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Alvaiázere
Apreensão de artigos 
furtados fez um arguido

No dia 27 de dezembro de 2016, militares 
do Destacamento Territorial da Guarda Nacional 
Republicana de Pombal, em colaboração com mi-
litares do Comando Territorial de Leiria efetuaram 
uma busca domiciliária e uma busca não domi-
ciliária, conseguindo recuperar diversos artigos 
furtados do interior de residências, no concelho 
de Alvaiázere.

Na sequência destas buscas, um jovem de 24 
anos foi constituído arguido e sujeito a termo de 
identidade e residência.7

atualidade

E
m nota de imprensa divul-
gada no passado dia 9 de 
janeiro, a Direção de Orga-
nização Regional de Leiria 

(Dorlei) do Partido Comunista 
Português (PCP) considerou que 
a reativação dos Tribunais do 
Distrito de Leiria representa uma 
“reaproximação da Justiça às pes-
soas”, mas que, no caso concreto 
de Alvaiázere, é necessário fazer 
mais.

Neste documento pode ler-se 
que “a decisão do Governo, no 
âmbito da reformulação da Lei de 
Organização do Sistema Judiciário, 
de reativar os tribunais de Alvaiá-
zere, Ansião e Bombarral, com a 
criação do respetivo juízo de pro-
ximidade e de juízos de família e 
menores de Leiria e de Alcobaça e 
de alterar as áreas de competência 
territorial dos juízos de família e 
menores das Caldas da Rainha e 
de Pombal, representam um avan-
ço no sentido da reaproximação 
da Justiça às populações e ao seu 
direito no acesso à mesma”.

No entanto, a direção do PCP 
de Leiria defendeu que, no caso 

dos Tribunais de Alvaiázere, An-
sião e Bombarral é necessário ir 
mais longe, através da eliminação 
dos juízos de proximidade e do 
alargamento de competências: 
“as populações têm hoje grandes 
dificuldades no acesso à Justiça, 
sobretudo aqueles que têm menos 
capacidade económica. Dificul-
dades decorrentes do valor das 

custas judiciais e da morosidade 
do funcionamento da justiça, 
agravadas com o afastamento das 
populações dos tribunais”, pelo 
que “a aproximação que agora 
se perspetiva obriga a que os Tri-
bunais sejam dotados dos meios 
materiais e humanos necessários 
para o seu efetivo funcionamento”, 
conclui o comunicado.7

Marcações:  Telef. 236 650 050
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Tribunal de Alvaiázere

Direção do PCP de Leiria defendeu 
alargamento das competências
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No Editorial da primeira página do jornal de Janeiro de 
1997, com o título “A MISERICÓRDIA”, são dados contri-
butos interessantes, para a história da SCM de Alvaiázere: 
«Em entrevista dada ao “Alvaiazeren-
se” o Sr. Provedor respondeu: “…a 
Misericórdia não dispõe, infelizmen-
te, de elementos precisos pelos quais 
se possa determinar com exactidão a 
data da sua fundação. Todavia, pelos 
registos e documentos existentes, 
a Misericórdia de Alvaiázere deve 
ter tido a sua origem pouco antes 
de 1899, mercê do entusiasmo e 
grande espirito de bairrismo de 
sete ilustres Alvaiazerenses, desse 
tempo, que passo a indicar: - Padre 
Ayres d’Almeida Barata, Dr. Adriano 
José de Carvalho, Dr. António Lopes 
da Silva Garcês, António José Batista, 
Cassiano de Lonet Frazão, António 
José Ferreira e Policarpo Marques 
Rosa. Inicialmente designada por As-
sociação Fundadora do Hospital Co-
memorativo de Alvaiázere e, depois, 
por Associação Fundadora, só no ano 
de 1931 foram oficialmente aprova-
dos os primeiros estatutos da Misericórdia de Alvaiázere”.

Li isto na altura (NR: Jacinto Maria Nunes, o director à data) 
mas fiquei sempre convencido, que em Alvaiázere teria sido 
fundada a Misericórdia, muito tempo antes, dada a situação 
geográfica e a importância de Alvaiázere como Termo, na Or-
dem dos Templários. Ao consultar, na T.T. (Torre do Tombo) 
a chancelaria de D. Afonso VI, encontrei o seguinte despacho 
– “Alvara” - , que gostosamente ofereço aos Alvaiazerenses:

“Eu El-Rei faço saber aos que este alvará virem, que ha-
vendo respeito ao que por petição me enviaram dizer aos 
Officiaes da Câmara da Villa de Alvaiázere sobre se lhes con-

ceder licença para de novo fabricarem 
uma Casa de Misericórdia, por ser 
passagem de muitos pobres e solda-
dos que vem das fronteiras, e isto à 
sua custa dos moradores da dita Villa, 
com as suas esmolas, agregando-se 
a ella Casa do Espirito Santo, que era 
Confraria e servia de enterrar os mor-
tos e com outros bens, que andavam 
sonegados, fazendo-se em qualquer 
Ermida que escolherem os morado-
res della: e visto o que alegam, e o 
que constou por informação que se 
houve pelo Provedor da Commarca 
da Villa de Thomar, que ouviu a 
Câmara, Povo e Governança, e res-
posta sobre tudo deu o Procurador 
da minha Corôa – hei por bem e me 
praz que se possa de novo fabricar, 
na dita Villa de Alvaiázere, uma Casa 
da Misericórdia, em qualquer Ermida 
que nella escolherem os moradores, 
e que a ella se agregue a Confraria 

do Espírito Santo, como os suplicantes pedem. E este Alvará 
se cumprirá, como se nelle contêm, etc. Manuel do Couto 
o fez, em Lisboa, o 10 de Junho de 1663. Jacinto Fagundes 
Bezerra, o fez escrever. – Rei”».

Por aqui se vê, o cuidado dos nossos antepassados, na 
assistência aos viandantes e necessitados.

Assim se escrevia, com contributos históricos, há vinte 
anos!7
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ESTATUTO EDITORIAL

1. O ALVAIAZERENSE é propriedade da C.C.A. da qual 

goza de plena autonomia administrativa e financeira: a sua 

orientação e o seu conteúdo dependem exclusivamente 

do seu Diretor.

2. O Diretor, Diretor Adjunto e Tesoureiro do Alvaiaze-

rense são eleitos pelos sócios da C.C.A, cabendo ao Diretor 

a escolha dos redatores e dos colaboradores.

3. O ALVAIAZERENSE propugnará oferecer aos seus 

leitores uma informação séria e desapaixonada, baseada 

em factos concretos: assumindo uma posição de total in-

dependência perante o poder político, o poder económico 

e quaisquer outras entidades ou grupos de pressão.

4. O ALVAIAZERENSE é um jornal de vocação regional 

e concelhia; nesta perspetiva privilegiará a divulgação dos 

valores do concelho de Alvaiázere - históricos, artísticos, 

desportivos, literários e científicos.

5. O ALVAIAZERENSE promoverá a expansão e desen-

volvimento de todas as atividades produtivas do concelho 

de Alvaiázere.

6. Atendendo à sua responsabilidade na vida concelhia 

“O ALVAIAZERENSE” apoiará ou incentivará, dentro das suas 

possibilidades, iniciativas que visem discutir e aprofundar 

numa perspetiva democrática os problemas concelhios.

7. Para o ALVAIAZERENSE - os factos e as opiniões são 

livres. As opiniões devem ser claramente separadas das 

notícias, sendo obrigatoriamente assinadas e da respon-

sabilidade dos seus autores.

8. O ALVAIAZERENSE utilizará invariavelmente uma 

linguagem elegante e correta, não podendo a sua Direção 

e os seus redatores e demais colaboradores dirigir ataques 

pessoais ou envolver-se em campanhas difamatórias, seja 

a que pretexto for.

9. O ALVAIAZERENSE baseado em princípios de boa 

vizinhança propugnará relações de aproximação com os 

concelhos circunvizinhos.

10. O ALVAIAZERENSE, por intermédio da sua direcção 

e do seu corpo redatorial, compromete-se a “respeitar os 

princípios deontológicos da imprensa e da ética profissio-

nal, de modo a não poder prosseguir apenas fins comer-

ciais, nem abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou 

deturpando a informação”.7

Estatuto

O que acha da reabertura do Tribunal como Loja do Cidadão?

Manuel Gomes
Pussos S. Pedro

Idalina Gomes
Maçãs de D. Maria

há 20 anos

editorial
inquérito

Estatuto Editorial disponivel na página do site 
na internet em www.oalvaiazerense.com.pt

atualidade

Elsa Moura
Pussos S. Pedro

Augusto Ferraz
Pelmá

Apesar de achar que faz falta 
o Tribunal funcionar como dan-
tes, acho que a Loja do Cidadão 
em Alvaiázere vai trazer coisas 
positivas para o nosso Concelho.

Porque o Concelho precisa 
de mais coisas para atrair e fixar 
população, especialmente forne-
cer mais emprego.7

Na minha opinião, acho que 
a Loja do Cidadão fazia falta 
no nosso Concelho. As pessoas 
necessitavam de ter algo do gé-
nero mais perto, para não terem 
de se deslocar para mais longe. 
Desta forma, não estamos tanto 
tempo à espera do que preci-
samos, pois já temos a loja do 
cidadão.7

Para mim acho que foi uma 
decisão boa ao reabrirem o 
Tribunal como Loja do Cidadão. 
Visto que não temos o Tribu-
nal a funcionar e temos de nos 
deslocar para longe para assim 
tratar de determinados assun-
tos, sempre temos uma Loja do 
Cidadão no nosso Concelho para 
resolver certos problemas.7

Acho que a Loja do Cidadão 
faz falta no concelho de Alvaiá-
zere, porque desta forma não 
nos temos de deslocar para fora 
para tratar de certos assuntos.

No entanto, na minha opinião 
acho que faz falta o Tribunal não 
funcionar como antigamente. 
Seria um bom investimento para 
o nosso futuro.7

Findo o ano civil e o mandato, em continuida-
de temporal e novo mandato, as renovadas espe-
ranças para a missão, em equipa, na convicção 
de continuar a assegurar o nosso estatuto de in-
dependência e integridade profissional. Claro, a 
Direção, eleita, em regime voluntário e pró-bono.

Privilegiar “Alvaiázere”, na notícia e na opi-
nião, despertando consciências e participação 
ativa de cidadania, contribuindo para o seu 
desenvolvimento, é a postura. 

Eis o Estatuto.

Carlos Simões
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O Alv. – Esta direção terminou 
agora o mandato. Que balanço faz?

Carlos Simões (CS) – O balanço que 
faço, em nome pessoal e da direção, é 
positivo. 

Estamos de consciência tranquila de 
que honrámos a missão e igualmente 
convictos de que cumprimos o Estatuto 
Editorial, nos princípios de indepen-
dência e imparcialidade na informação, 
privilegiado o assunto “Alvaiázere” e 
a defesa dos interesses do Concelho, 
dentro das regras deontológicas do 
jornalismo.

Penso que, na aposta da diversidade 
de opiniões, também contribuímos para 
despertar consciências para a partici-
pação ativa de cidadania no sentido 
do desenvolvimento, modernidade e 
bem-estar que todos ambicionamos 
para a nossa terra.

Afirmamos internamente o cumpri-
mento do plano de melhoria contínua, 
num contexto de exigências acentua-
das e outras tantas restrições, a que 
não é alheio o difícil contexto socioe-
conómico local.

A propósito, retomámos este ano 
o almoço-convívio dos colaboradores, 
numa singela ação de reconhecimen-
tos, mas onde procuramos sempre 
uma rigorosa autoavaliação crítica, 
em brainstorming, de onde surgem 
também as renovadas ideias e espe-
ranças, resultando em sintonia com 
este balanço.

Naturalmente, é a nossa opinião, 
sendo que cada leitor fará por si pró-
prio o seu juízo de valor.

O Alv. – Quais as maiores dificul-
dades com que se foi confrontando?

CS - As dificuldades e os problemas 
são sempre muitos e a vários níveis, 
mas só podem ter uma resposta que é 
não desistir e tentar resolvê-los.

A primeira e a base fundamental, 
que encerra em si um vasto leque de 
preocupações, é o facto de sermos 
todos amadores e voluntários na ação, 
colaboradores e direção. Cada um 
contribui com o seu melhor no cumpri-
mento das suas tarefas, e a dificuldade 
é saber que o nosso produto é especial 
e destinado à sociedade, é informação, 
a qual deve obedecer a regras básicas 
e que as exigências de todos, do ex-
terior, cada vez mais não contemplam 
falhas. Ou seja, o grau de exigência é 

altíssimo mas a nossa “fábrica” carece 
de algumas condições de sustentabili-
dade económica e financeira que não 
são fáceis de conquistar.

Este foi o foco onde nos concentrá-
mos, o desafio dos últimos anos, no 
aumento possível e gradual do grau de 
profissionalismo da redação como base 
da estruturação do presente e futuro 
do jornal.

Interdependente dessas condições, 
a dificuldade também passa pelo nú-
mero de páginas (em contenção) que 
nos retira espaço para muitas possibi-
lidades de informação alternativa e que 
seria pertinente.

Depois e como sempre, a definição 
das fronteiras entre a pertinência e 
validade no contexto temporal e espa-
cial dos conteúdos escritos, o efetivo 
interesse público e a própria admissibi-
lidade de edição, está sempre presente.

Certos de que nem tudo se vende, 
relembro ainda a superação natural de 
uma tentativa injustificada, medíocre 
e deselegante de denegrir o nome do 
jornal.

O Alv. – Como descreve a relação 
entre a direção e os colaboradores?

CS - Uma relação cordial, séria, so-
lidária e livre.

Em todas as funções que desempe-
nhei nesta minha experiência, a atitude 
foi sempre a de apoiar e incentivar os 
correspondentes ao relato dos acon-
tecimentos, dos factos, das respetivas 
áreas de abrangência, com isenção, 
rigor e sem medos, e igualmente para 
com os colaboradores de opinião, nes-
tes fomentando ainda prioritariamente 
a exposição e discussão de assuntos de 
interesse público da nossa terra.

De todos eles fomos tendo uma 
ação dinâmica, mantivemos aqueles 
que quiseram contribuir ativamente, 
sugerindo-lhes participação regular 
mensal ou bimensal ou pontual, e 
angariámos outros novos, sempre 
baseados no critério e compromissos 
de responsabilidade e de liberdade de 
expressão.

O último almoço-convívio de cola-
boradores foi um exemplo do respeito 
mútuo, com o entusiasmo e orgulho 
no uso desta camisola a vir ao de cima 
e que muito sensibilizou esta direção, 
e pessoalmente ainda pela confiança 
expressa.

O Alv. – Como está o “O Alvaia-
zerense” no mundo atual da “comu-
nicação”?

CS - O nosso jornal é único. Tem 
um passado rico, que orgulha não só 
os leitores mas a sociedade em geral, 
e não só os alvaiazerenses. Foi, é e será 
um jornal local e regional, cujo lema é 
ser independente e defensor dos inte-
resses do Concelho. Continuando men-
sal, foi, é e será uma importante fonte 
informativa da vivência alvaiazerense e 
tem um conjunto de leitores assíduos 
e diversificado. É o elo de ligação dos 
alvaiazerenses, e nesse sentido, desde 
logo, a sua pertinência.

No contexto dum mundo em acele-
rada mudança, de globalizações, o “O 
Alvaiazerense” terá sem dúvida o seu 
espaço. Temos é que permanentemen-
te estar atentos e ativos, sem perder 
aquela identidade e missão.

Para isso, buscamos sustentada-
mente a profissionalização da redação, 
que é o caminho a continuar, mas não 
descurando nunca a colaboração im-
prescindível dos nossos colaboradores 
de sempre e nova gente que queira 
interessar-se desinteressadamente.

Está atento às novas formas de comu-
nicação, na base da internet, mas tam-
bém com as redes sociais do facebook. 

Enfim, recomenda-se. E para o futu-
ro tem todo um potencial de evolução 
em aberto.

O Alv. – Igualmente a iniciar outro 
mandato, que novos projetos?

CS - Somos escravos do tempo, e 
nem sempre é possível concretizar em 
tempo todos os sonhos. Mas sem dúvida 
de que os objetivos e projetos realistas 
definidos no mandato foram cumpridos.

Para o futuro, depois da consolida-
ção da sede (espaço arrendado), com 
condições dignas de funcionamento e 
atendimento, temos sempre em mente 
a melhoria dos equipamentos e a aten-
ção às novas tecnologias.

Relembro o que referi antes sobre a 
profissionalização. Naquilo que é a es-
sência, o jornal objeto e o seu conteúdo 
informativo e grafismo, o projeto perma-
nente é o do rigor da notícia e a inova-
ção da sua apresentação e divulgação.

Por outros lados, para além da 
constituição de um arquivo condigno, 
há o sonho da realização de um livro 
com a história de “O Alvaiazerense” de 

forma a preservar memórias deste que 
é um produto vivo e património alvaia-
zerense. E desde já o desafio a quem 
se sentir convocado.

