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N
a sequência das alterações 
ao tarifário dos serviços de 
abastecimento de águas, 
saneamento de águas resi-

duais e gestão de resíduos sólidos 
urbanos levadas a cabo pelo Municí-
pio de Alvaiázere no ano passado, o 
Jornal “O Alvaiazerense” realizou uma 
investigação nos 15 Municípios que 
fazem parte do Distrito de Leiria para 
estabelecer uma comparação entre as 
tarifas praticadas.

Assim, foram contactados os ser-
viços municipais de Alcobaça, Ansião, 
Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vi-
nhos, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, 
Óbidos, Pedrógão Grande, Peniche, 
Pombal e Porto de Mós, de forma a 
obter informação acerca das tarifas 
fixas e das tarifas variáveis do primeiro 
escalão de consumo (até 5m3), cobradas 
aos utilizadores domésticos.

Relativamente às tarifas fixas do 
serviço de abastecimento de águas 
(preço por mês), o Município que tem 
a taxa mais baixa é o de Castanheira 
de Pera, de 1,61 euros, sendo a mais 

elevada em Alcobaça, com um custo 
de 4,89 euros. Em Alvaiázere, o preço 
aplicado é de 2,60 euros. O Município 
do Bombarral é o que cobra menos 
pela taxa fixa de saneamento de águas 
residuais, 0,90 euros, sendo que Al-
vaiázere e Castanheira de Pera surgem 
logo de seguida, com 1,07 euros; no 
extremo oposto está Leiria, que cobra 
4,50 euros por mês. Nas taxas fixas da 
gestão de resíduos sólidos urbanos, 
Alvaiázere e Castanheira de Pera vol-
tam a ser dos Municípios mais baratos, 
com taxas de 0,61 euros e 0,51 euros, 
respetivamente. A tarifa mais cara é 
aplicada no Município da Nazaré, de 4 
euros por mês.

As tarifas variáveis estão relaciona-
das com os consumos diretos, sendo 
que o primeiro escalão é aplicado a 
consumos até 5 m3. No serviço de abas-
tecimento de águas, a taxa mais barata 
é aplicada na Marinha Grande (0,36 
euros/m3) e a mais cara em Alcobaça 
(0,70 euros/m3), estando Alvaiázere 
próximo deste valor, com 0,68 euros/ 
m3. Em termos de saneamento de águas 
residuais, 0,25 euros/m3 é o valor co-
brado no Bombarral, o mais barato de 
todo o Distrito, por oposição a Peniche, 
o mais caro, com 0,82 euros/m3. 

É de salientar que em Alvaiázere 
esta taxa foi a que registou um maior 
aumento, passando de 0,30 euros/ 
m3 para 0,72 euros/m3, uma vez que, 
segundo a presidente da Câmara Mu-
nicipal, Célia Marques: “os preços dos 
serviços devem cobrir os respetivos 
custos e o Município levou a cabo 
grandes investimentos na ampliação 
de rede. Para além disso, o preço que 
estava em vigor ficava muito aquém do 
custo que a autarquia tem que pagar 
à empresa que trata os esgotos”, pelo 
que não houve outra solução senão au-
mentar o preço praticado no primeiro 
escalão.

No que concerne à gestão dos re-

síduos sólidos urbanos, Castanheira 
de Pera é o Município mais barato de 
todo o Distrito, com uma taxa variável 
de 0,01 euros/m3, e Porto de Mós o 
mais caro, com 0,36 euros/m3. Em 
Alvaiázere, a tarifa aplicada é de 0,30 
euros por cada metro cúbico de água 
consumido.

Uma das alterações mais significati-
vas nas taxas aplicadas pelo Município 
de Alvaiázere foi a execução de forma 
gratuita das ligações da rede de água e 
de saneamento até 20 metros, ligações 
que ao abrigo do antigo regulamento 
tinham um custo associado de 302,50 
euros. Para além de Alvaiázere, o único 
Município do Distrito de Leiria onde 
estes ramais também são efetuados 
de forma gratuita é em Peniche, sendo 
aplicadas em todos os outros taxas 
fixas ou mediante orçamento, segundo 
a informação disponibilizada.7

cláudia martins

atualidade
Distrito de Leiria

Tarifas dos serviços de abastecimento de 
águas, saneamento de águas residuais e 
gestão de resíduos sólidos urbanos

No passado dia 19 de fevereiro, 
por volta das 8 da manhã, uma pessoa 
ficou gravemente ferida na sequência 
de um despiste automóvel em Maçãs 
de D. Maria, na Estrada Nacional 110, 
entre Vendas de Maria e Barqueiro, que 
obrigou ao encerramento do trânsito 
durante mais de duas horas.

Segundo fonte do Comando Distri-

tal de Operações de Socorro de Leiria, 
foram mobilizados para o local 15 
elementos dos Bombeiros, da Guar-
da Nacional Republicana e do INEM, 
que levaram a cabo manobras de 
desencarceramento do condutor, pos-
teriormente encaminhado em estado 
considerado grave para os Hospitais 
da Universidade de Coimbra.7

Em Pussos S. Pedro
Assalto causou 
prejuízo
na Associação 
de S. Pedro

No mês de fevereiro foi assal-
tada a Associação de Apoio Social, 
Desportiva, Cultural e Recreativa de 
S. Pedro.

O presidente da Associação, 
Artur Santos Antunes, em declara-
ções ao Jornal “O Alvaiazerense”, 
afirmou que só se aperceberam do 
assalto no dia 10 de fevereiro e que 
a última vez que esteve no local foi 
no dia 7, terça-feira dessa mesma 
semana. 

Os assaltantes levaram uma tele-
visão, uma máquina de lavar loiça, 
diversas bebidas alcoólicas (três 
garrafas de whisky e ainda quatro 
garrafas de vinho do porto). Não 
sendo ainda suficiente, deixaram 
as arcas frigoríficas vazias, tendo le-
vado o resto da comida que sobrou 
da passagem de ano de 2016-2017 
(bacalhau, entre outras coisas). 

No local esteve a Guarda Nacio-
nal Republicana para averiguar a 
situação e investigar os contornos 
do assalto.7

mónica Teixeira

Em Maçãs de D. Maria

Despiste fez um ferido em estado 
grave na Estrada Nacional 110
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No jornal de 28 Fevereiro de 1997, AO CORRER DA 
PENA, Alfredo Rodrigues convidava “Vamos falar de Fol-
clore” e começava com uma quadra: «Cruz no monte, cruz 
na fonte / que o diabo não me encontre / nem de noite 
nem de dia / nem à hora do meio-dia! Não sei porque me 
veio agora à ideia esta quadra – jacu-
latória que a religiosidade popular há 
séculos transmite de geração em ge-
ração. Creio que a aprendi em garoto 
com a minha mãe e sei que se usa 
ainda por todo o País, entre gente 
idosa, nos meios rurais. É tradição. 
É fé, cultura, folclore. Lembro-me 
bem que a ouvi recitar ao Chico do 
Vale Senhor, na sua varanda, no Ca-
sal de Agostinho Alves, onde a vista 
espraiada pela encosta do Caneiro, 
abrange aquela panorâmica forte do 
vale da Ribeira de Alge, tendo como 
pano de fundo a vertente abrupta 
que desce das Cabeças, no tempo 
em que ir ao Casal era aventura des-
gastante pela rudeza de um caminho 
deplorável. O Chico era um poço de 
sabedoria, uma fonte que jorrava 
folclore e donde ninguém colheu 
uma gota sequer, como aconteceu, 
de resto, com tantas outras fontes semelhantes que por 
aí houve e a morte levou, sepultando irremediavelmente 
mananciais imensos do património cultural português. 
Património anónimo. Do povo: Não tem assinatura. Quem 
pode reclamar direitos de autor? O folclore vale mais que 

ouro de lei quando é puro, autêntico e vivo. 
… O folclore não tem outro dono que não seja o povo. 

Pode qualquer artista inventar danças e cantares inspirados 
em certo folclore. Pode haver nisso beleza e arte capazes 
de produzir magníficos espectáculos, mas inventar folclore 

não pode. Ele não se inventa. Existe. 
É preciso descobri-lo no seio do 
povo e apresentá-lo com verdade, 
não porque é bonito ou vistoso, mas 
porque é real e traz à luz do dia o 
que solapadamente se esconde nas 
brumas da memória. Pena é que 
se torne o folclore apenas como 
um divertimento. Custa encará-lo 
de frente como ciência. Não custa, 
porém, sentir que ele mexe connos-
co. Mas é também divertimento… 
Porque não ensiná-lo às criancinhas? 
Os pais esqueceram as tradições. Os 
educadores, se calhar, também…
Saibamos que, para brincar, não 
existem só os jogos de computado-
res. Nesta linha, pois, lembrando 
os pequenitos, termino com este 
anfiguri que não sei onde escutei 
e me ficou de lembrança: Punho, 
punhinho / Punho, punhão / Que 

tem por dentro? / Pão bolorento. / Que tem por fora? Cor-
das de viola. / Quem não tiver tanto / Leva na cachola! / 
Toma, Toma, Toma/ Toma, Toma, Toma! Há tanta coisita 
interessante na tradição popular... 

Assim se escrevia, há vinte anos!7
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O que acha do MOVE, um novo sistema de transporte flexível?

Laurinda Simões
Alvaiázere

Manuel Santos
Maçãs de D. Maria

há 20 anos

editorialinquérito

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

atualidade

Isabel Marques
Pussos S. Pedro

Henrique Dias
Alvaiázere

Carlos Simões

Pessoalmente, penso que é 
uma coisa positiva para o nosso 
Concelho. No entanto, acho 
que a população não vai aderir 
muito.

Outro problema, são os horá-
rios em relação à ida para casa, 
pois são muito tarde. As pessoas 
têm que almoçar pelo local onde 
estão.7

Na minha opinião, acho que 
este sistema de transporte é 
uma coisa positiva para o nosso 
Concelho, pois existem muitas 
pessoas mais idosas que pre-
cisam de se deslocarem e não 
possuem transporte. O único 
contra, é o horário de regresso 
a casa, pois as pessoas têm que 
esperar muito tempo.7

Até ao momento, não neces-
sitei de utilizar o MOVE, apesar 
de não ter carta de condução. 
No entanto, se precisar de trans-
porte tenho esta opção.

Acho que as pessoas no meu 
lugar de residência ainda não 
aproveitaram muito o transpor-
te, mas acho que é uma coisa 
boa para nós.7

Para mim acho que é bom 
para no nosso Concelho. Desta 
forma, os idosos têm possibi-
lidade de se deslocarem para 
onde necessitam. 

Em questão aos horários, 
acho que é normal começarem 
cedo, pois precisam de chegar a 
horas aos destinos.7

Escrevia há um ano: “Investimento em 
Alvaiázere, precisa-se! Pelas pessoas e por 
via das pessoas. Qual de nós, residentes, e 
resistentes, não o constatamos no dia-a-dia, 
na nossa vivência de 24 horas por cá.” 

O enquadramento? Reprodutivo…
E desassossegado também cá estou, a 

saber que o “dinheiro”, 4 mil euros/mês, “ju-
ridicamente” vai p’ra fora…

Mas, quiçá via do “trevo”, parece que vem 
aí um investimento “público” de mais de 500 
mil euros para uma “Loja do Cidadão”. E en-
tão: quantos empregos novos vai criar em 
Alvaiázere?

Não se vê ninguém... vou estacionar, em 
local próprio, como sempre.

Com o devido respeito a todos os lei-
tores, agradecendo a atenção, registo que 
estarei ausente temporariamente destes 
meus escritos.7

Informação
Informa-se que o nosso Diretor, Carlos 

Simões, em virtude da participação cívica na 
vida política alvaiazerense em contexto de 
autárquicas 2017, apresentou um pedido de 
suspensão de funções por período de tempo 
que decorre entre esta data e o ato eleitoral.

Mais se informa que o fez, não por qual-
quer obrigatoriedade legal, mas por uma 
questão de respeito pelo jornal e princípios 
de ética e deontologia.7

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília, convoca a reunião 
ordinária da Assembleia Geral, para o dia 28 de março 
de 2017, às 18:30 horas, na sede – Rua Conselheiro 
Furtado dos Santos, nº 17 em Alvaiázere – nos termos 
do artº 20º dos estatutos desta associação, com a 
seguinte ordem do dia:

Ponto Um: Aprovação do relatório, balanço e 
contas do ano de 2016.            

Ponto dois: Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se 

à hora marcada não estiver presente o número legal de 
sócios a reunião realizar-se-á, no mesmo local, meia 
hora depois, em segunda convocatória, com qualquer 
número de sócios. 

Alvaiázere, 25 de fevereiro de 2017
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões
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“As delegações têm um conjunto de 
vertentes onde podem trabalhar 
respondendo a problemas da comunidade 
com actividades humanitárias”

Celestina Grácio, presidente da Delegação de Alvaiázere da Cruz 
Vermelha Portuguesa, considera que o trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido é muito positivo, enaltecendo o papel fundamental e o 
espírito de missão e serviço dos voluntários da Delegação. 

(“O Alv.”) – Há quanto tempo exis-
te a Delegação de Alvaiázere da Cruz 
Vermelha Portuguesa? Qual é a sua 
missão?

Celestina Grácio (CG) - Este ano 
comemora-se o 33º aniversário da De-
legação. Desde 1984 que Alvaiázere faz 
parte do movimento da Cruz Vermelha 
Portuguesa. 

Apraz-nos dizer, também, por uma 
questão de memória futura, que o gran-
de mentor de tal feito foi o saudoso 
amigo, Sr. Abílio Simões de Sousa, de 
Maçãs D. Maria. Homem inquieto e sen-
sível perante os mais vulneráveis deu, 
ao, então designado Núcleo de Alvaiá-
zere, toda a experiência que carregava 
em si, fruto do trabalho que prosse-
guiu, como voluntário, em Angola.

O reconhecimento do trabalho 
desenvolvido, valeu-lhe, ao longo da 
vida, várias distinções, reconhecimen-
tos e méritos que muito orgulham a 
Delegação.

A missão da Cruz Vermelha Portu-
guesa é prestar assistência humanitária 
e social, em especial aos mais vulnerá-
veis, prevenindo e reparando o sofri-
mento e contribuindo para a defesa da 
vida, da saúde e da dignidade humana. 

As delegações têm um conjunto 
de vertentes onde podem trabalhar 
respondendo a problemas da comu-
nidade com actividades humanitárias 
que tenham por pertinentes e que 
sejam possível desenvolver. Para isso, 
podem, entre outros, fomentar: a co-
laboração voluntária e desinteressada 
de pessoas individuais ou colectivas, 
projectos e dinâmicas com entidades 
e organismos que actuem na área da 
proteção civil em articulação com o 
sistema integrado de operações de 
protecção e socorro, assistência hu-
manitária e social, com as autoridades 
de proteção civil em articulação com 
o sistema integrado de operações de 
protecção e socorro; com os serviços 
de saúde militar…

A Delegação de Alvaiázere tem, ao 
longo dos anos, procurado, desenvolver 
a sua acção com actividades humanitá-
rias pontuais, na vertente social, muitas 
delas através de dinâmicas e parcerias 
locais, outras a nível mais regional com 
outras Delegações do Distrito.

 (“O Alv.”) – Quais as principais 
atividades desenvolvidas na co-
munidade ao longo destes anos de 
existência?

CG - As actividades continuam a 
pautar-se pela ajuda e apoio a pessoas 
individuais e agregados familiares e 
passam pela cedência de cadeiras de 
rodas, ajuda na compra de fraldas, 
medicamentos, ajudas financeiras pon-
tuais ou compra de bens; auxílio com 
géneros alimentares; roupas de cama, 
algum mobiliário; angariação de volun-
tários e sócios; participação em acções 
de angariação de bens alimentares no 
âmbito da missão sorriso, esta última 
parceria entre a sede Nacional e a So-
nae e ainda parcerias com delegações 
de outros concelhos.

(“O Alv.”) – Qual o balanço que faz 
do seu mandato enquanto presidente 
da Delegação, em termos dos aspetos 
positivos, mas também das maiores 
dificuldades com as quais se tem 
deparado?

CG - Todas as actividades promovi-
das pelas sucessivas direcções de que 
temos feito parte têm tido por parte da 
comunidade em geral boa receptividade 
e colaboração. Actividades só possíveis 
de realizar com o papel activo e impor-
tantíssimo dos que se voluntariam e de-
sinteressadamente trabalham sempre 
que são chamados à missão.

