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Município de Alvaiázere

Aprovada candidatura para as 
obras de requalificação da zona 
envolvente ao Tribunal

O 
Município de Alvaiázere 
submeteu uma candida-
tura a fundos comuni-
tários para a execução 

das obras de requalificação da 
zona envolvente ao Tribunal, 
num valor total de investimento 
de 148.459,20 euros (referentes 
à empreitada e à execução do 
projeto). 

Durante o mês de dezembro foi 
anunciada a aprovação da candida-
tura, sendo que o valor a suportar 
pela autarquia será de 22.268,88 

euros, o que representa aproxima-
damente 15% do valor total.

Recorde-se que estas obras de 
requalificação integram o Plano de 
Regeneração Urbana (PARU) da Vila 
de Alvaiázere, que foi aprovado no 
dia 11 de outubro e cujo valor de 
investimento global ascende aos 
2.327.540,00 euros. 

Com esta empreitada, o Municí-
pio pretende valorizar a zona cen-
tral da vila de Alvaiázere, criando 
uma Loja do Cidadão no edifício 
do Tribunal e transformando a 

antiga escola do primeiro ciclo 
numa plataforma empresarial na 
qual irá funcionar o segundo polo 
da incubadora de negócios, com 
um modelo de funcionamento 
inovador. 

Segundo Célia Marques, presi-
dente da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, esta é “a medida que vai 
trazer mais valor ao Concelho, pois 
vai permitir incentivar a instalação 
de novas empresas, o que implica 
a criação de emprego e a fixação 
da população jovem”. n

Em Almoster

GNR apreendeu 
animais e viaturas

No passado dia 23 de novembro, o Comando 
Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) 
de Leiria, em parceria com a Direção Geral da Ali-
mentação e Veterinária (DGAV), levou a cabo uma 
operação de fiscalização de transporte e comercia-
lização de animais na “Feira dos 23” em Almoster.

Na sequência da operação foram fiscalizados 13 
indivíduos, elaborados 15 autos de contraordenação 
e ainda apreendidas 2 viaturas e 77 animais, que 
posteriormente foram conduzidos pela DGAV para 
um centro de recolha de animais. n

Em Relvas - Maçãs de D. Maria

Município não vai 
avançar com as obras 
no arruamento da 
entrada

A Câmara Municipal de Alvaiázere decidiu dis-
solver de forma legal as obras de empreitada do 
arruamento da entrada de Maçãs de D. Maria - Rel-
vas, que estavam adjudicadas à empresa Contec 
– Construções e Engenharia.

As obras em causa seriam comparticipadas em 
85% por fundos europeus, no âmbito do programa 
de mobilidade urbana do Programa Operacional 
Regional do Centro, porém, não tendo a candida-
tura sido aprovada e tendo em conta a estratégia 
delineada pelo executivo, o Município decidiu não 
avançar com as mesmas.

Após uma reunião entre a Câmara Municipal 
de Alvaiázere e a Contec – Construção e Enge-
nharia, S.A, a empresa aceitou a não execução do 
contrato, não tendo solicitado qualquer tipo de 
indemnização. n
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Em dezembro de 1996, nos CONTOS E HISTÓRIAS, intitu-
lado o JANTAR DO CANTONEIRO, A.S. contava-nos: «Cantão 
é uma divisão territorial usada em muitos países. É também 
entre nós uma secção ou sector de 
estrada, nacional ou camarário, 
confiada à guarda e conservação 
de um trabalhador funcionário a 
que chamam cantoneiro. E quem 
não se lembrará do cantoneiro que 
zelava pela estrada à nossa porta? 
Usavam uma placa identificativa 
espetada na berma da valeta e du-
rante as horas solares não podiam 
dali ausentar-se. Ao nascer do sol 
deveriam chegar à zona de trabalho 
e só ao sol-pôr poderiam de lá ar-
rancar. Eram fiscalizados pelo chefe 
de conservação concelhia e também 
por inspectores de âmbito distrital, 
mais perigosos porque sempre des-
conhecidos e de improviso. 

…Ao que se dizia, o que lhes 
mais custava era não puderem au-
sentar-se do posto de trabalho, in-
clusivamente para comer. Levavam 
normalmente uma merenda que 
lhes serviria de almoço, pelas 10 
horas da manhã e de jantar a seguir ao meio-dia. Parecerá 
um pouco cedo, mas naquele tempo não havia hora nova 
nem velha e o sol aparecia todos os dias por volta das sete 
da matina. E o que era a merenda? As pessoas mais novas 
custarão a acreditar, mas não existiam as possibilidades 
de hoje. Meia broa num saquito, um pouco de morcela 
ou chouriço duro, quando não somente uma macheia de 
azeitonas curtidas em casa, muito frequente umas sardi-

nhitas fritas ou assadas, que eram compradas no mercado 
dos Cabaços à 2ªfeira e dariam para toda a semana. Um 
pêro, umas passitas de figo e umas nozes completavam 

quase sempre o manjar. Acontece 
que um dia quando o Ti Joaquim 
ia paulatinamente a pegar no seu 
almocito, surge um conhecido que 
o saúda amigavelmente. Como é 
costume de cortesia, pergunta-lhe 
se é servido, ao que o intruso aceita 
prazenteiramente. Mas que apetite! 
Á medida que o saquito ia ficando 
vazio, também o Ti Joaquim se 
contorcia a pensar no que comeria 
ao jantar. Se os arrependidos se 
salvassem!... Mas dos fracos não 
reza a história. O que é certo é que 
à hora do meio dia não tinha nada 
para trincar. Não podia ir a casa, 
não fosse para aí aparecer algum 
superior. Não havia qualquer casa 
que servisse comida, nem para 
isso tinha dinheiro. Lembrou-se 
de recorrer a algum vizinho mais 
próximo, mas logo reconsiderou: 
vou mostrar a minha penúria, a 
minha fraqueza e também a minha 

palermice. Não é verdade que quem dá o que tem, a pedir 
vem? O melhor será aguentar. Grande lhe pareceu aquela 
tarde… ao chegar a casa, felizmente que a ceia estava quase 
pronta. Comeu desalmadamente. Oh homem, tu hojes vens 
esganado! Se te parece… e contou o acontecido perante as 
risadinhas dos filhos. Oferecer, sim, se estiver em casa e a 
comida chegar. No trabalho, uma vez e nunca mais! 

Assim se escrevia, com piada, há vinte anos! n

Há 20 anos
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Carlos Simões

Editorial

Diretor

Inquérito
O que acha de o Município ter voltado a garantir iluminação pública noturna sem interrupções?

Maria Simões
Maçãs de D. Maria

Manuel Martins
Alvaiázere

Garcia Alves
Almoster

Armando Carvalho
Pussos S. Pedro

Inté…

Apesar, de antes de se 
poupar mais com a medida que 
estava implementada, é sempre 
preciso luz. 

Ainda não tinha repara-
do mas, acho que é melhor a 
iluminação pública estar ligada 
naquelas horas da noite, porque 
nessas horas há sempre pessoas 
que trabalham e necessitam de 
luz. n

Na minha opinião acho 
que foi bom, pois era durante 
aquelas horas que a iluminação 
pública era mais precisa num 
sentido. Geralmente, era nessas 
horas que os ladrões aproveita-
vam para invadir as habitações. 
Caso fosse mesmo necessário, 
poderiam ter optado por apagar 
as luzes mas noutras horas. n

Pessoalmente, penso que 
fizeram bem, porque a ilumina-
ção noturna é sempre precisa, 
principalmente durante as horas 
mais escuras. 

As horas que desligavam as 
luzes não eram as indicadas, 
digo isto porque é nesse meio 
que o padeiro passa a distribuir 
o pão e não tinha luz. n

Acho que foi uma boa ideia, 
até porque é a iluminação notur-
na que mais falta faz, sobretudo 
durante as horas mais criticas.

O facto de virmos a ter ilumi-
nação noturna permanente, vem 
ajudar à questão dos assaltos, 
pois agora conseguimos ver o 
que se passa na rua. n

Não fugindo à tentação da época - dada a balan-
ços e reflexões, mas também a materialismos vários, 
incluindo a doçaria - porque a realidade é só uma, e 
aliada ao contexto de esta Direção finalizar o man-
dato, o natural balanço impõe-se. E o que faço, sem 
modéstias, é positivamente “doce”.

Antes de mais, relembrar que todo o cargo de 
Direção no jornal “O Alvaiazerense” foi e é exercido 
em regime voluntário e a título totalmente gracioso 
em resultando de candidatura e eleição na instituição 
proprietária, a Casa do Concelho de Alvaiázere.

Afirmamos internamente o cumprimento do plano 
de melhoria contínua, num contexto de exigências 
acentuadas e outras tantas restrições, e a nível da 
missão a responsabilidade e o cumprimento da 
imparcialidade na informação, com o maior rigor e 
abrangência possível, privilegiado o assunto “Alvaiá-
zere” e a estatuída defesa dos interesses do concelho.

Estamos naturalmente de consciência tranquila e 
convictos de que também contribuímos para desper-
tar consciências para a participação ativa de cidada-
nia no sentido do desenvolvimento, modernidade e 
bem-estar que todos ambicionamos.

Cada leitor fará por si próprio o seu juízo de valor.
Depois, é certo que os factos relatados na cober-

tura dos vários acontecimentos sócio-económico-cul-
turais realizados em terras de Alvaiázere marcaram a 
nossa identidade. E neste âmbito, sendo natural que 
a “Vida Autárquica” domina intensamente a agenda, o 
contexto do caminho/estratégia que se aponta a esta 
terra no presente e futuro, parece e será mais uma 
vez um caminho de desencravanços…

Do ano e “Vida Autárquica” releva-se um conjun-
to de ideias e medidas agora “em ação”, assumidas 
oportunamente em crítica construtiva pelas alterna-
tivas políticas, e assumidos corretiva e autoralmente 
no tempo atual pelo poder executivo em exercício 
(o restante), fazendo notar em total evidência que o 
“iluminado” foi “alumiado” nos seus terrenos escuros 
pelo regresso de “iluminação” pública racional... 

Claro, todos vamos aprendendo, vamo-nos iden-
tificando e vamos tentando melhorar.

Bom, sinal de que a massa crítica da comunidade 
ainda pode fazer movimento.

Mas, por falar em movimento e num tempo em 
que as vias de comunicação são “vulgares”, elas são-
no também e cada vez mais do tipo “faca de dois gu-
mes”, tando dá para vir como para ir... Necessitamos 
de algumas “âncoras”…

E num “mar” de certeza das festas felizes de uns 
e sofrimento, tristeza, miséria e fome de outros, 
mas todos ancorados na família, sabendo que todas 
as pessoas do mundo sorriem e choram no mesmo 
idioma, nesta oportunidade e para todos, em especial 
a “família” alvaiazerense, os votos de um próspero 
ano de 2017.

Já agora, com cor de esperança.
Inté! n
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Município de Alvaiázere 
aderiu ao projeto 
“Programação Cultural 
em Rede”

O projeto “Programação Cultural em Rede”, pro-
movido pela Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria (CIMRL), tem em vista o financiamento de um 
conjunto de iniciativas culturais a programar em rede 
com o conjunto dos dez Municípios que a constituem: 
Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Fi-
gueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão 
Grande, Pombal e Porto de Mós.

Na base da candidatura está a intenção do Conselho 
Intermunicipal de promover um conjunto de atividades 
culturais que propiciem o intercâmbio entre as associa-
ções de cultura do território da CIMRL.

O Município de Alvaiázere, na qualidade de par-
ceiro, propôs à entidade líder do protejo, a CIMRL, a 
realização de 27 iniciativas, no período compreendido 
entre 2017 e 2019, repartidas pelas Associações Alva 
Canto – Associação de Cultura, Rancho Folclórico da 
Associação da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria, 
Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos, Sociedade 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília e Tuna e 
Cantares da Misericórdia de Alvaiázere. 

As iniciativas culturais sinalizadas foram enqua-
dradas no calendário de atividades que o Município de 
Alvaiázere habitualmente leva a cabo.

Este projeto vem assim ao encontro da ideologia 
municipal de incentivar e expandir as atividades cultu-
rais que são realizadas no Município de Alvaiázere. n

CIMRL

Assinou protocolo para a 
promoção da Segurança 
Rodoviária

No passado dia 21 de dezembro, pelas 16h30, foi 
assinado um protocolo para a promoção da Segurança 
Rodoviária na Região de Leiria, entre a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) e a Autori-
dade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), numa 
cerimónia que contou com a presença do Secretário de 
Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

O protocolo visa promover a cooperação entre a 
ANSR, a CIMRL e os dez Municípios associados, em 
matérias relacionadas com a prevenção e a segurança 
rodoviária, concorrendo para o objetivo de “promover 
a segurança rodoviária e diminuir a sinistralidade” do 
programa do XXI Governo Constitucional.

No âmbito deste protocolo e com o apoio da ANSR, 
será elaborado o Plano Intermunicipal de Segurança 
Rodoviária da Região de Leiria e, os Municípios são 
incentivados a elaborar e aprovar os respetivos Planos 
Municipais de Segurança Rodoviária, instrumentos 
fundamentais da promoção da segurança Rodoviária 
nas áreas dos aglomerados urbanos.

Esta cooperação envolve a ANSR, a CIMRL e os Mu-
nicípios associados, nomeadamente Alvaiázere, Ansião, 
Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e 
Porto de Mós. n

I
ntegrado no plano de atividades, 
a Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa 

de Maçãs de Caminho promoveu e 
organizou no dia 18 de dezembro, 
domingo, mais um tradicional almo-
ço-convívio de Natal que, segundo 
Fernando Marques, presidente da 
direção da Associação, é dirigido 
essencialmente aos idosos da fre-
guesia e aos jovens que frequentam 
a catequese da paróquia de Maçãs 
de Caminho, mas que tem também 
por objetivo juntar todos os sócios e 
todos os amigos da Associação nesta 
época especial de confraternização. 

Foram cerca de 120 as pessoas 
que estiveram presentes e quiseram 
participaram com alegria e espírito 
natalício no almoço de Natal da 
Associação, marcando presença a 
presidente da mesa da Assembleia-

geral, Teodora Cardo, o pároco Ce-
lestino Ferreira Brás, o presidente da 
Assembleia de freguesia de Alvaiáze-
re, Carlos Simões, bem como alguns 
antigos presidentes da direção e 
outros dirigentes da Associação.

Antes de terminado o excelente e 
bem serviço almoço, protagonizados 
por voluntários, teve lugar a atuação da 
Tuna da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere que animou o evento com a 
sua música popular portuguesa. Já no 
fim do almoço, teve lugar o momento 
cultural-religioso da representação do 

“presépio ao vivo”, evento participante 
no concurso municipal afim.

Num ambiente de alegria e espíri-
to natalício, com a presença de dois 
presépios tradicionais, no sentido de 
manter viva a tradição, a animação 
prolongou-se pela tarde fora com 
muita conversa a ser posta em dia.

No final da tarde, como vem sendo 
habitual, realizou-se também a reunião 
da Assembleia-geral da Associação 
para discussão e aprovação do orça-
mento e plano de atividades e, neste 
ano, de eleição dos corpos sociais. n 

Em Maçãs de Caminho

Almoço de Natal da Associação
Carlos Simões

Presépios marcaram época Natalícia

N
o dia 18 de dezembro, Maçãs 
de Caminho viveu um dia re-
pleto de emoções e de alegrias 

pelo privilégio da população e visitan-
tes poderem admirar dois presépios 
tradicionais e ao vivo e um animado.

Na Igreja Paroquial de Maçãs 
de Caminho, o presépio tradicio-
nal, feito habilmente em socalcos, 
destacava as figuras principais do 
presépio de acordo com estes e 
convidava todos os paroquianos 
que entravam na Igreja a fazer-lhe 
uma visita, dado ocupar o nicho da 
capela da pia batismal. Na parte final 
da missa celebrada pelo Padre André 
Sequeira, foi integrada a recriação 
bíblica da Anunciação da Virgem 
pelo Anjo Gabriel a Maria, seguindo-

se a apresentação do nascimento 
do Menino Jesus, adorado por uma 
pequenita pastora, que em conjunto 
com os anjos cantaram hinos de lou-
vor. O Padre André adorou também o 
Menino e os paroquianos seguiram-
lhe o exemplo interagindo com este 
quadro belíssimo do presépio. Uma 
forma de evangelizar indo ao encon-
tro das pessoas e não deixando que 
a Igreja se feche em si mesma.