E nesta história, não posso deixar 
de relembrar que todo o cargo de 
direção no jornal foi e é exercido em 
regime voluntário e a título gracioso em 
resultado de candidatura e eleição na 
Instituição proprietária, a CCA.

O Alv. – Gostaria de deixar algu-
ma mensagem?

CS - Certamente. Agradecimentos.
A todos os correspondentes e co-

laboradores pela dedicação e trabalho 
desenvolvido em prol do jornal e pela 
ajuda que prestaram a esta direção no 
cumprimento da sua missão.

Aqui, uma palavra especial para a 
Cidália Rosa, administrativa, pela dis-
ponibilidade demonstrada para além 
do profissionalismo, e também para o 
Paulo Caetano, informático e designer 
no nosso site, pela modernidade técni-
ca e qualidades humanas.

Às recentes aquisições, Cláudia Mar-
tins, jornalista, e Mónica Teixeira, marke-
ting, o agradecimento e o desafio da ação 
para a qualidade e crescimento do jornal.

À CCA, nas pessoas do presidente 
da Assembleia, António Júlio, da pre-
sidente da Direção, Sandra Nunes, e 
presidente do Conselho fiscal, Manuel 
Paixão, também uma palavra de agra-
decimento pela cordialidade com que 
sempre trataram esta direção e pes-
soalmente me receberam em Lisboa, 
e pelo apoio e incentivos que sempre 
manifestaram publicamente.

Aos parceiros e amigos Rui Oliveira 
e Carlos Ribeiro, … pelo valor ines-
timável da amizade, solidariedade e 
fidelidade, um grande abraço.

Por fim, mas com a mesma ou mais 
importância, quero deixar uma palavra de 
consideração e respeito aos nossos anun-
ciantes e aos nossos leitores, pois são eles 
a base de todo o trabalho desenvolvido. 
Aos anunciantes, pelo suporte financeiro 
que contribui para manter a estrutura 
e missão do jornal. Aos leitores, as-
sinantes ou não, pela exigência, pela 
preferência e pela fidelização na leitura.

Com alegria e tristeza, numa mis-
tura de sentimentos, ficam palavras e 
votos de esperança num futuro de Paz.

A todos, manifesto a minha perma-
nente disponibilidade.7

“Somos escravos do tempo, e nem 
sempre é possível concretizar   
em tempo todos os sonhos.” 

Carlos Simões, diretor do jornal “O Alvaiazerense” faz um balanço positivo 
do mandato recentemente terminado, enumerando os principais obstáculos 
com os quais se deparou e traçando os objetivos para os próximos dois anos, 
que passam sobretudo pela profissionalização da redação. 
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O Coral Alva Canto terminou 
o ano de 2016 e iniciou o 
novo ano de 2017 com uma 

intensa atividade cultural.
No dia 17 de dezembro levou o 

nome de Alvaiázere ao concelho de 
Cantanhede, participando no con-
certo de natal do Coral Caetanense. 
No dia seguinte, 18 de dezembro, 
solenizou a eucaristia dominical da 
paróquia de Alvaiázere, tendo inter-
pretado várias peças nos diversos 
momentos do ordinário da missa, 
bem como cânticos característicos 
da época de natal.

Como é habitual, o grupo co-
ral não virou costas à tradição, e 
saiu à rua para “Cantar os Reis”. 
Na noite do dia 5, e ainda no dia 
6, foi desejar Bom Ano Novo à 
comunidade alvaiazerense, sendo 
calorosamente acolhido e bem 
recebido pelos muitos amigos da 
Alva Canto – Associação de Cultu-
ra, que fazem questão de dar o seu 
contributo para a atividade da ins-
tituição. Fique, por isso, patente o 
reconhecimento e agradecimento 
da Instituição por este facto.

Como culminar da atividade 
cultural de época de natal, a Alva 
Canto – Associação de Cultura or-
ganizou, em parceria com a Junta 
de Freguesia de Pussos São Pedro, 

mais um “Concerto de Ano Novo”, 
que se realizou na Igreja Paroquial 
de Pussos. Atuou o Orfeão “Tomaz 
Alcaide”, de Estremoz, um dos 
grupos corais mais antigos do 
país, que apresentou um repertó-
rio musical eclético e de grande 
qualidade. Seguiu-se o coral Alva 
Canto, que estreou algumas peças 
preparadas nos últimos meses, 
algumas das quais acompanhadas 
por músicos convidados (piano, 
violoncelo e violino), que amavel-
mente se associam às iniciativas do 
grupo coral.

As cerca de seis dezenas de 
pessoas que assistiram ao “Con-
certo de Ano Novo” viram o espetá-

culo terminar com a interpretação 
conjunta de ambos os grupos, da 
extraordinária peça de devoção 
mariana “Signore delle cime”, do 
compositor italiano Giuseppe de 
Marzi.

Seguiu-se a sempre bem-vin-
da “terceira parte”, em que os 
grupos intervenientes tiveram a 
oportunidade de confraternizar, 
num lanche gentilmente oferecido 
pela Junta de Freguesia. Resultou 
a certeza da boa hospitalidade 
alvaiazerense, patente na alegria 
e boa disposição dos visitantes 
alentejanos, espelhados num 
sentido “até breve”.7

Manuel Pereira Lourenço

atualidade

No dia 15 de Janeiro, na igreja 
de Pelmá, o Miguel, a Beatriz 
Antunes, a Lara, a Mariana, a 

Júlia e a Beatriz Simões, alunos do 
3º ano de catequese, tiveram a sua 
Festa da Luz. A acompanhá-los es-
tiveram os seus pais, irmãos, avós, 
outros familiares, amigos e toda a 
comunidade paroquial. Estiveram 
também as catequistas do grupo: 
Cátia Alves e Cátia Ferraz.

A  homilia deste Domingo foi 
especialmente dedicada a estes 
meninos a quem o padre Jacinto 
Gonçalves dirigiu algumas per-
guntas relacionadas com a  ce-
lebração. Depois da homilia as 
6 crianças acenderam a sua vela 
no Círio Pascal. Com essa luz, a 
simbolizar Jesus Cristo, verdadeira 
Luz da Humanidade, cada menino 
acendeu a vela de seus pais.

Seguiu-se o momento do com-
promisso, altura em que os pais 

colocaram os lenços brancos  no 
pescoço das crianças. 

O ofertório desta missa foi 
também realizado por 4 destes 
meninos e os cânticos escolhidos 
para esta celebração foram da 
responsabilidade do grupo coral 
da paróquia.

No final da eucaristia a comu-

nidade paroquial presenteou as 
crianças com uma alegre salva de 
palmas. 

Esta missa foi presidida pelo 
padre Jacinto Gonçalves e concele-
brada pelo padre Manuel Simões, 
ambos naturais da freguesia de 
Pelmá.7

Fernanda Freire

Na Paróquia de Pelmá

Alunos celebraram a Festa da Luz 

Grupo Sociocaritativo de Pelmá
Entregou alimentos 
à Casa do Gaiato 

Na tarde do dia quatro de Janeiro deste ano, o 
Grupo Sociocaritativo de Pelmá deslocou-se à Casa do 
Gaiato de Miranda do Corvo, para entregar os bens 
alimentares angariados na igreja, na campanha do 
advento de 2016. O objectivo desta campanha era 
apelar à solidariedade dos paroquianos no sentido 
de ajudar quem mais precisa e o resultado da recolha 
tinha por fim beneficiar uma instituição com crianças 
desprotegidas/carenciadas.

O Grupo Sociocaritativo achou por bem fazer a en-
trega na Casa do Gaiato de Miranda do Corvo. A Casa 
do Gaiato - Obra da Rua, é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), fundada pelo padre Américo, 
no dia sete de Janeiro de 1940. Completou este ano 77 
anos de existência. O objectivo desta obra é acolher, 
educar e integrar na sociedade crianças e jovens que, 
por motivos diversos, se  viram privados da família. Ra-
pazes da Rua, foi como lhes chamou o padre Américo.

A casa recebe rapazes desde a  mais tenra idade 
até cerca dos 25 anos, embora não haja idade certa 
para a saída, «Eles saem quando têm asas para voar». 
Actualmente, esta casa acolhe 40 rapazes, na sua 
maioria vindos das nossas ex-colónias, particularmen-
te da Guiné-Bissau. É responsável por esta instituição  
o padre Manuel Mendes, da diocese do Porto.

Depois de cumprido o objectivo, o Grupo Sociocari-
tativo deixa os agradecimentos à Junta de Freguesia de 
Pelmá que gentilmente proporcionou o transporte.7

Fernanda Freire

Em Almoster
Cantaram-se os Reis

Manda a tradição que o ano se inicie com o Cantar 
dos Reis e este ano a freguesia de Almoster foi brinda-
da com vários grupos que mantiveram viva a tradição.

Desses destacam-se três: o grupo da ASCRA (As-
sociação Social Cultural e Recreativa de Almoster), o 
grupo da Ponte e o grupo dos estudantes. Todos com o 
objetivo de angariarem fundos para as suas atividades, 
não houve frio que os demovesse e durante vários dias 
percorreram as ruas da freguesia, com mais ou menos 
instrumentos e com mais ou menos elementos, mas 
sempre com alegria e boa disposição.

O grupo da ASCRA marcou ainda presença no con-
curso dinamizado pela autarquia.7

Junta de Regantes
No âmbito das verbas comunitárias estabelecidas 

no programa “Portugal 2020”, os proprietários dos 
terrenos abrangidos pelo “regadio do Brejo” e pelo 
“regadio da Barroca do Cano”, com o apoio da Junta 
de Freguesia de Almoster e da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, estão a encetar esforços para que possa 
ser constituída uma Junta de Regantes. 

O objetivo é, através dessa Junta de Regantes, 
apresentar uma candidatura para obter fundos com 
vista à revitalização do sistema de regadio atual. Um 
desafio lançado e que começa a ganhar força graças 
ao empenho das partes envolvidas.

Para breve aguarda-se poder formalizar a constitui-
ção da Junta de Regantes para poder avançar com os 
trâmites subsequentes.7

Paula Reis

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
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.

Alva Canto – Associação de Cultura

Intensa atividade em época de Natal
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C
om o findar do ano de 2016, 
encerraram portas alguns es-
tabelecimentos comerciais em 

Cabaços, mais propriamente na Rua 
Virgínia Peres, conhecida por nela 
se situar o Restaurante Lagoa. Este 
perdeu o seu grande impulsionador, 
António Freitas Alves Lagoa, mas 
continua a receber os seus clientes, 
mantendo a atividade de sempre.

O mesmo não aconteceu com a 
casa e armazém de tecidos de Artur 
Caetano da Silva que, após o faleci-
mento do mesmo, encerrou portas.

Ainda na mesma rua, por motivos 
de saúde, perdeu-se também um 

ex-libris de Cabaços: a taberna e 
latoaria de Augusto Alves, conhecido 
como o Augusto Latoeiro.

Agora mais pobre, a Rua Virgínia 

Peres abre-se, a cada manhã, aos que 
por ali continuam a passar, apesar 
da nostalgia das portas fechadas.7

Teresa Furtado

A 
culminar as celebrações 
do Natal, em que o Rancho 
Folclórico da Freguesia de 

Pussos (RFFP) desenvolveu diversas 
atividades, nomeadamente um jantar 
de convívio entre elementos, sócios 
e amigos, o grupo organizou-se para 
sair à rua para o tradicional Cantar 
dos Reis.

A desafiar o frio e a chuva, du-
rante várias noites, os elementos 
do RFFP deram corpo a uma letra 
ancestral, recolhida na freguesia de 
Pussos S. Pedro, levando as boas 
festas, de porta em porta, à comuni-
dade alvaiazerense.

Na noite de 5 para 6 de janeiro 
(noite de Reis), a Associação res-
pondeu afirmativamente ao desafio 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
participando no concurso de Can-
tares dos Reis 2017 promovido por 
aquela edilidade, onde obteve um 
honroso terceiro lugar. Os diferentes 
grupos encontraram-se, cruzaram 
caminhos e trocaram vivências numa 
experiência salutar do maior relevo 

para a afirmação do espírito de 
comunidade que deve caracterizar 
qualquer território.

Ainda durante o mês de janeiro, 
mantiveram-se os trabalhos de estru-
turação da atividade da Associação 
no ano de 2017, bem como o traba-
lho de recolha que dita a respetiva 
representatividade nas mais diversas 
iniciativas que promove ou a que se 
associa.

Os órgãos sociais e elementos do 
grupo agradecem reconhecidamente 

o carinho votado pela comunidade e 
a forma amistosa como foram recebi-
dos, em cada casa, aquando do Can-
tar dos Reis. Agradecem, igualmente, 
os generosos donativos recebidos, 
incluindo os que foram enviados do 
estrangeiro, essenciais à manutenção 
da atividade da associação.

Alvaiázere mostra assim o seu 
melhor no encontro de tempos que 
a etnografia e o folclore facilitam, a 
construir caminhos de crescimento e 
afirmação.7

Em Cabaços
Encerramento da 
agência do Banco Bic 

O Banco Bic anunciou o encerramento da sua 
agência de Cabaços, na freguesia de Pussos São 
Pedro, no passado dia 22 de dezembro de 2016, 
tendo transferido estes serviços para a agência de 
Alvaiázere.

Com o encerramento deste balcão, a localidade 
de Cabaços perdeu também o Multibanco, sendo 
que a população é agora servida apenas pelo Mul-
tibanco da Caixa de Crédito Agrícola.7

Teresa Furtado

Em Cabaços
Estabelecimentos comerciais encerraram 
portas na Rua Virgínia Peres

atualidade

Em Alvaiázere

Paróquia celebrou 
Festa da Luz

A Paróquia de Alvaiázere celebrou no passado 
dia 7 de janeiro, a Festa da Luz.

A Comunidade Paroquial acolheu as crianças do 
3º grupo de Catequese da Paróquia de Almoster e 
de Alvaiázere, que em conjunto celebraram este 
momento tão marcante nas suas vidas.

A Eucaristia, presidida pelo Reverendo Padre 
André Sequeira, decorreu em espírito de grande 
alegria e oração e contou com a participação ativa 
dos meninos e seus pais. Revivendo o seu batismo, 
crianças e famílias reconheceram Deus como Pai e 
Jesus como luz nas suas vidas.

De vela batismal acesa, cada criança foi con-
vidada a sentir a presença de Jesus na sua vida, a 
deixar-se guiar por esta luz e jamais permitir que a 
mesma se esconda ou apague.

Cada um é chamado a ser luz para aqueles com 
quem se cruza diariamente e estes meninos neces-
sitam viver rodeados de testemunhos de luz, pois 
só assim aprenderão a ser luz!

Que todos sintam a alegria e a felicidade de 
serem cristãos e com fé possam proclamar “Sou de 
Cristo, sou feliz”.

Parabéns a todos os catequistas pelo empenho.
Felicidades aos meninos e seus familiares.7

Fátima Ribeiro

Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos

Cantares dos reis nas ruas do Concelho 
preserva a identidade coletiva

O 
CLDS 3G de Alvaiázere rea-
lizou, no passado dia 18 
de janeiro, no âmbito da 

atividade “Workshops Temáticos de 
Empreendedorismo”, o workshop 
“Criação de Uma Empresa – Encargos 
e Processos Legais”.

Esta sessão contou com a pre-
sença de empreendedores e interes-
sados no tema, tendo os principais 
conteúdos a explorar consistido nos 
diferentes tipos de empresas/socie-
dade, custos e duração do processo 

de constituição e de registo, a consti-
tuição através da “Empresa na Hora”, 
requisitos formais de constituição, 
obrigações fiscais e de contabilida-
de, custos iniciais de uma empresa, 
encargos com recursos humanos. No 
decorrer do workshop foram dados 
diversos exemplos ilustrativos, de 
forma a uma melhor perceção dos 
conteúdos.

Estes workshops, dinami-
zados pela empresa Betweien, 
são destinados ao público em 

geral, particularmente potenciais 
empreendedores que pretendem 
criar o seu próprio emprego. O 
CLDS 3G promoverá um conjunto 
de workshops mensais, relacionados 
com diferentes temáticas no âmbito 
do empreendedorismo e da criação 
de novas linhas de produtos, entre 
os quais direito do trabalho, gestão 
de recursos humanos, soluções de 
investimento, certificação de pro-
dutos naturais e HACCP – Higiene 
Alimentar.7

CLDS 3G

Dinamizou Workshop “Criação de Uma 
Empresa – Encargos e Processos Legais”
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N
o dia 16 de janeiro de 2017, pe-
las 14h15, a deputada Margarida 
Balseiro Lopes participou num de-

bate com alunos do 9º ano e secundário, 
realizado na Casa Municipal da Cultura, 
subordinado ao tema “Os Jovens e a Cons-
tituição – desafios do poder local”.