Mais difícil tem sido a estabilidade 
da sede da Delegação. Em 2015, entre 
a sede nacional e o Município de Al-
vaiázere foi protocolizado a cedência 
de uma sala no Jardim de Infância de 
Alvaiázere, na Rua Cesário Neves, para 
a sede da Delegação aí prosseguir a sua 
actividade e fins.

Porém, em Janeiro de 2016, o Mu-
nicípio comunicou a necessidade de tal 
espaço e em Maio disponibilizou uma 
sala ampla situada no rés-do-chão do 
Estádio Municipal, para onde em Julho 
foram deslocalizados os bens e mobi-
liário da Delegação.

A direcção está em crer que no 
Verão que se avizinha terá a sede ca-
pacitada e preparada para poder abrir 
as suas portas ao público, pelo menos, 
uma vez por semana, e também a pen-
sar na privacidade e anonimato que 

tantos preservam, gostaríamos de po-
der oferecer à população atendimento 
on-line, pois por essa via não se corre 
risco de exposição nem de encontro 
com outras pessoas.

Achamos que o trabalho desenvolvi-
do tem sido positivo na certeza de que 
com empenho, dedicação e altruísmo 
da comunidade e das pessoas de boa 
vontade novos projectos e novas parce-
rias serão desenvolvidos.

(“O Alv.”) – Quantos voluntários 
tem a Delegação? Como descreve o 
espírito de voluntariado dos alvaia-
zerenses? 

CG - A Delegação conta ao todo com 
cerca de 30 voluntários, residentes e 
não residentes no Concelho.

O espírito das pessoas voluntárias 
com que esta delegação se tem cru-
zado é de entrega total; gratuitidade; 
espirito de missão e serviço; alegria; 
boa disposição; bons ouvintes; grande 
sentido de responsabilidade; empatia 
com o outro; pessoas organizadas; 
solidárias, que gostam do trabalho 
de equipa. Em suma, são pessoas que 
gostam de ajudar os outros e de fazer 
o bem comum, pois se assim não fosse 
não seriam voluntários.

(“O Alv.”) – Quais são os projetos 
futuros da Delegação?

CG - Num futuro próximo e após a 
sede da Delegação estar devidamente 
organizada em termos administrativos, 
gostaríamos que fossem nomeados os 
membros zeladores e criado o conselho 
local de curadores e assim ficar asse-
gurado a existência de todos os órgãos 
a nível local.

Ainda nos projectos a curto prazo, 
promover acções de sensibilização, 
aderindo a iniciativas pontuais lançadas 
pela Sede Nacional para serem encabe-
çadas localmente pelos jovens volun-
tários; dinamizar acções e actividades 
que visem a angariação de fundos; dar 
a conhecer à população o novo espaço 
da sede da Delegação; promover a par-
ticipação de crianças em actividades da 
delegação; 

Em termos de projectos a médio 
prazo: dado que a Delegação de Al-
vaiázere tem trabalhado sobretudo na 

área do voluntariado social de proximi-
dade, gostaríamos de alargar a área de 
actuação estabelecendo parcerias com 
instituições e organismos (públicos ou 
não) prestadores de serviços diversos, 
por forma a não haver duplicidade de 
actuação.

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

CG - Dado que a acção da Cruz 
Vermelha se baseia, em princípio, 
no trabalho voluntário e gratuito, a 
delegação agradece sempre muito 
reconhecidamente a quem se ofere-
ce para voluntariamente colaborar 
com a Delegação, pautando-se pelo 
respeito dos princípios fundamentais 
da Cruz Vermelha que são: humani-
dade; imparcialidade, independência; 
neutralidade; voluntariado; unidade e 
universalidade.

Na verdade, a dignidade humana 
é um factor elementar na condição de 
vida de qualquer pessoa e o voluntaria-
do pode e deve contribuir para a cria-
ção de uma sociedade melhor, mais 
justa e mais humana e, os Alvaiaze-
renses, têm, ao longo dos 33 anos de 
existência da Delegação, respondido 
positivamente aos desafios lançados 
pela Delegação, e acreditamos que o 
vão continuar a fazer.

Uma palavra de muito apreço e 
estima os demais elementos que com-
põem a direcção da Delegação; aos 
jovens; aos sócios; simpatizantes; vo-
luntários; organizações e instituições 
locais e regionais; outras delegações 
do Distrito que têm colaborado com a 
Delegação, bem como a todos os que 
passaram pela estrutura da Delegação 
Alvaiázere e que nos antecederam e 
assim garantiram a sua manutenção 
até à presente.

Aproveitamos pois para por esta via, 
enaltecer e agradecer sensibilizados a 
disponibilidade e entreajuda da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, dos voluntá-
rios de todas as idades do concelho de 
Alvaiázere e Concelhos vizinhos. Para 
qualquer assunto os interessados po-
dem contactar a Delegação marcando 
o 919432234 ou o 967286210.

Muito bem-haja a todos!7
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A Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria deu continui-
dade no passado dia 19 de 

fevereiro às palestras referentes 
ao 3º ciclo de Palestras de Inverno, 
no auditório da Junta de Freguesia, 
tendo assim recebido a segunda 
sessão desse mesmo ciclo.

A primeira palestra foi subor-
dinada ao tema “A Arte sineira e o 
território alvaiazerense”, orientada 
pela investigadora e presidente  da 
Al-Baiäz - Associação de Defesa do 
Património, Maria Adelaide Furtado. 

De seguida, o investigador 
Cláudio Silva Saragoça proferiu 
uma palestra com o tema “A Geo-
logia das Cinco Vilas” e por fim a 
sessão acabou com uma palestra 
relativamente à “História ambiental 
das Cinco Vilas: a redescoberta do 
património”, abordada pelo inves-
tigador João Forte.

Esta sessão contou com a pre-
sença do presidente da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria, 
Arlindo Sousa, da presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques e ainda de Carlos 
Craveiro, como orador.

Estas palestras têm como 
objetivo abordar a história e o 

património cultural e natural dos 
Concelhos do Norte do Distrito de 
Leiria, mas em especial, à antiga 
Comarca das Cinco Vilas.

A próxima e última palestra 
deste ciclo será no próximo dia 26 
de março, no auditório da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria. 7

Mónica Teixeira

atualidade
Freguesia de Maçãs de D. Maria

Recebeu a segunda sessão das 
Palestras de Inverno

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) 936327521 - 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.

Em Maçãs de D. Maria
Teve início o 3º ciclo de 
Palestras de Inverno

Decorreu na tarde de 29 de janeiro, no auditório 
da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria, mais um 
período de palestras que assinalou o início do 3º ciclo 
de Palestras de Inverno.

Carlos Craveiro, organizador do evento, Arlindo 
Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria e Agostinho Gomes, vereador da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, abriram a sessão.

Assim sendo, “Fernando Lopes, o cinema e Maçãs 
de D. Maria” foi o tema abordado por Élio Marques, que 
falou do cineasta, natural desta freguesia.

Manuel Augusto Dias proferiu uma palestra subor-
dinada ao tema “As guerras da Restauração e as Cinco 
Vilas”, centrando-se nas figuras de D. Sancho Manuel, 
Conde de Vila Flor, nascido em Maçãs de D. Maria e 
do Conde da Ericeira, natural de Ansião. 

Por fim, a última intervenção foi “Vencer Distâncias, 
viver e viajar na estremadura nos séculos XIX e XX”, por 
Margarida Lucas, que explicou que a região das cinco 
vilas estava integrada na estremadura antes da revisão 
administrativa que atualmente toda a gente conhece.7

Mónica Teixeira

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto 
no nº 1, alínea b), do artigo 27º dos Estatutos, convoca 
todos os Sócios desta Associação para uma reunião Ordi-
nária da Assembleia Geral para o próximo dia 31 de março 
de 2017, pelas 20h30m na sede desta Instituição, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informação.
2 - Apreciação, discussão e votação do relatório e 

Conta de Gerência referente ao ano de 2016.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, meia hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 20 de fevereiro de 2017
O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

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

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 1 alínea b) do art.º 27 dos 
Estatutos, convoca todos os associados para uma reunião 
ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 31 de 
Março de 2017, pelas 18:00 horas na sede desta Institui-
ção com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações.
2- Apreciação, discussão e votação do relatório e 

Conta de Gerência referente ao ano de 2016.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

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

Maçãs Dª Maria, 22 de Fevereiro de 2017
            O Presidente da Assembleia Geral

(Eng.º Carlos Manuel Rosa Graça)

Associação Casa do Povo de
Maçãs de D. Maria
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria
Organizou Campeonato de Boccia Sénior

Fevereiro não fugiu à regra 
e foi um mês com muitas 
atividades para os idosos da 

Associação Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria, nomeadamente com 
os preparativos para o Carnaval.

Na manhã do dia 18, receberam 
a visita de duas Irmãs Discípulas 
do Divino Mestre, integrada na 
missão nas Paróquias de Alvaiáze-
re, Maçãs de Caminho, Maçãs de 
D. Maria e Almoster. 

Foram vividos e partilhados 
momentos de reflexão e muita fé, 
e estas fizeram questão de falar 
individualmente com cada utente, 
não esquecendo os mais depen-
dentes, terminando assim a visita 
com a oração do Terço. 

As atividades promovidas pela 
Biblioteca e Museu Municipal de Al-
vaiázere continuam com o mesmo 
vigor e participação, assim como 
as sessões de Alfabetização no Lar, 
comprovadas pela forte adesão e 
interesse dos utentes participan-
tes. São atividades estimulantes 
e que abrangem uma diversidade 
de temas familiares da geração 
sénior, contribuindo para a sua au-
toestima e bem-estar psicológico.

É de salientar uma outra ativi-
dade que é o Boccia Sénior e que 
assume grande importância nas 
atividades semanais dos idosos, 
pois continuam assiduamente, 
duas vezes por semana, os treinos 
deste desporto, nas instalações da 
Instituição. 

Com o aproximar do Campeo-
nato de Boccia Sénior, da Zona 
Centro, é sempre importante soli-
dificar estratégias e a pontaria e, 
para tal, a Associação promoveu 
um Campeonato de Boccia, a nível 
Concelhio. Este realizou-se no 

dia 21 de fevereiro, no Pavilhão 
Polidesportivo da ACREDEM, em 
Maçãs de D. Maria, e contou com a 
participação das equipas de idosos 
da Associação Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria, da Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere e 
da Associação Social, Cultural e 
Recreativa de Almoster. 

Decorrido o Campeonato, ainda 
houve tempo para um momento 
de confraternização entre os par-
ticipantes, no lanche-convívio or-
ganizado neste mesmo Pavilhão.7

Tânia Silva
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Outrora ex-libris desta loca-
lidade, a feira tradicional 
de Cabaços tem vindo, gra-

dualmente, a decair, resumindo-se 
atualmente a uma meia dúzia de 
pessoas e feirantes que ainda vão 
insistindo nesta forma de comércio 
local.

A Praça Conselheiro José Eduar-
do Simões Baião, também conheci-
da por “Praça Velha”, ponto impor-
tante de escoamento dos produtos 
locais provenientes da agricultura, 
conhece agora dias difíceis com a 
falta de afluência de pessoas. 

A desertificação estende-se 
também à “Praça Nova”, atual Praça 
1º de Janeiro, local de venda de 
roupas, calçados e demais artigos 
diversos.

Como referia o Dicionário Enci-
clopédico numa das suas edições: 
“...Também desde há muito, a 
feira de Cabaços tem assumido 
foros de destaque no quotidiano da 

povoação. Anima as suas gentes, 
incentiva as trocas comerciais, 
traz muitos visitantes das terras 
vizinhas. Uma feira que é o ex-
poente máximo do velho processo 
ambulante de compra e venda de 
produtos”. Relativamente à Feira 
Anual de 1 de Janeiro: “...sendo 

uma das mais concorridas do nor-
te do distrito de Leiria...”.

Mudam-se os tempos, mudam-
se as vontades, e a localidade de 
Cabaços aproxima-se a passos 
largos de perder uma das grandes 
marcas da sua identidade.7

Teresa Furtado

Em Cabaços

Junta de Freguesia 
solicitou nova caixa 
de Multibanco

Após o encerramento da agência do Banco Bic 
em Cabaços, freguesia de Pussos S. Pedro, no final 
do ano passado, a população ficou também sem o 
serviço de Multibanco, estando neste momento ape-
nas a ser servida pelo da Caixa de Crédito Agrícola.

A população queixa-se, agora, do facto de a 
única caixa Multibanco existente no local estar 
constantemente sem dinheiro disponível para le-
vantamentos.

Arménio Simões, presidente da Junta de Fre-
guesia de Pussos S. Pedro, adiantou ao Jornal “O 
Alvaiazerense” que, para dar resposta à situação, “já 
foram feitos contactos com uma entidade bancária 
para que possa ser instalado um novo Multibanco 
ao pé dos Correios”.7

Cláudia Martins

Na freguesia de Pussos S. Pedro

Feira Tradicional de Cabaços em 
“vias de extinção”

atualidade

               Convocatória
               Assembleia Geral Ordinária 

              24 de Março de 2017
Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos Esta-

tutos da Associação de Produtores Florestais do Concelho 
de Alvaiázere, convoco os associados desta Associação 
para uma reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar 
no dia 24 de Março de 2017, pelas 18:00 horas na Sala 
de Reuniões do Museu Municipal de Alvaiázere, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e votação da conta de gerência rela-
tiva ao ano de 2016, bem como apreciação do Parecer do 
Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria 

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

Alvaiázere, 9 de Fevereiro de 2017
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,

António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

ASSEMBLEIA DE ALVAIÁZERE
(Vulgo Clube)

ConVoCAtóRIA
Nos termos do artigo 6º dos Estatutos da Assem-

bleia de Alvaiázere convoco os sócios para a Assem-
bleia Geral a realizar no dia 18 de Março de 2017, 
pelas 16 horas, na sede da Assembleia de Alvaiázere, 
em Alvaiázere, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Apresentação, Discussão e Aprovação das 
Contas 2016

2 - outros assuntos 
Se à hora da convocatória não estiverem represen-

tados metade dos associados, a Assembleia iniciar-se-á 
meia hora mais tarde (16 horas e 30 minutos) com 
os associados presentes e com a mesma ordem de 
trabalhos. 

Alvaiázere, 18 de Fevereiro 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

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

O dia iniciou cedo para o 
grupo de almosterenses 
que, no passado dia 28 de 

Janeiro, rumou à capital para par-
ticipar no almoço da Freguesia de 
Almoster promovido pela Casa do 
Concelho de Alvaiázere (CCA) em 
Lisboa, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Almoster. 

À chegada à capital, o grupo 
realizou uma breve visita ao Cen-
tro Comercial Vasco da Gama, bem 
como ao MAAT (Museu de Arte 
Arquitectura e Tecnologia), situado 
junto às margens do Rio Tejo. Pos-
teriormente a viagem prosseguiu 
para o Marquês de Pombal, a partir 
de onde se seguiu viagem até à 
CCA, onde à chegada implícito fi-
cou o carinho e a amizade existen-
te entre almosterenses residentes 
na freguesia e em Lisboa. 

O almoço decorreu em clima 
de salutar convívio, ao qual se 
seguiram algumas intervenções, 
destacando-se a de Sandra Nunes, 
presidente da CCA, que agradecen-
do a presença de todos, facultou 
diversas informações, entre elas as 
excursões promovidas pela CCA à 

Rússia e a Trás-os-Montes, convi-
dando à participação nas mesmas, 
e a comemoração, no próximo dia 
22 de Julho, dos 35 anos da CCA, 
que decorrerá em Alvaiázere. 

Paulo Reis Silva, presidente 
da Junta de Almoster, saudan-
do os presentes, agradeceu o 
convite para este almoço, felici-
tando a nova direcção da CCA 
recentemente empossada, reite-
rando a disponibilidade do actual 
executivo em manter a colabora-
ção, tendo sido com muito agrado 
que constatou a crescente adesão 
a este almoço. 