Na Associação de Maçãs de 
Caminho, depois do tradicional al-
moço de Natal, foi partilhado mais 
um presépio ao vivo, que encantou 
todos os presentes pela boa disposi-
ção do Menino Jesus e pelas alegres 
pastorinhas que agraciaram Este 
com singelas ofertas do campo. Um 
presépio marcado pela simplicidade, 
mas de grande significado. 

Ainda na Associação foram apre-
sentados um presépio animado e 
mais outro tradicional. O animado 
surpreendeu pela originalidade das 
peças apresentadas, onde não faltou 
o pastor com gestos repetitivos a tos-
quiar uma ovelha, uma mulher a tirar 
água da fonte e um ferreiro a laborar. 
Um presépio distinto, onde a paragem 
era demorada para admirar de forma 
mais minuciosa o cenário apresentado. 

De referir que os presépios apre-
sentados na Associação tiveram a 
prestimosa colaboração do Clube de 
História da Escola Básica e Secundá-
ria de Alvaiázere.

Um dia diferente, que marcou 
todos os que se deixaram envolver 
pela esperança renovada e alegria 
contaminadora transmitida pelos 
diversos presépios apresentados. n

Teodora Cardo
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Em Almoster
Junta iniciou trabalhos de 
demolição junto à Igreja

A Junta de Freguesia de Almoster iniciou trabalhos 
de demolição das estruturas anexas à Igreja Velha de 
Almoster, construídas pela CAFAL – Cooperativa de Avi-
cultores da Freguesia de Almoster, para deixar apenas 
as ruínas da Igreja, com o intuito de, logo que possível, 
apresentar uma candidatura a fundos comunitários do 
Portugal 2020 para estabilização e reconstrução das 
mesmas e arranjo urbanístico envolvente. Esta iniciativa 
confirma a valia da proposta apresentada em sede de 
Orçamento Participativo em 2015 por Bruno Nunes, 
apesar de não ter sido vencedora a nível Concelhio, e 
zela pela conservação deste histórico edifício. n

Requalificação das Fontes 
da Escusa e da Barroca 
do Cirurgião

Durante anos foi solicitado ao executivo da Junta 
pelos membros do Partido Socialista na Assembleia de 
Freguesia a realização de obras na fonte da Escusa para 
que a mesma fosse coberta e requalificada. 

Os trabalhos estão a avançar e prevê-se também 
proceder à requalificação na Fonte da Barroca do 
Cirurgião, bem como à reconstrução da fonte junto à 
Igreja de Almoster, demolida aquando das obras de 
requalificação do adro da igreja. n

Junta vai colaborar com o 
Município para implementar 
rede de transportes

Com vista à implementação de uma rede de transpor-
tes, a Junta de Freguesia está a colaborar com o Municí-
pio de Alvaiázere para indicar as paragens a efetuar. O 
projeto visa efetuar o percurso uma vez por semana logo 
pela manhã, com regresso à hora de almoço e deverão 
existir 47 paragens por todos os lugares da freguesia. n

Baile com o Grupo “Só Ritmo” 
animou população

Dia 10 de dezembro a música tocou até de ma-
drugada ao som dos “Só Ritmo”. Por uma questão de 
logística da utilização da “tenda gigante” da Câmara 
Municipal de Alvaiázere para a Feira de Produtos da 
Terra realizada dia 18, o baile organizado pelo Grupo 
Desportivo de Alvaiázere e previsto para Alvaiázere 
foi deslocado para Almoster e animou mais de uma 
centena de pessoas pela noite dentro. n

Paula Reis

Em Almoster

Festa em Candal

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Atividades do mês de dezembro

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

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

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

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

A encerrar o mês de novembro, no dia 27 a po-
pulação do lugar de Candal dinamizou mais 
uma festa em honra de Santo André, santo 

padroeiro do lugar.
Ao início da tarde, realizou-se a missa solene se-

guida de procissão. 
Durante todo o dia o arraial manteve-se animado 

e movimentado em torno da quermesse, jogo do loto 
e venda de bolos e frangos.

Para encerrar os festejos, assistiu-se à atuação do 
grupo de cavaquinhos “Cajados de Litém”. n

Dias 7 e 8 de dezembro, no lugar de Ponte Nova, 
realizou-se a festa em honra de Nossa Senhora 
da Conceição.

O arraial começou no dia 7 com a abertura do bar 
com venda de frangos e quermesse. 

Ao início da noite, a animação musical ficou a car-
go do teclista Nuno Santos, que abrilhantou o baile 
até de madrugada.

Dia 8, pelas 11h30, foi celebrada a missa solene 
presidida pelo Padre André Sequeira, à qual se seguiu 
a procissão.

A tarde foi animada pela venda de bolos e pela 
atuação do grupo das Concertinas dos Redondos. n

Festa em Ponte Nova

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

C
hegado o último mês de 2016, 
dezembro, trouxe consigo o 
Inverno e, apesar do muito frio 

que se fez sentir, os idosos da Asso-
ciação Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria não deixaram de participar nas 
atividades que lhes foram propostas.

Assim, no dia 3 marcaram pre-
sença na comemoração do Dia Inter-
nacional da Pessoa com Deficiência, 
promovida pela Associação Casa do 
Povo de Alvaiázere na Casa Municipal 
da Cultura,onde puderam assistir à 
assinatura de um acordo de parce-
ria entre a Entidade Promotora e a 
CERCI Penela e a uma peça de teatro 
encenada pelo Grupo de Teatro da 
mesma.

Este mês foi também carregado 
de muito simbolismo, pela quadra 
natalícia e, como não poderia deixar 
de ser, os utentes ajudaram nos en-
feites e na preparação da Festa de 
Natal da Associação, que decorreu 
no dia 17. Os dias que anteciparam 
a festa foram de muito trabalho e 
ensaios, mas também de muita de-
dicação, não só dos idosos mas das 
funcionárias da Instituição.

A festa de Natal iniciou-se com o 
almoço onde estiveram presentes os 
utentes das várias valências, funcio-
nárias (os), elementos da Direção e 
Corpos Sociais da Associação e con-
vidados,entre os quais a presidente 
da Câmara Municipal, Célia Marques. 
Decorrido o almoço e após os discur-
sos do presidente da Instituição, Ál-
varo Pinto Simões e da presidente da 
Câmara, a festa continuou com um 
programa especial que proporcionou 
muitas gargalhadas e boa-disposi-
ção. Este contou com a participação 
de alguns idosos, funcionárias(os) 
e elementos da Direção. Como já é 
tradição, teve lugar a entrega das 
prendas a todos os utentes e o baile 
com muita alegria, convívio, música 
e dança, graças ao Duo Musical RM.

A quadra natalícia é sinónimo de 
muita fé e os idosos participaram 
com muita devoção e emoção na 
missa celebrada pelo Pároco de Ma-
çãs de D. Maria na Instituição.

No dia 20, o Padre André Sequei-
ra confessou e deu a “Unção dos En-
fermos” aos utentes e estes puderam 
também beijar o Menino Jesus, no 
fim da Celebração Eucarística.

No dia 22, realizou-se na Biblio-
teca Municipal uma atividade para os 
seniores, que ouviram uma história 
alusiva ao Natal e foram convidados 
a elaborar uma estrela com a ajuda 
dos técnicos presentes.

Estando quase finalizado o Ano 
de 2016, a Associação Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria deseja a todos 
Boas Festas e um Feliz Ano 2017. n

Tânia Silva
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O grupo da Pastoral Familiar 
de Alvaiázere organizou, no 
passado dia 18 de dezembro, 

a Festa das Famílias que, durante 
este ano, comemoraram os seus 25 
e 50 anos de matrimónio.

A Celebração Eucarística, presidi-
da pelo pároco Padre André Sequeira, 
foi motivo de louvor e ação de graças 
por tudo o que de bom e de belo 
Deus realiza na vida de cada família.

O grupo convidou os presentes 
à reflexão, salientando a importân-
cia da família na sociedade e motivan-
do cada casal para a certeza de que 
o caminho percorrido em conjunto 
como casal, é possível, é belo, fe-
cundo e fundamental para o bem 
da família, da Igreja e da sociedade.

Em ambiente festivo, os Casais 
Jubilados foram calorosamente aco-
lhidos pelo pároco e comunidade em 
geral e renovaram os seus compro-
missos matrimoniais na presença de 
familiares e amigos.

A celebração contou com a parti-
cipação do grupo coral “Alva Canto”, 

que deste modo contribuiu para que 
este cerimonial se tornasse ainda 
mais especial.

A todos os casais presentes e 
seus familiares muitas felicidades.

Que o Senhor a todos continue 
a iluminar e proteger ao longo das 
suas vidas. n 

Atualidade
Paróquia de Alvaiázere

Grupo Pastoral organizou Festa das Famílias

Apresentação da Equipa de 
Casais da Pastoral Familiar

Todos somos chamados a algo diferente e me-
lhor. No entanto, o que importa é a resposta a esse 
chamamento. Como famílias, somos chamados a 
identificar a nossa vida com Jesus, e este é o lema da 
Equipa de Casais da Pastoral Familiar, que recentemen-
te nasceu na Paróquia de Alvaiázere. 

Esta equipa é constituída por quatro casais, que 
mensalmente reúnem para refletir acerca da importân-
cia da família na sociedade.

No passado dia 20 de novembro, estiveram presen-
tes na Peregrinação Jubilar da Famílias, que decorreu 
em Coimbra, integrada no encerramento do Ano Jubilar 
da Misericórdia (acontecimento eclesial que marcou o 
ano litúrgico em todo o mundo). 

Esta peregrinação veio consciencializar da impor-
tância da misericórdia no mundo, convidando a viver a 
virtude do perdão, do acolhimento e do amor dedicado 
gratuitamente ao outro, no âmbito familiar.

A equipa foi apresentada à comunidade paroquial na 
Eucaristia de 26 de novembro, onde assumiram publi-
camente o compromisso e receberam com grande entu-
siasmo a bênção do seu pároco, Padre André Sequeira. n

Fátima Ribeiro

As crianças do quarto ano de Catequese da Pa-
róquia de Alvaiázere tiveram no domingo, dia 11 de 
dezembro, a sua Festa da Palavra. Desde que entraram 
na Catequese começaram a conhecer Jesus. Agora, 
querem ficar definitivamente com Ele, porque sentem 
que Jesus lhes fala de muitos modos, principalmente 
através da Bíblia, que solenemente lhes foi entregue. 

O Padre André Sequeira, na sua homilia, destacou a 
importância da leitura da Palavra de Deus na vida dos 
cristãos e pediu que dessem um lugar de destaque à 
Bíblia nas suas casas. Aos pais, agradeceu a sua cola-
boração e pediu que ajudassem os seus filhos a uma 
pequena leitura diária. 

Em grande alegria foi-lhes entregue no final, pelo 
padre e catequistas, um diploma alusivo à Festa. n

Zé Carlos

Paróquia de Alvaiázere
Celebrou a Festa da Palavra

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

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

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

Advogada

Clube de História

Presépios

No dia 14 de dezembro, duran-
te toda a tarde, os alunos do 
Clube de História elaboraram 

com cuidado e dedicação o presépio 
tradicional, no telheiro da portaria da 
escola, que foi apresentado a toda a 
comunidade no dia 16 de dezembro. 
Um presépio em que a base repre-
sentava a natureza, onde não faltou 
o olival, o pinhal, muros de pedra, um 
lago e vegetação diversa, salpicada 
pelas tradicionais figuras de barro. 

No dia 22 de dezembro foi apre-
sentado para os pais e toda a comu-
nidade escolar o presépio ao vivo, no 
bar dos alunos da escola.

 Os alunos trajaram à época 
representada e foram elaborados 
pequenos textos que foram teatra-
lizados pelas pastoras e pelos Reis 
Magos. Pelos anjos foram declama-
das algumas poesias intercetadas 

pelo som dos sinos. No final todos 
cantaram “Aleluia” agradecendo a 
vinda do Menino Deus.  

Uma atividade que pretendeu 
sensibilizar os alunos para a con-
servação do património religioso, 
cultural e etnográfico e contribuir 
para a sua formação integral e para 
uma maior socialização pelo trabalho 
desenvolvido em equipa, permitindo 
a interação entre os alunos de forma 
lúdica e pedagógica.      

Além da mensagem transmitida 
de amor, carinho, humildade e paz, 

fica a vivência, profunda, destes 
dias, marcada por uma experiência 
que irá permanecer na memória dos 
jovens que a vivenciaram com sim-
plicidade e repartição de sorrisos, 
ternura e bom humor.  

O Clube de História agradece a 
todos os pais que colaboraram com 
diversos materiais para a construção 
dos presépios apresentados e dese-
ja, a toda a comunidade, que a paz 
e a harmonia desta Época Festiva 
estejam presentes em todos os dias 
do Ano Novo 2017. n

A Associação de Cultura “Alva 
Canto” organizou no dia 3 
de dezembro uma Noite de 

Fados com o objetivo simultâneo de 
promover e trazer a Alvaiázere outra 
variedade de canto e a angariação de 
alguns “contributos” para a sustenta-
ção da ação essência da Associação, 
o Coro Polifónico.

Em tempos de “crises”, e comemo-
rados este ano os 20 anos de existên-
cia da Alva Canto, a sustentabilidade 
deste e de outros associativismos, 
para além das dedicações voluntárias e 
pró-bono, vai remetendo para estas ne-
cessidades extras de financiamentos.

O evento teve lugar na Quinta Ar-
tur Pedrosa, em Alvaiázere, e juntou 
cerca de uma centena de espectado-
res, sendo os mesmos bem recebidos 
e onde puderam degustar um cardá-
pio diversificado, farto e de qualidade, 
das iguarias tradicionais e locais.

Em ambiente de salutar espírito de 
confraternização, o presidente da di-
reção, Manuel Lourenço, dirigiu umas 
breves palavras a todos os presentes, 
amigos e conhecedores do trabalho 
desenvolvido, agradecendo a presença 
de todos e relembrando todos os que 
têm contribuído para que o Alva Canto 
continue de “pedra e cal”.

E porque de Noite de Fados se 
tratava, a animação principal esteve 

a cargo dos fadistas Luís Filipe For-
tunato, Ana Dória e António Leiria, 
com acompanhamento instrumental 
de Diogo Ferreira à guitarra e de 
Paulo Marques à viola, artistas de 
qualidade com origem na vizinha 
cidade de Tomar.

Igualmente, em agradável surpe-
sa, o espetáculo teve ainda a parti-
cipação e excelente respresentação 
dos artistas conterrâneos alvaiaze-
renses: o consagrado António Gon-
çalves, de Casais do Vento – Pelmá, e 
a estreante e “anfitriã” Lara Pedrosa, 
de 13 anos de idade, demosnstrando 
a veia de fadista, ao cantar com a 
emoção e sentimentos de que o fado 
vive e que desperta no ouvinte. n

Alva Canto

Noite de Fados na “Quinta Artur Pedrosa”
Carlos Simões

Teodora Cardo
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Alunos prepararam 
Jantar de Natal 
da Confraria do 
Chícharo

No dia 7 de dezembro, os alunos 
do primeiro ano do Curso Profissional 
de Técnico de Cozinha/Pastelaria, a 
funcionar no polo de Alvaiázere da 
Escola Tecnológica e Profissional de 
Sicó, participaram na preparação e 
confeção de um Jantar de Natal que 
foi servido à Confraria do Chícharo. 
O serviço de sala foi assumido, mais 
uma vez, pela turma de primeiro ano 
do Curso Profissional de Técnico de 
Restaurante/Bar. 

Os alunos, para além de terem 
confecionado diversas iguarias su-
bordinadas à temática em causa, 
mobilizando para o efeito, os conhe-
cimentos apreendidos nas disciplinas 
da componente de formação técnica 
(cozinha/pastelaria), apostaram tam-
bém na decoração do espaço.