Após uma pequena descrição so-
bre o funcionamento da Assembleia 
da República, desenrolou-se o debate, 
tendo sido equacionadas, no caso do 
3º ciclo, algumas questões alusivas a 
situações em que a Constituição ainda 
não é aplicada – emprego para pessoas 
com deficiência, gratuitidade do ensino 
e acessibilidades para cidadãos com 
mobilidade reduzida. 

No contexto do secundário, as ques-
tões centraram-se na Municipalização do 
Sistema Educativo Não Superior, tendo 

a convidada manifestado uma opinião 
favorável à transferência de algumas 
competências para o poder local, mas 
não de todas as previstas no projeto de 
Municipalização da Educação.7 

Henrique Lopes                                                                               

E.T.P.  SICÓ
Dinamizou 
Workshop de 
Fotografia 

O polo de Alvaiázere da ETP Sicó 
organizou no dia 12 de janeiro um 
Workshop de fotografia, com a parti-
cipação dos convidados Adolfo Usier, 
fotógrafo comercial, Hudson Stuart, 
fotógrafo de produto, Perla Pinheiro, 
produtora de fotografia e Daniel F. 
Medina, assistente de fotografia. 

A iniciativa visou elucidar os 
alunos sobre o tema da fotografia 
de alimentos e sobre a forma de 
potenciar o bom aspeto dos pratos, 
não descurando a componente mais 
lúdica associada a esta arte de foto-
grafar, que deu origem a decorações 
divertidas e originais.

Pretendeu-se, com a atividade, 
mais um passo com vista ao aperfei-
çoamento e à excelência de serviço 
prestado no setor da Restauração, 
acreditando no princípio de que a 
decoração e empratamento atraem e 
fidelizam o consumidor – “os olhos 
também comem” e fazer a diferença, 
através da inovação, nunca é demais.

Cumprindo com sucesso mais 
uma atividade, os alunos revelaram 
o desejo de participar em iniciativas 
semelhantes no futuro, até porque ti-
veram a oportunidade de desenvolver 
aprendizagens da maior relevância.7

Agrupamento de Escolas
Dinamizou ação 
de sensibilização

No dia 22 de dezembro, o Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere 
promoveu uma sessão de sensibiliza-
ção para os pais e encarregados de 
educação dos alunos do 7º e 8º ano, 
subordinada ao tema “O que fazer 
em casa para ajudar na escola.” A 
ação teve lugar no refeitório da escola 
sede e contou com a participação da 
psicóloga educacional, Linda Vaz, com 
formação na área parental.

Esta iniciativa do Agrupamento de-
correu da necessidade de aproximar 
a família e a escola, cabendo a esta 
última o papel de apoiar os pais e 
encarregados de educação na grande 
tarefa de educar, procurando ajudar 
a encontrar “ingredientes” para uma 
“boa educação”, receita proposta pela 
oradora.7 

A Direção

N
o dia 23 de janeiro, o polo de Al-
vaiázere da ETP Sicó, em colabora-
ção com a vice-presidente da Câma-

ra Municipal de Alvaiázere, Sílvia Lopes, 
e o vereador Agostinho Gomes, recebeu 
Odete João, deputada da Assembleia da 
República eleita pelo Partido Socialista. 

O encontro, realizado no âmbito do 
Projeto Parlamento dos Jovens, teve como 
propósito principal o debate do tema 
“40 anos da Constituição da República 
Portuguesa e do Poder Autárquico” e a 
apresentação, por parte dos elementos 
da lista do Projeto (dez alunos, perten-
centes ao primeiro ano dos cursos de 
Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar, 
e ao segundo ano do Curso Técnico de 
Restauração, variante Cozinha/Pastelaria), 
de três medidas que, no seu entender, 
poderão contribuir para a valorização de 
territórios como o de Alvaiázere, de modo 
a potenciar as suas riquezas, evitando, 
desta forma, a desertificação de que, cada 
vez mais, estes territórios são alvo. 

A primeira medida apresentada pro-
põe a realização de trabalho colaborativo 
entre a ANQEP (Agência Nacional para a 
Qualificação), o Centro de Emprego e os 
Municípios, de forma a gerar mão-de-obra 
qualificada, ajustada às necessidades 
do território. Em segundo lugar, depu-
tados concorrentes à sessão distrital do 
Parlamento dos jovens sublinharam a 
importância dos governantes reduzirem 

o número de alunos por turma quando 
em causa estão as turmas de territórios 
de baixa densidade, de modo a que os 
jovens aprendizes se fixem na terra que 
os fez crescer, evitando, desta forma, que 
a abandonem em busca de formação. Por 
fim, apelaram para que as empresas se-
diadas em territórios de baixa densidade 
assumam, em parceria com os Municí-
pios, o papel de facilitadores da repovoa-
ção, criando mecanismos apelativos para 
os trabalhadores, de modo a potenciar o 
seu enraizamento com os territórios que 
os acolhem no trabalho. 

Os alunos estão de parabéns pelas 
suas ideias e pela forma como as expu-
seram, mostrando que a sua voz ajuda a 
dar forma ao mundo e a encontrar novos 
rumos para velhos problemas. A comuni-
dade escolar faz votos para que o desem-
penho destes jovens na sessão distrital 
seja presenteado com o passaporte para 
a sessão nacional.7

ETP Sicó - Polo de Alvaiázere
Alunos apresentaram medidas 
para valorizar territórios de 
baixa densidade

educação

O grupo da Educação Pré-escolar do 
concelho de Alvaiázere recebeu o prémio 
Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, 
com o projeto “Redescobrir o Chícharo nas 
Terras de Alvaiázere”, um tema que sur-
giu após reflexão acerca da considerável 
importância desta leguminosa na região.

No passado dia 18 de janeiro, na Es-
cola Artística do Conservatório de Música 
de Coimbra, numa cerimónia oficial que 
contou com a presença de várias entida-
des oficiais, nomeadamente a delegada 
regional dos Estabelecimentos Escolares, 
o vereador da Educação da Câmara Muni-
cipal de Coimbra, o presidente da Funda-
ção Ilídio Pinho e o Ministro da Educação, 
foi entregue o prémio que suportará o 
desenvolvimento do projeto.7 

A Direção

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Agrupamento de Escolas
Recebeu prémio 
Fundação Ilídio 
Pinho “Ciência 
na Escola”

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere
Participou no debate com a deputada 
Margarida Balseiro Lopes sobre a 
Constituição da República

Exposição de 
trabalhos alusivos
ao tema “Os Castros”

Está patente no Bloco A da Escola 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira durante a 
primeira semana de fevereiro a expo-
sição “Os Castros” realizada no âmbito 
da disciplina de História e Geografia 
de Portugal. 

Quando os alunos trouxeram os 
primeiros trabalhos, percebeu-se logo 
que as férias do Natal tinham sido de 
muito trabalho e criatividade. Com 
efeito, visitando a exposição podem 
ver-se desde as casas dos celtas, a 
trabalhos mais arrojados que, além da 
casa, incluem o celeiro, os arrumos e 
o estábulo com animais. 

De destacar também pormenores, 
como o banco no qual as pessoas se 
podiam sentar à sombra e a funciona-
lidade das portas feitas com material 
da época… 

Estas construções constituem-se 
como aprendizagens significativas 
que permanecerão na memória dos 
alunos tanto pela interiorização dos 
conteúdos, como pela envolvência 
solidária e empenhada das famílias, 
que é de louvar.

A exposição poderá ser vista e 
apreciada por toda a comunidade 
escolar durante a semana de 30 de 
janeiro a 3 de fevereiro. 

Parabéns a todos os intervenientes 
pela criatividade, empenho e esforço 
que demonstraram!7 

Henrique Lopes     
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Santa Casa da Misericórdia
Natal foi assinalado 
com almoço de convívio

No dia 22 de dezembro, os utentes das Respostas 
Sociais para Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA) celebraram o Natal em conjunto, no 
Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere (CCCA). 

A festa teve início com a Eucaristia, presidida pelo 
Padre André Sequeira, e continuou animada por um 
grupo coral constituído por utentes e colaboradores 
da Instituição. Seguiu-se depois um almoço convívio 
onde todos puderam confraternizar. 

A tarde foi preenchida com “bailarico” e cantigas, 
proporcionando uma tarde bastante animada, que ter-
minou com um lanche, no qual não faltou o tradicional 
Bolo-rei e filhoses típicos desta quadra.  

A SCMA deixou o seu agradecimento a todos os 
que participaram nesta festa e que colaboraram na 
sua realização, especialmente ao CCCA, pela cedência 
do espaço e à Câmara Municipal de Alvaiázere pela 
colaboração sempre pronta. Graças ao contributo de 
muitas vontades voluntariosas, os utentes puderam 
viver com mais alegria este importante momento de 
convívio.

No dia 23 de dezembro, a festa continuou no Hos-
pital Santa Cecília e da Unidade de Cuidados Continua-
dos Integrados onde os utentes acolheram, com alegria 
e espírito natalício, a Tuna e Cantares da Misericórdia 
de Alvaiázere que os brindaram com várias músicas do 
seu reportório e com um lanche convívio.7 

Cantares dos Reis

Na noite de 5 de janeiro, um grupo de colaborado-
res e elementos da Mesa Administrativa reuniram-se 
para cantar os Reis na vila de Alvaiázere. 

Vestidos a rigor, tiveram a primeira atuação da 
noite na Câmara Municipal. Após serem recebidos pelo 
executivo, continuaram noite dentro pelas freguesias 
de Alvaiázere, Maçãs de D. Maria e Pussos São Pedro. 

No dia seguinte, o grupo musical “Cantarolando”, 
formado por utentes e colaboradores do Lar Francisco 
Caetano da Silva, realizou o tradicional “Cantar dos 
Reis” por diversos estabelecimentos comerciais de 
Alvaiázere. 

Foi um momento de convívio entre os utentes 
da Instituição, que recuperou também uma tradição 
antiga.7

André Roque

F
indado mais um ano, 2017 
começou com muita animação, 
dinamismo e música com o 

“Cantar dos Reis”.
Todos os anos, a Associação 

Casa do Povo de Maçãs de D. Maria 
mantém viva esta tradição com um 
grupo de funcionárias(os), elementos 
da Direção, Corpos Sociais e amigos 
que percorrem as ruas do concelho 
de Alvaiázere e participam no Con-
curso “Cantar dos Reis”, promovido 
pela Câmara Municipal de Alvaiázere. 
Mesmo com o frio que se fez sentir, 
nas noites dos dias 4 e 5 de janeiro, 
o grupo levou muita música e boa-
disposição a todos quantos os rece-
beram, inclusive aos idosos. 

Para além deste, também um 
grupo de idosas, apoiadas por uma 
funcionária e uma vizinha da Insti-
tuição, cantaram os Reis na vila de 
Maçãs de D. Maria, aproveitando o 
sol e o tempo amoroso, das tardes 
de 5 e 6 de janeiro. 

A Associação deixa o seu agra-
decimento a todas as pessoas que 
visitou, pelo acolhimento com que 
foram recebidos em suas casas e 

pela generosidade das esmolas ofe-
recidas, contando com todos para o 
ano que vem.

A participação nas atividades 
iniciadas em 2016 manteve-se com a 
mesma energia e vigor por parte dos 
idosos, que continuaram a participar 
ativamente na “Ginástica Sénior”, 
promovida pela Câmara Municipal, 
todas as segundas-feiras de manhã, 
no Ginásio de Alvaiázere. Nos res-
tantes dias da semana, usufruem de 
sessões de fisioterapia, supervisio-
nadas pela fisioterapeuta, bem como 
de classes de exercícios adaptados à 
população sénior, dados pela técnica 
de desporto, no ginásio do Lar. 

Além da atividade física, há-que 
exercitar também a mente e a memó-

ria. Daí a importância de manter as 
sessões de alfabetização, que conti-
nuam a ser muito participativas. É de 
salientar que até já se conseguiram 
alcançar alguns objetivos: utentes 
que não conseguiam e não sabiam es-
crever o seu nome, já o fazem graças 
à sua persistência e força de vontade. 

O dinamismo dos utentes da 
Associação verifica-se também nas 
atividades que decorrem na Biblio-
teca e Museu Municipal de Alvaiá-
zere, que abordam várias temáticas 
apreciadas pelos elementos partici-
pantes, na medida em que vivências 
antigas são recordadas e a partilha 
de informação com os presentes os 
faz sentir úteis e ativos.7

Tânia Silva

atualidade

N
o dia 17 de janeiro, o auditó-
rio da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria recebeu 

uma cerimónia pública de entrega 
de certificados de reconhecimento 
e validação de competências profis-
sionais (RVC) a 32 funcionárias da 
Associação Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria (ACPMDM), formação 
ministrada pelo Cearte – Centro de 
Formação Profissional do Artesanato.

A sessão foi presidida por Célia 
Marques, presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, e nela 
marcaram presença Arlindo Sousa, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria, Luís Rocha, dire-
tor do Cearte, Álvaro Pinto Simões, 
presidente da direção da ACPMDM 
e Sílvia Lopes, vice-presidente da 
Câmara Municipal e diretora técnica 
da ACPMDM.

O diretor do Cearte foi o primeiro 
a usar da palavra, afirmando ter sido 
em boa hora que “a ACPMDM perce-
beu que melhorar a prestação dos 
seus serviços passa por certificar os 
seus funcionários”, salientando que 
na área das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social “este proces-
so torna-se ainda mais especial”. Às 
recém-formadas, Luís Rocha deixou 
uma mensagem: “espero que o di-
ploma seja mais um estímulo para 
manterem o bom desempenho e que 
sirva de estímulo para que outras 
colegas vossas e de outras institui-

ções possam querer fazer o mesmo 
que vocês fizeram”, concluindo: “as 
Instituições não precisam só de boas 
profissionais. É bom que estejam 
certificadas”.

Enquanto presidente da direção 
da ACPMDM, Álvaro Pinto Simões re-
forçou que existe uma preocupação 
constante com o bem-estar dos uten-
tes e isso passa essencialmente pela 
formação e certificação dos seus 
colaboradores, sublinhando ainda a 
importância da parceria estabelecida 
com o Cearte, que tem sido “essen-
cial nas atividades do Concelho”, e 
a “atenção dada às Instituições pela 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere”.

A autarca felicitou a Instituição 
pela visão em colaborar com os seus 
funcionários, de forma a reconhecer 
o trabalho por si desenvolvido e tam-
bém as diplomadas, fazendo votos 

de que este seja “um estímulo para 
continuar a ser melhores a cada dia 
que passa, porque nunca sabemos 
tudo, podemos sempre ser melho-
res, mais eficientes, mais eficazes, 
basta ter vontade, dedicação e acre-
ditarem em vocês próprias. Espero 
que esta seja a primeira de muitas 
iniciativas deste género”.

O processo de certificação pro-
fissional decorreu no âmbito do 
programa CQEP – Centros de Qua-
lificação para o Ensino Profissional, 
tendo sido entregues diplomas de 
RVC Profissional a dezoito Técnicas 
em Agentes de Geriatria e três cozi-
nheiras e também certificados dos 
dois cursos de Primeiros-Socorros 
em Geriatria, num total de 32 par-
ticipantes. A sessão terminou com 
um lanche de convívio na Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria.7

Cláudia Martins

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Funcionárias receberam certificados de 
formação profissional do Cearte

Mês de janeiro foi repleto de atividades 
para os utentes do lar da Associação

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
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Caminho Português é uma desig-
nação das rotas de peregrinação 
com origem em Portugal e des-

tino ao túmulo do apóstolo Santiago 
Maior na Catedral de Santiago de Com-
postela, no centro da Galiza. É um dos 
vários Caminhos de Santiago, o con-
junto de rotas de peregrinação milenar 
mais importante da Europa, classificado 
desde 1998 como Património Mundial 
pela UNESCO.

É frequente que a designação de 
Caminho Português se refira apenas 
às rotas em território galego, embora 
num contexto mais alargado, essa de-
signação se possa aplicar também às 
rotas que percorrem todo o território 
português, do Algarve até a Trás-os-
Montes e Minho.

Os Caminhos de Santiago são os 
percursos percorridos pelos peregrinos 
que afluem a Santiago de Composte-

la desde o século IX para venerar as 
relíquias do apóstolo Santiago Maior, 
cujo suposto sepulcro se encontra na 
catedral de Santiago de Composte-
la. A peregrinação foi uma das mais 
concorridas da Europa medieval, cuja 
importância só era superada pela Via 
Francigena (com destino a Roma) e 
Jerusalém, sendo concedida indulgên-
cia plena a quem a fizesse. Depois de 
vários séculos relativamente esquecida, 
desde os anos 1980 que a popularidade 
da peregrinação tem vindo a crescer 
substancialmente, embora grande par-
te das pessoas que fazem o Caminho, 
nome pelo qual é também conhecida 
a peregrinação, actualmente não o 
faça por motivos religiosos. O Cami-
nho tornou-se um itinerário espiritual 
e cultural de primeira ordem, que é 
percorrido por dezenas ou centenas 
de milhares de pessoas todos os anos. 
Foi declarado Primeiro Itinerário Cultu-
ral Europeu em 1987 e Património da 
Humanidade (na Espanha em 1993 e na 
França em 1998).