A Câmara Municipal  de 
Alvaiázere fez-se representar atra-

vés do vereador Agostinho Gomes 
que, após as saudações à direcção 
da CCA, presidente da Junta de 
Almoster e almosterenses, mani-
festou satisfação pela presença 
de todos, salientando a disponibi-
lidade da Câmara Municipal para 
continuar a colaborar com a CCA, 
terminando a sua intervenção com 
o lema da Casa do Concelho de 
Alvaiázere: “Orgulho no passado 
e esperança no futuro”.

Após as despedidas entre 
conterrâneos e a promessa de 
participação em futuros eventos 
promovidos pela CCA, seguiu-se 
o regresso a Almoster.7

Bela Fernandes

Freguesia de Almoster

Visitou Casa do Concelho de Alvaiázere
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O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere comemo-
rou o seu 13º aniversário a 27 de janeiro, dia em 
que este estabelecimento de ensino se passou 

a designar Escola de 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, por Despacho Ministerial. 

O dia foi preenchido com diversas atividades 
lúdico-pedagógicas dirigidas a todos os ciclos de 
ensino do Agrupamento, contando-se também com 
a participação dos pais e encarregados de educação. 

À semelhança dos anos anteriores, um dos 
momentos altos foi, cerca das 16h00, o tradicional 
mega-lanche para toda a comunidade educativa.

 Entre as 18h00 e as 20h00, na Casa da Cultura, 
realizou-se a cerimónia de entrega dos Diplomas de 
Mérito e de Louvor 2015-2016, procedendo-se tam-
bém à entrega de outros prémios, como os do Con-
curso Nacional de Leitura, Olimpíadas de Matemática 
e medalhas do Desporto Escolar.   

O espetáculo abriu com o Hino do Agrupamento, 
sendo depois a cerimónia animada pelas atuações dos 
alunos de Educação Musical, Clube de Música e por 
alunos e ex-alunos do Agrupamento, que encerraram 
a festa em pleno.7

A Direção

O
s alunos da Universidade Sénior de Alvaiázere 
quinzenalmente reúnem-se no Museu Municipal, 
para um lanche convívio, que designam “chá” e 

cuja organização e confeção está a cargo dos próprios 
alunos, porque o chá nunca é demais...

Embora o acontecimento seja da menor importância, 
na verdade, é mais uma oportunidade para os alunos 
se encontrarem, num clima de boa convivência, de boa 
disposição e algum barulho. Não deixa ainda de ser uma 
boa desculpa para se fazer o que não se deve e não se 
pode, em termos gastronómicos. Entre a saborosa bola 
de carne, o delicioso bolo de laranja e a docinha torta de 
coco, encontra-se sempre a razão certa para se “perdoar 
o mal que faz pelo bem que sabe”. 

São, sem dúvida, mais uns momentos para estar juntos, 
em ambiente descontraído e de camaradagem, e nada me-
lhor para que, depois de uma aula de Francês e outra de 
História Local, o “tico” e o “teco” se refaçam do esforço...7

Alunos da Universidade Sénior de Alvaiázere

Agrupamento de Escolas

Greve do pessoal 
não docente ditou 
encerramento

educação

Comemoração do 13º aniversário

Universidade Sénior

Alunos reúnem-se 
em lanche convívio

N
o dia 3 de fevereiro, a Federação dos Sindicatos 
dos funcionários públicos convocou uma greve 
do pessoal não docente das Escolas do Ensino 

Básico e Secundário e jardins-de-infância da rede 
pública. Em causa esteve a reivindicação pelo fim da 
precariedade destes trabalhadores e pela dignificação 
dos seus direitos, o que passa essencialmente pela 
substituição de funcionários com contratos emprego-
-inserção por funcionários com formação adequada 
e com vínculo permanente, pela criação de carreiras 
especiais, pelo descongelamento de progressões na 
função pública e pela atribuição de mais recursos 
humanos às escolas.

A Federação Nacional da Educação afirmou que 
esta greve teve uma adesão de 90% e ditou o en-
cerramento de muitos estabelecimentos de ensino 
em todo o país. Em Alvaiázere, segundo o diretor 
do Agrupamento de Escolas, professor José Peres, 
“não se apresentaram ao serviço os funcionários 
suficientes para assegurar as atividades letivas com 
segurança em todos os estabelecimentos de ensino 
deste agrupamento de escolas”. Desta forma, os alu-
nos da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira e da Escola Básica de Alvaiázere (Centro Es-
colar) tiveram de regressar a casa. A única escola que 
funcionou normalmente foi a Escola Básica de Maçãs 
de D. Maria (Centro Escolar de Maçãs de D. Maria). 

O professor José Peres adiantou ainda os números 
relativos a esta paralisação: “em todo o Agrupamento 
e considerando os trabalhadores do Ministério da Edu-
cação, a situação verificada foi a seguinte: deviam apre-
sentar-se ao serviço 32 trabalhadores e faltaram 23”.7

Cláudia Martins

Decorreu no dia 21 de fevereiro, no Instituto Por-
tuguês da Juventude (IPDJ) de Leiria, a sessão distrital 
do Parlamento dos Jovens  2017 do Ensino Secundário.  
Em debate, o tema “40 anos de Constituição – Desafios 
ao Poder Local”.

Trata-se de uma iniciativa institucional organizada 
pela Assembleia da República em colaboração, entre 
outras entidades, com o IPDJ, e que tem por objetivo 
promover a educação para a cidadania, fomentando 
o interesse dos jovens pela participação cívica e pelo 
debate de temas de atualidade.

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere foi re-
presentado pelos alunos Beatriz Domingos, do 10º A, 
Ricardo Joaquim e Rodrigo Joaquim, do 12º A, acom-
panhados pela professora coordenadora do projeto na 
escola, Manuela Mortinho. Os alunos revelaram uma 
participação extremamente ativa e demonstraram 
uma excelente capacidade de argumentação. Findas 
as intervenções e as votações das 23 escolas repre-
sentadas, Alvaiázere arrecadou o sexto lugar, ficando 
em segundo suplente.

Parabéns pelo trabalho desenvolvido!7
A professora Manuela Mortinho e a Direção

N
o dia 24 de janeiro, os delegados e subdelega-
dos de turma acompanhados pelo diretor do 
Agrupamento, José Peres, com a satisfação de 

dever cumprido em relação ao ambiente, hastearam a 
bandeira Eco-escolas, que significa o reconhecimento 
da Associação Bandeira Azul pelo trabalho desenvol-
vido no ano anterior, destacando-se o primeiro lugar 
no concurso “Bd Família Depositrão: chegou uma 
nova personagem (2º e 3º ciclo) ”, o Passeio BTT Rota 
Eco-escolas, as visitas de estudo/passeios à Barragem 
de Castelo de Bode e à Ribeira de Alge, a semana da 
Floresta Autóctone, palestras sobre espécies invaso-
ras e energias alternativas.

A todos os que com o seu apoio tornaram possível 
estas e outras realizações o nosso bem-hajam.7

O professor Henrique Lopes

Programa Parlamento 
dos Jovens 2017

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

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
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Na manhã do dia 24 de fevereiro, os alunos do 
ensino pré-escolar e do 1º CEB do Agrupamen-
to, acompanhados pelo pessoal docente e não 

docente, cumpriram a tradição de brincar ao Carnaval. 
O cortejo partiu da Escola Básica de Alvaiázere e ru-
mou pelas ruas da vila. Com sol e uma temperatura 
amena, convidativos a festejar ao ar livre, a marcha 
desfilou com cor e entusiasmo.

As crianças puderam dar largas à sua imaginação, 
vestindo as suas fantasias, que, no caso do pré-esco-
lar, se inspirou nas histórias tradicionais.7

A Direção

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Organizou Desfile de Carnaval 2017

Escola Dr. Manuel R. Ferreira

Hasteou Bandeira 
Eco-escolas
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ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de 

MAÇÃs de d. MArIA

Dia 25 de MARÇO 
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: 236 644 223

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

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

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

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

to no artigo l4º, alíneas a) e c) dos Estatutos da Casa do 

Concelho de Alvaiázere convoco os senhores associados 

para reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar no 

dia 18 (dezoito) de março de 2017, às 11:00 horas, na 

sede da Associação, na Rua Eça de Queirós, n.º 13, R/C, 

em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação, discussão e votação dos Rela-

tórios e Contas de Gerência da Casa do Concelho de 

Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” referentes ao 

exercício de 2016.

2. Informações e assuntos de interesse geral da 

Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaia-

zerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos podem 

participar na Assembleia Geral, apresentar propostas, 

moções e sugestões, discutir e votar os assuntos nela 

apresentados.

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Esta-

tutos da Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 11:00 

não estiverem presentes cinquenta por cento dos sócios 

com direito a voto, a Assembleia Geral funcionará com 

os sócios presentes trinta minutos após a hora marcada.

Lisboa, 17 de fevereiro de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

Cumprindo com a tradição 
e dando cumprimento ao 
programa de ação da Casa 

do Concelho de Alvaiázere (CCA), 
para o corrente ano, esta começou 
o seu périplo dos almoços de Fre-
guesia tendo começado pelo da 
freguesia de Almoster, no passado 
dia 28 de janeiro na sede da CCA.

Como é seu timbre, Almoster 
esmerou-se e, sem surpresa, casa 
cheia!

Ao encontro dos Almosterenses 
residentes na Capital, deslocou-se 
uma comitiva de participantes no 
evento que, de Almoster, aprovei-
tou a viagem para uma visita ao 
recente inaugurado Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia.

Iniciadas as hostilidades, cons-
tatou-se, apesar do tempo não 
apresentar uma cara muito simpá-
tica, uma grande alegria entre os 
convivas, por mais um reencontro 
e pela qualidade do repasto. De 
parabéns ficaram tanto a CCA 
como os cozinheiros pela escolha 
e confeção do petisco.

Já com o adiantar da hora a 
ditar as suas leis, elementos da 
direção da CCA surgiram com o 
propósito de habilitar os presen-
tes com um sorteio, tendo como 
primeiro prémio o exemplar de 
uma garrafa do famoso licor de 
chícharo de Alvaiázere. 

Terminada a degustação do sa-
boroso prato, regado com um bom 
vinho tinto, seguiu-se o tradicio-

nal momento de discursos. Usou 
da palavra a presidente da CCA, 
Sandra Nunes, para agradecer a 
presença de todos, dando nota 
de alguns pontos do programa de 
ação da CCA para o corrente ano, 
destacando, para além das duas 
tradicionais viagens, este ano a 
Trás-Os-Montes e Rússia, esta a 
ter lugar no início de setembro; a 
descentralização das comemora-
ções do aniversário da CCA (22 de 
julho), encontrando-se em nego-
ciações com as forças vivas de Al-
vaiázere para que este ano tenham 
lugar na sede do Concelho.

Seguiram-se no uso da palavra 
o presidente da Junta de Freguesia 
de Almoster e o vereador da Câma-

ra Municipal de Alvaiázere, Paulo 
Reis Silva e Agostinho Gomes, 
respetivamente, em representa-
ção dos respetivos executivos, 
partilhando a felicidade dos pre-
sentes no evento, agradeceram a 
presença de todos, salientando a 
honra e o prazer que sentem em 
deslocar-se à CCA e partilhar com 
os naturais de Alvaiázere estes 
belos momentos de convívio.

Terminadas as hostilidades, 
foi em ambiente de boa disposi-
ção que cada um dos presentes 
regressou ao seu lar, fazendo-se 
votos para que, se não antes, pelo 
menos no próximo ano se repita o 
encontro!7

Carlos Ribeiro

Casa do Concelho de Alvaiázere

Organizou almoço da freguesia de Almoster

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE

EXCURSÃO RUSSIA dos CZARES
S. PETERSBURGO E MOSCOVO
02 a 09 de setembro de 2017

Peça já o seu programa! 
Contacte-nos e saiba mais...

Contactos: 936232795; 938210519; 917385537; 
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

ALMOÇO SOLIDÁRIO 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVAIÁZERE na C.C.A. 

DIA 18 DE MARÇO DE 2017
 13h00 em Lisboa

FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO! 
SEJA SOLIDÁRIO!

Inscrições: Telfs. 213 549 637 / 
213 542 256 - Telm. 936 232 795 / 

938210519 / 917385537 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere: 236 650 510

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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.
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O 
caminho de Santiago inicia-se na 
Sé Catedral de Lisboa, local de 
onde partimos e nos embrenha-

mos em Alfama para sair de Lisboa em 
direcção ao Parque das Nações. 

Do Parque das Nações até Sacavém 
3,0 quilómetros. Indo pela Alameda de 
Oceanos até ao Pavilhão de Portugal (Pala 
Siza Vieira) inicia-se o “Caminho do Tejo” 
(Fátima) que percorremos em conjunto 
até Santarém. 

Passando sob a Pala Siza Vieira segui-
mos em direcção ao Tejo pelo Rossio dos 
Olivais virando à esquerda para o Passeio 
das Tágides até à Torre Vasco da Gama.

Do Parque das Nações a Alverca do 
Ribatejo/Alhandra são entre 20 a 25km, 
o peregrino só tem de caminhar pela mar-
gem do Tejo, muito agradável. Atravessa-
se o parque do Tejo, e prossegue pelo 
passeio, sob uma estrutura de madeira. 
Passa-se por baixo da estrutura da enor-
me ponte Vasco da Gama, e, passeando 
ao largo de uma esplanada, chega-se ao 
final do passeio, onde toma-se à esquer-

da, ao longo do afluente do Tejo, o rio 
Trancão, em direcção a Sacavém. 

Em seguida, ao longo deste rio, ca-
minha-se cerca de 10 km até Alpriate, 
local onde pode encontrar albergue de 
peregrinos. A partir daí o caminhante 
passa por Póvoa de Santa Iria antes de 
alcançar Alverca. Aqui, há algumas casas 
de dormida, mas costumam estar cheias. 
A opção mais segura nesta etapa é ir até 
Alhandra, cerca de 4km adiante, onde os 
bombeiros fazem acolhida. 

De Alverca a Alhandra a Azambuja 
são entre 25 a 30km. Tem a predomi-
nância do asfalto e tem poucos locais 
de interesse. A primeira localidade por 
qual se caminha é Vila Franca de Xira, 
que mantem longa tradição de touradas. 

O pequeno parque ao lado do Tejo por 
qual se atravessa a cidade é um pequeno 
alento no longo dia na estrada. Uma peri-
gosa travessia dupla de uma autovia leva 
o peregrino à Vala do Carregado, sempre 
ao lado da rodovia. Depois de desviar de 
uma termoeléctrica, chega-se a Vila Nova 
da Rainha, que ao menos oferece uma boa 
sombra e fonte d’água. 

Depois enfrenta-se uma longa recta 
pelo acostamento da autovia até chegar a 
Azambuja, que também tem tradição tou-
reira. Aqui os bombeiros também fazem 
acolhida, e há a opção de uma boa resi-
dencial, ao lado da estação de comboio, 
que tem uns belos murais em azulejo. 

De Azambuja a Santarém são 32 km, 
uma longa etapa que exige que se saia 
cedo, a fim de evitar o sol numa área sem 
sombras. Caminha-se longe das estradas 
e pode-se aproveitar a trilha entre árvo-
res e campos de cultivo, em direcção ao 
Tejo até chegar ao dique de protecção, 
que será o guia por uns 12km. Passa-se 
por Reguengo e Valada, onde é possível 
alojamento na Igreja. Quando se deixa o 
dique, entra-se num vinhedo até sair na 
estrada, nessa altura Santarém surge no 
alto. Em Santarém além da acolhida nos 
bombeiros voluntários existe o Santarém 
hostel e o N1 hostel. A cidade convida a 
um passeio, com suas diversas igrejas e 
longa história.7

Em Tomar
Jovem morreu em 
despiste automóvel
 

No passado dia 5 de fevereiro, 
um jovem de 19 anos perdeu a vida 
devido a um despiste do automóvel 
onde seguia. 

O acidente ocorreu durante a 
madrugada, na estrada do Prado, fre-
guesia de Além da Ribeira e Pedreira, 
Tomar. 

Quando os bombeiros de Tomar 
chegaram ao local, a vítima já não 
apresentava sinais vitais. 

O jovem residia na localidade 
de Calvinos, na união de freguesias 
de Casais/Alviobeira, concelho de 
Tomar.