A comunidade escolar está de 
parabéns pelo trabalho desenvolvido, 
fazendo prova efetiva da qualidade 
da formação ministrada na escola; 
apenas dois meses e meio depois 
de iniciarem o seu percurso escolar 
nesta área de formação, os alunos 
dos primeiros anos desenvolveram 
um trabalho de grande qualidade 
que permite antecipar o sucesso pelo 
qual se caracterizará o seu percurso 
profissional. n

ETP Sicó - Alvaiázere

Festa de Natal dos alunos da 
Universidade Sénior

Atualidade

NA  E.T.P.  SICÓ

Comemoração do 
Dia Internacional 
dos Direitos 
Humanos

Considerando o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos e a preocu-
pação social da comunidade escolar 
com vista à promoção de iguais 
direitos e oportunidades a todos 
os cidadãos, os alunos da Escola 
Tecnológica e Profissional de Sicó, 
polo de Alvaiázere, assinalaram a 
comemoração do Dia Internacional 
dos Direitos Humanos com doação de 
bens à APCC (Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra) e à LASA (Loja 
de Apoio Social de Alvaiázere). 

A iniciativa pretendeu, sobretudo, 
sensibilizar os jovens para a impor-
tância da solidariedade e da partilha, 
com o objetivo de construir um mun-
do melhor, onde a diferença não te-
nha de se traduzir em desigualdade.

A comunidade educativa da Escola 
Tecnológica e Profissional de Sicó, 
polo de Alvaiázere, deseja a todos um 
Santo e feliz Natal! n

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Festa de encerramento do 
primeiro período

Nas instalações da Escola Tecno-
lógica e Profissional de Sicó (ETP 
Sicó), realizou-se, no dia 12 de 

dezembro de 2016, a Festa de Natal 
dos alunos da Universidade Sénior de 
Alvaiázere. A festa decorreu em alegre 
convívio, na presença dos professores, 
da vice-presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Sílvia Lopes, dos alunos, 
familiares e amigos convidados. 

No decorrer do jantar, foram lidos 
alguns poemas alusivos à quadra e ou-
tros; foi também feita a tradicional tro-

ca de prendas, sendo o final abrilhan-
tado pelo ex-aluno António Gonçalves 
e pela convidada especial Lara Pedrosa, 
que encantaram todos os presentes 
com uma sessão de fados. 

A Universidade Sénior deixa o seu 
agradecimento a todos os que, nesta 
quadra festiva, colaboraram para esta 
noite diferente, em particular aos alu-
nos do Curso de Restaurante, Mesa e 
Bar da ETP Sicó. n

Os alunos da Universidade Sénior 
de Alvaiázere

No dia 16 de dezembro as crian-
ças do pré-escolar, os alunos do 
primeiro Ciclo do Ensino Básico 

(CEB) do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, bem como as crianças das 
creches de Santa Cecília e ACREDEM 
assistiram a um espetáculo intitulado 
“Magia do Natal”, que decorreu no ci-
neteatro de Alvaiázere. 

Todas as crianças vivenciaram mo-
mentos de alegria e boa disposição, 
graças ao excelente desempenho dos 
artistas, que as transportaram ao univer-
so da magia, envolvendo-as no espírito 
natalício. 

Devido às condições climatéricas, a 
Câmara Municipal de Alvaiázere disponi-
bilizou o transporte para os alunos/crian-
ças da Escola Básica (EB) de Alvaiázere.

Após o espetáculo decorreu um 
lanche partilhado, no qual crianças/alu-
nos, pais/encarregados de educação, 
docentes e assistentes operacionais 
da Escola Básica de Alvaiázere tiveram 
a oportunidade de conviver. Para as-
sinalar esta época festiva, as crianças 
do pré-escolar e os alunos do primeiro 
CEB receberam presentes de Natal ofe-
recidos pelas Juntas de Freguesia do 
Concelho.

Na EB de Alvaiázere, todos puderam 
contemplar a árvore de Natal, o presé-
pio tradicional e o presépio ao vivo.

A todos os que possibilitaram/
colaboraram na realização desta festa 
de Natal fica um agradecimento. Bem 
hajam. n

As profs. Isabel Maia e Leonor Vieira

Lanche de Natal 
O fim de ano aproxima-se com muitas 

festividades que também permeiam o 
universo escolar. O Natal é o tempo das 
escolas se tornarem ainda mais alegres e 
bonitas. Nos pátios e salas, cartazes, mu-
rais e árvores cheias de luz e cor expres-
sam alegria. É uma comemoração que traz 
sentimentos de paz, amor, fraternidade e 
esperança, que devem ser vividos pelos 
alunos, professores e direção. 

Por tudo isto, no dia 14 de dezem-
bro, no refeitório da escola, os alunos 
e as professoras da Educação Especial, 
carinhosamente, convidaram professo-
res, assistentes operacionais e adminis-
trativas a estar presentes num pequeno 
lanche no qual brilhou a alegria. n

As professoras da EE

Almoço de Natal
No dia 21 de dezembro, no refeitório 

da escola sede, realizou-se o almoço de 
Natal do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, cujo desenrolar se traduziu 
num verdadeiro convívio entre pessoal 
docente e não docente. Uma confrater-
nização que fez justiça ao significado 
da palavra Natal pelo espírito com que 
todos participaram e se envolveram.

Um reconhecimento a todos os que co-
laboraram e ajudaram a provar que a esco-
la é um espaço de muitas aprendizagens. n

A Direção

Reconhecimento 
do mérito do 
aluno Fábio David

A Católica Lisbon School of Business 
and Economics reconheceu o mérito do 
aluno Fábio Manuel Pachon David, que 
concluiu o Ensino Secundário no Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiázere, no ano 
letivo 2015-2016.

A Direção do Agrupamento de Escolas 
congratula-se por este reconhecimento e 
felicita o aluno, desejando-lhe a conquis-
ta de novas etapas com muito sucesso! n

   A Direção

Agrupamento de Escolas 

Promoveu ação 
de sensibilização

No dia 14 de dezembro, com dina-
mização a cargo da Enerdura – Agência 
Regional de Energia da Alta Estremadura, 
na Biblioteca Escolar, os alunos do quinto 
e sexto ano participaram numa sessão de 
reflexão/sensibilização na qual, através 
da interação verbal e do visionamento de 
vídeos, tomaram consciência dos diferen-
tes consumos energéticos da Escola, bem 
como dos pequenos gestos do quotidiano 
que contribuem decisivamente para a re-
dução dos consumos na Escola e em casa.

Na parte da tarde, as sessões foram 
dedicadas ao 4º ano do 1º ciclo do Ensino 
Básico. Para além da sessão teórica, reali-
zaram-se jogos didáticos, com os quais os 
alunos aprenderam e se divertiram.

Esta iniciativa que, pela relação do tema 
com a vida de cada um, suscitou elevado 
interesse e participação dos alunos, foi 
sugerida pelo Município de Alvaiázere. n

O prof. Henrique Lopes
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N
este final de período letivo, os alu-
nos do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere comemoraram mais um 

Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
este ano associado ao Dia para a Igualda-
de de Género do Município de Alvaiázere.

Assim, no dia 10 de dezembro, aniver-
sário da data da proclamação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, os nossos 
alunos foram convidados, pela Câmara 
Municipal, a participar nas atividades de 
comemoração promovidas pelo município: 
visionamento do filme “Billy Elliot”, seguido 
de debate. Os alunos do ensino básico e 
secundário abordaram ainda esta temática, 
durante a última semana, através da análise 
de artigos da DUDH, de símbolos, de ima-
gens, de filmes e testemunhos.

No dia 15, na Biblioteca Escolar, os 
alunos do ensino secundário participaram 

numa palestra-debate sobre “A Igualdade 
de Género” com a Presidente da Câmara 
Municipal que apresentou o seu testemu-
nho. É que, ainda é comum na sociedade, 
nomeadamente na portuguesa, os cargos 
de chefia, quer nas empresas, quer nos 
partidos políticos serem predominante-

mente ocupados por homens, apesar de as 
mulheres estarem igualmente habilitadas.  

Não obstante o progresso, a desigual-
dade permanece. Alertar para a discrimi-
nação e promover a igualdade é o nosso 
objetivo! n

Os grupos de Filosofia e EMRC

Atualidade

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

Biblioteca Escolar

Comemoração do Dia Internacional dos Direitos 
Humanos e da Igualdade de Género

Natal, tempo de encontros

D
urante o mês de dezembro, a Bi-
blioteca Escolar do Agrupamento 
viveu o espírito de Natal através 

de diversas iniciativas onde as histórias 
e a poesia estiveram sempre presentes.

Neste contexto, as turmas do 5ºB e 
6ºA realizaram uma sessão de leitura em 
voz alta, partilhando lendas e poemas que 
cativaram a atenção de todos, estimula-
ram ainda mais a curiosidade e levaram a 
novas leituras sobre o tema. “Os sapatos 
do Pai Natal, de José Fanha, foi a história 
escolhida pela mãe de um dos alunos do 
6ºA (que gentilmente acedeu ao convite) 
para ler à turma na BE e recordar o “Pai 

Natal” que, em casa de cada um, batia 
à porta em vez de descer pela chaminé 
quando eram bem pequeninos. Por isso 
é que, quando a equipa da BE, resolveu 
contar esta mesma história às crianças 
das salas do pré-escolar, a magia e o 
encantamento desta época manifestou-
se nos olhos brilhantes dos meninos e 
meninas presentes na sala do conto que 
sonhavam com esta figura tão esperada.

Um dos momentos mais bonitos deste 
“tempo de encontros” foi a visita da turma 
6ºA aos alunos que frequentam a Univer-
sidade Sénior. Houve troca de leituras e 
de experiências que marcaram as diversas 

gerações e, mais do que as palavras, foram 
momentos de ternura e cumplicidade ao 
reter no coração dos presentes dois versos 
de um poema de Manuel Sérgio: “Quando 
o Homem quiser/ Será Natal.”

Antes de acabarem as aulas, nas dife-
rentes bibliotecas, os alunos elaboraram 
ainda e ilustraram postais de Natal com 
mensagens de Boas Festas para oferece-
ram às famílias. No 2º ciclo, a atividade foi 
realizada em articulação com a disciplina 
de Inglês pelo que os votos foram dese-
jados em língua inglesa: We wish you a 
Merry Christmas and a Happy New Year! n

A equipa da Biblioteca Escolar

A 
nova edição do projeto Bebeteca 
teve início no passado dia 26 de 
novembro na Biblioteca Municipal, 

que acolheu pais e bebés com vontade 
de explorar o gosto pelos livros e pela 
atividade da leitura.

A Bebeteca vai funcionar ao terceiro 
sábado de cada mês, a partir das 10h00, 
tendo como público-alvo bebés com idades 
compreendidas entre os 12 e os 36 meses, 
em sessões que serão gratuitas mas para 
as quais é obrigatória fazer uma inscrição 
prévia nos serviços da Biblioteca Municipal.

Em funcionamento desde 2007 em re-
gime de voluntariado e sob a coordenação 
técnica da educadora Andreia Pinheiro, o 
projeto Bebeteca consiste na realização 
de vários ateliers com o objetivo de pro-
porcionar momentos de partilha de apren-
dizagens e experiências, mas também de 

sugerir aos pais estratégias de desenvolvi-
mento motor, cognitivo e emocional para 
que possam motivar as suas crianças para 
a linguagem oral e escrita.

A Bebeteca, que conta até ao momen-

to com 16 crianças inscritas, vai funcionar 
até ao mês de junho do próximo ano, 
estando os serviços da Biblioteca certos 
de que será um espaço de aprendizagem 
ativa para bebés e crianças. n

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Projeto Bebeteca está de regresso

JP- Distrital de Leiria

Assinou protocolo 
pré-eleitoral com 
o CDS-PP

No passado dia 19 de dezembro, 
foi celebrado entre as Distritais de 
Leiria da Juventude Popular e do CDS, 
nas pessoas dos seus representan-
tes, um protocolo pré-eleitoral que 
visa articular uma estratégia para que 
a participação dos jovens centristas 
nas eleições autárquicas que se apro-
ximam seja efetiva. 

O protocolo foi formalizado pelo 
presidente da Comissão Política Dis-
trital da Juventude Popular de Leiria, 
Diogo Carvalho, pelo seu vice-pre-
sidente, Guilherme Monteiro, pelo 
presidente da CPD do CDS de Leiria, 
Manuel Issac e pelo seu secretário-
geral, Rui Gonçalves.

Este protocolo prevê um con-
junto de compromissos de parte a 
parte que se conjetura que sejam 
benéficos e que tragam garantias de 
bons resultados nas autárquicas do 
próximo ano. 

Entre outras coisas, a Juventude 
Popular compromete-se a participar 
ativamente na Campanha Eleitoral, 
fazendo representar-se sempre com 
o número máximo de militantes pos-
sível, enquanto que, por outro lado, o 
CDS propõe-se a envolver a Juventude 
Popular na elaboração da Estratégia 
da Campanha Eleitoral.

Inovador a nível nacional, este pro-
tocolo bilateral JP-CDS vem demons-
trar mais uma vez o excelente trabalho 
que tem vindo a ser realizados pela 
Juventude Popular de Leiria em 
parceria com o CDS local. 

Depois de assinado entre os re-
presentantes das distritais, é agora a 
vez dos representantes do partido e 
da juventude a nível concelhio outor-
garem o protocolo que ainda vai dar 
que falar. n

Juventude Popular –
Distrital de Leiria
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Montemor-o-Velho

Adolescentes 
encontradas 
mortas junto a 
linha de comboio

No passado dia 9 de dezembro, 
duas adolescentes, de 13 e 14 anos, 
foram encontradas sem vida próxi-
mo do apeadeiro de Vila Nova de 
Anços, no concelho de Soure, numa 
vala paralela à Linha do Norte, no 
corredor ferroviário, em Montemor-
-o-Velho. 

As adolescentes estavam a ser 
procuradas pela Polícia Judiciária 
desde quarta-feira, dia 7 de dezem-
bro, quando os pais estranharam 
não terem regressado do passeio a 
Coimbra que tinham ido fazer nessa 
tarde. 

Suspeita-se que ambas foram 
colhidas por um comboio, não ha-
vendo indícios de intervenção de 
terceiros. n

Pombal

Mulher morreu 
vítima de 
atropelamento

Uma mulher com cerca de 80 anos 
morreu no Itinerário Complementar 
2 (IC2), na zona de Pombal, ao ser 
atropelada por uma viatura ligeira, no 
passado dia 17 de dezembro. 

O acidente ocorreu pelas 20H40 
em Ranha, freguesia de Vermoil, con-
celho de Pombal.

Para o local foram mobilizados 
meios da Corporação de Bombeiros 
de Pombal, da Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR) e uma viatura do Insti-
tuto Nacional de Emergência Médica 
(INEM), no total de dez operacionais 
e cinco veículos. n

Ourém

Homem cometeu 
suicídio num poço

No passado dia 21 de dezembro, 
pelas 17h00, um homem com 62 anos 
de idade cometeu suicídio ao atirar-se 
para dentro de um poço, na localida-
de de Peras Ruivas, no concelho de 
Ourém. 

A Guarda Nacional Republicana 
(GNR) esteve no local, no sentido de 
obter esclarecimentos para o que 
aconteceu precisamente, confirman-
do-se a tese de suicídio. n

BREVES
Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

Teve lugar no passado dia 27 
de novembro pelas 14h30, no 
auditório da Junta de Freguesia 

de Maçãs de D. Maria a cerimónia de 
encerramento das comemorações 
dos 500 anos do Foral Manuelino da 
freguesia. 

Esta sessão, para quem não teve 
oportunidade de assistir aos eventos 
e palestras que decorreram entre 2014 
e 2015, teve como objetivo obter um 
relato final dos acontecimentos e da 
história local.

O ponto alto da tarde foi o lança-
mento do livro das comemorações in-
titulado “500 anos do Foral Manuelino 
de Maçãs de Dona Maria”, tendo sido 
apresentado por Carlos Craveiro. De 
seguida, houve conversas em torno da 

história pouco conhecida da terra e o 
desvendar de projetos futuros.