Os caminhos espalham-se por toda 
a Europa e vão entroncar nos caminhos 
espanhóis. Com excepção das várias 

vias do Caminho Português e do Ca-
minho da Prata, do qual uma variante 
atravessava o nordeste de Portugal, que 
têm origem a sul, e do Caminho Inglês 
que vinha do norte, a maior parte liga-
se ao Caminho Francês, cuja rota mais 
popular entra em Espanha na zona de 
Pamplona (Roncesvalles), que se encon-
tra com as restantes em Puente la Reina 
e segue ao longo do norte de Espanha. 
O Caminho é geralmente feito a pé, mas 
também pode ser feito de bicicleta, a 
cavalo, ou até de burro.

Os peregrinos têm como símbolo 
uma vieira, a venera, cujas origens 
se atribuem aos povos ancestrais que 
antes do cristianismo peregrinavam 
a Finisterra, durante muitos séculos 
considerado o local mais ocidental do 
mundo conhecido e, como tal, o fim 
do mundo. O Caminho de Santiago é 
popularmente associado desde há sé-
culos à Via Láctea, por supostamente 
indicar o caminho para Santiago de 
Compostela à noite. Via Láctea é um 
dos nomes dado ao Caminho e um dos 
nomes populares da galáxia em Espa-
nha e Portugal é Caminho ou Estrada 
de Santiago.7

RESCALDO 
DE UMA BELA JORNADA

Quem alguma vez se viu atingido por 
uma “chuva” de salpicos à beira de uma 
rua, sabe que os salpicos se reconhecem 
só depois de terem acontecido. E esta 
introdução serve para hoje me pôr a falar 
do que realmente me atingiu no dia 19 
de Novembro último no Café Literário 
“Chiado Editora em Lisboa.

“O Alvaiazerense” anunciou o evento da 
apresentação do meu livro “ Na Mochila dos 
14”, e ela aconteceu. O dr. João Patrício, 
de Pousaflores, falou sobre mim e … exa-
gerou bastante. O autor, que era eu, abriu 
a sua “Mochila” e anunciou aos presentes 
o que de mais importante nela escreveu. 
Mas, um salpico não é uma “tirada” publi-
citária nem uma notícia da última hora!

Pareceu-me que os Alvaiazerenses 
residentes em Lisboa e arredores espera-
vam algum acontecimento que proporcio-
nassa um encontro de saudade. 

Uma Senhora que não consigo identifi-
car comentou no facebook o meu evento 

em termos de emoção percebendo que 
um acontecimento tão simples tinha a 
força de fazer juntar pessoas que a vida 

obrigou a um desencontro prolongado. 
Com este desabafo, ela me deixou a sentir 
como tenho andado distante da boa Gente 
das minhas Terras, Alvaiázere (Pelmá) e 
Ansião (Casal das Sousas).

Deixem-me destacar mais duas ou 
três notas que recolhi nessa tarde. O José 
Luís Costa do Lameirão insistiu para que 
eu tomasse um GIN com ele, com o dr. 
Adelino Víctor, do Lumiar, e com o juiz 
dr. António Ribeiro, dos Marques, eu a 
não poder aceitar por razões de saúde, 
ele a tomar a dianteira para conversar os 
seus “Horizontes da Memória” a lembrar 
tempos distantes em que se bebiam uns 
copitos na taberna “Cetil”, “apeadeiro” 
entre os montes da Pelmá e a Freixianda. 

Não houve mais tempo, mas agora me 
lembro de uma história relacionada. O “Ti 
Coiso”, de um lugar da Pelmá, apanhou o 
vício de parar em todas as tabernas, mas, 
um certo dia parou a pensar que aquela 
vida não era vida, e tomou a decisão de 
não entrar mais em tabernas. Porém, o 
diabo gosta de desarmar os audazes e, o 
“Ti Coiso” a caminho da Freixianda para 
compras, a ter que passar junto do “Cetil”, 

foi virando a cara para não ver a porta 
aberta, ter-se-á benzido, conseguiu passar 
em frente avançando mesmo uma centena 
de metros. Feliz por ter vencido o vício, pa-
rou para avaliar o seu ato de coragem e…: 

- Ó “Coiso”, és mesmo um homem de 
coragem! Por teres conseguido passar 
sem entrar, mereces um copo. – Voltou 
atrás e mandou deitar um copo!

Convivi com muita Gente amiga, abra-
cei o “José da Rocha”, meu companheiro 
de escola e que nunca me esquece nos 
meus anos, no Natal e na Páscoa. Apertei 
o abraço do Senhor Acácio Peralta e sabo-
reei um beijo da Esposa; abracei e conver-
sei bastante com o “dr. Joaquim do Casal 
do Rei”, dois amigos que se não viam 
havia uns quarenta anos; cumprimentei 
com emoção a professora e escritora dra. 
Otilina Silva, de Maçãs de Dona Maria, 
e eu me senti muito honrado. Honrado 
me senti também pela presença do dr. 
António Júlio, Presidente da Assembleia 
Geral da Casa do Concelho. “Aturei” gos-
tosamente as recordações brincalhonas 
do dr. João Batista, do Casal das Sousas, 
meu aluno e amigo desde os anos 69/70. 
Dei um abraço à Graça Queirós e ao mari-
do, um beijinho à Guida Moreira, palavras 
amigas e mais um abraço ao Silvério de 
Albarrol, outro abraço ao Senhor João 

Freire e beijos à esposa Ester e à irmã 
Celeste, do Moinho das Moitas. E, os 
últimos a serem os primeiros, saboreei a 
presença especial dos familiares, alguns 
que também por lá andam.

Momento gratificante, vivi-o quando 
pude ter mais uma palavra personalizada 
de agradecimento, cada amigo a passar 
pela minha mesa para que lhe deixasse a 
minha assinatura.

Falei demasiado de mim, mas eu queria 
falar de uma experiência que valerá a pena 
repetir. Até que elas aconteçam, garanto 
que vou cumprir o que prometi ao José 
Luis: ir em Agosto à Festa da Pelmá.7

Em Penela
Homem ateou fogo 
à própria casa

Um homem com cerca de 50 anos, 
foi detido pela prática do crime de in-
cêndio numa residência, no concelho 
de Penela. 

O incêndio ocorreu durante a noite 
do dia 2 de janeiro, tendo sido ateado 
como auxílio de gasolina espalhada por 
uma divisão do primeiro andar, causan-
do estragos considerados elevados na 
habitação e destruindo parte do telhado. 

O suspeito, coproprietário da casa, 
apresentou-se às autoridades no dia 
seguinte, 3 de janeiro, acabando por 
ser detido.7

Na Sertã
Bebé perdeu vida 
em incêndio

No passado dia 23 de janeiro, duran-
te a madrugada, foi dado um alerta aos 
Bombeiros Voluntários da Sertã (BVS) de 
um incêndio nas traseiras da Praceta do 
Pinhal, estando na origem desta ocor-
rência um curto-circuito. Deste incêndio 
resultou uma vítima mortal, uma bebé 
de apenas 11 meses, que terá morrido 
devido à inalação de fumos.

Os BVS mobilizaram para o respe-
tivo local duas ambulâncias, quatro 
operacionais e uma Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação do Hospital 
Amato Lusitano.7

Em Coimbra
Segurança morto 
a tiro

Um homem com 30 anos, segurança 
da discoteca “Avenue Club”, no centro 
de Coimbra, foi morto a tiro no dia 8 de 
janeiro, devido a um desentendimento 
entre a namorada do alegado atirador 
e uma gerente da discoteca, no interior 
do espaço noturno. 

O homem foi atingido mortalmente 
na cabeça e no abdómen por um cliente 
que estava no interior de um carro. 

Na sequência deste tiroteio ficou 
ainda ferida uma mulher, que foi trans-
portada para o Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra.7

Em Pombal
Ambulância provoca 
cinco feridos 

No dia 7 de janeiro, uma colisão en-
tre um automóvel ligeiro de passageiros 
e uma ambulância do Instituto Nacional 
de Emergência Médica, provocou cinco 
feridos ligeiros. O acidente ocorreu no 
IC8, na localidade de Outeiro das Gale-
gas, concelho de Pombal.7

BREVES
  Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

atualidade

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva
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N
o passado dia 21 de janeiro, a Bi-
blioteca Municipal de Alvaiázere re-
cebeu mais um atelier da Bebeteca, 

uma iniciativa promovida pelo Município 
de Alvaiázere que visa proporcionar um 
conjunto de atividades lúdico-pedagógi-
cas aos bebés com menos de três anos, 
de forma gratuita, e que tem por objetivo 
promover a relação, em tenra idade, entre 
os mais novos e os livros.

A Bebeteca, que tem a coordenação 
técnica em regime de voluntariado da edu-
cadora de infância Andreia Pinheiro, contou, 
neste atelier, com a colaboração de Jorge 

Grácio que, em conjunto com as 14 crian-
ças e respetivos familiares que as acompa-
nham, abordaram o tema dos “Reis”, alusivo 
ao ano novo recentemente iniciado.

O formador Jorge Grácio orientou 

a execução de um trabalho manual su-
bordinado ao tema, um crachá em eva, 
decorado com uma coroa e personalizado 
com o nome de cada criança, concluin-
do-se o atelier com a tradicional hora do 
conto com o livro “Três reis a caminho de 
Belém” de Emil Maier, lido e interpretado 
por Andreia Pinheiro.

No próximo mês de fevereiro irá reali-
zar-se mais um atelier da Bebeteca, uma 
iniciativa de acesso gratuito promovida 
pelo Município, e que se enquadra nas 
políticas de educação e de apoio à família 
da autarquia.7

A 
Biblioteca Municipal de Alvaiázere 
levou a cabo, durante o mês de 
dezembro, um projeto intitulado 

“Encontros Solidários”, lançando o desafio 
às Instituições de Solidariedade Social do 
Concelho a fazer pequenas peças de cro-
ché ou tricô para posteriormente serem 
transformadas em mantas de colo. 

Este projeto contou com a indispensá-
vel colaboração da Fábrica e Tricots Bran-
cal e alguns particulares que doaram fios 
de lã e cujo resultado final foram mais 
de seis centenas de quadrados de várias 
cores, pontos e espessuras.

Na época do Natal, a Câmara Munici-
pal, através do Gabinete de Ação Social e 
em articulação com as Juntas de Fregue-

sia, entregou estas mantas a 18 famílias 
em situações de vulnerabilidade social.7

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Dinamizou projeto “Encontros Solidários”

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

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

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

atualidade

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Sessão da Bebeteca dedicada ao Dia de Reis

Realizou-se no dia 18 deste mês, na 
Biblioteca da Escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira, uma palestra intitulada “Ra-
diofrequências: uma forma de radiação 
não ionizante” (vantagens tecnológicas, 
efeitos fisiológicos, precauções epide-
miológicas), onde foi orador o Prof. Dr. 
Paulo Crespo, docente e investigador do 
Departamento de Física da Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Universidade 
de Coimbra, dirigida aos alunos do 10º e 
11º ano, no âmbito da disciplina de Física 
e Química A.

Depois de uma pequena introdução 
teórica, o professor convidado fez uma 
reflexão sobre a emissão das ondas de 
telemóvel, das antenas de televisão e 
rádio e das linhas de transmissão, os 
seus efeitos fisiológicos e as precauções 
que devem ser tomadas pelas pessoas 
individualmente e pela comunidade para 
se protegerem das radiações emitidas.

Com a colaboração de uma aluna, 
foi ainda mostrado à plateia um modo 
de medir a densidade de potência mag-
nética existente num telemóvel ligado, 
em repouso e em comunicação e o an-
damento temporal de uma onda de um 
eletrocardiógrafo (ECG) a pilhas operado 
na proximidade de um telemóvel.

Os alunos presentes mostraram-se 

interessados no tema e nas experiências, 
participando oportunamente, pelo que a 
articulação entre o trabalho da sala de 
aula e a Biblioteca Escolar, que dinami-
zou a realização da palestra, alcançou 
os objetivos traçados e contribuiu para 
o enriquecimento do saber científico e a 
melhoria das aprendizagens.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar
Seis alunos foram 
apurados na 11ª 
edição do Concurso 
Nacional de Leitura

No dia 12 de janeiro, realizou-se 
mais uma vez a fase escolar do Con-
curso Nacional de Leitura que contou 
com a participação de cerca de vinte 
alunos do 3º ciclo e Ensino Secundário. 
Este concurso, promovido pelo Plano 
Nacional de Leitura, tem como objetivo 
estimular o treino da leitura e desenvol-
ver competências de expressão escrita 
e oral nos alunos e, a sua realização re-
sulta de uma parceria entre a Biblioteca 
Escolar e os professores de Português.

Este ano, foram propostas para lei-
tura as obras: “Leandro, Rei da Helíria” 
de Alice Vieira, e dois contos do livro 
“Bichos” de Miguel Torga, para o 3º ciclo 
e “Amor de Perdição” de Camilo Castelo 
Branco e “Contos” de Eça de Queirós, 
para o Ensino Secundário.

Dos alunos inscritos, que participa-
ram com muito interesse e empenho, 
foram apurados três em cada categoria 
para representar a Escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira na fase distrital, no 
próximo mês de abril e que a seguir se 
indicam: no 3º ciclo, Guilherme Estevão, 
do 8ºA, Cremilde Fernandes e Inês Ro-
drigues, do 9ºB, no Ensino Secundário, 
Ana Margarida Santos e Catarina Simões 
do 10ºA e Ana Lúcia Marques do 11ºA.

A todos os concorrentes será atri-
buído um certificado de participação e 
aos vencedores um prémio – um livro 
para incentivar futuras leituras.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar

Promoveu palestra intitulada “Radiofrequências: 
uma radiação não ionizante”

Município de Alvaiázere
Vai organizar XII 
Desfile de Carnaval

Dando continuidade ao deliberado 
em anos anteriores, a Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere vai promover o XII 
Desfile de Carnaval no próximo dia 26 
de fevereiro. 

A concentração está marcada para 
as 14h30 no Parque Multiusos e o início 
do desfile para as 15h00, que trará cor 
e alegria às ruas do Concelho com os 
foliões e os carros alegóricos, manten-
do viva a “tradição do entrudo”, mas 
também com o objetivo de promover o 
território alvaiazerense e dinamizar o 
comércio local.

Depois do desfile, vai realizar-se 
o tradicional baile de Carnaval que 
promoverá o convívio entre os partici-
pantes e a comunidade, a quem o Muni-
cípio convida a sair à rua para assistir a 
momentos de festa e muita animação.7
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M
antendo a sua forte aposta 
em preservar as tradições e 
singularidades que carateri-
zam o povo alvaiazerense, o 

Município de Alvaiázere promoveu, na 
noite de 5 de janeiro, mais uma edição 
do concurso “Cantares dos Reis”, que 
este ano teve uma expressiva adesão, 
com a participação de 250 pessoas. 

Desta forma, no período entre as 
19h00 e as 21h00, os vários grupos 
foram recebidos nos Paços do Conce-
lho por Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, e pelo 
executivo municipal, levando os tradi-
cionais votos de boas-festas. 

O júri do concurso foi constituído 
pelo padre Jacinto Gonçalves, Alexan-
dra Silva e José João Dias, que avaliaram 
a execução musical, o traje, a música, a 
originalidade e a apresentação no geral.

Na categoria de grupos mistos, os 
vencedores foram a Associação de Cul-
tura Alva Canto, em segundo lugar ficou 
a Associação Casa do Povo de Maçãs de 
D. Maria e em terceiro lugar o Rancho 
Folclórico da Freguesia de Pussos.

No que diz respeito à categoria 
infanto-juvenil, o primeiro prémio 

foi atribuído ao grupo Pastores (das 
turmas 9º B e 9º C do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere), o segundo 
prémio ao grupo Amizade (7º A e 8º A) 
e o terceiro ao grupo Boas Festas (8º C 
e 9º A). É ainda de salientar que todos 
os grupos foram contemplados com um 
prémio de participação.

Apesar da noite fria que se fez sen-
tir nessa noite e para manter viva esta 
tradição secular, os grupos fizeram-se 
ouvir pelas ruas do Concelho desejan-
do a todos votos para que este novo 
ano de 2017 seja cheio de sucessos e 
realizações.7

Cláudia Martins

Câmara Municipal de Alvaiázere

“Cantares dos reis” mobilizou mais 
de duas centenas de pessoas

Município de Alvaiázere
Entregou cabazes 
de Natal a mais 
de uma centena 
de famílias

Na época natalícia, que se ca-
racteriza por um maior espírito 
de fraternidade e solidariedade, o 
Município de Alvaiázere procedeu 
à entrega de cabazes com bens 
alimentares às famílias mais desfa-
vorecidas do Concelho.