Estiveram no local os Bombeiros 
Municipais de Tomar com três via-
turas, além de uma ambulância de 
suporte imediato de vida (SIV) do 
Instituto Nacional de Emergência Mé-
dica (INEM) e uma equipa do Centro 
Hospitalar Médio Tejo, com viatura 
médica de emergência e reanimação 
(VMER).7

Em Sertã
Acidente provoca 
cinco feridos 

No dia 4 de fevereiro ocorreu um 
acidente junto ao cruzamento para 
a Cumeada, na União de freguesias 
de Cumeada e Marmeleiro, concelho 
da Sertã. 

Tratou-se de uma colisão frontal 
entre um ligeiro de mercadorias e 
um ligeiro de passageiros, da qual 
resultaram cinco feridos, dois deles 
em estado grave. 

No local estiveram uma viatura 
médica de emergência e reanimação 
(VMER) de Abrantes, os Bombeiros da 
Sertã e a GNR, tendo sido ao todo mo-
bilizados nove operacionais e quatro 
viaturas.7

Em Óbidos
XV Festival de 
Chocolate

Entre os dias 10 de março a 2 
abril, estará aberto ao público o típico 
Festival Internacional de Chocolate no 
castelo de Óbidos. 

Os preços variam entre os 6€ 
(para maiores de 12 anos) e os 3€ 
(para crianças entre os 6 e 11 anos). 

O evento terá início às 11h00, 
tendo como hora de fecho às 20h00, 
de sexta-feira a domingo.7

B R E V E S
  Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

atualidade

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva

O SAL VEM DO CONTINENTE

P
ara mim, já será tarde para emendar 
o jeito de dar grande importância às 
coisas simples, mais ainda às coisas 

de crianças, E se me não emendo, é por-
que não sinto razão para  deixando de 
ser como sou.

Desta vez, senti-me salpicado sem 
sair de casa, o corpo sentado à mesa do 
alimento na companhia de familiares, o 
espírito a levantar-se da mesa sem pedir 
licença depois de ouvir uma pequena 
história. O meu cunhado Henrique Go-
mes pertence hoje à paróquia de Eiras – 
Coimbra e, como de costume, no último 
domingo foi à missa, afinal a missa da 
catequese. O celebrante era o pároco, 
Padre Luís Ribeiro, nascido no lugar dos 

Barreiros da freguesia de Pelmá. A homi-
lia, como mandava a “liturgia da palavra”, 
tinha como tema a metáfora evangélica 

do “sal da terra”, não em estilo de Padre 
António Vieira pregando aos peixes, mas 
em linguagem simples para crianças.

«Meus Meninos, quem sabe de onde 
vem o sal?»: Depois de um  breve silêncio, 
o mais afoito respondeu. «Senhor Padre, 
eu sei! O sal vem do Continente!». Estupe-
facto, o Padre Luís não se desconcertou, 
talvez a lembrar-se de que, no seu tempo 
de menino, o sal vinha da loja do Acácio 
Gil da Freixianda.

Como se não tivesse ouvido bem a ino-
cente desinformação, lá foi tentando falar 
para as crianças entendessem, que, mes-
mo as coisa de Deus, se não tiverem algum 
tempero, nunca aguçarão os apetites.

Pergunta inoportuna? Resposta ino-
cente? Tudo simples, afinal! Tema tam-
bém simples para um Sermão do Padre 
António Vieira? Vendo-se na figura do 

nosso Santo António e a querer denun-
ciar o crime de “os grandes comerem os 
pequenos, para se acautelar das fogueiras 
da “santa inquisição”, teve de construir a 
bem eloquente metáfora do “sal da terra” 
em que mergulhavam os peixes, para 

zurzir forte nos “peixes graúdos” que 
têm de comer uma imensidão de peixes 
pequeninos para fartarem a barriga.

Afinal, cada criança deverá ser feliz no 

mundo em que nasce! No mundo de hoje, 
as crianças já não têm que se preocupar  
em saber a origem das coisas da vida, 
que o seu mundo parece bastar-se com 
os segredos da “tablet”, os “mistérios do 
computador, a infinidades de coisas que o 
telemóvel faz. E eu me sinto envergonha-
do perante a sabedoria dos meus netos 
no campo dos media. Como prenda de 
anos, dei ao meu Filipe um pião com a 
baraça. Quis ensiná-lo a lançar o pião, 
experimentou, não conseguiu à primeira, 
virou as costas e foi-se sentar de “tablet” 
nas mãos.

Ainda assim, este salpico deu-me um 
bom momento para reviver o jogo do pião 
na roda, o dorminhoco a levar ferretadas 
de alto a baixo. E recordo agora que só so 
meninos de gente abastada tinha piões de 
feira. Os filhos de pobre se queriam ir à 
competição, tinham de arranjar arte para 
os fazer. E isso nos fazia usar de manhas, 

por exemplo, entortando a ferreta para 
que o pião não adormecesse na roda.

Se Padre Luís Ribeiro continuar o jogo 
das perguntas, não queira saber  de com-
putadores, que irá ficar envergonhado. 
Ouvem-se por aí incriminações por os 
nossos meninos não saberem o que nós 
sabíamos da escola. E o que sabemos nós 
do que eles. 7
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Museu Municipal
Promoveu atelier 
de educação 
patrimonial

Os serviços educativos do Museu 
Municipal realizaram, no âmbito do 
seu plano de atividades, mais um 
atelier de educação patrimonial di-
rigido às crianças da Creche Santa 
Cecília. 

Na sessão do mês de fevereiro, 
o ofício abordado foi o de barbeiro, 
sendo que após uma explicação 
sobre o saber fazer tradicional e 
os utensílios utilizados, cada uma 
das crianças teve a oportunidade 
de pintar com lápis de cor a cara de 
um boneco e depois enfeitá-la com 
pedaços de lã coloridos para fazer o 
cabelo.7

atualidade

CLDS 3G
Organizou Workshop
sobre “Rótulos e 
Certificação de 
Produtos”

A Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere, no âmbito do projeto 
Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3G (CLDS 3G), realizou nos dias 
24 e 31 de janeiro o workshop - Ró-
tulos e Certificação de Produtos, de 
acordo com a atividade “Workshops 
Produtos Endógenos - Setoriais”, 
contando com a presença de produ-
tores do Concelho e interessados na 
temática.

Este workshop foi dedicado às 
principais alterações de um novo re-
gulamento a que os produtores estão 
sujeitos, de acordo com os géneros 
alimentícios, ao nível das menções 
obrigatórias e facultativas da rotula-
gem e a necessidade de apresentação 
de declarações nutricionais. 

Durante o workshop foram abor-
dados casos específicos e esclareci-
das dúvidas, de acordo com o âmbito 
de cada produtor, com o objetivo de 
uma mais fácil perceção das altera-
ções e adaptação à sua atividade.

O CLDS 3G pretender promover 
outros workshops, entre os quais 
licores e compotas, artesanato, de-
rivados do chícharo e do mel, sendo 
os mesmos dinamizado pela entidade 
Sicó Formação.7

O 
CLDS 3G de Alvaiázere realizou, 
no passado dia 15 de fevereiro, o 
workshop “Direito do Trabalho”, 

no âmbito da atividade “Workshops Te-
máticos de Empreendedorismo”.

Esta sessão contou com a presença de 
dez participantes, tendo sido abordadas 
as relações individuais e coletivas de tra-
balho, a hierarquia das fontes de direito 
do trabalho, a constituição e formação 
do contrato de trabalho, análise do regi-

me do período experimental e família e 
trabalho – direitos e deveres no Código 
do Trabalho. De forma a consolidar os 
conteúdos, foram analisados e realizados 
casos práticos, de acordo com a temática.

Estes workshops, dinamizados pela 
empresa Betweien, são destinados 
ao público em geral, particularmente 
potencia is  empreendedores que 
pretendem criar o seu próprio emprego. 

O CLDS 3G tem planeado a dinamiza-

ção de um conjunto de workshops men-
sais, relacionados com diferentes temáti-
cas no âmbito do empreendedorismo e da 
criação de novas linhas de produtos, entre 
os quais gestão de recursos humanos, 
soluções de investimento, certificação 
de produtos naturais e HACCP – Higiene 
Alimentar. 

No dia 28 de março terá lugar, às 
19h00 o workshop “Comunicação, Criati-
vidade e Marketing Empresarial”.7

O 
CLDS 3G de Alvaiázere realizou 
nos meses de janeiro e fevereiro 
duas “Oficinas da/para a Família”. 

No mês de janeiro, a oficina foi rea-
lizada no dia 25, em parceria com a ETP 
Sicó de Alvaiázere e teve como tema: 
Costura – pequenos arranjos. A sessão 
realizou-se na Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere e contou a presença 
de sete participantes.

Ao longo das quatro horas e meia de 
formação, a formadora fez uma breve 
apresentação da máquina de costura, os 
diferentes constituintes e as várias opções 
de pontos que se pode utilizar. Explicou 

como aplicar um fecho e ainda como 
fazer uma bainha em calças de ganga à 
mão e utilizando a máquina de costura. 
No fim, deu ainda oportunidade de cada 
participante elaborar uma bolsa, com 
aplicação do fecho, de modo a reproduzir 
os conhecimentos adquiridos.

No mês de fevereiro, a oficina reali-
zou-se no dia 22 e teve como tema: ABC 
da jardinagem – bases práticas. Esta for-
mação teve três horas e contou com a pre-
sença de doze participantes. A formadora 
abordou temas como os conceitos básicos 
para manter um jardim florido, quais os 
diferentes tempos de vida das plantas e 

os vários métodos de propagação. Falou 
ainda dos diferentes tipos de solo e os 
diferentes tipos de compostos que po-
dem ser utilizados, consoante os solos. 
De seguida, abordou o tema das plantas 
em vaso, quais os tipos de cuidados que 
se devem ter, assim como a manutenção 
que deve ser feita. 

No fim da sessão, os participantes ti-
veram a oportunidade de cada um semear 
sementes de ervas aromáticas em vasos, 
para poder levar para casa.

A próxima “Oficina da/para a Família” 
será no dia 29 de Maio, com o tema: “Co-
zinha – sobremesas saudáveis”.7

CLDS 3G

Promoveu Oficinas da/para a família – Costura: 
Pequenos Arranjos e ABC da Jardinagem

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G realizou Workshop sobre 
Empreendedorismo - “Direito do Trabalho”

T
eve lugar, no passado dia 1 de fe-
vereiro, na Biblioteca Municipal de 
Alvaiázere, o encerramento da ex-

posição de Tapeçarias nas Artes do Têxtil 
e a entrega de diplomas de qualificação e 
certificação profissional a 45 formandos, 
por parte do CEARTE – Centro de Forma-
ção Profissional do Artesanato. 

Foram entregues certificados de 
formação realizada no polo do CEARTE 
localizado em Cabaços a 35 formandos 
dos cursos de “Bordados” e “Tapeçaria 
nas Artes do Têxtil”, que se encontravam 
integrados na modalidade de Educação e 
Formação de Adultos, dando equivalência 
ao 9º ano de escolaridade e tendo como 
qualificação profissional o nível II. 

Os outros diplomas de certificação pro-
fissional foram entregues a dez Técnicas 
de Ação Educativa e três Acompanhantes 
de Crianças. Este processo foi realizado 
em parceria com a Câmara Municipal e o 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, e 
dirigiu-se especificadamente a auxiliares 
de ação educativa de jardins-de-infância e 
também das escolas primárias.

A cerimónia foi presidida por Célia 
Marques, presidente da Câmara Municipal 

de Alvaiázere, José Peres, presidente do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, 
Sílvia Lopes, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere e por Luís Rocha, 
diretor do CEARTE. 

O diretor do Agrupamento de Escolas, 
José Peres, salientou a parceria existente 
há muitos anos com o CEARTE, dando 
os parabéns pelo profissionalismo e 
competência mostrada pela Instituição 
em questão. Finalizando o seu discurso, 
valorizou a vontade das formandas da 
ação educativa pela aprendizagem para 

melhorar os conhecimentos e assim 
aperfeiçoar os serviços prestados nas 
escolas.

Encerrando o evento, Célia Marques 
revigorou afirmativamente a flexibilidade 
das funcionárias da Câmara, para desta 
forma alcançarem a sua certificação pro-
fissional, afirmando ainda que o polo de 
Cabaços do CEARTE é primordial para 
a qualificação e valorização do recurso 
mais principal para o Concelho, que são 
as pessoas.7

Mónica Teixeira

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Cearte entregou diplomas de qualificação 
e certificação profissional a 45 formandos
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Em Alvaiázere

Obras da Loja do Cidadão vão arrancar este ano

atualidade

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

CONSULTAS

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

EXAMES

Análises Clínicas: 
Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 10h30

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

T
al como o Jornal “O Alvaiazeren-
se” já tinha noticiado na edição 
de dezembro, o antigo edifício 
do Tribunal de Alvaiázere vai ser 

transformado em Loja do Cidadão e as 
obras vão arrancar ainda este ano. Quem 
o afirmou foi Célia Marques, presidente 
da Câmara Municipal, numa reunião que 
se realizou no passado dia 20 de fevereiro 
e que foi convocada na sequência de um 
abaixo-assinado feito por “empresários, 
comerciantes, e moradores da zona norte 
e centro da vila de Alvaiázere”, que de-
fendem que esta medida vai “avolumar a 
desertificação e pôr em causa a sustenta-
bilidade económica e social”. 

Na sessão, que contou com a presença 
de cerca de três dezenas de pessoas, a 
presidente começou por explicar que o 
Município integrou o Programa Aproxi-
mar, um programa piloto do anterior Go-
verno, cujo objetivo era facilitar o acesso 
aos serviços por parte do cidadão. Neste 
âmbito, em reunião de Câmara Municipal 
do dia 7 de julho de 2015, foram aprova-
das por unanimidade duas deliberações, 
como pode ler-se no edital: “transferir o 
serviço de atendimento do Município de 
Alvaiázere e respetivo Espaço do Cidadão 
para a Loja do Cidadão; e aprovar a minu-
ta do Protocolo para a Instalação e Gestão 
da Loja do Cidadão de Alvaiázere”.

Célia Marques explicou que todo este 

processo foi gerido pela AMA – Agência 
de Modernização Administrativa, tendo o 
Município sinalizado três espaços possí-
veis para a instalação da Loja do Cidadão: 
edifício das Finanças, o antigo Centro de 
Saúde e o Tribunal. O edital refere que, 
“tendo em conta as áreas necessárias para 
o funcionamento dos serviços (…) o edifí-
cio com melhores condições para acolher 
a Loja do Cidadão seria o do Tribunal”. 
Foi também da responsabilidade da AMA 
entrar em contacto com os serviços para 
a aferir do interesse destas em desloca-
lizarem os seus serviços para a Loja do 
Cidadão, e um dos serviços contactados 
foi o serviço de atendimento do Município 
de Alvaiázere, tendo todos eles mani-
festado interesse. A autarca frisou que 
“uma das principais preocupações desta 
deslocalização foi a de manter todos os 
postos de trabalho, o que foi de imediato 
garantido pela AMA. Apenas o Município 
de Alvaiázere vai continuar a ter diversos 
serviços de atendimento ao público, em 
funcionamento no edifício da Câmara 
Municipal, por impossibilidade física e 
técnica dos mesmos se deslocalizarem”.

Com o novo Governo em funções, o 
Programa Aproximar foi eliminado, ou 
seja, o Instituto de Gestão Financeira e 
de Infraestruturas da Justiça, entidade 
gestora do Tribunal, autorizou a sua 
utilização, na condição de o projeto e 

as obras necessárias ficarem a cargo do 
Município. Célia Marques afirmou: “foi 
dada resposta positiva, assumimos esta 
responsabilidade porque é uma mais-valia 
para a comunidade, esta congregação de 
serviços permite uma maior eficiência e 
uma melhoria no trabalho prestado”. 

Confrontada pelos comerciantes pre-
sentes, que salientaram “não estar contra 
a Loja do Cidadão, mas sim contra a lo-
calização, por retirar pessoas do centro 
da vila de Alvaiázere, que se deslocavam 
para tratar de assuntos nas Finanças ou na 
Segurança Social”, a presidente sublinhou: 
“o que estamos a fazer não é esvaziar a 
vila, é precisamente o contrário, estamos 
a descentralizar e a criar polos de desen-
volvimento e de crescimento. Para além 
disso, temos plena consciência de que é 
preciso novas dinâmicas e nesse sentido 
temos já vários projetos em orçamento, 
dos quais posso destacar a criação de um 
núcleo museológico que será único no 
nosso país, a criação de uma praça central 
que funcionará como ponto de encontro e 
lazer, e estamos a fechar as negociações 
com a Administração Regional de Saúde 
para a utilização e fruição do espaço do 
antigo Centro de Saúde”.