Os intervenientes desta palestra 
foram Mário Rodrigues, Manuel Au-
gusto Dias, Miguel Portela, Élio Mar-
ques, Henrique Dias, Arlindo Sousa, 
presidente da Junta de Freguesia de 

Maçãs de D. Maria e Célia Marques, 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere.

Para encerrar o dia, a Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria pre-
senteou toda a população com um 
magusto à moda antiga. n

Em Maçãs de D. Maria

Vila encerrou comemorações dos 
500 anos do Foral Manuelino

NATAL TODOS OS DIAS, MAS… 

Se avaliássemos este mundo pelas 
mensagens natalícias, até pareceria 
que o céu era aqui entre os homens. 
Se todas deixassem rasto luminoso 
no espaço sideral, “mamma mia, che 
iluminazione”!

Também eu recebi muitas mensa-
gens, todas amigas, todas em bem, 
que os “fabricantes” da fome, da guerra 
e de outros crimes, nem sabem que 
eu existo. Gostei de todas, mas mais 
daquela que me dizia assim: «Feliz 
Natal com saúde e paz, que, o resto, 
a gente faz».

Para a todas corresponder, eu pen-
sei uma resposta comum e saiu-me 
assim: «Para os bons Amigos um Novo 
Ano com muito Natal para os 365 

dias e respetivas noites». Foi a forma 
sentida que encontrei para corroborar 
na “cruzada” contra o Natal num único 
dia e a favor de um verdadeiro Natal 
todos os dias. Quero mesmo colaborar 
nessa cruzada, porque sei, e não devo 
esquecer, que todos os dias há gente 
com fome e frio, perseguida e abando-
nada, sem abrigo nem carinho, a sofrer 
numa cama de hospital com uns restos 
de esperança, gente a fugir das guerras 

fratricidas e do crime cego, crianças 
tristes sem lar nem família. Sei tudo 
isto e muito mais, não me podendo 
satisfazer com um Natal apenas para os 
meus e só por uma noite e um dia. Já 
lá vão muitos anos, ensinei à juventude 
que fui encontrando nos meus cami-
nhos uma canção que gritava assim: 
«Vemos, ouvimos e lemos,… não po-
demos ignorar!». Mais tarde, por altura 
de um outro Natal, auscultei as cordas 
da minha sensibilidade acusadora e 
saíram-me estes versos: 

NATAL EM FIM DE MÊS

Vai ser Natal outra vez,
mas só no fim do mês,
uma noite por um dia…
Gloria in excelsis Deo!

Natal, sempre vem 
e sempre vai
no profético Dezembro
da passagem, e eu me lembro
do meu tempo distante:
um presépio e um menino,
a corrida ao sapatinho
num sonho de criança,
uma bolacha-maria
era tudo o que havia
ao princípio e no fim,
que, Natal, é ser mãe
dando tudo o que tem.

Procuro agora o Natal, …
Quero encontrar o Menino,
ao colo de cada Mãe,
o Natal em promessa de calvário,
em certeza de rosto - sudário
- o livro de leitura
para o mundo melhor,
um mundo consoado.

Natal, faz-se no dia-a-dia,
se o presépio tiver as crianças
e um colo humano como o de Maria!

Natal todos os dias, mas… atenção 

aos aproveitamentos desta tão humana 
mensagem. Na noite deste Natal, não 
me foi necessário ir a casa do vizinho 
para assistir ao espetáculo impressio-
nante da troca de prendas. Elas eram 
dos avós para os avós e de uns para os 
outros, do avô para a avó e vice-versa, 
das filhas e genros para os genros e 
filhas, dos padrinhos para os afilhados, 
dos amigos mais chegados a dizerem 
“presente”, nada de Pai Natal, mas, no 
centro da festa, era a felicidade das 
crianças, sofregamente a desembru-
lharem as prendas, tantas que quase 
nem tinham tempo para “saborear” 
uma e beijá-la, logo a desventrar os 
embrulhos das outras surpresas que 
se seguiam.

Como desde novo fui atingido pela 
bênção de sempre ficar a pensar o que 
por perto de mim acontecia, juntei 
àquele cenário do desempenho da Ti-ti 
“Pai Natal” mentiroso mas feliz as ima-
gens recolhidas no Shopping Coimbra e 

… pus-me a interrogar o meu silêncio: 
«Será que só se pede o Natal para todos 
os dia porque, assim, o consumismo 
sustentaria um comércio mais farto?» 
Natal todo o ano, é para que dêmos a 
quem está carenciado, dando-nos no 
que damos. A mesma gente a dar de 
si a quem precisa? Se sim, Feliz Natal 
para todos e para os 365 dias do ano!

Hoje, salpiquei-me de “Frei Tomás”, 
que, a minha partilha, só a do facebook.

Para todos os leitores deste meu sal-
pico natalício, deixo a melhor mensa-
gem que ouvi: «Feliz Natal com saúde 
e paz, que, o resto, a gente faz». n 
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A 
Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere (ACPA) assinalou, no 
passado dia 3 de dezembro, o Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, 
no âmbito dos seus objetivos, nomeada-
mente a promoção da integração social e 
profissional da pessoa com deficiência.

As comemorações centraram-se na 
realização de uma peça de teatro, dinami-
zada pelo Grupo de Teatro Obras Feitas 
da CERCI Penela, com a peça “Romeu e 
Julieta – A tragédia que virou comédia.”

A presidente da Direção da ACPA, 
Sandra Simões deu início às comemora-
ções agradecendo ao público presente, 
realizando uma breve explicação da his-
tória associada à celebração deste dia. 
Aproveitando a data e a ocasião, informou 
que se encontra em fase de construção a 
obra “Lar Residencial e CAO – Centro de 
Atividades Ocupacionais na área da Defi-
ciência de Alvaiázere”, que será preponde-
rante para as pessoas com necessidades 
especiais, residentes no concelho, e para 
as suas famílias. 

A celebração contou com a colabora-

ção da CERCI Penela, aproveitando-se o 
momento para a assinatura de um acordo 
de parceria entre as duas entidades, em 
virtude de esta ser uma Instituição de 
referência na área da deficiência, tendo 
as duas instituições objetivos comuns.

A CERCI Penela, na pessoa de Joaquim 
Campeão, agradeceu o convite e mostrou-
se totalmente disponível para colaborar 
com a experiência adquirida ao longo dos 
anos, nesta nova fase da Associação da 
Casa do Povo de Alvaiázere.

Em seguida, o Grupo de Teatro – 

Obras Feitas, dinamizado pelos clientes 
da CERCI Penela, apresentou a peça de 
Teatro Romeu e Julieta – adaptação livre 
da peça de William Shakespeare, provo-
cando várias risadas no público, com a 
sua boa disposição e com desempenhos 
brilhantes.

A Associação da Casa do Povo de Al-
vaiázere deixa o seu agradecimento pela 
presença de todos, em particular da CERCI 
Penela, com o seu grupo de teatro, sem os 
quais não teria sido possível a realização 
deste evento. n

Atualidade
Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

Celebrou Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência com peça de teatro

CLDS 3G

Dinamizou oficinas 
subordinadas à 
temática do Natal

O CLDS 3G da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere realizou duas 
oficinas com uma temática em co-
mum: o Natal. 

Desta forma, no passado dia 24 
de novembro decorreu mais uma 
edição do projeto “Oficinas da/para a 
Família”, intitulada Cozinha – receitas 
económicas para a Ceia de Natal. 

A sessão teve lugar no polo de 
Alvaiázere da ETP Sicó e contou com 
a participação de 13 pessoas, que 
tiveram a oportunidade de aprender 
a confecionar várias receitas típicas 
da Ceia de Natal.

O menu foi composto por que-
ques de grão com espinafres para 
entrada, os pratos principais foram 
bacalhau espiritual, polvo assado no 
forno com batata-doce e abóbora e 
ainda carne com migas de brócolos. 

Para finalizar, a sobremesa foi 
aletria e rabanadas no forno, tendo 
a sessão sido dada como concluída 
após a degustação dos pratos con-
fecionados.

Já no dia 20 de dezembro, a ses-
são foi relacionada com bolos e bis-
coitos de natal, tendo sido realizada 
também na cozinha do polo de Al-
vaiázere da ETP Sicó, onde estiveram 
presentes nove jovens. 

Ao longo da formação, os parti-
cipantes aprenderam as técnicas de 
confeção de cupcakes, bolachinhas 
de chocolate e biscoitos de gengibre 
e técnicas de decoração com chantili, 
glacé e pasta de açúcar.

A atividade revelou-se como uma 
mais-valia para a formação dos jo-
vens participantes, que puderam ocu-
par uma tarde das suas férias num 
ambiente descontraído, realizando 
tarefas diferentes do habitual. 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 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.

O 
CLDS 3G da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere realizou, no 
decorrer dos meses de outubro e 

novembro, no âmbito das ações de Com-
bate ao isolamento e à solidão, ações de 
sensibilização, em parceria com a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), intituladas 
“GNR Amiga do Idoso”, com o objetivo 
de aproximar as forças de segurança da 

população e promover a segurança dos 
idosos, evitando burlas e roubos. 

As ações decorreram nas freguesias 
de Maçãs de D. Maria, Pelmá, Almoster e 
Pussos S. Pedro, tendo como público-alvo 
principal a população com mais de 64 
anos, em especial os que vivem sozinhos 
e isolados. 

A GNR procurou sensibilizar a popu-

lação para os riscos de burlas e roubo a 
que estão sujeitos, identificando compor-
tamentos de risco e formas de atuação, 
deixando os contactos e a sua disponibi-
lidade para intervir. 

No total, esta atividade contou com a 
presença de 70 participantes, distribuídos 
pelas diversas localidades, incluindo alguns 
utentes dos Centros de Dia do Concelho. n

O 
CLDS 3G da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere realizou a 
segunda ação da atividade: “Infor-

mática? Também Quero…”.
Esta ação teve início no passado 

dia 6 de outubro e terminou a 30 de 
novembro, realizada no Espaço Inter-
net do Museu Municipal de Alvaiázere 
e contou com a participação de cinco 
formandos. 

Esta atividade destinou-se a pessoas 
com mais de 65 anos e teve como prin-

cipal objetivo promover a aquisição de 
conhecimentos básicos ao nível da infor-
mática nos seniores.

Ao longo da formação, os participan-
tes aprofundaram os seus conhecimentos 
no contacto com o computador, nomea-
damente em relação ao programa Word, 
ficando a conhecer mais funções deste, 
como a realização de capas para docu-
mentos, tabelas, caixas de texto e ainda 
como acrescentar o índice automático 
num documento. 

Tiveram ainda a oportunidade de 
trabalhar com o programa Power Point e 
algumas das suas funcionalidades, como 
por exemplo, escrever textos, colocar 
imagens e acrescentar animações às suas 
apresentações.

No próximo ano, o CLDS 3G continua-
rá a realizar estas ações, mantendo as 
inscrições abertas para todas as pessoas 
com mais de 65 anos que queiram iniciar 
a aquisição de competências ao nível da 
informática. n

CLDS 3G promoveu ações de sensibilização 
“GNR Amiga do Idoso”

CLDS 3G realizou ação intitulada “Informática? 
Também Quero…”
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Em Almoster

11ª Feira de Produtos da Terra 
atraiu centenas de visitantes
Paula Reis

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; PSP; IASFA 

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

Município de Alvaiázere

Iluminação pública 
noturna voltou a 
funcionar

Durante o mês de dezembro, o 
Município de Alvaiázere voltou a co-
locar em funcionamento a iluminação 
pública do Concelho durante toda a 
noite, colocando fim ao período de 
interrupção entre as duas e as quatro 
horas da madrugada que vigorava há 
cerca de três anos.

Os serviços municipais colocam 
desta forma em prática um plano de 
racionalização e otimização da rede 
de iluminação pública que estava em 
estudo há vários meses e que prevê 
medidas como a desativação de lâm-
padas em locais onde não são neces-
sárias, a recolocação de focos onde se 
verifica a sua necessidade e também 
a substituição de lâmpadas fundidas.

Considerada por Célia Marques, 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, como “uma medida que 
repõe um serviço básico fundamen-
tal para o conforto e segurança da 
população, sem comprometer a boa 
gestão dos recursos públicos”, este 
trabalho foi desenvolvido pelos ser-
viços da autarquia em parceria com 
as Juntas de Freguesia e será opera-
cionalizado pela EDP Distribuição, a 
concessionária da rede pública de 
iluminação. n

D
ecorrente da descentralização 
que o Município pretende 
implementar à dinâmica da 
Feira de Produtos da Terra, a 

11ª edição realizou-se em Almoster no 
passado dia 18 de dezembro, entre as 
9h30 e as 18h00.

Esta iniciativa tem como objetivo in-
centivar e potenciar o desenvolvimento 
da atividade agrícola, do artesanato e 
do comércio local.

Com cerca de 40 produtores e ar-
tesãos, vários foram os produtos em 
mostra, destacando-se as diversas 
formas de artesanato, o chícharo, o 
mel, o vinho, os queijos e os enchidos, 
estando também presente produtores 
de Almoster.

Para apoiar a logística alimentar, a 
ASCRA – Associação Social, Cultural e 
Recreativa de Almoster, assegurou um 
bar/tasquinha, que funcionou durante 
todo o dia e onde entre uma bifana, 
umas moelas e um caldo verde, pro-
dutores e visitantes iam confortando 
o estômago. 

Durante a tarde, a animação musical 

ficou a cargo do Grupo Amigos da Gai-
ta, que com as suas músicas animaram 
o espaço da Feira.

Com todas as condições para um 
dia bem passado, com a meteorologia 
a ajudar e a população a dar o exemplo 
de comparência, várias centenas de 
pessoas visitaram este certame que é 

já uma referência para produtores e 
consumidores de produtos da terra e 
seus derivados.

De acordo com a informação dispo-
nível pelo Município, a próxima Feira de 
Produtos da Terra realizar-se-á no dia 9 
de abril de 2017 na freguesia de Maçãs 
de Dona Maria. n
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Mónica Teixeira

Na freguesia de Pussos S. Pedro

Produção de framboesas em estufa 
está em processo de expansão

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

emacnunes@hotmail.com

S
ónia Batista, uma jovem empre-
sária natural de Troviscal, conce-
lho de Alvaiázere, é responsável 
por um projeto de plantação de 

framboesas em estufa há cerca de três 
anos, que se localiza no lugar de Venda 
dos Olivais, na freguesia de Pussos S. 
Pedro.

Este projeto surgiu depois de a sua 
mentora ter trabalhado nesta área du-
rante algum tempo e ter ganho gosto 
pela modalidade, tendo a certa altura 
decidido criar o seu próprio negócio. 

Sónia Batista viu o seu empreendi-

mento aprovado no ano de 2013, sendo 
que, de um total de 150 mil euros de 
valor de investimento, 60% foi financia-
do. Depois de submetida a candidatura 
a fundos comunitários, o projeto de 
financiamento demorou cerca de seis 
meses até ser aprovado. 

A produção de framboesas em 
estufa possui diversas fases, que são 
específicas para cultivo num local 
protegido e fechado. A primeira fase 
do projeto foi a plantação, seguiu-se 
uma poda e por último as framboesas 
foram atadas. A primeira campanha foi 
colhida em abril, sendo que este fruto 
“dorme” durante o inverno, tendo ainda 

sido feita uma colheita antes deste. A 
produção destina-se sobretudo a ser 
exportada para França.   

No que diz respeito ao volume de 
negócios, a jovem empresária afirmou 
que este projeto está a evoluir bastan-
te com o tempo, apesar de ainda ser 
recente, e o ano de 2016 ter corrido 
ainda melhor.

Em declarações ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, Sónia Batista definiu como 
objetivos futuros “continuar com o 
negócio, exportar para outros locais, 
visto que o mesmo está a correr bem e 
quem sabe mudar o local de produção 
das framboesas”. n

Mantendo a sua forte aposta em 
preservar as tradições e singularida-
des que caraterizam o povo alvaia-
zerense, o Município de Alvaiázere 
desafia a população a participar em 
mais uma edição do concurso Cantar 
dos Reis.