Os bens alimentares que com-
puseram os cabazes foram fruto da 
campanha de recolha “Vamos dar 
as mãos”, levada a cabo durante 
uma semana em diversos estabe-
lecimentos comerciais de Alvaiá-
zere, com a colaboração de alunos 
voluntários do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere e do polo 
de Alvaiázere da ETP Sicó, e que 
deixou patente o verdadeiro espí-
rito de generosidade da população 
alvaiazerense.

Na referenciação das famílias 
mais carenciadas, o Gabinete de 
Ação Social e Saúde Municipal 
contou com a parceria das Juntas 
de Freguesia e, após a elaboração 
da listagem final, foram contem-
plados 140 agregados familiares 
com evidentes carências a nível 
económico.7

atualidade
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destaque

A 
Casa Municipal da Cultura 
de Alvaiázere foi o palco de 
mais uma cerimónia de co-
memoração do Dia do Agru-

pamento de Escolas de Alvaiázere e 
do Dia do Diploma, no passado dia 
27 de janeiro.

O diretor do Agrupamento, pro-
fessor José Peres, começou a sua 
intervenção pelo agradecimento a 
“docentes, não docentes, alunos, pais, 
encarregados de educação, departa-
mentos curriculares, biblioteca e As-
sociação de Estudantes, que tornaram 
possível fazer uma grande festa de co-
memoração, um lanche partilhado que 
teve uma grande adesão”, anunciando 
de seguida a abertura, até ao final do 
mês de fevereiro, das candidaturas 
para o Orçamento Participativo (OP) 
nas Escolas, destinadas a alunos do 
terceiro ciclo e do Ensino Secundário, 
que podem submeter projetos com um 
valor máximo de 500 euros.

Antes do início da entrega dos diplo-
mas, o professor José Peres reforçou a 
ideia de que esta cerimónia pretende 
“homenagear os que se distinguiram 
pelo esforço e dedicação, pois só assim 
se obtêm bons resultados, seja em que 
área for”.

Após a entrega dos certificados de 
conclusão do curso vocacional de In-
formática a 25 alunos, seguiram-se os 
prémios referentes ao Concurso Nacio-
nal de Leitura 2016-2017 a três alunos 
do terceiro ciclo (Cremilde Fernandes, 
Inês Rodrigues e Guilherme Estevão) e 
três alunos do Ensino Secundário (Ana 
Margarida Santos, Catarina Simões e 
Ana Lúcia Marques), que foram apura-
dos para a fase distrital.

Relativamente ao passado ano letivo 
(2015-2016), entraram para o quadro 

de mérito do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere um total de 50 alunos, 
que receberam os respetivos diplomas: 
no primeiro ciclo foram distinguidos 11 
alunos, no segundo ciclo 11, no ter-
ceiro ciclo 15 e, finalmente, no Ensino 
Secundário, um total de 13 alunos.

Foram ainda entregues os prémios 
referentes às XXXIV Olimpíadas da Ma-
temática a três alunos, nas categorias 
júnior (José Manuel Marques), A (An-
tónio Lopes) e B (Catarina Simões), os 
diplomas de conclusão referentes ao 
ano 2015-2016 aos alunos do curso 
de Ciências e Tecnologias, os prémios 
de mérito desportivo, na categoria 
feminina (Daniela Lopes) e masculina 
(Rodrigo Ferreira), a Taça D. Manuel 
Ribeiro Ferreira aos representantes da 
turma vencedora, o 7ºB, e o diploma de 
louvor do Clube dos Amigos da Escola 
e do Clube de Teatro ao aluno Fábio 
David, pela sua participação assídua, 
dedicada e empenhada em todas as ati-

vidades promovidas pelos dois Clubes.
Diogo José Gameiro Carvalho foi 

distinguido como o melhor aluno do 
Ensino Secundário do passado ano 
letivo, prémio entregue pela vice-
-presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere e vereadora do pelouro da 
Educação, Sílvia Lopes, que agradeceu 

ao Agrupamento o excelente trabalho 
desenvolvido e felicitou todos os alu-
nos, familiares e docentes.

A cerimónia foi encerrada com um 
momento musical protagonizado pelos 
alunos Lara Pedrosa, Fábio David e Ro-
drigo Simões.7

Cláudia Martins

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Meia centena de alunos foram distinguidos 
com diplomas de mérito
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N
o passado dia 23 de janeiro, o Município 
de Alvaiázere apresentou o MOVE, um novo 
sistema de transporte flexível que fará a li-
gação entre os lugares das cinco freguesias 

do Concelho e a vila de Alvaiázere, numa viagem de 
inauguração que fez o circuito da freguesia de Pussos 
S. Pedro e na qual estiveram presentes a presidente 
do Município, Célia Marques, a vice-presidente, Sílvia 
Lopes, o vereador Agostinho Gomes e os presidentes 
da Juntas de Freguesia de Almoster, Alvaiázere, Maçãs 
de D. Maria e Pussos S. Pedro, Paulo Reis Silva, Vítor 
Joaquim, Arlindo Sousa e Arménio Simões, respeti-
vamente.

Em declarações ao Jornal “O Alvaiazerense”, 
questionada acerca dos objetivos da implementação 
deste sistema e das expectativas do executivo quan-
to à adesão da população, Célia Marques afirmou: 
“o MOVE é um serviço que está ao serviço de todos 
e que oferece soluções de mobilidade, até agora 
praticamente inexistentes no nosso Concelho. Toda-
via, a implementação deste projeto teve por base a 
identificação de um problema social concreto: alguns 
cidadãos estavam com dificuldade em aceder aos ser-
viços públicos, por não terem recursos para assegurar 
o respetivo transporte. A expectativa que o executivo 
tem é a de que o serviço vai registar maior adesão por 
parte de quem tem limitações desta ordem e não uma 
utilização massificada, como se observa nas carreiras 
de transporte urbano nas cidades”. 

O MOVE vai servir uma freguesia em cada dia útil 
da semana: segunda-feira Pussos S. Pedro, terça-feira 
Maçãs de D. Maria, quarta-feira Alvaiázere, quinta-fei-
ra Almoster e sexta-feira a freguesia de Pelmá, num 
modelo de funcionamento inovador, que associa um 
transporte regular ao transporte a pedido, utilizado 
em territórios de baixa densidade populacional. Desta 
forma, em cada um dos circuitos existem paragens 
fixas e outras mediante reserva, que pode ser feita 
no dia útil anterior até às 16h00, através do número 
gratuito 800 209 817. É de sublinhar que a utilização 
do MOVE será gratuita no primeiro trimestre deste 
ano, e que posteriormente será aplicado um tarifário 
social calculado em função da distância percorrida, 
que varia entre os 1,50 euros e os 2,50 euros.

Quanto aos benefícios deste novo sistema, a 
presidente do Município sublinhou que o mesmo 
“oferece novas soluções e novas oportunidades, 
nomeadamente o acesso de todos os cidadãos a um 
conjunto de serviços de cariz público, promove a 
coesão social no Concelho e possibilita um combate 
efetivo ao isolamento de algumas franjas da popula-
ção, nomeadamente, mais idosa”.

Uma opinião partilhada e reforçada pelos presi-
dentes das Juntas de Freguesia do Concelho, que 
consideraram que a falta de transporte era uma ne-
cessidade sentida desde o encerramento das exten-
sões de saúde, que acabou por ditar o afastamento 
das pessoas mais idosas, mais carenciadas e com 
dificuldades de mobilidade, pelo que o MOVE vai col-
matar esta lacuna, criando uma ligação que antes não 
existia e que fazia com que as pessoas tivessem que 
recorrer ao serviço de táxis ou a amigos e familiares.

Etelvina Rosa, residente em Cabaços, costumava 
utilizar o táxi para ir a Alvaiázere; no passado dia 23, 
foi a primeira pessoa a utilizar o MOVE, para ir ao 
Centro de Saúde, e mostrou-se extremamente satis-
feita: “tive conhecimento deste transporte através dos 
folhetos que colocaram nas caixas do correio, gostei 
imenso do conceito, é diferente daquilo a que esta-
mos habituados, estou a pensar utilizar mais vezes”.

Após a primeira semana de viagem do MOVE, Célia 
Marques fez um balanço positivo da reação da popu-
lação: “denota-se uma evidente satisfação e conforto, 
por parte dos utilizadores, em saber que agora têm 
uma forma de poder sair dos seus lugares e, de forma 
autónoma e barata, tratarem e resolverem os seus 
assuntos. E observar a alegria das pessoas é a melhor 
recompensa que pode haver, para quem, como eu, se 
ocupa de procurar melhorar a vida da população”.7

Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Município apresentou o MOVE, um novo 
sistema de transporte flexível

destaque
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F
oi no passado dia 4 de novembro de 2016 que Igor 
Ferreira, um jovem de 29 anos, natural de Pussos, 
concelho de Alvaiázere, tomou posse enquanto 
membro do Conselho de Arbitragem de Natação 

(C.N.A), modalidade pela qual surgiu o seu interesse 
desde muito jovem: “comecei a dar as minhas primeiras 
braçadas nas Piscinas Municipais descobertas de Alvaiá-
zere, nas aulas que o Grupo Desportivo de Alvaiázere 
promovia no verão, tinha eu então por volta dos meus 
sete anos”, confessou ao Jornal “O Alvaiazerense”.

Quando estudava no ciclo em Alvaiázere inscreveu-se 
na natação do Desporto Escolar e mais tarde ingressou 
na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, onde 
nadou como federado durante algum tempo e veio a 
arbitrar o seu primeiro jogo, corria o ano de 2004. Por 
motivos de saúde, Igor Ferreira esteve afastado das 
piscinas durante algum tempo, e foi nessa altura que fre-
quentou o curso de Juiz de 3ª na Associação de Natação 
do Distrito de Santarém, tendo sido essa a sua rampa de 
lançamento para a carreira na arbitragem.

Desde então, nunca mais parou: fez o curso de Juiz 
de 1ª, que dá acesso a ser Árbitro Distrital/Regional e a 
arbitrar Provas Nacionais, dois anos mais tarde foi no-
vamente convidado a fazer o curso de Árbitro Nacional 
na modalidade de Natação Pura e logo de seguida fre-
quentou o curso Nacional de Árbitro de Águas Abertas, 
uma disciplina da natação com características muito 
diferentes da Natação Pura, uma vez que é realizada em 
águas não controladas, como em lagos, rios e no mar.

Ao longo dos seus anos de carreira, Igor Ferreira já 
arbitrou muitas provas regionais, nacionais e internacio-
nais, já tendo estado presente em duas Taças do Mundo 
de Águas Abertas. Questionado acerca das maiores 
dificuldades com as quais se foi deparando ao longo 
do percurso, o jovem não hesitou: “não tive grandes 
dificuldades, nestes doze anos tudo fluiu naturalmente, 
depois de longas conversas com o atual presidente 
do Conselho de Arbitragem de Natação, o Engenheiro 

Alexandre Silva, em que tínhamos os mesmos pontos 
de vista para a arbitragem nacional da natação, este 
convidou-me para integrar a sua lista, tendo ficado muito 
honrado e aceite de imediato”. 

Para o seu mandato para os próximos quatro anos, 
Igor Ferreira tem objetivos profissionais bem definidos: 
“tentar dar melhores condições aos árbitros de todas as 
disciplinas de natação (Natação Pura, Águas Abertas, Na-
tação Sincronizada, Natação Adaptada e Polo Aquático), 
promovendo formações aos árbitros, tais como as clínicas 
F.I.N.A. (Federação Internacional de Natação Amadora, 
equivalente à F.I.F.A. no futebol). Das quatro clínicas que 
este Conselho propôs à F.I.N.A, foram aceites três, que 
são cursos que dão acesso a arbitrar competições interna-
cionais. São feitos muito poucos a nível mundial e nós já 
vamos fazer três este ano, um para a Natação Pura, outro 
para as Águas Abertas e outro para o Polo aquático. Estes 
cursos são dados pelos melhores árbitros do mundo que 
já participaram em vários Jogos Olímpicos”.

Para além disso, Igor Ferreira pretende também lutar 
pelos direitos dos árbitros e protegê-los no que diz res-
peito ao regime fiscal: “um árbitro, antes de ser árbitro, 
tem vida pessoal e há árbitros que quando têm bolsas 
de estudo e estão a tirar mestrados e doutoramentos 
não podem arbitrar porque perdem essa mesma bolsa 
de estudo, pelo que ainda no passado dia 24 de janeiro 
fui ouvido numa audiência parlamentar na Assembleia da 
República onde expus esta situação”, concluiu.7

Cláudia Martins

Pussos

Jovem Igor Ferreira tomou posse no Conselho de 
Arbitragem de Natação

mérito

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

emacnunes@hotmail.com
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Santa Casa da Misericórdia
Tomada de Posse dos 
novos Corpos Sociais

No dia 13 de janeiro tomaram posse os corpos 
gerentes da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiá-
zere para o quadriénio 2017-2020. Apostando na 
continuidade do projeto do último triénio, a Mesa 
Administrativa é constituída pela Provedora, Adelaide 
Elisa Santos; pelo Vice-Provedor, António Silveira; pelo 
Tesoureiro, José Deus; pela Secretária, Fernanda Tiago 
e pelo Vogal Rui Oliveira, como membros efetivos.

Na ocasião, a Provedora deu as boas vindas a todos 
e dirigiu-se em especial aos novos elementos que ago-
ra integram os corpos gerentes da instituição (António 
Manuel Silveira e Joaquim Dionísio Lourenço na Mesa 
Administrativa; João Guerreiro, Fernando Balas e Luís 
Jorge Ribeiro no Conselho Fiscal).

Referiu que, ao longo dos últimos três anos, com 
muito empenho e trabalho de todos (dirigentes e 
colaboradores), hoje a SCMA alcançou uma situação 
financeira estável tendo conseguido também alargar 
e melhorar os serviços prestados à comunidade em 
algumas áreas. Salientou que o mandato que agora se 
inicia será de continuidade, tendo já definido um plano 
de ação (anteriormente apresentado em Assembleia 
Geral) bastante abrangente e ambicioso, cuja prosse-
cução vai exigir de todos empenho e perseverança em 
doses muito generosas, a bem da SCMA e da comuni-
dade Alvaiazerense a que orgulhosamente pertence e 
pretende servir sempre cada vez melhor.

  A cerimónia simples e simbólica terminou com um 
brinde a todos em geral mas à SCMA em particular... 
Por um 2017 cheio de sucessos...7

O 
Museu Municipal de Alvaiázere 
acolheu, ao longo da semana 
de 16 a 20 de janeiro, as Insti-

tuições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) do Concelho para a reali-
zação de mais um atelier de educação 
patrimonial, dando assim seguimento 
ao seu plano de atividades. 

Em torno de um tabuleiro e de 
um chambaril (utensílio utilizado 
no processo da matança do porco), 
muitas foram as conversas sobre 
as tradições existentes no mês de 
janeiro em Alvaiázere, tais como, 
para além da matança do porco, a 
apanha da azeitona, o Cantar dos 
Reis, entre outras.

Estes ateliers de educação patri-
monial, que se realizam com uma 
periodicidade mensal, têm como 
objetivo principal a recuperação/

preservação e valorização da identi-
dade cultural concelhia, bem como 
a inclusão social da comunidade 
sénior do território alvaiazerense.7

Município de Alvaiázere

Férias Desportivas e Culturais contaram 
com a participação de 90 crianças

N
o período de interrupção 
letiva do Natal, o Município 
de Alvaiázere promoveu mais 

uma edição da atividade Férias Des-
portivas e Culturais, entre os dias 
19 e 22 de dezembro, que este ano 
contou com uma adesão significati-
va, registando-se a participação de 
cerca de 90 crianças, com idades 
compreendidas entre os seis e os 
doze anos.

Ao longo destes quatro dias, as 
crianças tiveram a oportunidade de 
participar em diversas atividades des-
portivas, como torneios de futebol, 
caça ao tesouro, tiro com arco, bola 
zorb e insufláveis, mas também de 
cariz cultural, tendo visitado o Castelo 
de Penela e os presépios e a exposição 

de ferromodelismo no Espinhal.
As Férias Desportivas e Culturais, 

que irão realizar-se novamente na 
Páscoa, são uma iniciativa no âmbito 
da política de apoio à família desen-

volvida pelo executivo municipal, 
e que pretendem não só garantir a 
ocupação das crianças, mas princi-
palmente a sua formação e desen-
volvimento integrado.7

JSD Alvaiázere
Elegeu novos órgãos 
da Comissão Política

No passado dia 17 de dezembro de 2016, foram 
eleitos os novos órgãos da Comissão Política Conce-
lhia da Juventude Social Democrata (JSD), liderada por 
Cristiana Santos, e da Mesa do Plenário Concelhio, 
presidida por Ricardo Rosa, naquele que foi um ato 
eleitoral bastante participado e o primeiro a ser reali-
zado depois de a estrutura contar já com uma centena 
de militantes em Alvaiázere.