Também no dia 20 de fevereiro, antes 
da sessão de esclarecimento, realizou-se 
uma reunião do órgão executivo para 
análise da proposta do anteprojeto da 

Loja do Cidadão, votada por maioria, com 
o voto contra do vereador Nelson Pauli-
no e a abstenção da vereadora Teodora 
Cardo, que explicou ao Jornal “O Alvaia-
zerense” a sua posição: “nunca poderia 
votar contra porque terá aspetos muito 
positivos, mas por outro lado compreen-
do a contestação, porque de facto já há 
muito pouca população no centro da vila 
de Alvaiázere”.

Fazendo um balanço positivo desta 
sessão de esclarecimento, Célia Marques 
concluiu: “respeito a iniciativa cívica 
que levaram a cabo e que considero 
compreensível que os cidadãos ponham 
os seus interesses pessoais à frente de 
outros. Todavia, eu, enquanto presidente 
de Câmara, tenho um mandato claro atri-
buído por todos os alvaiazerenses: não 
só dos alvaiazerenses das zonas norte e 
central da vila de Alvaiázere, mas também 
dos alvaiazerenses das freguesias de 
Almoster, de Alvaiázere, de Maçãs de D. 
Maria, de Pelmá e de Pussos S. Pedro, que 
utilizam todos os serviços públicos a ins-
talar na Loja. Tenho, na minha ação e nas 
minhas decisões enquanto autarca, que 
colocar os interesses do coletivo à frente 
de interesses particulares e pontuais. E a 
Loja do Cidadão é um projeto que cumpre 
esse desígnio maior de se assumir como 
de interesse coletivo e geral”.7

Cláudia Martins



12 28 FEVEREIRO 2017 destaque
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Desfile de Carnaval 2017 espalhou alegria 
e cor pelas ruas de Alvaiázere

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

emacnunes@hotmail.com

O
rganizado pelo Agrupamento de Escolas, 
com o apoio do Município de Alvaiázere, 
realizou-se na manhã do dia 24 de fevereiro 
o tradicional Desfile de Carnaval Escolar.

O cortejo teve início pelas 11h00 na Escola Bá-
sica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e nele 
participaram as crianças do ensino pré-escolar e do 
primeiro ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere, da creche de Santa Cecília da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere e da creche 
da Acredem (Maçãs de D. Maria).

Sem qualquer tema pré-definido a ter em conta, 
como outrora, os mais pequenos deram largas à ima-
ginação e tiveram a oportunidade de se transformar, 
por um dia, nas suas personagens preferidas: piratas, 
cowboys, palhaços, princesas, super-heróis e muitos 
outros do mundo infantil.

Nesta manhã soalheira, os mais pequenos cumpri-
ram a tradição e desfilaram ao som da música pelas 
principais artérias da vila, contagiando todos quantos 
assistiram com a sua boa disposição, espalhando cor 
e magia.7

Cláudia Martins
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Município de Alvaiázere

XII Desfile de Carnaval contou com 
a participação de centenas de foliões

destaque

C
om o objetivo de manter viva a tradição, o 
Município de Alvaiázere promoveu, na tarde 
do dia 26 de fevereiro, o XII Desfile de Carna-
val, com início às 15h30 no Parque Multiusos.

A comunidade alvaiazerense deu mais uma vez 
resposta positiva e foram centenas os foliões que 
participaram no desfile, no qual não faltou a sátira 
social e política.

O principal tema deste ano foi o MOVE – o novo 
sistema de transporte flexível implementando pelo 
Município, que serviu de inspiração a três dos gru-
pos participantes (um dos quais com um executivo 
municipal trajado a rigor) mas também a necessidade 
da instalação de empresas em Alvaiázere, o muro 
“Américoxicano” de Donald Trump e outras temáticas 
que marcam a atualidade.

Sempre ao som da música, os foliões proporciona-
ram a todos quanto assistiram momentos de alegria 
e boa disposição, deixando um rasto de magia e cor 
pelas principais artérias da vila em direção ao Parque 
Multiusos, onde a festa se prolongou pela tarde den-
tro com o tradicional baile. 7

Cláudia Martins
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O 
Alferes-Aluno de Transmissões 
Rui Gomes, um jovem de 24 
anos natural do concelho e 
freguesia de Alvaiázere, foi 

premiado no dia 23 de novembro de 2016 
com o Diploma de Mérito Académico do 
Instituto Superior Técnico (IST), fruto 
do elevado desempenho no ano letivo 
2014/2015, do Mestrado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores. 

No seio da sua família, apenas o seu 
avô Joaquim Gomes tinha cumprido o ser-
viço militar, pelo que nunca houve qual-
quer influência direta quanto à decisão 
tomada pelo jovem em seguir a carreira 
das armas. No entanto, desde cedo Rui 
Gomes mostrou interesse pelo despor-
to, tendo vestido a camisola do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere, demonstrando 
ser um jovem lutador, que dava sempre 
o seu melhor, com espírito de sacrifício 
e determinação. Foi esta conjugação de 
fatores, aliada ao facto de pretender in-
gressar no Ensino Superior, que motivou 
a sua escolha.

Após a conclusão do 12º ano na Es-
cola Jácome Ratton, em Tomar, o jovem 
concorreu à Academia Militar, ao curso 
de Engenharias, pois era aquele onde se 
sentia mais realizado e que representava 
também o maior desafio. Em declarações 
ao Jornal “O Alvaiazerense”, Rui Gomes 
afirmou que surgiu assim a sua vontade 
de ser soldado: “ser soldado é ter brio no 
seu uniforme e na sua profissão, é atuar 
com arrebatamento, é crer na sua missão 
de defender e proteger a Pátria, é traba-
lhar para estar preparado mesmo para as 
condições mais difíceis”.

Realizadas todas as provas com suces-
so, o jovem alvaiazerense ingressou no 
curso de Engenharias do Exército no ano 
letivo de 2010/2011, com apenas 17 anos 
e no segundo ano, já como cadete-alu-
no, escolheu o Mestrado em Engenharia 
Eletrotécnica Militar, na especialidade de 
Transmissões. Ainda no segundo ano, foi 

chefe de curso e teve as primeiras expe-
riências de liderança, sendo de salientar 
que desde então e até aos dias de hoje, foi 
sempre o aluno com melhor classificação 
do seu curso.

O ano seguinte seria para Rui Gomes 
mais um ano inesquecível, pois como 
cadete-aluno do terceiro ano, e como 
recompensa pelo seu mérito académico, 
físico e militar, foi nomeado comandante 
do 2º Pelotão da 3ª Companhia de Alunos, 
uma função de comando que poucos têm 
o privilégio de exercer como alunos da 
Academia Militar. 

No quarto e último ano como cadete-
-aluno, foi nomeado porta-guião do estan-
darte da Academia Militar, premiado com 
uma viagem à Holanda, em representação 
da Academia Militar de Portugal e distin-
guido com um Prémio de Aptidão Intelec-
tual. Este foi, segundo o jovem, o ano do 
qual mais se orgulha, deixando uma men-
sagem: “com esforço, determinação, mas 
sobretudo humildade, podemos alcançar 
grandes triunfos na nossa vida, seja qual 
for a profissão de cada um”, sublinhou.

Nos dois anos que se seguiram, Rui 
Gomes realizou o Mestrado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores, no IST, 
na área primária de Telecomunicações e 
secundária de Computadores, tendo rece-
bido este diploma pelo seu desempenho 
no primeiro ano, prémio que o deixou 
bastante orgulhoso: “é fruto de todo o meu 
trabalho e dedicação em prol da Academia 
Militar e do Exército Português, que são as 
Instituições que me proporcionaram ser 
muito daquilo que sou hoje”.

No sexto ano da Academia Militar, foi 
nomeado Comandante de Batalhão-Aluno 
do 3º Batalhão de Alunos da Academia Mi-
litar, tornando-se assim no aluno finalista 
mais antigo da Academia Militar. Simulta-
neamente concluiu com distinção o seu 
Mestrado, com a classificação de 19 va-
lores. Em novembro de 2017, Rui Gomes 
será novamente premiado pelo Instituto 
Superior Técnico pelo desempenho acadé-
mico no ano letivo de 2015-2016, estando 
também a concorrer ao prémio Prof. Luís 
Vidigal, para a melhor Dissertação de 
Mestrado no Departamento de Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores, que 
será atribuído no próximo mês de março. 

Neste momento, o jovem está a rea-
lizar o Tirocínio para Oficial de Trans-
missões, a etapa final do curso antes de 
poder entrar nos Quadros Permanentes 
do Exército, sendo o seu principal ob-
jetivo neste momento a conclusão do 
Tirocínio, prevista para outubro deste 
ano. Tendo em conta que continua a ser 
o primeiro classificado do seu curso, Rui 
Gomes poderá escolher a sua primeira 
unidade de colocação e a sua opção é a 
Direção de Comunicações e Sistemas de 
Informação, em Lisboa. Nos seus planos 
está também frequentar o Doutoramento 
no IST, quando a sua situação profissional 
estiver “mais estável”.

Fazendo um balanço do seu percurso, 
o jovem afirmou: “tudo o que tenho alcan-
çado até hoje, desde que tomei esta deci-
são de abraçar a carreira militar, é fruto 
da minha vontade, devoção, dedicação e 
determinação em querer sempre superar 
as dificuldades, em querer ser sempre 
melhor. Estou prestes a iniciar a minha 
carreira como Oficial de Transmissões dos 
Quadros Permanentes do Exército, que é 
o principal objetivo que procuro alcançar 
desde que entrei na Academia Militar há 
sete anos atrás. Felizmente tenho tido 
um percurso incrível, do qual me posso 
orgulhar e tudo farei para que daqui em 
diante seja sempre assim”. 

Em jeito de conclusão, Rui Gomes fez 
questão de sublinhar o papel importante 
da sua família neste percurso: “sei que 
sem o apoio incondicional de toda a mi-
nha família, nada disto teria sido possível. 
Esforço-me todos os dias para que eles 
se orgulhem de mim e da profissão que 
escolhi, e para que todos os seus esfor-
ços em querer fazer de mim uma pessoa 
melhor nunca sejam em vão. Estas vitórias 
que a vida me tem oferecido não são só 
minhas, também são de todos eles”.7

cláudia martins

Natural de Alvaiázere

Jovem Alferes-Aluno de Transmissões Rui Gomes 
recebeu diploma de mérito académico

mérito

S O L C A N O
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Célia Marques, presidente 
da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, esteve três 

dias no Reino Unido em repre-
sentação da Comunidade Inter-
municipal da Região de Leiria 
(CIMRL), no âmbito do projeto 
Urbact jobTown2.

Este projeto tem como prin-
cipais objetivos promover boas 
práticas ao nível da estimulação 
do empreendedorismo e do com-
bate ao desemprego jovem, que 
depois serão aplicadas e replica-
das em Alvaiázere e nos outros 
nove Municípios que integram 
a CIMRL: Ansião, Batalha, Cas-

tanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Leiria, Marinha Grande, 

Pedrogão Grande, Pombal e Por-
to de Mós.7

No Reino Unido

Célia Marques representou Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria

atualidade
Município de Alvaiázere

Subiu 16 posições 
no Ranking da 
Transparência 
Municipal

Foi publicado no passado dia 8 de fevereiro o 
Ranking da Transparência Municipal, que mede o 
grau de transparência das autarquias locais através 
da informação que é disponibilizada nas suas páginas 
oficiais na Internet.

O Município de Alvaiázere subiu este ano 16 po-
sições face ao ranking de 2015, passando da 176ª 
posição para a 160ª, num total de 308 Municípios, com 
um Índice de Transparência Municipal (ITM) de 47,39 
pontos, face aos 38,32 alcançados em 2015.

O Índice de Transparência Municipal é composto por 
76 indicadores, agrupados em sete dimensões: informa-
ção sobre a organização, composição social e funcio-
namento do Município; planos e relatórios;  impostos, 
taxas, tarifas, preços e regulamentos; relação com a 
sociedade; contratação pública; transparência econó-
mico-financeira e transparência na área do urbanismo.

No ranking deste ano, o Município de Alvaiázere 
melhorou a sua classificação em três destas dimensões, 
designadamente: informação sobre a organização, 
composição social e funcionamento do Município (de 
14,29 pontos subiu para 50);  impostos, taxas, tarifas, 
preços e regulamentos (28,57 pontos em 2015 e 50 
pontos este ano) e transparência económico-financeira, 
passando de 92,86 pontos para 100. Relativamente aos 
outros indicadores, os resultados mantiveram-se: pla-
nos e relatórios e transparência na área do urbanismo, 
ambos os indicadores com 42,86 pontos, relação com 
a sociedade com 92,86 pontos e, por fim, contratação 
pública, que se mantém com 0 pontos.

O Ranking da Transparência Municipal é liderado 
pelo Município de Alfândega da Fé (ITM 100), que já 
tinha ficado em primeiro lugar em 2015, Carregal do 
Sal (ITM 98,21) e Águeda (ITM 97,80). No fundo da ta-
bela estão os Municípios de Penela (ITM 16,21), Corvo 
(ITM 18,54) e Calheta (ITM 20,60).7

No dia 1 de fevereiro foi apre-
sentado no Museu de Leiria 
o novo projeto da Comu-

nidade Intermunicipal da Região 
de Leiria (CIMRL), que consiste na 
criação de uma Rede de Museus 
constituída por 32 espaços dos 
dez Municípios que fazem parte 
da comunidade, entre eles o Mu-
nicípio de Alvaiázere.

A Rede de Museus da Região de 
Leiria (RMRL) assenta em três eixos 
fundamentais de atuação: informa-
ção, ou seja, difusão do trabalho 
que será elaborado, formação de 
acordo com as necessidades e, por 
fim, desenvolvimento de projetos 
e sinergias.

Como principais objetivos da 
criação desta rede podem ser des-
tacados, para além do aumento do 
número de visitantes de cada um 
dos Museus (aproximadamente 1,7 
milhões desde o ano de abertura 
de cada um), o fomento do papel 
social e formativo dos Museus, a 
promoção de boas práticas mu-

seológicas no território, a contri-
buição para um desenvolvimento 
sustentado da oferta museológica 
existente e também o reforço da 
relação entre os Museus e os esta-
belecimentos de ensino.

A RMRL será um novo elo de 
ligação entre os Concelhos que 
compõem a CIMRL e prevê o de-
senvolvimento de atividades con-
juntas e projetos de cooperação 
que incluem a realização de expo-
sições, conferências, colóquios ou 
até mesmo a partilha de espólio.

No total são 32 Museus, sendo o 
mais antigo o Museu de Oferendas 
ao Soldado Desconhecido (Batalha), 
inaugurado em 1923, e o mais 

recente o Núcleo Museológico de 
Acordeons e Concertinas (Pedró-
gão Grande), que abriu ao público 
no passado ano de 2016. Destes 
Museus, 21 estão sob tutelas Muni-
cipais e os restantes 11 sob outras 
tutelas (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Irmandades 
de Misericórdia, Fábricas de Igreja, 
Associações, entre outras).

Desde a sua inauguração, em 
2007, o Museu Municipal de Al-
vaiázere já teve 62.678 visitantes, 
sendo de destacar a Menção Hon-
rosa recebida na categoria de Me-
lhor Serviço de Extensão Cultural, 
atribuída pela Associação Portu-
guesa de Museologia em 2012.7

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Apresentou projeto de Rede de Museus 

Assembleia Municipal de Alvaiázere

Aprovou recomendação do PSD para 
reabertura das extensões de saúde

Comunicado
Carlos Simões, 
independente, é o 
candidato do PS à 
Câmara de Alvaiázere
 

A Comissão Política Concelhia do PS de Alvaiázere 
comunica que aprovou o nome de Carlos Simões para 
ser o candidato a presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere nas Eleições Autárquicas de 2017.

Mais informa que o nome reuniu o consenso de 
todos e foi votado por unanimidade e aclamação, e em 
sintonia prévia com os órgãos distritais e nacionais. 

É a pessoa certa, a pessoa que queríamos, com o 
perfil que Alvaiázere precisa e merece.