Neste concurso serão atribuídos 
diversos prémios especiais: 75 euros 
para os primeiros classificados, 50 
euros para os segundos e 25 para os 
terceiros em cada um dos escalões – 
misto e infanto-juvenil, mas também 
um prémio de participação no valor 
de 30 euros a cada um dos grupos 
participantes. 

Conforme pode ler-se no regu-
lamento, a atribuição dos prémios 
especiais terá em conta os seguintes 
critérios de avaliação: “execução 
musical, tradição (traje e música), 
criatividade, apresentação e enqua-
dramento geral do grupo e outros 
que entenda relevantes”.

Todos os grupos, associações, 
coletividades ou instituições (desde 
que tenham no mínimo seis elemen-
tos) devem formalizar a sua inscri-
ção até ao dia 31 de dezembro nos 
Serviços da Biblioteca Municipal de 
Alvaiázere e no dia 5 de janeiro de-
verão dirigir-se aos Paços do Conce-
lho no horário compreendido entre 
as 19h00 e as 21h00, onde serão 
recebidos pelo Executivo Municipal 
e pelos membros do júri formado 
para o efeito.

A ficha de inscrição e o regula-
mento na íntegra estão disponíveis 
para consulta no site do Município 
de Alvaiázere em www-cm-alvaiaze-
re.pt. n

Município de Alvaiázere

Estão abertas as 
inscrições para 
o Cantar dos 
Reis 2017
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F
oi a 6 de dezembro de 1996 
que se formalizou a constituição 
da Associação Social Cultural e 
Recreativa de Almoster (ASCRA).

Apesar das adversidades verifica-
das à data, a perseverança dos sócios 
fundadores prevaleceu e foi lançada 
a primeira pedra para avançar com o 
sonho: a escritura de constituição.

Até ao presente seguiu-se um per-
curso nem sempre fácil, mas sempre 
vencedor.

Com a cedência do terreno pela Fá-
brica da Igreja Paroquial de Almoster, 
avançou-se com o projeto da construção 
da sede da Associação, que dadas as di-
ficuldades de apoios financeiros acabou 
por ser concluída somente em 2011.

Porém, desde a criação da Instituição 
até à inauguração das instalações pró-
prias, foram cedidas parte das instala-
ções da Junta de Freguesia para que se 
pudesse levar a cabo uma das principais 
atividades da associação, o serviço de 
apoio domiciliário. Paralelamente, foram 
sendo desenvolvidas outras atividades 
de caráter cultural e recreativo para 
manter viva a Instituição e divulgá-la, 
como é exemplo as iniciativas dos con-
vívios de almosterenses, os grupos de 
cantares dos Reis, as participações na 
Fafipa e diversas atividades desportivas.

Com a inauguração das instalações 
da sede, em meados de 2011, foi dado 
um passo de gigante para a vida da AS-
CRA, permitindo a criação do centro de 
dia que, paulatinamente, vai contando 
com cada vez mais utentes.

Sendo o apoio à população idosa 
e mais carenciada o foco principal da 
Associação, atualmente apoia 24 uten-
tes no serviço de apoio domiciliário, 
oito em centro de dia (esperando-se 
o aumento do acordo em vigor com 
a Segurança Social) e duas famílias 
na cantina social. Esta última é uma 
valência “acessória” na qual a ASCRA 
assumiu a principal responsabilidade 
de coordenação entre as restantes as-

sociações do Concelho e a Segurança 
Social para que, em conjunto, possa 
ser dada uma resposta alimentar às 
famílias mais carenciadas do Concelho. 
Para levar a cabo estas tarefas são nove 
as funcionárias em funções, auxiliadas 
por duas viaturas de serviço.

Foi esta dinâmica e vitalidade que 
a associação pretendeu comemorar no 
almoço de convívio do passado dia 11 
de dezembro, que juntou mais de uma 
centena de sócios, utentes e amigos em 
geral, num almoço partilhado no jardim 
exterior da sede permitindo um salutar 
convívio entre todos os presentes du-
rante a tarde, que foi aquecida pelo dia 
de sol que se fez sentir.

De salientar a presença de Célia 
Marques, presidente do Município, que 
fez questão de acompanhar todo o 
dia de festa e na hora de dirigir umas 
palavras enalteceu o esforço e empenho 
de todas as direções da ASCRA que 
permitiram chegar até ao presente com 
tanta dignidade e manifestou a gratidão 
e disponibilidade do Município para con-
tinuar a colaborar com esta associação.

Paulo Silva, em dupla função de pre-
sidente da ASCRA e presidente da Junta, 
enalteceu todos os sócios fundadores, 
pois eles foram o pilar da realidade 
que hoje é possível constatar-se, o 

empenho de todas as funcionárias, e 
a dedicação dos sócios que são a peça 
fundamental da associação, juntamente 
com os utentes das diversas valências.

Apesar de o foco essencial ser o 
apoio à população idosa, a parte cultu-
ral e recreativa não é esquecida, e um 
grupo de sócios da ASCRA organizou-se 
para apresentar a todos uma surpresa 
musical. Durante alguns minutos in-
terpretaram diversos temas de música 
popular portuguesa e dada a recetivida-
de da plateia ficou a promessa de “levar 
a brincadeira a sério” e potenciar tam-
bém através desta via a divulgação e 
angariação de fundos para a Instituição.

Como o dia era de comemoração de 
aniversário, cantaram-se os parabéns 
à ASCRA e comeu-se o delicioso bolo 
amavelmente confecionado pela direto-
ra técnica da instituição, Daniela Pedro.

A tarde foi animada até ao cair da 
noite ao som de concertinas e bailarico.

E porque “o sonho comanda/ali-
menta a vida”, ficou a manifesta von-
tade da atual direção em continuar a 
sonhar em ampliar as atuais valências 
e dignificar aquela casa que atualmente 
conta com cerca de 250 sócios, mas 
que é aberta a todos e que é um pilar 
fundamental numa freguesia cada vez 
mais envelhecida. n

Atualidade
ASCRA

XX Aniversário da Associação Social, Cultural 
e Recreativa de Almoster
Paula Reis
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Cláudia Martins

F
oi divulgado no passado dia 16 
de dezembro pelo Ministério da 
Educação o Ranking das Escolas 
2016, com base nos resultados 

dos exames nacionais, nos níveis de 
Ensino Básico e Secundário.

De acordo com os dados revelados 
pelo Jornal Público/Católica Porto Busi-
ness School, no que diz respeito aos re-
sultados do Ensino Básico, a Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira ocupa o 470º 
lugar da tabela (num universo de 1218 
escolas), o que representa uma subida 
significativa relativamente ao ano de 
2015, em que ficou na 729ª posição. 
No total, foram realizadas 36 provas 
na disciplina de Português, cuja média 
se situa nos 2,89 valores (escala de 0 a 
5), e 36 provas a Matemática, com uma 
média de 2,69 valores. A média geral 
de exames ronda os 2,79 valores, uma 
subida relativamente aos 2,68 valores 
alcançados em 2015. 

Em análise esteve também a esco-
laridade parental dos alunos: os pais 
apresentavam uma escolaridade média 
de 7,9 anos (Ensino Básico incompleto) 

e as mães de 9,3 anos (Ensino Básico 
completo). Relativamente às taxas de 
retenção escolar, no sétimo ano o valor 
é de 8,47%, no oitavo ano de 0% e no 
nono ano de 1,72%.

O ranking das escolas do Ensino 
Básico é liderado por três escolas pri-
vadas: Colégio Novo da Maia (Maia), 
Externato Escravas Sagrado Coração de 
Jesus (Porto), ambos com uma média de 
4,31 valores e Colégio Nossa Senhora 
da Paz (Porto), com uma média de 4,17 
valores. A primeira escola pública a fi-
gurar no ranking surge na 32ª posição: 

Escola Secundária D. Manuel I, em Beja, 
com uma média de 3,78 valores.

No Ensino Secundário, a Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira registou uma 
descida de posições no ranking, do 
122º lugar para o 285º (num total de 
626 escolas), com uma média de geral 
de 10,34 valores (numa escala de 0 a 
20), uma descida relativamente a 2015, 
com um valor de 11,31. Num total de 
62 provas realizadas em cinco discipli-
nas, apenas em três delas foi alcançada 
uma média positiva., nomeadamente a 
Português (11,03 valores em 19 provas 

realizadas), a Matemática (10,88 valo-
res em 18 provas) e a Física/Química 
(10,30 valores em 8 provas), sendo que 
a Filosofia a média não ultrapassou os 
9,34 valores nas cinco provas realiza-
das e as notas mais baixas foram obti-
das nos exames de Biologia/Geologia, 
num total de 12, com uma média geral 
de 8,9 valores. O nível de escolaridade 
dos pais dos alunos submetidos a exa-
me é de 7,1 anos e das mães de 8,5. 
Quanto às taxas de retenção escolar, no 
10º ano regista-se o valor mais elevado, 
de 33,33%, no 11º ano 3,85% e no 12º 
ano 6,67%.

O ranking do Ensino Secundário, à 
semelhança do que acontece no Ensi-
no Básico, é também liderado por três 
Escolas do Ensino privado: Colégio 
Nossa Senhora do Rosário (Porto), com 
uma média de 14,98 valores, Colégio 
St. Peter’s School (Palmela), com uma 
média de 14,65 valores e Colégio D. 
Diogo de Sousa (Braga), com uma 
média de 14,34 valores. A primeira 
Escola pública a surgir na classificação 
é a Escola Secundária Infanta D. Maria 
(Coimbra), com uma média geral de 
12,48 valores. n

Ranking das Escolas 2016

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira subiu 
259 lugares no Ensino Básico



31 de Dezembro de 2016    O ALVAIAZERENSE     15

Município de Alvaiázere

Assinou protocolo 
com o Millennium 
BCP

Durante o mês de dezembro, o 
Município de Alvaiázere assinou um 
protocolo para financiamento de em-
preendedores com o Millennium BCP. 
O principal objetivo deste protocolo 
é criar instrumentos para facilitar o 
acesso ao crédito, para os empreende-
dores que estejam interessados a criar 
o seu projeto no Concelho.

Este documento intitula-se “Acor-
do de Cooperação pelo Empreende-
dorismo entre Millennium BCP e Mu-
nicípio de Alvaiázere” e desta forma 
é possível encontrar uma série de ati-
vidades, desde a sensibilização para 
o empreendedorismo, mais apoio 
técnico assim como acompanha-
mento dos respetivos empresários, 
que possibilitem garantir a criação 
de microempresas e até mesmo au-
toempregos que tenham recurso ao 
microcrédito. 

A presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques, tem 
como principal objetivo o progresso 
do Concelho e com a concretização 
deste protocolo conseguir obter mais 
uma ação de estratégia para fixar mais 
empresas. n

No passado dia 30 de novembro 
foram divulgados os projetos 
aprovados no âmbito do Pro-

grama Operacional Centro 2020, que 
assenta numa estratégia de desenvolvi-
mento regional partilhada e construída 
através da mobilização de todos os 
parceiros regionais.

Segundo pode ler-se no site do Pro-
grama Centro 2020, o objetivo é que até 
2020 a região centro do país possa, com 
a aplicação dos fundos comunitários, 
“representar 20% do Produto Interno 
Bruto Nacional e convergir para os níveis 
de produtividade nacional, diminuir em 
10% as assimetrias territoriais, ter 40% 
da população jovem com formação su-
perior e ter uma taxa de desemprego 
inferior a 70% da média nacional”.

Assim, em Alvaiázere, foram cinco 
as empresas que viram os seus projetos 
aprovados, nomeadamente a Cobermat, 
S.A (localizada no Parque Industrial da 
Aveleira - Pussos), a Decoflorália – Socie-
dade de Floristas, Lda, a Rosas & Bagas, 
Lda, a ZT Flores, Lda, todas situadas na 
Venda dos Olivais e a Despertevolution, 
Lda, em Vendas de Maria.

Com vista ao reforço da capacitação 
da empresa para a internacionalização, 
por via da valorização dos fatores ima-
teriais de competitividade, procurando 
obter uma maior orientação para os 

mercados externos, a Cobermat, S.A, 
que atua no setor dos produtos metá-
licos, é a empresa com o mais elevado 
fundo total aprovado pelo Programa 
Centro 2020, no valor de 166 362,75€, 
num total elegível de 369 695,00€. 

A Decofloralia, cuja área de negócio 
é a comercialização de flores online, 
vai receber 15 000,00€ de um valor 
elegível de 20 000,00€, enquanto a 
Rosas & Bagas terá um valor financiado 
de 14 343,75€, de um valor elegível de 
19 125,00€ para a sua estratégia de 
aposta no Mundo Digital.

A ZT Flores, cuja missão é a ino-
vação na área da economia digital, 
viu o seu projeto aprovado com um 
valor financiado de 13 875,00€, de 
um total elegível de 18 500,00€ e por 
fim, a Despertevolution, que se dedica 
à produção de Termoacumuladores 
para energias renováveis, tubagens e 
acessórios em Inox para biomassa, com 
uma forte aposta nas energias amigas 

do ambiente, será contemplada com 
um valor de 12 000,00€, de um valor 
elegível de 16 000,00€, para o seu 
projeto de internacionalização.

As empresas situadas no concelho 
de Alvaiázere vão receber um valor total 
de 221 581,50€, de uma despesa elegí-
vel de 443 320,00€. No que diz respeito 
ao Distrito de Leiria, o Município com 
mais projetos aprovados foi o de Leiria, 
num total de 258, que representam um 
investimento de 58 789 131,18€, segui-
do da Marinha Grande, com 132 proje-
tos aprovados e um valor financiado de 
37 955 800,26€ e Alcobaça, com 80 
projetos no valor de 25 925 514,43€. 
No fundo da tabela estão os Municípios 
de Pedrógão Grande, sem qualquer 
projeto aprovado, Castanheira de Pera, 
com apenas um projeto no valor de 
134 370,50€ e Alvaiázere e Figueiró dos 
Vinhos, ambos com cinco projetos, nos 
valores de 221 581,50€ e 340 969,35€, 
respetivamente. n

Atualidade

Em Alvaiázere

Município lançou 
Cartão Jovem

O Município de Alvaiázere lançou 
o Cartão Jovem Municipal, designado 
Jovem+, um cartão pensado para o 
público mais jovem, concretamente 
com idades compreendidas entre os 
12 e os 29 anos.

Às vantagens associadas ao 
clássico cartão jovem, o Cartão 
Jovem Municipal junta descontos 
na aquisição de serviços e produtos 
nos estabelecimentos de comércio 
tradicional local que aderiram a este 
projeto, bem como na obtenção de 
taxas e licenças no Município de 
Alvaiázere.

Com a implementação desta 
medida, o Município de Alvaiázere 
pretende dar uma resposta positiva 
aos anseios dos jovens alvaiazeren-
ses, potenciando a qualidade de vida 
e a fixação da população mais jovem 
no Concelho.

O cartão Jovem Municipal pode 
ser adquirido no balcão de atendi-
mento da Câmara Municipal, estan-
do o seu regulamento disponível no 
site do Município em www.cm-alvaia-
zere.pt. n

Município de Alvaiázere

Aprovação do Mapa de Pessoal 
para o ano de 2017

Alvaiázere

Programa Centro 2020 aprovou projetos 
de cinco empresas do Concelho

PSD – Distrital de Leiria

Candidatura de 
Célia Marques 
aprovada

No passado dia 19 de dezembro, a 
Comissão Política Distrital de Leiria do 
Partido Social-Democrata (PSD) reuniu 
em Leiria para dar início à preparação 
do processo das eleições autárquicas de 
2017, com a aprovação dos candidatos, 
tendo deliberado por unanimidade e 
aclamação aprovar a proposta de candi-
datura de Célia Marques a presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere.