Enquanto principais desafios a enfrentar no bié-
nio 2016-2018 para a sua equipa, a nova presidente 
da JSD, Cristiana Santos, realçou a importância da 
formação dos novos militantes social-democratas de 
Alvaiázere e do processo eleitoral autárquico que se 
aproxima. O projeto vencedor desta eleição apresen-
tou-se com o lema “Unidos por Alvaiázere” e terá como 
preocupação constante imprimir uma dinâmica de tra-
balho que contagie os jovens alvaiazerenses, levando a 
JSD Alvaiázere a aumentar a sua militância e o número 
de propostas políticas apresentadas.

O jantar que oficializou a tomada de posse da nova 
equipa realizou-se no passado dia 14 de janeiro, pelas 
20h00, no Restaurante “O Marques”, em Alvaiázere, 
tendo contado com a presença da secretária geral da 
Comissão Política Nacional e deputada à Assembleia 
da República, Margarida Balseiro Lopes.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Promoveu o envelhecimento ativo através 
da educação patrimonial

atualidade

Em Alvaiázere

Município promoveu atividades gratuitas 
para as crianças dos Jardins de Infância

“
Vamos viajar no tempo?”, foi o 
mote para uma atividade desen-
volvida pelos  Serviços Educativos 

do Museu Municipal de Alvaiázere, 
integrada numa estratégia do Mu-
nicípio para a educação, através da 
promoção gratuita de um conjunto 
de atividades extracurriculares para 
a comunidade educativa, que per-
mitem complementar a formação 
e educação das crianças e jovens 
alvaiazerenses.

Assim, com a ajuda do Mala-
quias, o “cientista” mal-humorado, 
e da sua poção mágica, as crianças 
do Jardim de Infância de Alvaiázere 
viajaram até à Pré-história, tendo 
sido utilizado como cenário uma 
gruta, para transmitir os hábitos do 

Homem Primitivo, nomeadamente as 
suas vestes, os utensílios de caça, os 
alimentos, as pinturas nas paredes, 
entre outros. 

De forma a apelar e a estimular 

a aprendizagem e a criatividade das 
crianças, cada uma das salas do Jar-
dim de Infância teve a oportunidade 
de criar o seu próprio painel de pin-
turas rupestres.7
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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 Pinheiro 
Marques que completou no dia 8 de janeiro, 92 primaveras; Maria Gomes Marques 
que completou no dia 19 de janeiro, 73 primaveras; Ana Gonçalves que completou 
no dia 20 de janeiro, 87 primaveras e a Albino Rodrigues Lourenço que completou 
no dia 29 de janeiro, 77 primaveras. Para todos muitos parabéns.7

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.

Aniversários

No passado dia 8 de janeiro, na Igreja 
Paroquial de Maçãs de Caminho, foi ba-
tizado o menino Santiago Silva Lopes, 
filho de Ana Lúcia Silva Gomes e Pedro 
Tiago Rodrigues Lopes, residentes em 
Relvas de Baixo - Maçãs de Caminho. 

A celebração foi presidida pelo padre 
André Sequeira e o seu estagiário, João 
Nuno. André Filipe da Silva Gameiro e 
Liliana Marina Rodrigues Lopes foram os 
padrinhos do pequeno Santiago. 

Finda a cerimónia seguiu-se o almo-
ço-convívio entre familiares e amigos, na 
Associação de Maçãs de Caminho.

Ao Santiago e seus familiares muitas 
felicidades nesta nova caminhada.7

Batizados
No passado dia 24 de dezembro, na 

Igreja Paroquial de Arega, foi batizada a 
menina Silvana Rosa da Silva, filha de 
Silvina Filomena da Silva e Paulo Rui Dias 
e Silva, residentes em Barqueiro, freguesia 
de Maçãs de D. Maria.

A cerimónia foi presidida pelo padre 
André Sequeira e Anabela Rosa da Silva 
Rodrigues e Victor de Carvalho Rodrigues, 
foram os padrinhos da pequena Silvana. 

Depois dos pais e padrinhos assinarem 
o livro dos batismos e das tradicionais 
fotografias, seguiu-se a animada festa da 
celebração entre familiares e amigos.

Muitas felicidades para a Silvana e seus 
familiares nesta nova caminhada.7

atualidade

No passado dia 9 de novembro de 
2016 nasceu, em Coimbra, a pequena 
Raquel Nunes Rodrigues, fazendo as 
delícias das manas Eva e Laura e dos 
pais Sandra e Paulo. 

Aos avós Fernando e Maria da Con-
ceição Nunes, nossos conterrâneos, e 
Manuel Rodrigues e Maria José Brás, das 
Cavadas da Macieira, bem como a toda 
a família desejamos os parabéns.7

Nascimento

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 &

No dia 22 de janeiro realizou-se 
a Tomada de Posse dos Órgãos 
Sociais eleitos da Associação de 

Apoio Social, Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Maçãs de Caminho ini-
cialmente presidida por Maria Teodora 
Freire Gonçalves Cardo, presidente da 
Mesa da Assembleia Geral cessante, 

que deu posse ao novo presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, Acúrcio 
Mendes dos Santos, o qual deu posse 
aos restantes membros. 

Os empossados declararam aceitar 
os cargos para que foram eleitos e 
assumiram cumprir as suas funções e 
dignificar a Associação.7

Associação de Maçãs de Caminho
Tomada de Posse dos Órgãos Sociais 
para o Triénio 2017 - 2019

 Direção  
 Presidente:  Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo 
 Secretário:  Fernando Marques Santos 
 Tesoureiro:  Elisabete Lopes Reis 
 Vogal:  Márcio André da Silva Henriques Lopes 
 Vogal:  Fernando Marques Rodrigues 
 1º Suplente:  Ricardo André da Conceição Rodrigues 
 2º Suplente:  Ricardo Nuno da Silva Lopes
  
 Assembleia Geral  
 Presidente:  Acúrsio Mendes dos Santos 
 1º Secretário: André Santos Gomes Godinho Oliveira 
 2º Secretário: Vitalino Godinho 
 Suplente:  Fernando Manuel Neves Marques
  
 Conselho Fiscal  
 Presidente:  António Lourenço Fernandes 
 Vogal:  Gonçalo Filipe Oliveira Rosa 
 Vogal:  Paulo Jorge Marques Xavier 
 Suplente:  David José Gomes Rodrigues 

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

Aniversário
No passado dia 14 de janeiro, João 

Nuno Castelhano, natural de Seixo 
(Mira) e residente em Alvaiázere a fre-
quentar o estágio para ser ordenado 
beato, celebrou o 28º aniversário com 
um almoço convívio na companhia dos 
seus pais, irmãos, do Padre Jerónimo e 
do Padre André Sequeira.

Os seus familiares e amigos dese-
jam-lhe muitos parabéns, muitas feli-
cidades e que este dia se repita com 
muita saúde e amor.7

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.
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Apontamentos
José Baptista

N
este espaço “Apontamentos”, e 
como o nome indica, procurarei, 
sem outra pretensão, breves 

apontamentos, voos rasantes, sobre te-
mas que, de alguma forma, são do meu 
agrado: literatura, natureza, história, (e 
estórias) e, se o tempo o permitir, al-
guma incursão pela agricultura. Talvez, 
com alguma inspiração, consiga, algu-
mas vezes, meter tudo no mesmo saco.

Iniciarei com um tema algo mórbido 
e intransponível: a morte, já que nos 
leva a momentos de recolhimento e so-
lenidade propícios à meditação sobre a 
frágil condição humana, impostos pela 
lei da vida.

Nas cerimónias fúnebres de Mário 
Soares, justas e sóbrias, como se que-
rem, (esperemos que, sem exceção, aos 
Presidentes eleitos democraticamente 
seja dado igual tratamento), fomos 
agradavelmente surpreendidos, na voz 
de sua mulher, Maria Barroso, com um 
belíssimo poema, “Os dois sonetos de 
amor da Hora Triste”, de Álvaro Feijó.

De quem? Pois…
Álvaro Feijó nasceu em 5 de julho 

de 1916 (era mais velho oito anos do 
que Mário Soares) e foi silenciado pre-
cocemente pelo flagelo da tuberculose, 
aos vinte e quatro anos de idade. O 
centenário do seu nascimento passou 
despercebido.

Os seus versos são publicados em 
revistas como Sol Nascente, O Diabo, 
Altitude e Seara Nova e, postumamente, 
no Novo Cancioneiro. 

A sua obra testemunha bem as preo-
cupações sociais. Para ele, a salvação 
do mundo operar-se-ia pela via da ação 
social.

Corsário (1940), o único livro que 
publicou em vida, é um apelo à reforma 
da sociedade e da justiça social e ao 
esvaziamento dos conteúdos religiosos, 
substituídos por temas laicos. 

Álvaro Feijó soube e conseguiu abrir-
nos, a nós leitores, os olhos sobre o 
nosso mundo, porque cantou a rua, a 
fome, o sofrimento mas também o amor 
e a natureza. Ai se tivesse chegado aos 
noventa e dois! …

Alguém se lembraria de Mário Soares 
se tivesse chegado apenas aos vinte e 
quatro? 

De qualquer das formas, quanto 
mais não fosse, a ele, que não precisa de 
loas do escriba, (outros o farão melhor) 
agradeço ter “ressuscitado” e aberto a 
porta a um autor e sua obra dignos de 
apreço e evocação.

Por agora, deixo-vos com o segundo 
soneto de “Os dois sonetos de amor da 
Hora Triste”:

II

Não um adeus distante

Ou um adeus de quem não torna cá,

Nem espera tornar. Um adeus de até já,

Como a alguém que se espera a cada instante.

Que eu voltarei. Eu sei que hei de voltar

De novo para ti, no mesmo barco

Sem remos e sem velas, pelo charco

Azul do céu, cansado de lá estar.

E viverei em ti como um eflúvio, uma recordação.

E não quero que chores para fora,

Amor, que tu bem sabes que quem chora

Assim, mente. E, se quiseres partir e o coração

To peça, diz-mo. A travessia é longa... Não atino

Talvez na rota. Que nos importa, aos dois, ir sem destino?

O MOVE
Mário Bruno Gomes

Concordâncias e discordâncias
António Gonçalves

Todos sabemos que a língua por-
tuguesa é muito rica…

Geringonça foi a palavra 
escolhida por Paulo Portas para de-
negrir o apoio parlamentar do PCP e 
BE para a formação e sustentação do 
actual governo. É conhecido o génio 
de PP para a intriga, principalmente a 
política. Pena que não queira ligar os 
factos e as figuras, tal como os cria, à 
pessoa do seu inspirador. E para mim, 
o seu grande inspirador quase sempre 
é a sua figura retratada no espelho, 
quando a ele se vê. Só que aí não tem 
a virtude de o reconhecer.

O actual governo tem-se mostrado 
maior geringonça do que aquele de 
que fez parte com Passos Coelho? Só 
os cegos dirão que sim, mas contra-
riamente o demonstra os revogáveis 
e irrevogáveis, as linhas amarelas e 
vermelhas… Aliás, estas palavras, 
revogável e irrevogável, no aspecto e 
no acto em que foram ditas e usadas, 
poderão levar-nos até uma palavra 
também actualmente muito em uso: 
corrupção. Não houve corrupção polí-

tica no caso da demissão irrevogável? 
Não foi PP corrupto e PC corruptor 
ao nomeá-lo vice-primeiro ministro 
para que ele alterasse a demissão 
irrevogável para revogável? Na minha 
opinião, sim.

Neste momento ainda me vêm 
ao pensamento outras palavras que 
se poderão adequar aos tempos que 
corremos: troca-tintas, aldrabão e tra-
palhão. Troca-tintas diz-se de quem 
é pouco sério ou tem pouco crédito. 
Aldrabão, o que executa mal (obra ou 
serviço). Trapalhão, o que se confunde 
ou atrapalha tudo. Se formos anali-
sar casos como a TSU, bancos, CGD, 
submarinos, universidade moderna, 
esquecimento de falta de pagamentos 
à segurança social e de vencimentos 
ou outras contrapartidas recebidas 
de várias entidades, onde poderemos 
aplicar aquelas palavras?

Preocupem-se com o bem do povo 
e não com o vosso ou dos vossos par-
tidos. Preocupem-se em não enganar 
os votantes. Sejam sérios e tenham 
vergonha…7

E 
de repente, Alvaiázere aparece nos 
órgãos de comunicação social Na-
cionais e Regionais desta vez pelos 

melhores motivos. Falo do MOVE. 
Este circuito de transporte público 

permite aos munícipes deslocarem-se 
à sede do Concelho uma vez por sema-
na/por freguesia a preços atrativos, de 
modo por exemplo, a se deslocarem ao 
Centro de Saúde para as suas consultas.

Deste modo a mobilidade das pes-
soas sai reforçada e os indicadores 
ambientais também. 

Na sua articulação, foi acautelado por 
exemplo que a consulta de determinado 
médico de família que serve uma fregue-
sia, será coincidente ao dia do circuito 
dessa mesma freguesia, muito bem.

Uma ideia que poderá “custar” a 
entrar nos nossos hábitos, mas que ao 
longo do tempo fará parte das rotinas de 
muitos Alvaiazerenses.

Como tudo na vida, e dado que está 
num processo inicial, poderá ser me-
lhorado e ajustado às necessidades da 
população e das atividades concelhias. 
Por exemplo:

À segunda-feira deveria haver um 
circuito que contemplasse o transporte 
dos munícipes de todas as freguesias 
para a feira semanal dos Cabaços de 
modo a potenciar aquele mercado cen-
tenário e tão importante nas tradições 
Alvaiazerenses.

É bom lembrar que a feira dos Ca-

baços é a mais conhecida e importante 
feira do nosso Concelho tendo pergami-
nhos nos Concelhos vizinhos.

Do mesmo modo à quarta-feira seria 
Alvaiázere o destino dos circuitos de 
modo a potenciar o mercado semanal, 
aos 23 de cada mês o destino seria Al-
moster e aos domingos Maças de Dona 
Maria e Avanteira.

Aliás acho mesmo que deveria ser 
repensado este tipo de mercados/feiras 
que existem no Concelho e dar-lhes 
uma pujança de modo a trazerem mais 
comerciantes e mais utentes. 

Se isso não for feito corremos o 
risco destes mercados acabarem por 
completo, o que tornaria ainda mais 
pobres estes lugares. Fica o desafio às 
juntas de freguesia, Câmara Municipal e 
Associações locais.

Um registo. Estamos em ano de 
eleições e para já só o nome de Célia 
Marques é assumido como candidata à 
Câmara Municipal nas listas do PSD.

Quanto aos partidos da oposição em 
Alvaiázere, mais do mesmo, ou seja… 
nada!!!

Era hora de se aperceberem que as 
eleições não se preparam em 3 ou 4 me-
ses, mas sim ao longo do mandato que 
antecede as eleições. Vejam os conce-
lhos vizinhos e tirem lições e conclusões.

Uma governação é tanto melhor 
quanto melhor for a oposição que en-
frenta. 7

opinião

DESASSOSSEGO
“MOVE”

 “Move” vem de movimento, ou mobilidade. Sim de verdade, necessitamos de 
muito movimento, potenciador de dinamismo…

“Com o objetivo de colmatar a deficiente oferta de transporte público de passa-
geiros do concelho, o Município de Alvaiázere criou o “Move”, um sistema de trans-
porte que funciona durante os dias úteis, a preços reduzidos e de forma flexível, 
que facilitará a mobilidade dos cidadãos e o respetivo acesso aos serviços públicos 
do concelho.” 

Muito bem…
Mas tal realidade, não é compatível, com desertificação, silêncio ou mesmo 

subdesenvolvimento, da nossa terra.
Alvaiázere necessita de muitas parcerias idênticas à do “Move”, sendo esta pú-

blica, mas na realidade, porventura, outras público-privadas, se impõem para que 
novos polos potenciadores de atividade possam nascer e crescer.

Outros tempos existiram em que tentativas se produziram, e tais parcerias nas-
ceram com êxito, e, muita pujança….

Porventura, não se implantaram, mas pelo menos, representam a ideia e o mé-
todo que ainda se impõe…

Que outros “Move” venham a nascer para responder por outros serviços e ne-
cessidades, tais como a da possibilidade de os Alvaiazerenses, conseguirem no seu 
meio o tão almejado local e posto de trabalho.