Economista, 50 anos, alvaiazerense residente, tem 
competência e experiência autárquica, responsabilida-
de, profissionalismo e outras características e valores 
de cidadania por todos reconhecidos.

Carlos Simões está como independente e, focado 
nas pessoas e economia, irá liderar o processo eleitoral 
autárquico do PS de Alvaiázere, disponível e aberto à 
sociedade civil, numa equipa dedicada a bem servir o 
concelho.7

A Comissão Política Concelhia do PS de Alvaiázere

N
o passado dia 23 de feverei-
ro, na reunião da Assembleia 
Municipal de Alvaiázere, o 

Grupo Municipal do Partido Social 
Democrata (PSD) viu aprovada por 
maioria, com duas abstenções do 
Grupo Municipal do Partido Socialista, 
uma recomendação ao executivo da 
Câmara Municipal para que sejam en-
cetadas diligências para a reabertura 
das extensões de saúde do concelho 
de Alvaiázere. 

Em comunicado à imprensa, o 
PSD de Alvaiázere considerou que 
estão reunidas as condições para 
a prossecução deste objetivo, uma 
vez que a falta de recursos humanos 
(administrativos e médicos) pode 
ser atenuada por dois fatores, no-
meadamente: a disponibilidade das 
Juntas de Freguesia para “acordar 
com a tutela a cedência de recursos 
humanos que assegurem o trabalho 
administrativo” (como já acontece 

em Maçãs de D. Maria) e o facto 
de atualmente o Centro de Saúde 
ter “quatro médicos ao serviço da 
comunidade”.

Neste comunicado pode ler-se 
ainda que “o PSD Alvaiázere tem a 
firme expectativa que a tutela mani-
feste disponibilidade para reforçar a 
rede de cuidados primários de saúde 
de proximidade no Concelho, um 
serviço de primordial importância 
para toda a população”.7
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No passado dia 10 de fevereiro Ma-
ria Nunes da Silva, residente em Vale 
da Couda, da freguesia de Almoster, 
festejou a bonita idade de 92 anos 
de vida, com um almoço-convívio, na 
companhia dos seus filhos, noras, 
genros, netos e bisnetos.

Os seus familiares desejam-lhe 

muitos parábens, muitas felicidades e 

que este dia se repita com muita saúde 

e amor.7

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Piedade Ferreira 
que completou no dia 17 de fevereiro, 84 primaveras e a Rosalina Marques Simões 
que completou no dia 22 de fevereiro, 80 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.

atualidade
Freguesia de Alvaiázere
Participou no almoço-convívio da 
Casa do Concelho de Alvaiázere

Aniversários

DESASSOSSEGO
Em Fevereiro de 2016

“Vivo Aqui // Compro Aqui”
“Agora mais familiarizado com as redes sociais, no “Face” e na página do “Divulgar Alvaiáze-

re” sinceramente encontrei um verdadeiro lema Alvaiazerense de que gosto, e por isso fiz “Like”.

  “VIVO AQUI // COMPRO AQUI”

Julgo ter aqui encontrado um lema e tema, ponto fulcral onde só os Alvaiazerenses, e não 

outros - (Ninguém resolverá os problemas dos Alvaiazerenses, se eles próprios não se unirem, 

e não criarem a sua própria força) - deverão encontrar um futuro ponto de coesão e união.

Só assim unidos, podemos começar a responder por uma verdadeira revitalização que 

se impõe, e resolver a situação permanente de desertificação, e destruição da comunidade 

Alvaiazerense.

São necessárias novas e imediatas soluções, motivadas por autarquias, associações, em-

presários, e cidadãos viventes em geral. Está na hora!...

De verdade, 

A “ratio” daquele lema contrapõe-se o outro:

  “SORTE EM VIVER AQUI”

Lema que se esvaiu no tempo do seu reinado, porque “SORTE” nem para todos, (diz-se que a 

sorte procura-se, mas nem sempre é assim…) e “VIVER” pelos vistos nem para o autor do lema.

Tudo,

Porque os Alvaiazerenses assim foram querendo, sendo é certo que quanto a mim, eu já 

por aqui ando há mais de quarenta anos...

E se Deus me der força, porque vontade não me falta, por aqui quero continuar sempre…

Isto apesar de nem o local de trabalho, aqui continuar a ter.

Deixem-me ainda falar a propósito do lema inicial, e da sua força contraposta ao segundo 

lema, para de facto poder dizer que a sorte “nem sempre foi para todos.”

Não me levem a mal... Até acho que sobre tal posso falar, pois sou daqueles que ao longo dos 

anos, criei trabalho, postos de trabalho, investi... por vezes, sem que o benefício me favorecesse, 

antes pelo contrário... Mas quero dizer que teimarei em lutar com dignidade por esta terra.

E a propósito do “VIVER AQUI” deixem-me falar da Advocacia local, e dos poucos Advogados 

que por aqui ainda vão andando... não se sabe até quando.

É que, vem ao tema os altos contratos que a nossa autarquia celebra com ilustres causídicos, 

mas das urbes de “Lisboa” e “Coimbra”.

Não está em causa a idoneidade dos mesmos, nem por certo o valor dos contratos que 

seguidamente identificarei, e não sei também se a nossa autarquia “Municipal” tem neces-

sidade do apoio dos mesmos, uma vez que não conheço sequer, os cadernos de encargos que 

sustentam tais contratos.

Mas que os mesmos representam o desprezo pela Advocacia local, e por todos aqueles que 

aqui dão o seu melhor, isso é verdade. (Uma vez que não foram consultados para tais contratos). 

É que se em tudo fôr assim que será dos nossos produtores de serviços e empresários?!!!…. 

Mas talvez seja por isso que Alvaiázere, está onde está, e é o que é… É tempo de se mudar 

alguma coisa, assim o queiram os Alvaiazerenses.

Tenham os Alvaiazerenses curiosidade e vejam:

In – Base dos contratos públicos – (In Web):

1 - O nosso Município em 25 de Julho de 2014, outorgou contrato de “Serviços de Assesso-

ria Técnica Especializada na área de Advocacia e Consultoria Jurídica “com um escritório de 

Lisboa, pelo preço total de € 73.066,32 (setenta e três mil e sessenta e seis euros e trinta e dois 

cêntimos) acrescido de I.V.A., e pelo prazo de três anos, conforme consta da sua publicação em 

13-08-2014 e em ajuste directo.

E ainda,

2 - Em trinta e um de Dezembro de 2014, o mesmo Município outorgou novo contrato, tam-

bém em ajuste directo, não com um escritório de Advogados, mas com uma sociedade comercial 

por quotas com sede em Coimbra, sem inscrição na Ordem dos Advogados (contrato para mim 

de manifesta irregularidade) e para a mesma prestação de serviços no âmbito de “Serviços de 

Assessoria Técnica Especializadas na área da Advocacia e Consultoria Jurídica “e pelo preço 

de € 45.000,00 (Quarenta e cinco mil euros) acrescido de I.V.A., e também pelo prazo de três 

anos conforme consta da publicação do contrato naquela “Base” e que ocorreu em 21-01-2015.

Ou seja, a nossa autarquia dispende mensalmente, o montante de € 3.279,62 acrescido de 

I.V.A. em Advocacia Urbana, isto sem querer – repete-se - pôr em causa sequer a idoneidade 

de quem quer que seja, menosprezando-se, no entanto, desta forma totalmente a Advocacia 

local, e os seus poucos Advogados, que são tão capazes e tão idóneos como quaisquer outros. 

Diga-se ainda, que a Autarquia tem, ou tinha, outros contratos com outros Advogados de 

Tomar e Leiria para outros serviços jurídicos, e tinha ou tem ao seu serviço outros Advogados 

em programas de Estágio.

Ora, 

É que este vicio “ostracizante”, parece-me, que tende querer acontecer noutros locais e 

entidades, o que nós não aceitamos!....

Primeiro ALVAIÁZERE e os Alvaiazerenses, pois só assim poderemos sair do beco em que 

caímos. O dinheiro Alvaiazerense deve ficar primeiro que tudo em Alvaiázere, para podermos 

crescer pelos nossos próprios meios e criar desenvolvimento.

“DIVULGAR ALVAIÁZERE”: “VIVO AQUI // COMPRO AQUI”

Vamos em frente.     Tenho dito.                                                                                      J.S.”

Porque, recordar é preciso!... Pois, nem com abaixo assinados lá chegaremos.

Todos sabemos que o verdadeiro problema da nossa terra é verdadeiramente outro e 

passa pela criação de uma maior unidade entre todos no sentido de uma resposta imediata 

aos problemas visíveis que todos conhecemos:

Falta de munícipes, falta de empresas e emprego, ...enfim, falta de... “Sorte para Viver 

Aqui”!

Fevereiro de 2017.    Tenho dito.7           J.S.

Na senda da realização dos almo-
ços-convívio da Casa do Concelho 
de Alvaiázere (CCA) com as fre-

guesias, teve lugar no dia 18 de feverei-
ro o relativo à freguesia de Alvaiázere.

Registando uma fraca adesão, não 
ultrapassando os presentes cerca de 
quatro dezenas e meia de pessoas, entre 
os 30 que se deslocaram a Lisboa onde 
se incluiam o presidente da Assembleia 
de Freguesia, Carlos Simões, e o presi-
dente da Junta, Vitor Joaquim, e os cerca 
de 15 alvaiazerenses residentes em Lis-
boa, o almoço decorreu animado e em 
salutar ambiente de confraternização.

Satisfeitos os estômagos, iniciaram-
se os discursos da praxe com Sandra 
Nunes, presidente da direção da CCA, a 
saudar todos os presentes, a reafirmar 
a importância daqueles convívios na 
ação e objetivos da Casa, e anunciando 
a comemoração do 35º aniversário a 
decorrer este ano na vila de Alvaiázere 
no próximo dia 22 de julho, endereçan-
do de imediato o respetivo convite à 
divulgação, mobilização e participação.

Por sua vez, o presidente da Junta 
agradeceu a boa receção na CCA e 
igualmente a todos os participantes, 

salientando e valorizando os objetivos 
do evento.

A Câmara Municipal fez-se repre-
sentar no almoço pelo vereador Agos-
tinho Gomes, tendo este endereçado 
as saudações a todos e manifestado 
a disponibilidade do município para o 
apoio às iniciativas, como aquela, de 
valorização do nome Alvaiázere.

Tendo pegado como “moda”, a 
viagem a Lisboa foi aproveitada para 
outras atividades, de cultura, sendo pro-
porcionada desta vez a visita ao Museu 
do Dinheiro, no Banco de Portugal. Os 
alvaiazerenses passeantes, na esmaga-
dora maioria de origem da ex-freguesia 
de Maçãs de Caminho, mostraram-se 
satisfeitos com a visita, gratuita, onde, 
divididos em dois grupos e acompa-
nhados por guias, tomaram “nota” da 
evolução do “dinheiro”, e em alguns a 
manifestação da saudade dos “escudos”. 

Com um sol primaveril ainda a raiar, 
o regresso à terra deu-se à meia tarde, 
e a meio caminho também se organizou 
um pequeno lanche entre todos, com 
um agradecimento final ao motorista 
pela segurança da condução e chegada 
a salvo.7
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Apontamentos
José Baptista

Trânsito em Alvaiázere
Mário Bruno Gomes

Concordâncias e discordâncias
António Gonçalves

opinião

A 
leitura de títulos e frases sem 
sequência, leva-nos muitas vezes 
ao engano. Foi algo que me acon-

teceu,  quando li que um tal senhor vinha 
editar um livro em que prestava contas 
aos portugueses. Pensei logo: Até que 
enfim vamos saber o que se passou com 
a troca de uma vivenda luxuosa por outra 
que valia muitíssimo menos, sem haver 
qualquer contrapartida, lá vamos saber o 
que se passou com o aviso e a venda de 
acções do BPN por valor muito mais eleva-
do do que o real, antes de o desfalcarem 
para proveito próprio e os restantes por-
tugueses pagarem, talvez seja agora que 
vamos conhecer o negócio do Meo Arena, 
talvez seja agora que vamos conhecer a 
razão porque a esposa do tal senhor tem 
uma reforma tão baixa, uma vez que foi 
professora toda a vida, talvez seja agora 
que vamos saber porque uma reforma 
de mais de 10 000 euros não dê para as 
despesas de um casal. E muitas coisas 
mais… Afinal a montanha pariu um rato…

Segundo a imprensa ficámos a saber 
que Sócrates não se acagaçava perante 
ele, que se fosse necessário levantava 

a voz, que Passos Coelho era o menino 
bem comportado que mantinha sempre 
o mesmo tom de voz, que chegava sem-
pre a horas… (Tal comportamento já lhe 
conhecíamos para com a Tróica, assim 
como os bons resultados que tivemos 
de pagar e ainda continuamos a pagar). 
Ficámos também a saber que as conver-
sas com Mário Soares eram sonolentas, 
(conhecendo o povo português Mário 
Soares, ficamos com idéia do interesse 
das conversas desse senhor para com 
Mário Soares ao ponto de a este chegar o 
sono). E para atingir também o actual pri-
meiro ministro, dá um elogio a Sócrates, 
que apesar de tudo não se deixou nunca 
enredar como Costa, pelo PCP e BE.

Assim na sua prestação de contas, 
mais uma vez veio ao de cima o seu ódio 
a modos que Salazarento, por todos os 
que se lhe opunham e por tudo o que 
cheira a esquerda. Só faltou confessar, 
preto no branco, toda a admiração pelo 
antes 25 de Abril, suas ideias, doutrina 
e organizações. Será que pertenceu a 
alguma, ainda que remotamente? Ao que 
chega o egocentrismo dos vulgares…7

B
ofinho, Alvaiázere, 09 de Fevereiro 
de 1975
Corografia

Meu Portugal eterno
De cabras e carrascos!
É no teu chão dorido
Que gasto, em paz, os cascos 
De fauno envelhecido.

Esta poesia de Adolfo Correia da Rocha, 
mundialmente conhecido como Miguel 
Torga, escrita numa das suas visitas a 
Alvaiázere, trouxe-me a este apontamento.

Alvaiázere tem argumentos para se 
afirmar como um destino turístico de 
qualidade. Tem património natural único, 
desde as orquídeas silvestres ao carvalho 
cerquinho passando pelas formações 
cársicas. Tem também produtos ímpares 
como o chícharo ou o azeite que são mar-
ca Alvaiázere e outros que, lamentavel-
mente, foram caindo no esquecimento: a 
ameixa, o figo e, principalmente, a cereja.

Tem também outro tipo de patrimó-
nio, o da memória, imprescindível para 
não deixar cair no esquecimento peque-
nas estórias que podem engrandecer a 
região, por vezes de forma mais sólida 
do que avultados investimentos.

Assim, utilizar alguns escritores que 
tenham fortes vínculos à região e, sendo 
possível, o entrosamento dos seus textos 
com o património histórico, edificado e 
natural, afigura-se como uma outra for-
ma de promoção.

Qual teria sido a razão para Torga se 
deslocar a estas terras? Como fonte de 
inspiração para a sua diversificada obra? 
Sendo exímio caçador, teria vindo caçar? 
Quem o acompanhava? Talvez o amigo 
António Arnaut…

Sabemos que as suas caminhadas 
eram realizadas quando caçava (e Tor-

ga foi assíduo caçador durante muitas 
décadas), mas também quando queria 
conhecer a terra e o homem (como diria 
Jaime Cortesão). Sabemos também que 
em cada local que visitava, começava 
pelo ritual «de beber o vinho e provar 
o pão» (Torga, 1999: 171). Esta prática 
constituía a sua primeira grande imersão 
na região a explorar, seguindo-se a con-
versa com as pessoas que encontrava.

Sendo assim, provou o bom vinho e 
os petiscos típicos? Onde dormiu? Com 
quem falou? Tinha amigos em Alvaiáze-
re? Há registos fotográficos?

Haverá, certamente, “memórias vivas” 
desse período e com um pequeno inves-
timento poder-se-ia tentar responder a 
estas e outras perguntas.

Sendo Alvaiázere um dos concelhos 
com uma forte carga torguiana há que 
promovê-la. Quem não gostaria de pisar 
os trilhos que o autor de Contos da Mon-
tanha calcorreou ou deslumbrar-se com 
a paisagem que o enternecia?