De acordo com os estatutos do PSD, 
depois da aprovação, será dado conhe-
cimento aos órgãos nacionais a delibe-
ração, que será ratificada pela Comissão 
Política Nacional. Com esta deliberação, 
a Comissão Politica Distrital de Leiria 
deu o pontapé de saída da preparação 
do processo autárquico, sendo a primei-
ra estrutura partidária a avançar com a 
aprovação de candidatos a presidentes 
de Câmara no distrito de Leiria. n

A Assembleia Municipal de Alvaiá-
zere, reunida a 17 de novembro, 
aprovou a proposta da Câmara 

Municipal relativa ao Mapa de Pessoal 
para o ano de 2017, que se constitui 
como um instrumento fundamental do 
planeamento da gestão dos recursos 
humanos, na medida em que prevê 
quantos trabalhadores são necessários 
à plena realização das atividades dos 
serviços municipais.

Desta forma, em 2016 o Município 
apresentou 93 postos de trabalhos 
preenchidos, dos quais quatro se en-
contram em situações de mobilidade ou 
sem vínculo laboral, ou seja, em ativida-
de efetiva estiveram 89 trabalhadores. 

Tendo em conta os números apre-
sentados, e como pode ser lido no 
aviso publicado no site do Município 
(www.cm-alvaiazere.pt) datado de 30 
de novembro: “revelando-se indispen-
sável dispor dos recursos humanos 
necessários e suficientes à satisfação 
das necessidades da população o que, 
a não verificar-se, coloca em causa o 
interesse público, no presente mapa 
de pessoal estão previstos os seguin-

tes recrutamentos, todos em regime 
de contrato em funções públicas por 
tempo indeterminado: 1 Técnico Supe-
rior – Direito – Gabinete de Consulta-
doria Auditoria e Controlo de Gestão; 
1 Técnico Superior – Contabilidade e 
Auditoria ou Contabilidade e Gestão 
Pública; 1 Técnico Superior – Serviço 
Social – Acção social e Saúde, 1 Téc-
nico Superior – Arquitectura – Obras 
Municipais , Urbanismo e Edificação; 
1 Assistente Técnico – Desporto; 1 As-
sistente Técnico – Museu; 2 Assistentes 
Operacionais – Parque de Maquinas , 
Viaturas e Equipamentos; 1 Assistente 
Operacional – Águas e Saneamento; 
1 Encarregado – Serviços de Higiene, 
Limpeza e Apoio; 1 Encarregado Opera-
cional – Parque de Máquinas Viaturas e 
Equipamentos e 1 Encarregado Opera-
cional – Águas e Saneamento”.

No aviso é ainda referido que “a 
proposta de Lei do Orçamento do Esta-
do contempla algumas transferências 
de competências para os Municípios o 
que, a acontecer, pode levar também a 
uma atualização do mapa de pessoal 
apresentado. n
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Agradecimento

Em nome da Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, fica um agradecimento à Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
que os recebeu, no passado dia 17 de dezembro, na Unidade de Cuidados 
Continuados do Hospital Santa Cecília, e ao animador André Roque, que pro-
pôs elaborar com os utentes um painel decorativo para a Sala de Atividades da 
Unidade, com o tema do Natal. 

Elisabete Miguel

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): 
Maria Marques que completou no dia 2 de dezembro, 87 primaveras; Jacinto 
Marques que completou no dia 9 de dezembro, 85 primaveras; Carminda 
Marques Simões que completou no dia 19 de dezembro, 84 primaveras e a 
Ana Fernandes Pereira que completou no dia 26 de dezembro, 82 primaveras. 

Para todos muitos parabéns. 

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.

Reencontro

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

(os textos publicados nesta rúbrica são da inteira responsabilidade dos seus autores)Aniversários
No passado dia 9 de dezembro, 

Albertino Carvalho celebrou 78 pri-
maveras!

Junto de todos os colaboradores 
do Lar de Idosos da Associação da 
Casa do Povo de Maçãs de D. Maria, 
a quem agradecemos todo o apoio e 
estima.

Desejos e votos de muita saúde e 

vida, dos filhos e netos. 

No passado dia 1 de dezembro, 

Ermelinda Rosa Borges, residente em 

Alvaiázere, celebrou 95 lindas prima-

veras com um almoço convívio na com-

panhia de todos os seus filhos, genro, 

nora, netos e bisneto, que correu com 

muita alegria.

Os seus familiares desejam-lhe 

muitos parábens, muitas felicidades e 

que este dia se repita com muita saúde 

e amor. 

Durante muitos anos não vi uma 
companheira de escola; reencontrei-a 
recentemente em Alvaiázere, o que 
para mim foi uma felicidade. Falamos 
durante longas horas sentados no ban-
co do café.

Recordamos os anos conturbados 
do pós-guerra, pois nascemos nos anos 
cinquenta, e a guerra tinha terminado 
em quarenta e cinco. Recordamos a 
nossa ida à escola, percorrendo muitos 
quilómetros a pé, com chuva, frio ou 
calor, pois nessa época não havia auto-
carros, eram as nossas perninhas que 
nos levavam. Quando fazia frio, e nes-
sa época os invernos eram rigorosos, 
quem não levava uma cavaca não tinha 
direito a aquecer-se. Recordámos tam-
bém o professor José Maria Castelão, 
homem determinado e austero, bem 
como a D. Gabriela também ela com o 
seu feitiozinho; ainda assim, grandes 
professores, educadores e formadores 
de homens e mulheres. Estes e outros 
deram a conhecer aos alunos de forma 
“virtual”, o Mosteiro dos Jerónimos, o 
Padrão dos Descobrimentos, que foi 
erigido em 1940 para a Exposição do 
Mundo Português, a Torre de Belém e 
outros que fazem parte da História. De 

forma “virtual”, sim! É que nessa época 
não havia televisão, não havia autocar-
ros para visitas de estudo, muito menos 
internet; só os mapas e os livros.

Passados tantos anos, depois de tan-
tas lutas e muito trabalho, já cansados 
de estarmos afastados, regressámos ao 
cantinho onde nascemos e crescemos. 
Os anos já pesam, não quero com isto 
dizer que estamos velhos, ainda temos 
muito para aprender e ensinar.

Encontrámos na Universidade Sénior 
de Alvaiázere o lugar ideal para pôr em 
prática o que atrás referi. É fantástico, 
mediante um pequeno contributo de 
apenas cinco euros mensais, o que dá 
perfeitamente para pagar as despesas 
da luz e água, já que os professores são 
voluntários. Com toda esta boa vonta-
de, vamos adquirindo novos conheci-
mentos e envelhecendo com qualidade.

Parafraseando Réne Descartes:

“Não há espírito, por mais néscio e 
grosseiro que seja, que não seja capaz 
de adquirir as mais elevadas virtudes 
de se comportar de forma recta.” 

Alberto Gonçalves (Aluno nº 47 da 
Universidade Sénior de Alvaiázere)

Pussos S. Pedro, a terra que me viu 
crescer, onde aprendi a ler e escrever 
e fiz a caminhada na fé. Hoje moro 
em Moscavide, à beira do Parque das 
Nações e assisti à inauguração do cen-
tro pastoral e restauro da Paróquia de 
Moscavide.

Foi então que tive conhecimento da 
empresa Odraude, responsável pela 
obra, que é de Alvaiázere. Curiosa-
mente, alguns dos funcionários desta 
empresa, são vizinhos meus de S. 
Pedro, os quais tive imenso gosto em 
voltar a rever.

Aquando da inauguração, organiza-
da pelo nosso prior de Moscavide, com 
a presença e celebração do Sr. Bispo 
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, os quais também estiveram 
presentes os funcionários da empresa 
e o Sr. Eduardo, responsável da empre-
sa, que em conjunto trouxeram alguns 
familiares da terra.

Senti-me muito feliz e orgulhosa 
com a presença desta gente “da minha 
terra”. 

Deolinda Galheto
Moscavide

Manifesto pelo orgulho na minha terra

Em Gamanhos - Alvaiázere

Festa em honra de Nossa 
Senhora da Conceição

Como manda a tradição, no lugar 
de Gamanhos, em Alvaiázere, no dia 
8 de dezembro realizou-se mais uma 
festa em honra de Nossa Senhora da 
Conceição. 

A missa foi celebrada pelo padre 
André Sequeira, pelas 15 horas, na 
pequena e antiga Capela, seguindo-se 
a procissão com os andores de Nossa 
Senhora da Conceição e do Sagrado 

Coração de Jesus devidamente acom-
panhados pela Irmandade.

Uma festa muito simples mas de 
grande significado, em que muitos 
devotos e crentes marcaram presença 
e prestaram a sua homenagem àquela 
que é a padroeira de Portugal desde 
1646.

Esta festa encerra o ciclo das tradi-
cionais festas e romarias religiosas e 
pagãs que todos os anos se renovam 
e realizam na nossa região. 

Carlos Simões
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DESASSOSSEGO2016 – Um ano calmo por estas bandas….

Mário Bruno Gomes

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

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.

Tenho andado um pouco incomodado, 
há uns tempos a esta data, que qua-
se todos os dias ouço na televisão, 

e não só, falar na palavra “GERINGONÇA”. 
Aprofundei-me no significado desta pala-
vra e conclui que ela significa “coisa mal 
feita e que se escangalha facilmente; apa-
relho ou máquina considerada complicada; 
engenhoca; caranguejola; gíria.

Esta palavra proveio anteriormente de 
gergons; de gergon.

Estes significados têm razão de exis-
tirem.

A palavra geringonça é quase sempre 
ouvida acerca do actual governo, pois até 
o próprio primeiro ministro dela fala.

Os senhores leitores já repararam que 
o actual governo é composto por muita 
gente e de ideologia política diferente uns 
dos outros. São muitos a mandarem, a 
dar opiniões, muitas vezes diferentes uns 
dos outros.

Como há-de isto andar para a frente, 
quando por vezes as ideias são totalmente 
diferentes. São muitos a mandarem. Não 
há respeito.

Antigamente havia quem mandava e 
bem, mas com certo respeito e não se 
ouvia falar da dita palavra “GERINGONÇA”. 
Agora até já apareceu nos écrans da televi-
são. Há dias ouvi nestes écrans uns pobres 
proprietários de azeitona da região de 
Elvas a queixarem-se de lhe andarem a rou-
bar este fruto das suas oliveiras e que os 
ladrões foram presos de manhã e à tarde 
já estavam novamente a roubar azeitona 
noutro local. Isto não está bem. É excesso 
de liberdade. Aí está para que serve a ge-
ringonça. Há dias estive juntamente com 

quatro advogados e conversou-se acerca 
dos tribunais, órgãos de soberania onde 
foi dito e é verdade, que um cavalheiro 
condenado por qualquer crime e diga que 
é pobre, sem rendimentos, tem defesa de 
graça e a condenação é paga em presta-
ções ou vai trabalhar aos dias e quando 
quer, por conta de uma entidade estatal, 
da maneira como lhe apetece. Na minha 
opinião não lhe doa na pele a respectiva 
condenação. E, pois claro, continua no 
mesmo fado. Se lerem os jornais, os ami-
gos leitores hão-de reparar que as notícias 
são uma desgraça; violações de menores, 
vigarices, assaltos a idosos com ameaças 
de, ou dás para cá o dinheiro ou matamos-
te. E os pobres velhotes, e não só, têm de 
ceder. Se estes idosos, ou outros, pegam 
numa arma para se defenderem e investem 
contra os invasores, os desgraçados vão 
para a prisão, por defenderem o que é de-
les que lhes custou a adquirir, e os ladrões, 
amigos do alheio, vão em liberdade. É ou 
não verdade? E, depois os gatunos ainda 
se queixam de que foram ameaçados com 
uma arma de fogo.

A onde está o direito à defesa, da sua 
integridade física, uma vez que os invaso-
res é que são protegidos. Tudo isto está ac-
tualmente a acontecer e assim continuará 
cada vez pior. Há um ditado que diz “vai-te 
mundo cada vez pior”.

Já lá vai o tempo em que neste peque-
no rectângulo havia respeito, dinheiro e 
crédito estatal, respeito e consideração 
pelas pessoas. Mas infelizmente tudo isto 
acabou. Bons tempos…

Para terminar, parece-me bem que NÃO 
ESTÁ CERTO. n

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

O 
que dizer de 2016? Foi um ano 
extremamente calmo em Alvaiá-
zere.

Em termos políticos tirando as eleições 
no PSD nada de interessante se passou.

Em termos autárquicos nada mais po-
deria ser feito se não o pagar de faturas 
dos erros cometidos no passado (e foram 
tantos!).

De uma forma sincera, foi assumida 
a difícil situação financeira da autarquia 
e parece-me estar a ser feito um esforço 
considerável para equilibrar as contas. 
Por isso mesmo não é altura de obras fa-
raónicas e de actos pomposos. É hora de 
ser realista e de assumir pagamentos aos 
fornecedores que muita falta lhes fazem. 

Esta atitude é de louvar e deve ser 
reconhecida por todos.

Como 2017 é ano de eleições au-
tárquicas, espera-se mais movimento e 
ação…

Em termos sociais iniciaram-se as 
obras do CAO (Centro de Apoio Ocupacio-
nal) da responsabilidade da Casa do Povo 
de Alvaiázere. Este projeto visa a criação 
de um lar residencial com capacidade 
para um total de 24 utentes. Trata-se 
de uma valência da Instituição de apoio 
terapêutico, pedagógico e assistencial a 
jovens/adultos portadores de deficiência 
mental em regime de internamento. 

Num Verão atipicamente quente, Al-
vaiázere conseguiu não ser afetada pela 
onda incêndios que assolou Portugal de 
Norte a Sul. A valentia dos nossos Bom-
beiros, a conjugação de vários factores 
estratégicos e operacionais poderá estar 
na base do sucesso, a que não pode ser 
alheia a consciencialização da população 
para a irradicação de comportamentos 
perigosos nesta altura do ano.

Em termos desportivos o GDA depois 
de descer de divisão apostou forte esta 
época e segue destacado na liderança da 
I divisão distrital. De salientar o elevado 
número de modalidades e de praticantes 
ao dispor da comunidade que o GDA 
tem nas suas fileira.

A ACREDEM continua a fazer um 
campeonato muito positivo e a subida 
de divisão no escalão sémior este ano 
poderá ser uma realidade.

Os Casais do Vento continuam a 
sua caminhada na formação de jovens 
atletas com as dificuldades inerentes 
a este tipo de colectividades. Tem uma 
atleta a poder fazer mínimos para o 
campeonato do mundo da modalidade 
e outras atletas a poderem fazer resul-
tados interessantes. 

Quanto a destaques queria fazer 
dois.

O primeiro para o Alvaiazerense João 
Castelão por se ter sagrado campeão 
Nacional de Dressage Open (modalidade 
equestre olímpica). O João é a prova que 
a humildade, o espírito de sacrifício e a 
vontade de ganhar são factores decisi-
vos para alcançar o sucesso. Parabéns 
João. É mais que merecido.

O segundo destaque para a Presiden-
te da autarquia por ter corrigido um dos 
maiores erros da gestão autárquica a 
nível Nacional, que eu conheça. 

O reacender da iluminação pública 
no período nocturno é sem dúvida uma 
lição de que os erros devem ser assumi-
dos e posteriormente corrigidos. Soube 
ouvir e interpretar as reclamações da 
população e pôs fim ao retrocesso civi-
lizacional a que fomos expostos. 

Para terminar desejo-vos um épico 
ano de 2017. n

2016

O tempo corre, corre, corre... Mais um mês... Mais um ano.
E 2016 já se vai... para esquecer.
No entanto, há sempre tempo para mais uma vez se renovar o ciclo... 2017,  

poderá ser novo e diferente em perspectivas também para o nosso concelho.
Desfolhando também as redes sociais tomei conhecimento que:
“Município de Alvaiázere e BCP assinam protocolo para financiamento de 

empreendedores, o que sucedeu em 27/12/2016”.
É este o sinal, a novidade que importa salientar para 2017.
De verdade só o desenvolvimento económico sustentado, a criação de postos 

de trabalho pode renovar e “salvar” esta nossa comunidade.
Alguns dirão que por sistema falo sempre no mesmo. Mas é importante 

que fale.
Alvaiázere, necessita urgentemente de um processo de “REVITALIzAÇÃO”, 

e é esse processo que quero ver emergir em 2017.
Importa mais uma vez que apareça quem o desenvolva e em concreto o 

execute. Porque “palavra dada é palavra honrada”.
E 2017, será o tempo da pronuncia, do chamamento para que o “POVO”, mais 

uma vez perceba que deve escolher quem lhe apresente um programa concreto 
para o seu desenvolvimento, e que posteriormente, após as eleições, se agarre 
ao mesmo e o venha a cumprir, criando algo diferente, ou seja revitalizando 
de novo esta comunidade, com dinamismo, potenciando este local com polos 
que no fundo atraiam novas gentes, criando crescimento e desenvolvimento.