Por hoje é tudo.
     Tenho dito.7
         J.S.
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visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria
Juízo de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos 
Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos

Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 6/17.0T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 84256273

 Data: 17-01-2017

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Eurico Cassiano Ribeiro

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

Inabilitação em que é requerido Eurico Cassiano Ribeiro, com 

residência em Rominha, 3250-000 Alvaiázere, para efeito de ser 

decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

Dra. Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 415 de 31/01/2017

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria
Juízo de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos 
Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos

Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 13/17.3T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 84315539

 Data: 23-01-2017

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Célia Maria Nunes da Silva

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

Inabilitação em que é requerido Célia Maria Nunes da Silva, filha 

de António Fernandes da Cruz Silva e de Ducília Nunes Coelho 

António Silva, nascida em 11/12/1977  com residência em Bairro 

Pré-Fabricado, N.º 47, Figueiró dos Vinhos, 3260-406 Figueiró 

dos Vinhos, para efeito de ser decretada a sua interdição por 

anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

(Assinatura electrónica)

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

O Oficial de Justiça,

Helder José Santos Marques

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 415 de 31/01/2017

fórum ...um espaço aberto à participação dos leitores

(os textos publicados nesta rúbrica são da inteira responsabilidade dos seus autores)

Todas as mortes são sofridas e 
dolorosas, mas umas mais do que 
outras por envolverem perdas de ente 
queridos que não voltaremos a ver, 
mais ainda quando se trata da morte 
de um filho, cuja dor é inimaginável. 
São mortes anti natura, pelo que a dor 
e tristeza se transformam num calvá-
rio difícil de suportar, provavelmente 
por muitos anos dos seus familiares.
Por estes dias, ocorreu a morte de 
duas jovens de 13 e 14 anos que terão 
sido colhidas pela deslocação de um 
comboio que circulava na linha férrea 
do Norte, no distrito de Coimbra. 
Além da rebeldia das jovens que se 
ausentaram da sua residência, sem au-
torização dos pais, e se deslocaram a 
Coimbra, de comboio, transporte que 
nunca teriam utilizado, para, segundo 
testemunhos, se encontrarem com um 
amigo, no regresso terão cometido 
enganos, próprios da inexperiência e 
depois se fizeram a caminho optando 
por circular ao lado da própria linha 
férrea, tendo então sido colhidas por 
um comboio que circularia no mesmo 
sentido das jovens. 

Notícias e factos destes deixam 
qualquer cidadão afectado pela perda 
e “violência” que tal significa, mas 
também “revoltados” pela facilidade 
que crianças daquela idade têm em 
ousar praticar actos de violação das 
regras familiares e educacionais e, em 
muitos casos, correrem riscos fatais. 
Aconteceu ali, mas poderia acontecer 
às portas de uma qualquer disco-
teca, porque são muitos os jovens 
daquela idade que têm liberdade dos 
educadores para frequentarem locais 
impróprios para a sua idade e ima-
turidade. Depois, são os pais que se 
lamentam de terem perdido a “auto-
ridade” para com os seus educandos, 
e sofrem ambos as consequências 
desse laxismo. Perdas irreparáveis e 
profundamente dolorosas.

Nesta manhã, e enquanto toma-
va a minha “bica”, voltei  a ler um 
jornal diário que continuava com o 
assunto, porque as desgraças “ven-
dem jornais” e também cativam os 
espectadores das televisões, e acabei 
assim por ficar ainda mais triste e re-
voltado com a morte daquelas duas 

crianças. Saí e entrei no carro e, nem 
a propósito, na rádio passava uma 
canção cuja letra versava a morte de 
um ente querido que, presumo fosse 
o pai do cantor, por atropelamento 
citadino, imagine-se, por um carro 
da Polícia que respondia a uma cha-
mada de urgência. Não conhecia a 
canção mas fixei algumas partes da 
letra: “Tu partiste sem deixar mensa-
gem; não tiveste tempo de comuni-
car. Ficou tão triste a paisagem; sinto 
um enorme vazio; resta-me arranjar 
coragem para vencer o frio.... Sem 
ti ninguém me transmite alegria....”. 

O meu ânimo “afundou-se” ainda 
mais até porque naquela viagem, de 
uma dezena de quilómetros, a minha 
memória dirigiu-se para o meu pai e 
que a “má sorte”, dele e de nós (mãe 
e cinco irmãos menores),  não o dei-
xou ser um pai por longo tempo e 
que tanta falta nos fez, não só como 
“ganhador do pão” que nos faltava, 
mas, acima de tudo, pelo seu papel 
de pai que não desempenhou e cuja 
falta sentimos na alma.7   (Cont.) 

Serafim Marques 

“Crónicas de Lisboa”
A dor que nos sufoca – parte I

Desabafos…
Não somos velhos,

Apenas temos idade,

Por isso frequentamos

Esta universidade.

Aprender é caminho,

Saber não ocupa lugar,

Hoje, aqui, apenas,

Queremos celebrar.

“Velhos são os trapos”,

Diz o povo com razão,

Por isso aqui deixamos

A nossa grande lição.

Damos vida ao museu

O nosso espaço atual,

Entristece-nos, porém, palavras

Enviadas para o nosso jornal.

No museu temos as aulas

Gastamos a luz à Câmara,

Temos professores voluntários,

Será isto um grande drama?

Nada tiramos a ninguém,

Pensamos com convicção.

Lamentamos tão-somente

Alguma incompreensão.

“Sorte em viver aqui”

É o lema da nossa terra,

Uns gastam muito em passeios

E nós só podemos ver a serra.

Ao município agradecemos

A oportunidade que nos dá,

Humildes e educados,

Reconhecidos, oxalá!

Orgulha-nos Alvaiázere

Valorizar a idade,

Pelo que agradecemos

Esta universidade.

Natal e reconciliação,

Tempo de paz e alegria,

Como bons aprendentes

Terminamos em harmonia.

Alunos da Universidade Sénior

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

atualidade

CARTÓRIO NOTARIAL 
DE TOMAR

notária 
PaULa CriStina ViEGaS roDriGUES FErrEira

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que 

por escritura de Justificação, cujo extracto 

foi publicado no Jornal “O Alvaiazerense”, no 

dia 30/11/2016, edição número 143, tendo 

a escritura sido outorgada em 22/11/2016, 

exarada a folhas 134, do Livro de Notas para 

Escrituras Diversas número 86, deste Cartório, 

sito em Tomar, da notária Paula Cristina Viegas 

Rodrigues Ferreira, vimos pelo presente rectifi-

car a referida publicação no sentido de passar 

a constar a inscrição matricial do prédio justi-

ficado: prédio urbano, sito na Rua José Ribeiro 

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

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de 

Alvaiázere, composto por casa de habitação de 

dois pisos, com a superfície coberta de 72,00 

m2, inscrito na matriz sob o artigo 1018 (o qual 

proveio do artigo 747, da extinta freguesia de 

Rego da Murta, do mesmo concelho), com o va-

lor patrimonial tributário de € 23.850,00, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Alvaiázere, mantendo-se quanto ao restante.

Rectificando assim o extracto anterior-

mente publicado.  

Está conforme. Tomar, 03 de Janeiro de 2017

A Colaboradora Autorizada,

MARIA JOÃO VITORINO SANTOS, n.º de 

inscrição na Ordem dos Notários: 294/02 (Por 

delegação de poderes, da notária Paula Cristina 

Viegas Rodrigues Ferreira, publicitada no sítio 

da Ordem dos Notários em 31/01/2011)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 415 de 31/01/2017
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Faleceu Sandra Isabel Neves

Seus familiares, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar e agradecem 

em especial ao Lar da Associação da Casa do Povo de 

Maçãs de D. Maria, pela forma exemplar e carinhosa como 

trataram este seu ente querido.                   & AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 

DINIS (93 anos)
N. 08/11/1923
F. 29/12/2016

VILA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como 

era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
BENILDE SANTOS MATIAS 

(73 anos)
N. 29/09/1943
F. 28/12/2016

PÉ DA SERRA
ALVAIÁZERE

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.

CLOTILDE DA CRUZ MIGUEL 
(86 anos)

N. 09/08/1930 - F. 30/01/2017

LOUREIRA
PUSSOS S. PEDRO

Sua filha, genro, netos, bisnetos e restante familia, 

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
JAIME CARVALHO NUNES 

DOS SANTOS (90 anos)
N. 18/09/1926
F. 17/01/2017

TROVISCAL
PUSSOS S. PEDRO

Seus filhos, nora, genro, 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 Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
VALETIM DUARTE

 (85 anos)
N. 26/09/1931
F. 19/01/2017

VENDA NOVA
MAÇÃS DE D. MARIA

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO ALVES PASCOAL 

(94 anos)
N. 18/03/1922
F. 07/01/2017

PÉ DA SERRA
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Suas filhas, genros, 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
LUÍSA GONÇALVES GOMES 

(94 anos)
N. 17/04/1922
F. 26/01/2017

BESTEIRO
PELMÁ

Natural de Barroca do Toco, da 
freguesia de Pelmá e residente por 
motivos pessoais e profissionais na 
localidade de Atalaia, faleceu no 
dia 12 de Dezembro de 2016, víti-
ma de doença oncológica, Sandra 
Isabel Ribeiro Gomes Neves.

A Sandra Isabel nasceu no dia 
10 de Março de 1976. Uma vida 
muito curta, tinha apenas 40 anos de idade.

Para todos os que a conheceram fica a enorme 
saudade e a memória de uma jovem cheia de alegria 
e gosto pela vida.

Até sempre SANDRITA.
Fernanda Freire

necrologia

UM ANO DE SAUDADE

Seus sobrinhos 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
MARIA DE JESUS ALMEIDA 

FerreIrA (85 anos)
N. 16/05/1931
F. 23/01/2017

CASAIS
MAÇÃS DE CAMINHO

Seus filhos, nora, netos e restante família na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como 

era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
DONZILIA ALVES LOUZÃ 

POIAreS (86 anos)
N. 17/04/1930
F. 25/01/2017

PUSSOS
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
MARIA ROSA

(94 anos)
N. 01/07/1922
F. 26/01/2017

VILA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seu marido, sobrinhos 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
VIRGÍNIA DE JESUS 

crISOSTOmO (90 anos)
N. 31/07/1926
F. 28/01/2017

fETEIRAS
PUSSOS S. PEDRO
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Fio Dentário

João Mendes

saúde

Ano Novo, Novos Incentivos

Paula Reis

falar direito

Com a entrada em vigor da por-
taria n.º 34/2017, o governo 
volta a incentivar as empresas a 

contratarem desempregados de longa 
duração. 

As empresas que contratarem 
desempregados inscritos há seis me-
ses consecutivos no IEFP vão receber 
3.791,88 euros por cada contrato 
sem termo, sendo obrigatório manter 
o contrato sem termo pelo período 
mínimo de 24 meses.

Podem ainda beneficiar de apoio 
financeiro, neste caso no valor de 
1.263,96 euros as empresas que ce-
lebrem contratos de trabalho a termo 
certo, de duração igual ou superior a 
12 meses, com desempregados (inde-
pendentemente do tempo de inscrição) 
em situação mais desfavorecida, desig-
nadamente os que sejam beneficiários 
do rendimento social de inserção, 
apresentem deficiência e incapacida-
de, sejam refugiados, ex-reclusos ou 
toxicodependentes em processo de 
recuperação ou se encontrem inscritos 
no IEFP há 25 ou mais meses.

Os montantes a atribuir poderão 
ser majorados em mais 10% se o 
desempregado estiver a receber o 
rendimento social de inserção, tiver 
deficiência e incapacidade, integrar 
uma família monoparental, tiver o côn-
juge também desempregado, tiver sido 
vítima de violência doméstica ou for 
refugiado, ex-recluso ou toxicodepen-
dente em processo de recuperação.

Ainda uma majoração adicional 
de 10% é ainda possível se o posto 
de trabalho criado for “localizado em 
território economicamente desfavore-

cido”. Nos casos dos contratos a termo 
certo, o Estado concede um “prémio de 
conversão” caso a empresa integre o 
trabalhador no quadro, sendo o valor 
deste apoio o “equivalente a duas vezes 
a retribuição base mensal prevista, até 
ao limite de cinco vezes o valor do IAS”.

Para além dos desempregados 
inscritos há seis meses consecutivos, 
estão ainda abrangidos os inscritos há 
pelo menos dois meses consecutivos 
no IEFP, desde que tenham até 29 anos 
ou mais de 45 anos ou que “não tenha 
registos na Segurança Social como 
trabalhador por conta de outrem nem 
como trabalhador independente nos 
últimos 12 meses consecutivos que 
precedem a data do registo da oferta 
de emprego”.

Há ainda outras situações de elegi-
bilidade recomendando-se a verifica-
ção da portaria.

O pagamento dos apoios por parte 
do Estado será efetuado em três pres-
tações: 20% logo no início do contrato, 
“no prazo de 20 dias úteis após a re-
ceção do termo de aceitação”; 30% no 
13.º mês do contrato e os restantes 
50% no final dos dois anos.

Em caso de incumprimento por 
parte da entidade empregadora das 
obrigações inerentes à atribuição do 
apoio, haverá lugar à “imediata ces-
sação do mesmo e restituição, total 
ou proporcional, dos montantes já 
recebidos”, sem prejuízo de eventuais 
responsabilidades criminais.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

In http://sicnoticias.sapo.pt/ 
(adaptado)

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!

***

O que é?                                                                               
Tal como o nome indica, é um 
fio (ou fita, que é um pouco 

mais larga e achatada) constituído 
por múltiplos filamentos.

Para que serve? 
Para remover a placa bacteriana 

que se acumula nos espaços entre os 
dentes, onde a escova não chega, pre-
venindo assim o aparecimento da cárie 
dentária e das doenças das gengivas.

A partir de que idade é que se 
deve utilizar? 

A partir da altura em que as crian-
ças têm destreza manual. Normalmen-
te pode ser utilizado a partir dos 8 
anos de idade.

Como se usa?
1. Retira-se cerca de 40 cm de fio 

dentário da caixa. 
2. Enrola-se quase a totalidade do 

fio no dedo médio de uma mão e uma 
pequena porção no dedo médio da 
outra mão. À medida que se vai utili-
zando, desenrola-se o fio de um dedo 
e enrola-se no outro. 

3. É importante utilizar sempre fio 
dentário limpo em cada espaço inter-
dentário. Os polegares e os indicado-
res ajudam a manuseá-lo.

Quando as crianças são mais pe-
quenas, pode retirar-se cerca de 30 cm 
de fio e dar um nó juntando as duas 
pontas, não havendo necessidade de 
o enrolar nos dedos.

4. Introduz-se o fio, cuidadosamen-
te, entre dois dentes e curva-se à volta 
do dente que se está a limpar, fazendo 
com que tome a forma de um “C”.

5. Executam-se movimentos curtos, 
horizontais, desde o ponto de contac-
to entre os dois dentes até ao sulco 
gengival, em cada uma das superfícies 
dentárias desse espaço.

6. Procede-se da mesma forma até 
que todos os dentes estejam devida-
mente limpos.

A utilização do fio dentário com-
plementa a escovagem dos dentes, é 
preferível usar o fio dentário antes de 
escovar os dentes. 

Existem aparelhos no mercado 
chamados de porta-fios que podem 
ajudar. 

Quando já o souber manusear com 
facilidade, até pode utilizá-lo enquanto 
vê televisão!

O fio dentário deverá ser usado 
diariamente.7

(Dgs)

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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de terça a sexta: 11h00 - 17h00
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 - 09h00- 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 6: 19h00 - 23h00
  - AÇÃO DE FORMAÇÃO “EMPREENDEDORISMO PRODUTOS  TRADICIONAIS”

 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) 

AGENDA CULTURAL - FEVEREIRO
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 12 e 26

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 5 e 19

FEVEREIRO

dia 07: 09h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL 
“COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA”
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 15: 19h00
- WORKSHOP “DIREITO DO TRABALHO”

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 21: 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) 

dia 22: 19h00
- SESSÃO DAS OFICINAS DA/PARA A FAMÍLIA 
“ABC DA JARDINAGEM - BASES PRÁTICAS”
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 24: 10h30
- DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR

 Local: Ruas da Vila de Alvaiázere 
 (Org. Agrupamento de Escolas de Alvaiázere) 

dia 26: 15h00
- DESFILE DE CARNAVAL MUNICIPAL
Local: Ruas da Vila de Alvaiázere 

 (Org. Município de Alvaiázere) 

P A S S A T E M P O S
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o	LILÁS

o	ROXO

o	CINZA

o	BEGE

o	ROSA

o	SALMÃO

o	BORDÔ

o	PRATA

o	BRONZE

o	PRETO

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 
20 palavras relacionadas com 
CORES.

o BRANCO

o	AZUL

o	AMARELO

o	VERMELHO

o	LARANJA

o	CASTANHO

o	TURQUESA

o	VIOLETA

o	DOURADO

o	VERDE

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.

informativo

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES

Certifico para efeitos de publicação, que por 

escritura desta data, lavrada de folhas 115 a fo-

lhas 116 verso do livro de notas para escrituras 

diversas número 148-A, LUÍS MORAIS NUNES e 

cônjuge MARIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO 

TEIXEIRA NUNES, casados sob o regime da co-

munhão de adquiridos, naturais ele da freguesia 

de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos e ela 

da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de 

Alvaiázere, onde residem no lugar da Charneca, 

na Rua do Sobreiro nº 12, declararam, 

Que são donos e legítimos possuidores há 

mais de vinte anos, com exclusão de outrem de 

um prédio rústico, composto por pinhal e mato 

com a área de oitocentos e sessenta metros qua-

drados sito no Ribeiro Pequeno, dita freguesia de 

Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, a 

confrontar do Norte com Manuel da Silva, do Sul 

com João Rodrigues, do Nascente com a limite 

da freguesia de Arega ou José Luís e do Poente 

com António Almeida, inscrito na matriz respec-

tiva sob o artigo 5498, com o valor patrimonial 

e atribuído de DUZENTOS E CATORZE EUROS E 

DEZANOVE CÊNTIMOS, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse no ano 

de mil novecentos e oitenta e oito, já no estado 

de casados por dação em pagamento que dele 

lhes fizeram seus pais e sogros Manuel Morais 

e mulher Maria Morais da Conceição, residentes 

que foram no lugar do Casalinho, dita freguesia 

de Arega, acto este que nunca chegou a ser 

formalizado.