O nome de um miradouro ou de um 
trilho/percurso pedestre denominado 
Miguel Torga talvez fosse não só uma 
forma de homenagear tão ilustre perso-
nagem mas também de engrandecer e 
promover este território.

Deixo-vos, tal como comecei, com Tor-
ga, e façamos como ele: subamos à serra!

Alvaiázere, 29 de Maio de 1984 - 
Diário XVI:

“Do alto da serra a contemplar enter-
necidamente metade da Estremadura, do 
Ribatejo e da Beira. De tanto amar esta 
pátria já nem sei às vezes distinguir nela 
o grande do pequeno, o belo do feio, as 
fragas do húmus. Aconchego os olhos 
num largo panorama de carrascos como 
se os deitasse num leito de feno. E graças 
a Deus que assim acontece (…)”.7

T
emos assistido nos últimos tempos 
no Concelho, a uma “anormal” 
atuação dos agentes da autoridade 

em relação aos estacionamentos das via-
turas nas ruas e praças públicas.

E digo anormal, não porque os milita-
res da GNR não tenham razão, mas sim 
pela falta de regulamentação do trânsito 
a nível Concelhio.

Não há quem não se queixe…condu-
tores, proprietários, comerciantes, etc.

Noutros tempos, os órgãos de de-
cisão e regulamentação funcionavam. 
Mesmo que não fossem perfeitos mas 
funcionavam.

Entretanto, alma iluminada, de um 
dia para o outro, decide alterar todo o 
perfil de trânsito em vigor no Concelho 
nomeadamente no centro da Vila de Al-
vaiázere sem base legal, ignorando por 
completo um regulamento de trânsito 
elaborado e criado por várias entidades 
Concelhias, aprovado pelo executivo e 
Assembleia Municipal de então, contra-
riando tudo aquilo que se deve fazer, e 
decide criar um documento de modo a 
escamotear a decisão tomada e aprova 
uma espécie de regulamento que cria 
a dúvida e o livre arbítrio em todos os 
utilizadores da via pública.

Se por um lado, a GNR cumpre o códi-
go da estrada, por outro e por não estar 
regulado, os condutores são induzidos 
a cometer infrações que noutros tempos 
não o eram.

Dizer num “regulamento” que onde 
não existirem sinais de estacionamento 
permitido é à partida proibido estacio-

nar, é por a jeito todos os condutores de 
serem autuados pelos militares da GNR. 
E estes não deixam de ter razão, mas mui-
tos deles como não conhecem a dinâmica 
do trânsito do Concelho e como agora 
não está regulado, decidem pela inter-
pretação que permite emitir uma multa.

Como exemplos, na Rua Colégio Vera 
Cruz em Alvaiázere, sempre foi permi-
tido estacionar. Agora, como uma das 
faixas fica ocupada em caso de estacio-
namento e não existe sinal de permissão 
de estacionamento é proibido e vai daí 
multa atrás de multa. Durante anos, foi 
permitido estacionar na rua principal dos 
Cabaços. Agora como não existe sinal de 
estacionamento permitido deixou de ser 
e vaí daí, multa atrás de multa.

É altura de criar um regulamento de 
trânsito transversal a todo o Concelho, 
que reúna Câmara, Juntas de Freguesia, 
Bombeiros, GNR, Autoridades de Saúde, 
ADECA e outas entidades que se enten-
dam necessárias.

Deste modo acabavam-se as dúvidas 
sobre o que é ou não é permitido, sobre 
o que se pode ou não fazer.

Lembrar também, que os militares 
da GNR só fazem o seu trabalho e que 
devem cumprir integralmente as regras 
estabelecidas.

Neste contexto, não são só os condu-
tores que são vítimas. Tenho a certeza 
que os militares da GNR não têm prazer 
nenhum em passar multas, mas a Lei 
deve ser cumprida mesmo que muitas 
das vezes esta obrigação ultrapasse o 
primado do bom censo.7

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)

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601
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EXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com o seu 

original, que por escritura de Justificação lavrada neste Cartório, no 

dia vinte de fevereiro de dois mil e dezassete, de folhas oitenta e duas  

a folhas oitenta e quatro do respectivo Livro de Notas para Escrituras 

Diversas número DUZENTOS E SETENTA E UM, Abel da Silva Marques, 

NIF 180.298.550, que outorga por si e na qualidade de procurador de 

mulher Aida Maria da Silva Marques, NIF 199.758.670, casados sob 

o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de 

Ponte Nova, concelho de Almoster, residentes na Rua da Gramela, nº 

50, Ponte Nova, Almoster, declarou: que, ele e a sua representada são 

com exclusão de outrem donos e legítimos possuidores dos seguintes 

imóveis: 1- Prédio rústico, terreno de cultura e vinha com três tanchas, 

dez arvores de fruto, pinhal e mato, com a área de oito mil e sessen-

ta metros quadrados, sito no lugar de Horta da Serra, freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com Manuel 

Nunes e outros, do sul com António Marques Ferreira, do nascente 

com Manuel Silva Marques e do poente com caminho publico, inscrito 

na matriz sob o artigo 7868, com o valor patrimonial de € 64,94 e 

a que atribuem igual valor, 2 - Prédio rústico, terreno de cultura e 

uma oliveira, com a área de cento e vinte metros quadrados, sito no 

lugar de Ponte Nova, freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do norte e do nascente com António Freire, do sul com 

regato e do poente com António Freire, inscrito na matriz sob o ar-

tigo 8197, com o valor patrimonial de € 1,80 e a que atribuem igual 

valor, 3 - Prédio rústico, terreno de cultura com cinco oliveiras, com 

a área de quatrocentos e oitenta metros quadrados, sito no lugar de 

Horta, freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do 

norte com Vitorino Alves Carmo, do sul com regato, do nascente com 

Manuel Nunes e do poente com Rosa Marques, inscrito na matriz sob 

o artigo 8224, com o valor patrimonial de € 2,69 e a que atribuem 

igual valor, 4 - Prédio rústico, terreno de vinha e três tanchas, pinhal 

e mato, com a área de três mil e setecentos metros quadrados, sito no 

lugar de Vale Grande, freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do norte com António Marques Ferreira, do sul com José 

Maria de Oliveira, do nascente com Jacinto Pereira e do poente com 

Jaulino da Silva, inscrito na matriz sob o artigo 8715, com o valor pa-

trimonial de € 31,92 e a que atribuem igual valor, 5 – Prédio rústico, 

terreno de cultura, quinze oliveiras e vinha com arvores de fruto, com 

a área de dois mil quatrocentos e noventa metros quadrados, sito no 

lugar de Bailadouro, freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do norte com António Pereira, do sul com Abel da Silva 

Marques, do nascente com António Fernandes Mendes e do poente 

com Joaquim Pereira Alexandre, inscrito na matriz sob o artigo 8779, 

com o valor patrimonial de € 22,55 e a que atribuem igual valor, 6- 

Prédio rústico, terreno de cultura, com a área de duzentos e oitenta 

metros quadrados, sito no lugar de Bailadouro, freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com António Pereira, do 

sul com José Marques Alfaiate, do nascente com José Marques Alfaiate 

e do poente com cômoro, inscrito na matriz sob o artigo 8849, com o 

valor patrimonial de € 2,39 e a que atribuem igual valor.

7- Prédio rústico, pinhal e mato, com a área de oitocentos e oitenta 

metros quadrados, sito no lugar de Ponte Nova, freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com Manuel Marques, 

do sul e do poente com António Marques Barros e do nascente com 

António Silva Boucha e outro, inscrito na matriz sob o artigo 7722, 

com o valor patrimonial de € 5,29 e a que atribuem igual valor. Que 

os imóveis não se encontram descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere e vieram à posse de ambos por doação verbal 

feita por Manuel Simões Marques e mulher Piedade Marques da Silva, 

residentes em Ponte Nova, Almoster, Alvaiázere, em mil novecentos 

e oitenta e seis, sem que dela ficassem a dispor de título suficiente 

e formal que lhes permita fazer o respectivo registo. Que, possuem 

os indicados imóveis em nome próprio, há mais de vinte anos, sem 

a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, posse 

que sempre exerceram, sem interrupção e ostensivamente, com o 

conhecimento de toda a gente da freguesia de Almoster, lugares e 

freguesias vizinhas, traduzida em actos materiais de fruição, conser-

vação e defesa, nomeadamente usufruindo dos seus rendimentos, 

cultivando e recolhendo os respectivos frutos, limpando-os de mato, 

pagando os respectivos impostos e contribuições, agindo sempre pela 

forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, sendo, 

por isso, uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que 

adquiriram os ditos imóveis por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra Heleno 

Ferreira, vinte de fevereiro de dois mil e dezassete, A Notaria.

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 416 de 28/02/2017

Na próxima edição do jor-
nal “O Alvaiazerense”, será 
publicada uma reportagem 
relacionada com a falta de                 
regulamentação do trânsito 
em Alvaiázere, que tem ori-
ginado várias autuações.

fórum ...um espaço aberto à participação dos leitores

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

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

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

(Cont. da edição anterior)

Estas três histórias de sofri-
mento e perda deixaram-me 
profundamente triste, tam-

bém afectado pelo sofrimento de 
milhões de inocentes e que só 
um coração de gelo ou egoísmo, 
muito alimentado pelos valores 
que imperam nas sociedades do 
“norte rico do Globo”. Neste frene-
sim natalício, na qual muita gente 
anda atarefada no “faz de conta do 
amor, da felicidade, da amizade e 
da paz”, alguns sofrem e outros 
ficam cada vez mais vazios e de-
pois acabam também por sofrer. 
“Aquele que nunca  sentiu triste-
za, nunca reconhecerá a alegria”. 

– K.Gibran. Contudo: “Cuidado 
com a tristeza. Ela é um vício” – G. 
Flaubert.

 Dizem os especialistas e po-
demos confirmar nós, a tristeza 
só é  prejudicial à saúde se for 
patológica e persistente. De outro 
modo, todos nós temos perío-
dos de tristeza e isso faz parte 
da nossa condição de humanos. 
Porque: “A vida não é triste. Tem 
horas tristes”. – R. Rolland. Nos 
casos das perdas aqui citadas e 
em mentes fortes: “A alma resiste 
muito mais facilmente às mais 
vivas dores do que à tristeza pro-
longada”. – JJ. Rousseau. 

Difícil de ultrapassar são as 

situações de sensação de culpa ou 
remorsos como poderá acontecer 
em casos semelhantes aos fami-
liares destas jovens que perderam 
a vida brutalmente numa situação 
de “transgressão” aos valores de 
educação e autoridade e responsa-
bilidade dos educadores. Cedo os 
jovens começam a esticar a corda 
da autoridade dos educadores, 
mas quando é de mais, estatelam-
se sem amparo. Infelizmente  e 
sem saudosismos do passado 
modelo autoritário, a corda está 
muito esticada no actual estado 
da educação das nossas crianças 
e jovens.7 

Serafim Marques

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
ALEXANDRA HELENO FERREIRA

Os empresários, comer-
ciantes, e moradores na 
zona norte, centro e zona 

comercial envolvente ao Mercado 
Municipal da vila de Alvaiázere 
e demais cidadãos identificados 
no abaixo assinado entregue à 
Exmª Srª Presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, após 
tomarem conhecimento de que a 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
se prepara para instalar a futura 
Loja do Cidadão num local fora 
da área dos Paços do Concelho, 
espaço esse, onde serão integra-
dos a generalidade dos serviços 
públicos, administrativos e fis-

cais, vêm publicamente expressar 
a oposição pública a esta medida.

Por não estarem de acordo, 
com esta descentralização, expri-
mem por este meio o seu pleno 
repúdio e oposição pública a esta 
medida, que para além de acele-
rar a desertificação já existente 
nesse mesmo local, vem ainda 
colocar em causa a sustenta-
bilidade económica e social do 
mesmo meio. E em concreto, a 
sobrevivência económica dos 
empresários e estabelecimentos 
comerciais aí existentes, estando 
aqui inerente ainda, a fixação da 
população jovem que tem vindo 

a desenvolver os seus negócios 
nestes locais.

Reiteramos o facto de nenhum 
dos visados ser contra a implemen-
tação da Loja do Cidadão no conce-
lho de Alvaiázere, e de todos consi-
derarem a mesma, como uma mais 
valia para o Município, no entanto, 
não podendo menosprezar o facto 
de a dita descentralização poder 
levar ao fecho de alguns estabele-
cimentos comerciais e á redução 
de postos de trabalho existentes, 
uma vez que a população deixará 
de se deslocar tão frequentemente 
a estas zonas da vila.7

Os empresários

Esclarecimento público dos empresários, comerciantes e moradores 
da zona norte e centro da vila de Alvaiázere sobre a implementação 

da Loja do Cidadão de Alvaiázere

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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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 ISAURA ANTUNES 

(95 anos)
N. 10/10/1921
F. 30/01/2017

VENDAS DE MARIA
MAÇÃS DE D. MARIA

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.

ROSA DA CONCEIÇÃO 
MIGUEL (81 anos)

N. 07/10/1935 - F. 03/02/2017

LAMEIRÃO
AREGA

Sua esposa, sobrinhos 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
JOAQUIM DOS SANTOS     

RIBEIRO (89 anos)
N. 09/06/1927
F. 05/02/2017

CASAIS
MAÇÃS DE CAMINHO

necrologia

Sua esposa, filho, nora e netas assinalando o 11º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se     

apagará dos nossos corações, rogamos a Deus pelo 

seu eterno descanso.

O tempo passa... mas a saudade fica.

OTOLINO ANTÓNIO VAZ
N. 12/06/1933
F. 05/02/2006

RAMALHAL
pUSSOS S. pEDRO

ONZE ANOS DE SAUDADE

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.

GRACINDA FERREIRA 
BATISTA NETO (85 anos)

N. 15/01/1932 - F. 09/02/2017

CASAL DA pIEDADE
pUSSOS S. pEDRO

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Sua esposa, filhos, nora, genro e neta recordam-no 

com grande amor e muita saudade.

CINCO ANOS DE SAUDADE

ALVAIÁZERE

ADELINO VENTURA DE 
MEDEIROS
N. 06/12/1946
F. 16/02/2012

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
LEONTINA SIMõES 

gOdInhO sIlva (46 anos)
N. 14/03/1970
F. 17/02/2017

CASAL DE S. NEUTEL
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filhos, nora, genros, netos, bisneto 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
ANTÓNIO DE JESUS MARIA 

(79 anos)
N. 10/10/1937
F. 11/02/2017

VENDA NOVA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO CASSIANO 

BaTIsTa (89 anos)
N. 02/04/1927
F. 22/02/2017

FETEIRAS
pUSSOS S. pEDRO

Sua esposa, filhos, noras, genros, netos 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
JOAQUIM SIMõES TEIXEIRA 

(83 anos)
N. 22/03/1933
F. 23/02/2017

CHARNECA
MAÇÃS DE D. MARIA

ARRENDA-SE
Restaurante (ex-Kanimambo) 

nas Vendas de Maria 
(ao lado do novo Centro de 
Inspecções - junto à EN 110) 

Contactar: 
Tel. 236 644 797 - Tlm. 935 184 273

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

João Mendes

saúde

Suspensão Provisória do Processo

Paula Reis

falar direito

informativo

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!

***

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

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

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

Visite-nos. Esperamos por si.

O que é? 
É uma solução que contém fluoreto de sódio a 0,2%, adequada para 
bochechar quinzenalmente. Pode ter cor e aroma ou não.

Para que serve? 
Para tornar os dentes mais resistentes e prevenir o aparecimento e o de-

senvolvimento da cárie dentária. Os bochechos fluoretados fazem parte dos 
programas escolares de prevenção da cárie dentária em inúmeros países. 

A quem se destinam? 
Às crianças e jovens a partir dos 6 anos de idade que frequentam o 1º Ciclo.

Com que frequência se deve utilizar? 
Uma vez de 15 em 15 dias.

Material necessário: 
1. Solução de fluoreto de sódio a 0,2% (2 gr. de NaF num litro de água). 
2. Copo.
3. Uma medida de 10 ml ou uma seringa graduada.