Para isso é importante, que todos possam estar bem atentos mais uma vez.
Tudo virá a acontecer no próximo Outubro.
Cá estaremos.
Boas Festas e Bom Ano!
     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.

RUI MIGUEL GOMES 
LOURENÇO (40 anos)

N. 11/07/1976 - F. 29/11/2016
nATURAL: CABAÇOS - PUSSOS S. PEDRO

RESIDEnTE: BARROSO - 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.

DEOLInDA MARIA BRAZ 
(77 anos)

N. 11/03/1939 - F. 03/12/2016
CORTIÇA – PUSSOS S. PEDRO 

ALVAIÁZERE

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

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ANTÓNIO ANTUNES 
MATEUS (83 anos)

N. 15/11/1933 - F. 05/12/2016
TROVISCAL – PUSSOS S. PEDRO 

ALVAIÁZERE

Casa de habitação antiga com água, 
luz e terreno com 1800 m2, a 4 Km de 

Cabaços e 5 Km de Alvaiázere

Situada em Carvalha - Pussos S. Pedro

Contactar:
Tlms. 918 924 990 - 966 452 409

VENDE-SE

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.

AnA DOS SAnTOS 
MARqUES (77 anos)

N. 03/05/1939 - F. 02/12/2016
ROMINhA 

ALVAIÁZERE

Cláudia Martins

Nas provas disputadas no mês de dezembro, as 
atletas do Grupo de Amigos dos Casais do Vento 
(GACV) somaram vitórias, tendo alcançado três 
medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e uma 
medalha de bronze.

No dia 3 de dezembro, a atleta Catarina Costa foi a 
primeira classificada no escalão de iniciados nos 3000 
metros marcha no Torneio Jovem de Pista Coberta.

No dia 11 de dezembro, disputou-se em Leiria 
o Campeonato Distrital de Marcha e Challenge de 
Marcha de Leiria, tendo Joana Pontes conquistado o 
primeiro lugar e Cristiana Carvalho o segundo lugar, 
ambas no percurso dos cinco quilómetros do Cam-
peonato. No Challenge, Joana Pontes classificou- se 
em segundo lugar e Cristiana Carvalho em quarto 
lugar, no percurso de dez quilómetros.

Na categoria de iniciados do Campeonato Dis-
trital de Marcha, Andreia Carvalho conquistou a 
medalha de ouro nos três quilómetros e a medalha 
de prata no Challenge e a colega Catarina Costa 
foi segunda classificada nos três quilómetros e a 
terceira classificada no Challenge. n

A turma alvaiazerense do escalão de Iniciados 
Sub-15 soma e segue esta época desportiva, não 
registando qualquer derrota até ao momento.  A 
equipa comandada por Michael Martinho e Luís 
Simão obtém um registo de cinco vitórias e dois 
empates no campeonato e duas vitórias na taça.

A equipa começou o campeonato com o empate a 
duas bolas frente ao vizinho Ansião, seguindo-se outro 
empate com o mesmo resultado na jornada seguinte 
frente à Pelariga. Depois destes dois “deslizes”, a 
equipa tomou o gosto da vitória e não mais vacilou, 
ganhando para o campeonato por 6-0 aos Caseirinhos, 
0-4 ao Arcuda, 4-1 à Almagreira, 0-1 à Ilha e 2-1 ao 
Guiense. Pelo meio, foram realizados dois encontros 
relativos à taça, nos quais primeiramente os iniciados 
triunfaram por 2-0 frente à União Desportiva da Ba-
talha e de seguida com um surpreendente 1-0 frente 
ao Sport Lisboa e Marinha, equipa de divisão superior.

Além dos bons resultados, os treinadores des-
tacam o crescimento e a evolução dos atletas como 
principal conquista neste período de tempo. n

Atletismo

Atletas do GACV 
somaram conquistas

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Iniciados não conhecem 
o sabor da derrota
Michael Martinho

O Capítulo VII do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Alvaiázere diz respeito ao uso dos 
solos em espaços urbanos que, segundo o artigo 26º 
“destinam-se à ocupação habitacional, podendo agregar 
atividades de comércio, serviço e equipamentos”. 

Relativamente à indústria nos espaços urbanos, 
(artigo 27º), a lei prevê que possam ser instaladas 
unidades industriais não poluidoras das classes C ou 
D e de armazéns que não gerem grande movimentação 
de cargas e descargas. No entanto, estas unidades de-
vem obrigatoriamente ser ligadas ao sistema público 
de saneamento e tratamento de efluentes residuais 
eficaz, não podendo entrar em funcionamento en-
quanto o mesmo não se verifique. Quando se tratam 
de indústrias já instaladas em zonas não industriais, 
estas poderão ser objeto de alteração de classe, sendo 
que as indústrias da classe B podem ser alvo de obras 
de alteração ou ampliação, desde que cumpram a le-
gislação em vigor. 

Segundo o disposto no artigo 28º do referido re-
gulamento, nas áreas urbanas definidas pela Câmara 
Municipal como áreas de interesse cultural ainda não 
classificadas devem manter-se as caraterísticas arquite-
tónicas dos edifícios de maior interesse, mas caso seja 
permitida a sua demolição pontual, a substituição dos 
edifícios deve cumprir o alinhamento pelas construções 
já existentes ou que sejam fixados pelo Município e 
também a cércea adequada ao conjunto onde está in-
serida, respeitando a morfologia e volumetria da área 
envolvente.

A construção de unidades industriais em zonas 
urbanas sujeitas a renovação, prevista no artigo 29º do 
regulamento do PDM, deve ser precedida da realização 
de estudos que garantam a continuidade do tecido, 
sendo que as densidades, alturas dos edifícios e áreas 
de construção não podem ultrapassar os valores para 
as áreas de expansão do mesmo aglomerado. n

PDM Alvaiázere
Usos dos solos – Espaços urbanos
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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

Necrologia

visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt

AGRADECIMENTO
HENRIQUE LOPES FARIA

(89 anos)
N. 30/09/1927
F. 01/12/2016

CASAL AGOSTINHO ALVES
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
MANUEL SIMÕES DOS 

SANTOS (91 anos)
N. 26/02/1925
F. 29/11/2016

VENDA DO HENRIQUE
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
PALMIRA MARIA FERREIRA 

(95 anos)
N. 25/11/1921
F. 05/12/2016

TERRAS DO FEIO
PUSSOS S. PEDRO

Seus filhos, noras, genro, netos, bisneta e restante 

família na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
AUSENDA ALVES

 (99 anos)
N. 19/10/1917
F. 07/12/2016

VALE DO PAIO
MAÇÃS DE D. MARIA

ACÁCIO MARQUES

N. 12/02/1946
F. 07/12/2014

MAÇÃS DE D. MARIA

Amor eterno, amor verdadeiro, saudades 

infinitas...

Querido marido, pai, sogro e avô que sempre 

nos apoiaste em tudo, sonhaste connosco, lutaste, 

acreditaste e vivemos intensamente todos os bons 

e maus momentos, todas as emoções...

Com a tua amizade verdadeira, teu carinho e 

respeito, sempre foste nosso companheiro, sempre 

um excelente pai e avô.

Partiste há dois anos e estás ao lado de Deus. 

Brilhas hoje no céu, onde serás para sempre o nosso 

anjo da guarda, a nossa estrela da sorte. 

Tu és a nossa boa lembrança que nos aconchega 

na nossa tristeza.

Nunca te esqueceremos, amar-te-emos 

eternamente...

Da tua esposa, filha, netos e genro.

DOIS ANOS DE SAUDADE

Sua esposa, filha, genro 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
CÉSAR ROSA MARQUES 

 (81 anos)
N. 27/09/1935
F. 10/12/2016

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, noras, 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

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, genros, noras, 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
ROSA PEREIRA DO CARMO

(95 anos)
N. 26/04/1921
F. 05/12/2016

SANTA CRUZ
ALMOSTER

MARIA JOAQUINA DE 
SOUSA MARQUES (81 anos)

N. 26/05/1935
F. 22/12/2016

Seus filhos, noras, netos, bisneta e restante família 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA AUGUSTA TEIXEIRA 

(88 anos)
N. 02/04/1928
F. 24/12/2016

AMIEIRAS
MAÇÃS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, 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 Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
CARLOS MARQUES DA 

PAIXÃO (62 anos)
N. 22/03/1954
F. 11/12/2016

CASAL DA RAINHA
ALMOSTER

OUTEIRO DAS PONTES
ALMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, 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
ELVIRA MENDES DA CRUZ 

(100 anos)
N. 21/02/1916
F. 27/12/2016

FETEIRAS
PUSSOS S. PEDRO
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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)

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!

***

Legislação para DronesCuidar a dentição

O n o v o  R e g u l a m e n t o  n . º 
1093/2016, de 14 de dezembro 
da ANAC - Autoridade Nacional 

da Aviação Civil estabelece as Condi-
ções de operação aplicáveis à utilização 
do espaço aéreo pelos sistemas de 
aeronaves civis pilotadas remotamente 
(“Drones”). 

Entra em vigor no próximo ano e 
vem enquadrar o uso do espaço aéreo 
pelos drones e como estes podem 
conviver, em segurança, com pessoas 
e bens. 

Desde logo, a grande lacuna deste 
novo regulamento é o facto de não 
obrigar ao registo de propriedade das 
aeronaves não tripuladas e o licencia-
mento para quem os opera (pilotos 
remotos). Já ao nível sancionatório as 
multas estão previstas entre os 250 e 
os 250 mil euros.

Os acidentes registados com estes 
aparelhos têm vindo a aumentar e daí 
a necessidade de, à semelhança do vi-
gente noutros países, Portugal adoptar 
uma legislação reguladora da utilização 
destes objetos.

Porém, é notório o descontentamen-
to com o principal problema que se 
devia regular e que permanece despro-
tegido, ou seja, registo obrigatório da 
propriedade dos drones, poise sem ele 
o apuramento da responsabilidade civil 
pelas autoridades, em caso de acidente, 
é mais difícil.

Também a falta de licenciamento 
dos pilotos remotos dos drones e o 
facto de não haver idade mínima le-

gal para operar estes aparelhos são 
apontadas como falhas neste novo 
regulamento.

Das principais restrições, no caso 
da generalidade dos drones (pois os 
drones de brincar têm outras restri-
ções) estabelece-se que podem só 
efetuar voos diurnos, no máximo a 
120 metros de altura (voos noturnos 
ou acima dos 120 metros carecem de 
autorização da ANAC, podendo ser 
solicitada através do email drones@
anac.pt); não podem voar sobre con-
centrações ao ar livre com mais de 12 
pessoas, salvo autorização da ANAC; 
não podem voar sobre zonas de si-
nistro, onde se encontrem a decorrer 
operações de proteção e socorro, salvo 
se o comandante das operações de so-
corro autorizar expressamente o voo; 
estão interditos de voar nas áreas de 
proteção operacional dos aeródromos; 
o piloto não pode estar sob o efeito 
do álcool ou de outras substâncias 
psicoativas.

No decorrer das críticas, a ANAC 
destaca que ao nível europeu ainda não 
existe uma solução final na matéria do 
registo e que Portugal estará atento às 
evoluções que se vierem a verificar a 
nível europeu. A ANAC pretende ainda 
promover várias ações de sensibiliza-
ção e informação técnica sobre o re-
gulamento: por exemplo, como e onde 
verificar se existem reservas de espaço 
aéreo, entre outras dúvidas.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado! n

Nesta época festiva que pas-
samos, talvez valha a pena 
recordar.

Escovar os dentes. Previne o apareci-
mento da cárie dentária e das doenças 
das gengivas. Estes devem ser escova-
dos, pelo menos 2 vezes por dia, sendo 
uma delas à noite, antes de dormir. 

Permite:
- Remover a placa bacteriana (con-

junto de bactérias, saliva e restos de 
alimentos).

- Promover a remineralização dos 
dentes, tornando - os mais resistentes.

Os dentes devem ser escovados du-
rante 2 a 3 minutos, o que deve acon-
tecer desde o momento que nascem.

Dentífrico
É essencial que tenha flúor na sua 

composição (1000-1500 ppm). 
Até aos 6 anos, deve colocar-se na 

escova uma porção de dentífrico seme-
lhante ao tamanho da unha do dedo 
mindinho. 

A partir dos 6 anos, é suficiente usar 
cerca de 1 cm de dentífrico, por cada 
escovagem dos dentes.

Escova de dentes
O tamanho deve ser adequado à 

boca de quem a utiliza. A textura deve 
ser macia ou média e deve ser substi-
tuída quando os pêlos começam a ficar 
deformados (normalmente de 3 em 3 
meses).

Como Escovar
1. Colocar o dentífrico na escova. 

 2. Inclinar a escova em direção à 
gengiva e fazer pequenos movimentos 
vibratórios horizontais ou circulares 
com pouca pressão.

3. Escovar 2 dentes de cada vez, 
fazendo aproximadamente 10 movi-
mentos (ou 5 no caso de crianças até 
aos 6 anos).

4. Escovar com uma sequência: 
começar pela superfície externa (do 
lado da bochecha) do último dente 
de um dos maxilares e continuar a 
escovar até atingir o último dente do 
lado oposto.

5. Escovar as superfícies do lado da 
língua com a mesma sequência.

6. Proceder do mesmo modo no 
outro maxilar

7. Escovar as superfícies mastiga-
tórias dos dentes com movimentos de 
vaivém.

8. Por fim, pode escovar-se a lín-
gua e cuspir o excesso de dentífrico, 
sem bochechar com água. Assim, os 
fluoretos do dentífrico atuam mais 
tempo sobre os dentes. n

(DGS)
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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 8: 16h00
  - CONCERTO DE ANO NOVO
 Com Alva Canto e Orfeão Tomaz Alcaide 
 Local: Igreja Paroquial de Pussos
 Apoio: Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro
 (Org. Alva Canto - Associação de Cultura) 

AGENDA CULTURAL - JANEIRO
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 1, 15 e 29

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 8 e 22

JANEIRO

dia 17: 09h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL “PRIORIZAÇÃO E 
DELEGAÇÃO DE TAREFAS”
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: 19h00 - 23h00
- WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO “INTRODUÇÃO AO  

 EMPREENDEDORISMO / EMPREENDEDORISMO EMPRESARIAL”
 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) 

dias 24 e 31: 19h00 - 23h00
- WORKSHOP DE PRODUTOS ENDÓGENOS - SETORIAIS
“RÓTULOS E CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS”
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 25: 19h00
- SESSÃO DAS OFICINAS DA/PARA A FAMÍLIA 
“COSTURA - PEQUENOS ARRANJOS”
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 26: 14h00 - 18h00
- SESSÃO DE CONSULTADORIA “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

Informativo

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

1 Assino o jornal “O Alvaiazerense” a partir desta data por:

1 Renovo a assinatura no jornal “O Alvaiazerense” por:

1 um ano (12 euros);  1 dois anos (24 euros) - Portugal

1 um ano (20 euros);  1 dois anos (40 euros) - Europa e Resto do Mundo

MODOS DE PAGAMENTO:
1Cheque / Vale Postal n.º_________________ Banco_______________ emitido 
 à ordem de Jornal “O Alvaiazerense” no valor de ______________

Enviar para:  Jornal “O Alvaiazerense”
   Rua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A” - 3250-185 Alvaiázere

1Transferência Bancária para o NIB 0035 0078 0000 7631430 61
 Enviar comprovativo para o e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt

Este cupão tanto serve para iniciar uma assinatura nova, como para renovar uma já existente.      

Para mais informações contacte-nos pelo telefone 236 656 900.