Que desde então, porém têm possuído o men-

cionado imóvel em nome próprio e sobre ele têm 

exercido todos os actos materiais que caracterizam 

a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, plantando e cortando os pinhei-

ros, roçando o mato, avivando as estremas, dele 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua na-

tureza, conservando-o e pagando pontualmente as 

contribuições e impostos por ele devidos, sempre 

à vista e com o conhecimento de toda a gente, de 

uma forma contínua, pacífica, pública e de boa fé, 

sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da 

USUCAPIÃO, que invocam na impossibilidade 

de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 10 de Janeiro de 2017.

A Notária, 
Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 415 de 31/01/2017
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Soma vitórias rumo à conquista da Taça

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de ALVAIÁZere

Dia 18 de FEVEREIRO 
de 2017 pelas 13h00

fAÇA JÁ A suA INsCrIÇÃO!

Tels. 213 549 637 - 213 542 256
Tlm.: 936 232 795 / 938 210 519 

917 385 537
Junta de Freguesia: 236 655 509

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

 Alho e as suas 
propriedades medicinais

O 
alho é originário da Ásia Central, 
e desde cerca do ano 1500 suas 
propriedades medicinais já eram 

conhecidas em diversos países. 
Há muito tempo que o alho vem 

sendo utilizado, não só na culinária, 
como tempero que garante um sabor 
especial, mas também em tratamentos 
de diversos males corporais. 

As pesquisas modernas endossam o 
que os antigos, em sua sabedoria aplica-
vam no dia-a-dia: o alho tem efeitos be-
néficos comprovados, fazendo dele um 
alimento ideal para a nossa dieta diária. 

A composição química do alho apre-
senta: vitamina A, B1, B2, B6, C, potás-
sio, cálcio, ferro, magnésio e fósforo. 
Essas vitaminas e minerais fazem deste 
alimento um excelente antioxidante, 
purificando o organismo.

Funciona como expectorante natural, 
sendo amplamente utilizado em casos 
de bronquite e asma. Em cortes ou le-
sões na pele, funciona como antissépti-
co; o seu poder é superior ao do álcool. 

Estimula a motilidade intestinal, 
aumenta a diurese, é um ótimo anti-in-
flamatório e anti-bacteriano, reduz o 
colesterol, ajuda a controlar o açúcar no 
sangue, a baixar a pressão arterial e a 
prevenir doenças cardiovasculares como 
a aterosclerose.

A melhor forma de consumir o alho 
é cru, entretanto frito ou cozido, ainda 
conserva as suas propriedades medici-
nais. Para conseguir uma ação preven-
tiva e curativa, é preciso incluí-lo na 
rotina diária. O ideal é ingerir, além de 
3 dentes de alho ao dia, uma cebola crua 
para aumentar a eficácia depurativa. 
Tanto o alho como a cebola são ricos em 
antioxidantes, capazes de neutralizar a 
ação dos radicais livres. Mas nada de 
exageros no consumo, para não causar 
irritações gástricas. 

Para conseguir comer algo com alho, 
sem deixar mau hálito, uma ótima dica é 
ingerir sumo de limão ou laranja logo a 
seguir. Mastigar por algum tempo salsa, 
aipo, erva-doce e grãos de coentros tam-
bém solucionam esse incómodo. 

Agora que sabe todas as proprie-
dades e benefícios do alho, não hesite 
em consumi-lo (com moderação), é um 
alimento altamente desejável.7

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

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.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

EXCURSÃO a Trás-Os-MOnTes
CHAVES – História – Cultura – Gastronomia 

LaMeGO * VILa reaL * aMaranTe * POrTO
29 abril a 1 de Maio 2017

1º dia: Lisboa – Lamego (almoço regional), descida pelo vale do rio Douro em direcção 
a Vila Real. Visita ao centro da cidade e ao Museu da Vila Velha, património Imaterial da 
Humanidade. Visita aos românticos Jardins da Casa de Mateus. Jantar e Alojamento no 
Hotel Forte de S. Francisco 4*, em Chaves.

2º dia: Chaves. Dia dedicado a visitar a cidade, a Ponte de Trajano, a zona ribeirinha, 
percorreremos a zona histórica entre o Forte de S. Francisco, a Igreja Sta Maria Maior 
(Matriz), Igreja da Misericórdia, a Torre de Menagem e as Termas. Almoço gastronómico. 
Visita ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso de Siza Viera. Após esta visita te-
remos algum tempo livre na cidade para passear pelos seus recantos únicos ou comprar 
os famosos pastéis de Chaves.

3º dia: Descida pelas termas de Vidago e Pedras Salgadas em direcção à Serra, 
atravessamos o Túnel do Marão, almoço regional e visita em Amarante. Seguiremos em 
direcção ao Porto com paragem local. Ao fim da tarde regresso a Lisboa.

Preço por pessoa: 320,00€ (Sócios) ou 330,00 (Não Sócios)
Agradecemos a inscrição até dia 9 de Março.

Peça já o seu programa! Contacte-nos e saiba mais...
Contactos: 936232795; 938210519; 917385537; casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

desporto

A 
equipa dos iniciados sub-15 do 
Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA) está neste momento em 

terceiro lugar, a apenas dois pontos do 
primeiro classificado na Taça, sendo posi-
tivo o balanço da época desportiva atual. 

Em declarações ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, Michael Martinho traçou como 
principais objetivos da equipa “em relação 
à competitividade, chegar à fase de apu-
ramento de campeão e na Taça chegar o 
mais longe possível, encarando cada eli-
minatória como uma final”, acrescentando 
que “em termos desportivos, que todos 
os jogadores continuem a desenvolver e 
a evoluir as suas aptidões físicas de modo 

a que continuem no clube nos próximos 
anos”. É de salientar que a maior parte da 
equipa técnica, assim como os atletas da 
equipa de iniciados, é natural de Alvaiáze-
re ou com ligações ao Concelho.

No que diz respeito às maiores difi-
culdades sentidas pela equipa, Michael 
Martinho confessou que alguns jogadores 
sentem algumas complicações entre a 
transição de futebol de sete para onze, 
pois o escalão de iniciados é o primeiro 
ano de futebol onze e existem muitos 
elementos do primeiro ano. 

Quanto à situação do escalão de inicia-
dos, comparando com as outras equipas 
do GDA: “ao nível da formação, ambas 

as equipas do GDA estão a realizar bons 
campeonatos, tal como a equipa de inicia-
dos. Os atletas de todos os escalões estão 
a crescer e a evoluir de jogo para jogo, 
notando-se em cada jogo uma evolução 
constante”, afirmou Michael Martinho.

Em relação ao futuro, a equipa pre-
tende que todos mantenham o hábito 
de praticar desporto, que continuem a 
evoluir e principalmente a representar 
o Grupo Desportivo de Alvaiázere nos 
diversos escalões existentes e no futuro 
dar o seu contributo na equipa sénior do 
clube, tendo sempre jogadores “da terra” 
a representar a equipa do seu Concelho.7

Mónica Teixeira

O 
Museu Municipal de Alvaiázere 
promoveu, no passado dia 21 de 
janeiro, uma aula experimental de 

yoga para crianças, atividade que terá iní-
cio de forma regular no próximo mês de 
fevereiro, todos os sábados pelas 15h00, 
sob a coordenação da professora Mélanie 
Gonçalves Marques.

O público-alvo estará dividido em dois 
grupos: um para crianças com idades 
compreendidas entre os três e os seis 
anos e um outro para crianças entre os 
seis e os doze anos. 

O yoga é uma atividade que tem vários 
benefícios a nível físico e psicológico, no-
meadamente o fomento do relaxamento e 
da concentração, a promoção da autoes-

tima e do autoconhecimento, o desen-
volvimento da coordenação motora e do 
equilíbrio, a regulação do sistema nervoso 
e do sistema endócrino e o desenvolvimen-
to do espírito de grupo e da cooperação.

Todos os interessados em fazer a 
sua inscrição devem dirigir-se ao aten-
dimento do Museu Municipal de Alvaiá-
zere ou contactar através do número 
236 650 170.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Estão abertas as inscrições para a atividade 
“Yoga para crianças”
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O Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) alcan-
çou, ao longo do mês de janeiro, uma série de 
bons resultados que lhe permitiram a consoli-

dação da liderança do Campeonato da 1ª Divisão da 
Série Norte da Distrital de Leiria, com sete pontos de 
avanço em relação ao segundo classificado, a equipa 
de Figueiró dos Vinhos.

Naquele que foi o primeiro jogo disputado no novo 
ano, no dia 8 de janeiro, a equipa de Alvaiázere rece-
beu em casa, num jogo a contar para a 14ª jornada, 
a Associação Desportiva da Ranha (Vermoil, Pombal), 
atualmente o último classificado, que venceu por três 
bolas a zero.

No dia 15 de janeiro, o GDA deslocou-se ao Es-
tádio Dr. Alberto Rego, em Ansião, para defrontar 
a equipa de Chão de Couce, que também levou de 
vencida por 3-1.

No dia 22 de janeiro, o GDA recebeu no Estádio 
Municipal de Alvaiázere o atual terceiro classificado, 
Associação Cultural de Carnide (Leiria), e acabou por 
ceder o segundo empate desta época, por duas bolas, 
num jogo a contar para a 16ª jornada.

A equipa alvaiazerense mantém-se como líder 
isolado do campeonato, com 38 pontos, seguida da 
equipa de Figueiró dos Vinhos, com 31 pontos, e da 
Associação Cultural de Carnide, com 30 pontos.

No que diz respeito à Taça Distrital de Leiria, no 
passado dia 29 de janeiro o GDA recebeu em casa a 
Associação Desportiva de Figueiró dos Vinhos, e após 
um jogo sofrido, com um empate a uma bola ao fim 
dos 90 minutos e do tempo de prolongamento, con-
seguiu apurar-se para os quartos-de-final nas grandes 
penalidades, com um resultado de 6-5.7

Cláudia Martins

Futebol

Grupo Desportivo de Alvaiázere soma 
e segue na liderança do campeonato

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De FeVeReIRo
 05/02 G.D. Ilha vs GDA
 12/02 GDA  vs Figueiró dos Vinhos
 19/02 mata mourisquense vs GDA

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 3º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

Coisas da 
Natureza

No quintal do Sr. Elísio Bastos (Moço) da Avantei-
ra, freguesia de Pelmá, criaram-se duas couves de 
qualidade horto que já atingiram 4,70m de altura.

Até um passarinho achou que era um esconde-
rijo “à altura”, de lá fazer o seu ninho.

Atletismo

Atletas do Grupo de Amigos dos Casais 
do Vento mantêm os bons resultados
Nas provas disputadas durante o mês de 

janeiro, as atletas do Grupo de Amigos 
dos Casais do Vento (GACV) somaram vitó-

rias, alcançando excelentes resultados. No dia 7 
de janeiro, no Campeonato Distrital de Juniores 
Pista Coberta, em Pombal, o pódio dos 3000 
metros marcha foi exclusivamente ocupado pe-
las marchadoras do GACV: em primeiro lugar 
Joana Pontes, com a marca 16’22”86, seguida 

de Cristiana Carvalho, com o tempo 17’38”74, 
e de Marta Ferreira, com a marca 21”27”38.

No dia 28 de janeiro, no Campeonato Distrital 
de Absolutos - Juvenis/Juniores/Seniores, Cristiana 
Carvalho e Marta Ferreira conquistaram o segundo 
e o quarto lugar na categoria dos 3000 metros 
marcha, com o tempo de 17’’40’ e 21’’07’, respe-
tivamente.7

Cláudia Martins

desporto
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A
pós alguns anos de interreg-
no, o Jornal “O Alvaiazeren-
se” voltou a organizar um 
almoço-convívio para os seus 

colaboradores, que se realizou no dia 
14 de janeiro no Restaurante “O Brás” e 
contou com a presença de cerca de 30 
pessoas. Este almoço teve como propó-
sito fazer uma avaliação e análise do 
trabalho realizado, mas também definir 
as perspetivas de futuro.

No momento dedicado às interven-
ções, Sandra Nunes, presidente da dire-
ção da CCA mostrou a disponibilidade 
da Instituição para colaborar no que for 
necessário, deixando o convite para a 
celebração do 25º aniversário, em julho, 
que pela primeira vez será realizado em 
Alvaiázere. 

António Júlio, presidente da mesa da 
assembleia-geral, afirmou que o jornal 
“é um importante meio de divulgação 
do crescimento da cultura alvaiazerense 
e de ligação dos emigrantes com a sua 
terra natal”, sublinhando a importância 
do estatuto editorial, que “tem sido 
rigorosamente cumprido”.

O diretor do Jornal, Carlos Simões, 
abordou a questão do profissionalismo, 
que considerou ser uma mais-valia, mas 
também a inovação, tendo anunciado 
a criação de duas novas rubricas men-
sais: Caminhos de Santiago, da autoria 
do jornalista Pedro Silva, “um artigo 
elucidativo, que terá todo o interesse 
para a população” e Apontamentos, do 
professor José Baptista, “uma rubrica 
com uma componente cultural e de 
cidadania”.

Carlos Simões sublinhou ainda o 
importante e imprescindível contributo 

dos colaboradores das freguesias, a di-
vulgação das atividades das associações 
e do Município, mas também “a procura 
do contraditório dos factos, porque 
o jornal deve ter uma intervenção na 
sociedade civil”. 

Fazendo um balanço positivo do 
trabalho realizado, o diretor do Jornal 
“O Alvaiazerense” traçou como meta 
para este ano de 2017 a angariação de 
verbas que possibilitem “o investimento 
na modernização de algum material que 
com o tempo se foi deteriorando”.7

Cláudia Martins

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

Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Olho Vivo “Aguenta-te...”

Ao lado da estrada M522, entre o Couto e Maçãs de Caminho, encontra-se 
um poste de telecomunicações em perigo de queda. 

“O Alvaiazerense”

Almoço-convívio reuniu cerca de 
três dezenas de colaboradores

… sofremos as temperaturas gé-
lidas próprias dos Janeiros, mas em 
contrapartida a política nacional es-
teve “quentinha”, com a querela da 
TSU. Foram visíveis as fragilidades da 
coligação que sustenta o governo, que 
faz acordos sem garantia de aprovação 
parlamentar, tal como, põe a claro que 
o tacticismo político, por vezes, manda 
a ideologia às “urtigas”. Qualquer das 
situações tem custos. Parece evidente 
que os motivos comuns que alicerça-
ram a “geringonça” estão gastos e são 
por demais notórias as diferenças entre 
os partidos que a constituem. É chega-
do o tempo das reformas e medidas 
que acelerem o crescimento económico 
e optimizem a gestão do Estado, mas 
a matriz da “geringonça” não estará 
muito talhada para o (e)feito. Só uma 
solução central, ao que parece do agra-
do do Presidente Marcelo, constituída 
pelos dois maiores partidos, poderá 
atingir esse objectivo estrutural essen-
cial, mas para tal, outros passos serão 
necessários. Até lá… se lá chegarmos.

Neste Janeiro tomou posse o 45º 
presidente dos Estados Unidos, o mul-
timilionário Trump, descendente de 
imigrantes e a maioria dos observadores 
concorda que “o mundo está mais pe-
rigoso”. Basta analisar as pessoas que 
chamou para seu lado. O corrente ano 
vai ser conflituoso e instável. Acima de 
tudo cheio de incertezas, dependendo 
da evolução da economia americana, 
do dólar face ao euro e da evolução dos 
juros. Para já, com o decreto anti imi-
gração, conseguiu mobilizar multidões 
contestatárias que alegam o desrespeito 
pelos valores da América e da sua fun-
dação, assente sobre a imigração. Uma 
coisa é certa, nunca nos interessámos 
tanto com o que se passa no outro lado 
do Atlântico. Tentamos, ainda, perple-
xos, perceber se é a sério ou a brincar.

Por cá, já funciona o MOVE, uma ini-
ciativa do Município que se compreen-
de, justifica e enaltece, por facilitar a 
mobilidade das pessoas das nossas 
freguesias, designadamente quando 
são obrigadas a recorrer ao Centro 
de Saúde ou para tratar de assuntos 
com as entidades localizadas na sede 
do Concelho, que são a maioria. Daí o 
nosso aplauso!7
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