto à Casa 
do Concelho de Alvaiázere............
cá os espera para o S. Martinho do 
próximo ano! n

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Em Lisboa, na C.C.A.

16ª Noite de Fados reuniu seis 
dezenas de pessoas

Benilde Silva

Casa do Concelho de Alvaiázere

Comemoração do Dia de S. Martinho

 Os melhores alimentos 
para o inverno

Com a chegada do tempo frio, não é apenas o nosso 
vestuário que muda, mas também a forma como nos 
alimentamos. Sabia que muitos alimentos têm o poder 
de nos proteger e de vencer as doenças do inverno?

Nabo - É uma excelente fonte de vitamina C, ácido 
fólico, potássio, cálcio, fósforo e iodo. Contém ainda 
antioxidantes, que nos ajudam a defender das infeções 
e a prevenir do cancro. Um remédio popular para tomar 
em caso de bronquite: um copo do sumo de um nabo 
e dois limões, uma vez por dia.

Gengibre - Aporta uma boa dose de vitamina C, 
flavonoides e aminoácidos, mas o que lhe transmite a 
maioria das suas virtudes são os gingerois que contém, 
com efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e antioxi-
dantes, muito eficazes contra a gripe e as constipações. 
Prepare o seu chá de gengibre anti-gripal, fervendo em 
meio litro de água um pedaço de gengibre cortado às 
rodelas  durante 10 min. Acrescente uma colher de 
sopa de mel e o sumo de meio limão; tome uma chá-
vena 3 vezes ao dia.

Aipo - Diurético, remineralizante e sedativo, o aipo 
é o rei dos caldos contra o frio, já que permite preparar 
a base de uma bebida terapêutica para doentes gripais. 
Em 2 L de água, ponha a ferver 3 talos verdes do aipo, 
2 folhas de couve verde e 2 cebolas durante meia hora. 
Coe e tome antes das refeições, quente ou morno, 2 
ou 3 copos por dia.

Limão - Já falei do poder curativo dos limões em 
edições anteriores, e não me canso de recomendar 
os meus pacientes a consumi-lo, mas nunca é demais 
recordar o potencial desta maravilha da natureza. Para 
além do seu grande teor em vitamina C, o limão é um 
excelente depurativo que ajuda a eliminar toxinas e 
um grande bactericida e antiviral. A melhor medida 
preventiva: tomar todas as manhãs, em jejum, o sumo 
de meio limão num copo do caldo remineralizante 
descrito no parágrafo anterior (aipo). Em caso de gripe 
e constipações, pode combinar-se com uma infusão 
quente de tomilho e mel.

Na próxima edição do jornal “O Alvaiazerense” se-
rão mencionados outros alimentos essenciais para nos 
proteger do inverno. 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

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.ptR. 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

Carlos Simões

Na próxima edição do Jornal “O Alvaiazerense” serão publicados os orçamentos e planos de atividades da Casa 
do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” para o ano de 2017 aprovados, bem como os órgãos 
sociais eleitos para o biénio 2017-2018, conforme Assembleias Gerais realizadas no dia 26 de novembro de 2016.
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O 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) 
tem vindo a somar consecutivos triunfos, 
ocupando atualmente o primeiro lugar no 
Campeonato da 1ª Divisão da Série Norte 

da Distrital de Leiria e tendo ficado apurado para a 
próxima eliminatória da Taça Distrital de Leiria.

Relativamente ao jogo disputado no dia 30 de outu-
bro, a equipa de Alvaiázere venceu o Grupo Desportivo 
da Ilha por 2-0, num jogo que foi disputado em casa.

No dia 6 de novembro (jogo da sétima jornada), 
o GDA sofreu a primeira derrota desta época pela 
margem mínima de 1-0, frente à equipa de Figueiró 
dos Vinhos.

No entanto, a equipa de Alvaiázere conseguiu 
recuperar e nos dois jogos seguintes venceu com 
duas goleadas: a primeira no dia 13 de novembro, 
no Estádio Municipal de Alvaiázere, por 6-0 frente ao 
Mata Mourisquense, e a segunda no passado dia 27 
de novembro, em Pombal, contra a Associação Cultu-
ral e Desportiva dos Caseirinhos, por 6-1.

Neste momento o GDA é o líder isolado do 
campeonato, com 24 pontos (oito vitórias), 28 
golos marcados e 4 golos sofridos, sendo a equi-
pa que tem o melhor ataque e a melhor defesa da 
competição.