P A S S A T E M P O S
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o	AZEVIAS

o	SERICAIA

o	PUDIM

o	TARTE

o	MOUSSE

o	FARÓFIAS

o	BRIOCHE

o	BOLACHAS

o	FILHOSES

o	SONHOS

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 
20 palavras relacionadas com 
DOCES DE NATAL.

o BOLO REI

o	BOLO RAINHA

o	ARROZ DOCE

o	TORTA

o	TRONCO

o	LEITE CREME

o	CHOCOLATES

o	RABANADAS

o	COSCORÕES

o	ALETRIA

Sudoku
Preencher todos 
os quadrados da 
grelha fazendo 
com que cada 
fila, cada coluna 
e cada um dos 
quadrados de 
três casas por 
três contenham 
todos os 
números de 1 a 
9, sem repetições 
ou omissões.



22 O ALVAIAZERENSE     31 de Dezembro de 2016Atualidade

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

Travessa do Poço Novo, 16  -  1º Andar   -   2750-469 CASCAIS
Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt R. Damião de Góis, 38-A - Tels. 21 4113071/ 21 4113443 - 1495-043 ALGÉS

T U D O G A Z
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

JORNAL “O ALVAIAZERENSE”

Órgãos Sociais para o biénio 2017/2018

Diretor: 
- Carlos José Dinis Simões
Diretor-adjunto: 
- Rui Manuel Esteves de Oliveira
Diretor Comercial e Tesoureiro: 
- Carlos Freire Ribeiro

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017

- Cumprir a edição do Jornal “O Alvaia-
zerense”, com a periodicidade mensal e de 
acordo com o Estatuto Editorial.

- Continuar a promover a utilização da 
Internet (email e site) nos contactos com “O 
Alvaiazerense” por parte dos colaboradores 
e leitores.

- Continuar a modernizar o grafismo 
e estilos da apresentação do jornal, bem 
como dos conteúdos, no sentido de o tornar 
mais apelativo e incrementar mais qualidade 
informativa.

- Participar nas atividades e parcerias já 
habituais, nomeadamente na organização do 
Grande Prémio de Atletismo de Alvaiázere 
(Légua de Marcha Atlética). n

Em Lisboa, na CCA

Assembleia elegeu Corpos Sociais para o 
biénio 2017/18 e aprovou orçamentos e 
planos de atividades para 2017

Na sua sede, em Lisboa, no dia 26 
de novembro, em Assembleia-
geral presidida por António Júlio, 

foram eleitos por unanimidade dos só-
cios presentes os Corpos Sociais para 
o biénio 2017-2018, quer para a Casa 
do Concelho de Alvaiázere (C.C.A.), 
quer para o Jornal “O Alvaiazerense”, 
em contexto de respetivas listas únicas 
que se apresentaram a sufrágio.

Em nova sessão da Assembleia-ge-
ral, convocada para o mesmo dia, os 
orçamentos e planos de atividade da 
C.C.A. e do Jornal “O Alvaiazerense” 

para o ano de 2017 foram também 
aprovados por unanimidade.

Das intervenções, pela C.C.A., 
Sandra Nunes, presidente da direção, 
apresentou os números do orçamento 
e explicou o detalhado plano de ativida-
des, salientando a regular atividade em 
aposta na continuidade do trabalho de-
senvolvido anteriormente e a executar 
em equipa, com novos investimentos e 
especial atenção para a comemoração 
do 35º aniversário, que se irá realizar 
desta vez em Alvaiázere.

Igualmente no pressuposto de con-

tinuidade de ação, dentro do contexto 
de dificuldades várias, Carlos Simões, 
diretor de “O Alvaiazerense”, explicou 
as verbas do orçamento, que rotulou 
de estável e realista, e reafirmou a 
imparcialidade na missão de informar, 
solicitando a contribuição de todos 
para a melhoria contínua.

Os tempos de debate foram anima-
dos e cordiais, havendo troca de ideias 
e relatos de experiências, de vários in-
tervenientes, dos quais se salientaram a 
dedicação em voluntariado e ação pró-
-bono nestas atividades associativas. n

NUTRI 
   SAÚDE

Ulrich Cassiano

Órgãos Sociais para o biénio 2017/2018

Mesa da Assembleia–geral:

Presidente: António Júlio da Graça Vaz
1º Secretário: Acácio Alves Peralta
2º Secretário: Ana Isabel Dias Farinha 
Suplente: José Neves Marques

Conselho Fiscal:

Presidente: Manuel Nunes Paixão
Vogal: José Augusto Matos Paulino
Relator: José Maria

Direção:

Presidente: Sandra Isabel Marques Nunes
Vice-presidente: Benilde Ferreira da Silva
Secretário: Carlos Alberto Ferreira Madrugo 
Tesoureiro: Ana Paula Neves de Carvalho
1º Vogal: Amável Alves Fontes
2º Vogal: José Manuel Henriques
3º Vogal: António Marques Bráz
1º Suplente: Manuel Custódio Silva Lourenço 
2º Suplente: Júlio Manuel Dias Farinha

Delegado de Lista: Manuel Neves Ferraz. n

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2017

Janeiro: Dia 28 - Almoço convívio da Fregue-
sia de Almoster
Fevereiro: Dia 18 - Almoço convívio da Fre-
guesia de Alvaiázere
Março: Dia 11 - Almoço convívio da Fregue-
sia de Maçãs de D. Maria
Dia 25 - Almoço Solidário dos BVA
A definir - Assembleia Geral Ordinária CCA 
e Jornal Alvaiazerense
Abril: Dia 8 - Almoço convívio da Freguesia 
de Pelmá
29/04 a 01/05 - Excursão Interna - a defenir
Maio: Dia 20 - Almoço convívio da Freguesia 
de Pussos S. Pedro
Junho: A definir - Fds casas regionais – Tasquinhas
Julho: Dia 22: Aniversário Casa Concelho de 
Alvaiázere e Dia do Sócio. Local: Alvaiázere
Setembro: 2 a 9 - Excursão externa - a definir
Outubro: Dia 13 - Jantar do Chícharo
Novembro: Dia 11 - Assembleia Geral Ordi-
nária CCA e Jornal Alvaiazerense; Dia 11 - São 
Martinho; Dia 24 - Noite de Fados
Dezembro: A definir - Tarde Lúdica e recrea-
tiva – Jogos Tradicionais. n

ALMOÇO - CONVÍVIO
FREGUESIA DE ALMOSTER
Dia 28 de JANEIRO de 2017 

pelas 13h00 na CCA
FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!

Tels. 213 549 637 - 213 542 256 (sede)
Tlm.: 936 232 795 / 938 210 519
Junta de Freguesia: 236 651 232

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com
Rua Eça de Queirós, 13 - R/C - Lisboa

(Junto ao Marquês de Pombal)

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE

Um cantinho da nossa terra em Lisboa

 Os melhores alimentos 
para o inverno

C
ontinuando com a edição anterior, 
irei descrever mais 4 vegetais que 
constituem uma verdadeira farmá-

cia verde, pois, além de formarem parte 
do seu menu diário, estes alimentos 
podem converter-se em remédios natu-
rais eficazes para combater as doenças 
do inverno.

Alho-francês - As suas propriedades 
antibacterianas ativam-se logo ao cortá-
-lo, quando um dos seus compostos rea-
ge com o oxigénio e forma a alicina. Esta 
substância, também presente no alho, é 
eficaz contra o Staphylococcus aureus, 
responsável por infeções cutâneas, das 
mucosas e do aparelho gastrointestinal. 
Em caso de gripe ou bronquite, prepare 
um caldo fervendo um alho-francês 
(incluindo as folhas verdes) num litro 
de água durante 5 min. Beba o caldo ao 
longo do dia, acrescentando o sumo de 
meio limão a cada copo.

Alcachofras - Possuí propriedades 
depurativas e desintoxicantes do fíga-
do, qualidades que influenciam posi-
tivamente o nosso sistema defensivo. 
As alcachofras contêm cálcio, fósforo, 
potássio, ferro, magnésio, zinco e vita-
mina B, mas destacam-se pelo seu teor 
em cinarina, uma das substâncias que 
ajuda a manter à distância as gordu-
ras, o colesterol e os triglicéridos. Para 
aproveitar melhor as suas propriedades, 
coze-as e beba a água da cozedura, que 
é bastante diurética.

Rabanetes - Para além de ser 
abundante em vitamina C e antioxi-
dantes, o rabanete tem propriedades 
antibacterianas muito úteis em caso de 
problemas na garganta quando tomado 
cru com cebola, para aliviar anginas, 
faringites, etc.

Brócolos - São muito ricos em vitami-
nas A, E, C, K e do complexo B, contém 
cálcio e são alcalinizantes, únicos no 
seu privilegiado teor em substâncias 
enxofraras que estimulam a imunidade 
e ajudam a prevenir os riscos de alguns 
cancros, o que justifica que os consume-
mos  pelo menos uma vez por semana. 
Além disso, contém luteína, um antio-
xidante muito útil para proteger a vista 
e evitar problemas como as cataratas. 
Tome-os cozidos a vapor ou mesmo 
crus, depois de bem lavados. n
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Futsal

Apresentação do plantel da Acredem 
para a nova época

Donato Silva

Cláudia Martins

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

Futebol

GDA consolidou 
liderança do 
campeonato

Durante o mês de dezembro, foram três os jo-
gos disputados pelo Grupo Desportivo de Alvaiáze-
re (GDA), que alcançou duas vitórias e um empate.

O primeiro jogo do mês, no dia 4 de dezem-
bro, a contar para a 11ª jornada do Campeonato 
da 1ª Divisão da Série Norte da Distrital de Leiria, 
foi disputado em casa frente ao Avelarense (atual-
mente o sexto classificado), e o resultado final foi 
um empate sem golos, naquele que foi o primeiro 
empate desta época.

No dia 11 de dezembro o GDA recebeu no Está-
dio Municipal de Alvaiázere a equipa da Associação 
Recreativa de Meirinhas (Pombal), que derrotou por 
três bolas a zero.

Já no dia 18 de dezembro, num jogo da 13ª 
jornada, a equipa de Alvaiázere defrontou fora de 
portas a Associação Cultural Desportiva e Recrea-
tiva de Almagreira (Pombal), que goleou por 5-0. 

Após uma sucessão de bons resultados, o 
GDA mantém a sua posição de líder isolado do 
campeonato, com um total de 31 pontos, tendo 
somado dez vitórias, um empate e apenas uma der-
rota. É de destacar que a equipa de Alvaiázere tem 
simultaneamente o melhor ataque do campeonato, 
com 36 golos marcados em 12 jogos, e apenas 4 
golos sofridos. Em segundo lugar está a equipa de 
Figueiró dos Vinhos, com 25 pontos, seguida da Asso-
ciação Cultural de Carnide (Leiria), com 23 pontos. n

JoGoS Do MêS De JANeIRo

 08/01 GDA vs AD Ranha
 15/01 Chão Couce vs GDA
 22/01 GDA vs AC Carnide

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do ATL “Os Salta Pocinhas” - Cabaços

A Acredem – Associação So-
cial, Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Maçãs de D. 

Maria apresentou o seu plantel 

para a época 2016-2017, onde o 
Campeonato Distrital da Primeira 
Divisão Série A está cada vez mais 
competitivo.

A equipa está a um ponto de 
atingir o objetivo de chegar à fase 

final, e apesar de várias lesões, os 
jogadores têm dado uma excelente 
resposta quando chamados pelo 
treinador Miguel Lourenço, que tem 
feito um trabalho excelente com os 
seus jogadores e equipa técnica. n 

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

A.T.L. “Os Salta Pocinhas” Beatriz Pachon 2016/2017
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C
omo forma de preservar a 
tradição secular associada ao 
espírito natalício, o Municí-
pio de Alvaiázere dinamizou 

mais uma edição da habitual Mostra 
de Presépios, desafiando a população 
a dar asas à sua criatividade, recrian-
do de forma original a cena do nasci-
mento do Menino Jesus.

A resposta da comunidade a este 
desafio foi bastante positiva, tendo 
sido registadas um total de 42 inscri-
ções nas diferentes modalidades (pre-
sépio tradicional, ao vivo e animado), 
das seguintes Associações e entida-
des: ASCRA (Associação Social Cultural 
e Recreativa de Almoster), Associação 
Recreativa de Maçãs de Caminho, ATL 
- Paróquia de Alvaiázere, Biblioteca 
Escolar do Agrupamento, Biblioteca 
Escolar – Escola Básica de Maçãs de D. 
Maria, Biblioteca Escolar – Escola Bási-
ca, Biblioteca Municipal de Alvaiázere, 
Café Tropical, Capela de Santo Amaro, 
Casa do Ferro Velho, Clube de História, 
Escola Básica de Alvaiázere, Escola 
Básica de Maçãs de D. Maria, ETP Sicó, 
Flores VIP, Grupo Orientador de Festas 
da Avanteira, Igreja de Almoster, Igre-
ja de Pussos - Grupo de Catequese, 
Igreja Paroquial de Alvaiázere, Igreja 
Paroquial de Maçãs de Caminho, Igreja 

Paroquial de S. Pedro, Maria Cristina 
Marques Simões Rosa, Paula Martins, 
Presépio Tradicional COJ, Pé Merece e 
Santa Casa da Misericórdia.

A partir do dia 12 de dezembro, Síl-
via Lopes, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, acompanhada 
dos serviços municipais, teve a opor-
tunidade de visitar cada um dos presé-
pios e os seus autores, que explicaram 
o processo de criação e o significado 
de cada um deles, mostrando o seu 
empenho e entusiasmo. n

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

Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Olho Vivo “Invisibilidade controlada”

No entroncamento entre Maçãs de Caminho e o Barqueiro, já de si um acesso com 
pouca visibilidade, a localização desta placa complica ainda mais a situação!

Em Alvaiázere

Mostra de Presépios 2016 contou 
com 42 participações

… ficamos admirados com o fim 
de mais um ano. Ainda temos fresca a 
recente entrada no temido ano 2000, 
com a ameaça “do fim do mundo” e 
já lá vão dezassete! O ano que agora 
finda teve factos deveras marcantes, 
que sucintamente vamos recordar. 
No plano interno, a eleição do prof. 
Marcelo, o Presidente dos “afectos”, 
cativado pela insólita “geringonça”, que 
se previa de curta duração e agora sem 
fim à vista. Em termos futebolísticos 
será recordado como ano apoteótico, 
com a conquista do Europeu, saciando 
o carenciado ego luso, que ainda mais 
“inchou” com a eleição do português 
António para Presidente da ONU.

Numa Europa sobressaltada e de-
sorientada, surpreendeu a votação 
para a saída do Reino Unido da UE, 
que levanta ainda mais dúvidas sobre 
o futuro da comunidade europeia. A 
mesma que tem sido incapaz de lidar 
com a crise dos refugiados, ficando 
marcada negativamente pelas mortes 
repetidas, que fazem do Mediterrâneo 
mais um cemitério do que um mar. Tal 
como os sangrentos atentados do auto 
intitulado estado islâmico, ocorridos 
em Bruxelas, Nice e recentemente em 
Berlim. Algo de assustador e ameaça-
dor, a pairar sobre o mundo ocidental.

No outro lado do Atlântico, mais 
surpresas com a eleição do Donald 
Trump, já apelidado de “pato bravo”, 
“ignorante” e “chico-esperto” que com 
a promessa de tornar a América maior 
“again”, conquista o poder. O triunfo do 
populismo e nacionalismo, a recordar 
os anos 30 do século passado. Espere-
mos que a história não se repita!

Por cá, preferindo o presente, aplau-
dimos duas situações positivas: a des-
centralização da Feira dos Produtos da 
Terra e o facto da Iluminação Pública 
voltar a funcionar toda a noite, acaban-
do com a interrupção que vigorava há 
3 anos, medida inusitada de poupança. 
A propósito, as más-línguas afirmam 
que o ideal seria haver eleições todos 
os anos, o que é manifestamente ex-
travagante, mas lá que dão jeito, dão 
sim senhor! 

A todos os Alvaiazerenses, deseja-
mos um Bom Novo Ano! n
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