No dia 20 de novembro, a equipa de Alvaiázere 
recebeu em casa o Centro Cultural e Recreativo 
Alqueidão da Serra (Porto de Mós) para disputar a 
primeira eliminatória da Taça Distrital, carimbando 
o passaporte para a próxima eliminatória com uma 
vitória por 2-0. n

desporto
Futebol

Grupo Desportivo de Alvaiázere soma e 
segue no Campeonato e na Taça Distrital
Cláudia Martins

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do Mês De DeZeMBRo

 04/12 - GDA vs Avelarense

 11/12 - GDA vs Meirinhas

 18/12 - Almagreira vs GDA

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 2º 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



24 O ALVAIAZERENSE     30 de Novembro de 2016

A
provado no dia 4 de novembro, 
o Orçamento de Estado prevê a 
atribuição de um total de 2 393 

304 022€ às autarquias locais, o que 
representa um aumento relativamente 
ao valor de 2016, e que inclui transfe-
rências para freguesias, comunidades 
intermunicipais e áreas metropolitanas.

A Câmara Municipal de Alvaiázere 
vai receber no próximo ano um valor 
na ordem dos 4 653 339€, sendo que 
no, que respeita ao Distrito de Leiria, os 
três Municípios que mais irão receber 
são o de Leiria (18 224 034€), Pombal 
(13 641 29€) e Alcobaça (11 417 252€). 
Óbidos é o Município que menos vai 
receber, tanto a nível distrital como 
a nível nacional, com uma verba de 2 
303 573€. No total, são 103 776 692€ 

para o Distrito de Leiria, sendo que a 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria irá receber um valor de 170 
787€.

A nível nacional, todos os Municípios 
registam um aumento do valor atribuído 
pelo Orçamento de Estado, à exceção de 

Albufeira, Coimbra e Lagoa, que perdem 
verbas. A lista é liderada pelo Município 
de Sintra, com um valor na ordem dos 
32 650 546€, uma vez que, segundo o 
Instituto Nacional de Estatística, é um 
dos mais populosos do país, com mais 
de 380 mil habitantes. n
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Rui Oliveira

Nós por cá...
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Olho Vivo “Alta tecnologia lixeira...”

“O Alvaiazerense” deseja a todos 
votos de um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo!
Orçamento de Estado 2017 

Câmara Municipal de Alvaiázere vai 
receber 4,6 milhões de euros

… fomos surpreendidos com os resul-
tados das eleições dos Estados Unidos. 
É certo que a Sra Clinton, teve mais dois 
milhões de votos que o Mr. Trump, mas 
o sistema eleitoral “à americana” com os 
Grandes Eleitores por estado, permite es-
tas distorções. Podiam ser mais “espertos” 
estes americanos, mas eles lá sabem. Não 
se tratou de uma derrota política, mas de 
uma derrota da política. Trump é um mul-
timilionário que não faz parte das elites 
políticas, mas as classes pobres e médias 
americanas, fustigadas pela globalização, 
que desindustrializou o país, sentiram-se 
defraudadas com rendimentos ao nível de 
há vinte anos atrás, revoltaram-se e votaram 
Trump. Vamos ver no que dá.

A nível nacional fomos surpreendidos 
com os últimos dados da economia com 
um crescimento imprevisto, fruto basica-
mente da venda de uns aviões usados e do 
turismo. A insegurança noutros países e o 
nosso clima temperado, praia, sol, gastro-
nomia e a simpatia lusa, a render frutos, 
embora com a dúvida, se é sustentável ou 
sol de pouca dura. O certo é que a criação 
de emprego tem subido acima das expecta-
tivas e tem deixado a oposição sem grande 
discurso, agarrando-se à polémica da Caixa. 
Tudo indica que falta um “rio” de novas 
ideias e propostas para uma estratégia di-
ferente que substitua uma gasta, apesar de 
coerente e corajosa, mas a política é mesmo 
assim. Faz-se de ciclos e quando acaba um, 
é necessário recomeçar outro.

Por cá comemorou-se o Dia Nacional 
do Empresário, juntando umas dezenas do 
concelho, num debate aberto e desinibido, 
tendo a autarquia aproveitado para passar 
a mensagem de um novo paradigma relati-
vamente às últimas décadas. Aposta agora 
na vertente empresarial e tecido económico, 
por forma a criar empregos e fixar pessoas, 
o que é referido como necessário para “ga-
rantir a sustentabilidade social, económica 
e demográfica do concelho”. 

Nós por cá costumamos dizer que “tarde 
é o que nunca vem”! Falta saber… se vem 
a tempo! n
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