Como fazer ?
1. Agitar a solução antes de a utilizar. 
2. Colocar 10 ml de solução em cada copo.
3. Orientar cada criança para: 
- Introduzir a solução na boca sem a engolir. 
- Bochechar vigorosamente durante 1 minuto, ruído produzido deve ser 

ouvido de forma nítida .
- Depois de bochechar, cuspir a solução, tendo o cuidado de não a engolir.
4. Avisar as crianças para não comerem, não beberem, nem bochecharem 

com água, pelo menos durante 30 minutos, após o bochecho fluoretado.

Armazenar a solução em local escuro e fora do alcance das crianças.7
(DGS)

Nos termos do art.º 281.º do 
Código do Processo Penal, se 
o crime for punível com pena 

de prisão não superior a 5 anos ou 
com sanção diferente da prisão, o 
Ministério Público, oficiosamente ou a 
requerimento do arguido ou do assis-
tente, determina, com a concordância 
do juiz de instrução, a suspensão do 
processo, mediante a imposição ao 
arguido de injunções e regras de con-
duta, sempre que se verificarem os 
seguintes pressupostos:

Concordância do arguido e do 
assistente; 

Ausência de condenação anterior 
por crime da mesma natureza; 

Ausência de aplicação anterior de 

suspensão provisória de processo por 
crime da mesma natureza; 

Não haver lugar a medida de segu-
rança de internamento; 

Ausência de um grau de culpa 
elevado; e

Ser de prever que o cumprimento 
das injunções e regras de conduta res-
ponda suficientemente às exigências 
de prevenção que no caso se façam 
sentir.

Este é um instituto que visa igual-
mente preencher as finalidades de 
prevenção geral e especial, mas sem 
conduzir à prisão efetiva.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado! 7

In http://www.pgdl.pt (adaptado)

Prevenção do Cancro

Sete sinais de alerta aos quais 
deve estar atento

Segundo dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística divulgados em 
2016, as doenças oncológicas 

representam a segunda maior causa de 
morte em Portugal, tendo sido respon-
sáveis por 25% dos óbitos registados 
no ano de 2014.

A Liga Portuguesa Contra o Can-
cro disponibiliza várias informações 
sobre a prevenção desta doença, aler-
tando para sete sinais aos quais deve 
estar atento, nomeadamente: modifi-
cação da cor, dimensões ou ulceração 
de uma verruga ou sinal; alteração 

dos hábitos intestinais ou urinários; 
rouquidão ou tosse persistente; di-
ficuldade em engolir ou má digestão 
permanente; existência de uma ferida 
que não cicatriza; hemorragia ou 
corrimento anormal pelos orifícios 
naturais e, por fim, aparecimento de 
um nódulo ou dureza persistente na 
mama ou em qualquer outra parte 
do corpo.

Em caso de existência de qualquer 
um destes sinais, deve consultar o seu 
médico ou entrar em contacto a linha 
de apoio ao cancro 808 255 255.7

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

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
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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 

dia 5: 09h00
  - 25º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL, 
 CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE S. PEDRO
 Inscrições na sede até ao dia 3 de março
 Local: S. Pedro - Pussos S. Pedro
 Apoio: Freguesia de Pussos S. Pedro e Município de Alvaiázere
 (Org.: Associação de S. Pedro) 

dia 8: 20h00
  - DIA INTERNACIONAL DA MULHER
 Jantar comemorativo 
 Local: Pavilhão da ACREDEM - Maçãs de D. Maria
 Apoio: Município de Alvaiázere
 (Org.: Acredem) 

dia 12: 08h30
- 77º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS   

 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVAIÁZERE
 Local: Bombeiros Voluntários de Alvaiázere 
 (Org. Bombeiros Voluntários de Alvaiázere) 

AGENDA CULTURAL - MARÇO
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

MARÇO

dias 7 e 14: 19h00-23h00
- WHORkSHOP DE PRODUTOS ENDógENOS: 
“LICORES E COMPOTAS”

dia 14: 9h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL: 
“REINTEgRAÇÃO PROFISSIONAL”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 19: 09h00
- PASSEIO PEDESTRE: PR5 - “RIBEIRA DO TORDO” | 9 km
Inscrições obrigatórias no site do município www.cm-alvaiazere.pt  

 (passeios pedestres - inscrições online) | preço: 2€ 
Informações: 915 698 733 / 915 698 722 / 915 698 791 

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

dia 20: 19h00 - 22h00
- AÇÃO DE FORMAÇÃO: “LIDERANÇA E DINÂMICA DE gRUPOS”

dia 21: 19h00
- SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE IRS - (Comunidade Geral)

dia 22: 9h30
- SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE IRS - (População Sénior)

dia 28: 14h00 - 18h00
- SESSÃO DE CONSULTADORIA: “PROJETAR O MEU NEgóCIO”

dia 28: 19h00 - 23h00
- WHORkSHOP: “COMUNICAÇÃO, CRIATIVIDADE E 
MARkETINg EMPRESARIAL”

dia 29: 19h00
- SESSÃO OFICINA DA/PARA A FAMÍLIA 
“COZINHA - SOBREMESAS SAUDÁVEIS”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P A S S A T E M P O S
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Descubra as 7 diferenças

Sudoku
Preencher todos 

os quadrados 

da grelha 

fazendo com 

que cada fila, 

cada coluna e 

cada um dos 

quadrados de 

três casas por 

três contenham 

todos os núme-

ros de 1 a 9, 

sem repetições 

ou omissões.

informativo
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Atletismo

Metade das pistas de tartan do Distrito 
de Leiria não possui condições para 
provas oficiais 

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

desporto

Futebol

GDA mantém liderança do campeonato

Alimentos alcalinos: Descubra 
seus benefícios para 

equilibrar o pH do sangue!

Os problemas típicos da alimentação moderna 
refletem-se diretamente no corpo. O consu-
mo diário de alimentos embalados, enlata-

dos, refinados e processados, proteínas animais e 
açúcares, faz com que a prática estenda ao corpo 
um efeito acidificante. Sendo o sangue, idealmente, 
um meio alcalino, o melhor seria que consumísse-
mos alimentos que colaboram neste sentido. Mas 
que alimentos são estes?

É comum pensar que um alimento ácido fará 
com que nosso sangue fique mais ácido e um 
alimento alcalino, mais alcalino, mas esta não é 
exatamente a lógica correta para esta questão. Um 
limão por exemplo, é um alimento originalmente 
ácido, porém o resíduo orgânico que restará no cor-
po após sua digestão, é alcalino, o que caracteriza 
o limão como um alimento “alcalinizante”.

O organismo trabalha, constantemente, para 
manter o pH do sangue entre 7,3 e 7,4 (levemente 
alcalino). Este pH permite que as células consigam 
armazenar nutrientes em proporções adequadas 
para que possam realizar suas funções - como, por 
exemplo, a preservação dos ossos e músculos. Num 
meio ácido (pH inferior à 7), esse mecanismo fica 
comprometido, pois as células deixam de libertar 
toxinas, ficando inflamadas e com maior proba-
bilidade de aparecerem graves problemas como: 
aumento de peso, cansaço e envelhecimento pre-
coce da pele, além de doenças mais graves, como 
osteoporose e cancro.

Outros prejuízos que a acidez sanguínea traz 
para o corpo são: queda de cabelo, maior apareci-
mento de infeções do trato respiratório, como rinite 
e sinusite, e menor capacidade de concentração. 
Para que isso seja evitado, a recomendação é que 
as refeições tenham 70% de alimentos que resultam 
em resíduo alcalino e 30% daqueles que geram 
resíduo ácido.

Saiba o que priorizar na alimentação diária:
Muito alcalinos: Ameixa, sal marinho, semente 

de abóbora (sem sal), lentilhas, brócolos, cebola, 
rabanete, batata-doce, nectarina, framboesa, melão, 
tangerina e abacaxi.

Moderadamente alcalinos: canela, pimenta, alho, 
caju, salsa, couve, endívia, rúcula, folha de mostar-
da, laranja-pêra, limão, amora e manga.

Pouco alcalinos: chá verde, vinagre de maçã, 
amêndoa, pimentão, nabo, couve-flor, repolho, 
berinjela, abóbora, batata, pêra, abacate, maçã, pa-
paia, pêssego, quinoa, arroz selvagem, aveia, óleo 
de coco, azeite extravirgem, sementes (a maioria), 
beterraba, alface, banana, damasco e mirtilo.

Alimentos ácidos: farinha de trigo branca, lagos-
ta, carne vermelha, leite, queijo processado, vinagre 
branco, geleia com açúcar, cerveja e refrigerantes. 7

A atleta Joana Pontes, do Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento (GACV) conquistou duas me-
dalhas de prata em duas provas disputadas 

no mês de fevereiro. 
A primeira foi no Campeonato Nacional de Juve-

nis em Pista Coberta, que se realizou em Pombal no 
dia 4 de fevereiro, tendo Joana Pontes completado 
os 3000 metros marcha no tempo de 15’42”84, 
batendo também o seu recorde pessoal em 11 se-
gundos. Nesta prova, Cristiana Carvalho, também 

atleta do GACV, ficou em oitavo lugar, com o tempo 
de 17’30”95.

No dia 12 de fevereiro, Joana Pontes voltou a 
subir ao pódio, tendo ficado em segundo lugar nos 
4000 metros juvenis femininos no Campeonato 
Distrital de Juvenis de Corta-Mato Casalinhos/pista 
de aeromodelismo. Marta Ferreira foi a oitava clas-
sificada nos 6000 metros na categoria de juniores 
femininos.7

Cláudia Martins

O Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) iniciou 
os jogos do mês de fevereiro com uma des-
locação a Pombal, no dia 5, para defrontar o 

Grupo Desportivo da Ilha, jogo a contar para a 17ª 
jornada, que terminou com a vitória da equipa de 
Alvaiázere por duas bolas a uma.

No dia 18 de fevereiro, o GDA recebeu em casa 
a equipa de Figueiró dos Vinhos, num jogo que se 
adivinhava difícil, uma vez que esta equipa é atual-
mente a segunda classificada do campeonato, mas 
que acabou por ditar a vitória da equipa da casa por 
uns expressivos 3-1.

Após doze jornadas sem perder um único jogo 
(a última derrota foi em novembro frente à equipa 
de Figueiró dos Vinhos), no último jogo do mês, que 
se realizou no dia 19 de fevereiro, o GDA cedeu a 
segunda derrota deste campeonato, frente ao Mata 
Mourisquense, por 4-3.

A três jornadas do final do campeonato da 1ª Di-
visão da Série Norte da Distrital de Leiria (sendo que 
o GDA só irá disputar mais dois jogos, pois fica de 
fora na jornada 21), a equipa de Alvaiázere mantém-
se na frente com 44 pontos, seguido pela equipa de 
Figueiró dos Vinhos, com 37 e pela Associação Cul-
tural de Carnide, com 33.7

Cláudia Martins

Atleta Joana Pontes conquistou duas 
medalhas de prata

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere
JoGos Do mês De mARÇo

 05/03 - GDA  vs Caseirinhos
 19/03 - Avelarense vs GDA

No Distrito de Leiria há oito estádios com pistas 
de atletismo tartan (pistas de material sintéti-
co, que substituem as pistas de terra batida), 

porém, quatro deles não podem receber provas 
oficiais, por estas estarem deterioradas ou por não 
cumprirem as disposições da Federação Internacional 
de Atletismo.

Entre os dezasseis Concelhos do Distrito, Alco-
baça, Alvaiázere, Caldas da Rainha, Leiria, Marinha 
Grande, Nazaré, Óbidos e Pombal possuem uma pista 
de tartan para a prática de atletismo.

Porém, somente quatro destas pistas têm condi-
ções para receber competições oficiais, nomeada-
mente as pistas do Distrito de Leiria, Marinha Grande, 
Óbidos e Pombal.

O presidente da Associação Distrital de Atletismo 
de Leiria (ADAL), António Reis, afirmou que a solução 
seria fazer pistas simplificadas na raiz, ou seja, nas 
escolas dos Concelhos, onde os clubes e autarquias 
poderiam cativar a juventude. 

Existem casos em que as pistas não podem aco-
lher competições oficiais devido ao facto de haver 
inconformidades no tartan utilizado, o que desta 
forma impede a confirmação dos resultados. 

No caso do concelho de Alvaiázere, a secção de 
salto em altura está desnivelada e o relvado é sinté-
tico, o que não autoriza a realização das provas de 
lançamento. 

A intervenção necessária consiste na substituição 
do relvado sintético do Estádio.7
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mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 4º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

Coisas da 
Natureza

Judo

Aida Simão sagrou-se campeã 
nacional de cadetes

desporto

N
o passado dia 11 de fevereiro disputou-se no 
Pavilhão Multiusos de Odivelas o Campeo-
nato Nacional de Cadetes, organizado pela 
Federação Portuguesa de Judo, que reuniu 

os melhores judocas a nível nacional.
Numa prova na qual o apuramento é feito por 

lista de classificação desportiva de provas efetuadas 
e pontuáveis ao longo de um ano, o Sporting Clube 
de Tomar foi representado, entre outros atletas, por 
Aida Simão, que se sagrou campeã nacional na sua 
categoria (+78Kg), vencendo os três combates pela 
vantagem máxima.

Residente em Alvaiázere, a judoca conquistou 
assim a sua quarta medalha em competições na-
cionais, abrindo a porta ao calendário de provas e 
convocatórias nacionais  da Federação Portuguesa de 
Judo no circuito Europeu, com vista à possibilidade de 
participar no Campeonato da Europa 2017. 7

Cláudia Martins

Do lugar de Pé da Serra, 
Alvaiázere, chegaram-nos 
estes dois exemplares 
colhidos do mesmo li-
moeiro, de Aida Sousa.
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F
oi com um coordenado intitulado 
“Final Feliz”, que o CEARTE – 
Centro de Formação Profissional 
do Artesanato venceu o prémio 

patrocinador (prémio Norte Empresa) 
no XIV Concurso Internacional de Moda 
Gala Namorar Portugal 2017, organi-
zado pelo Município de Vila Verde no 
passado dia 14 de fevereiro, Dia de S. 
Valentim.

Este coordenado foi elaborado pelas 
doze formandas do Curso de Costurei-
ra/Modista, que funciona no polo de 
Cabaços, sob a orientação das formado-
ras Esperança Santos e Rosário Pereira e 
da estilista Vânia João, com o apoio da 
coordenadora do curso Alzira Ferreira.

No concurso participaram 73 pro-
postas de coordenados de doze escolas 
de moda de todos os pontos do país, 
mas também de Espanha e Itália, que 
proporcionaram a todos os presentes 
um desfile de sensualidade e beleza, 
com propostas inspiradas no tradicional 
Lenço dos Namorados. Para além disso, 
a noite foi também marcada pelos des-
files de estilistas de renome nacional: 
Anabela Baldaque, Ana Sousa, Katty 

Xiomara, Natália Mil-Homens Pereira, 
Nuno Gama, Rafael Freitas e Storytailors.

Distinguido por um júri de doze ele-
mentos, o coordenado apresentado pelo 
CEARTE caracteriza-se por ser feminino, 

repleto de folhos, que utiliza e reinven-
ta o coração como grande motivo dos 
lenços de namorados e que representa 
a conciliação, a harmonia e a adaptação 
a uma nova vida, que tem um final feliz.

Luís Rocha, diretor do Centro, refe-
riu: “ganhar um prémio num concurso 
internacional é sempre um momento 
significativo e gratificante para o CEAR-
TE, que atesta a qualidade e a excelência 
da formação ministrada pelo Centro. 
Ganhar este prémio no ano em que o 
CEARTE celebra 30 anos  confirma os 
resultados do trabalho feito no  apoio à 
inovação e à qualificação das produções 
artesanais, de forma a valorizar o têxtil 
artesanal a partir do saber-fazer tradi-
cional diferenciando através do design, 
tornando os produtos distintivos e de 
excelência”

Para concluir, sublinhou: “os resul-
tados, em competição com os melho-
res dos melhores a nível nacional, não 
seriam possíveis sem o muito trabalho 
e o elevado profissionalismo dos for-
mandos, formadores e toda a equipa 
técnica do CEARTE, por isso parabéns 
a todos!”.7

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 “Caixa aberta...”

Na rua Dr. Filipe Antunes dos Santos, entre a GNR e as Bombas de Gasolina 
existem pelo menos quatro postes de eletricidade em situação de perigo.

CEARTE – Polo de Cabaços

Premiado em Concurso Internacional 
de Criadores de Moda

… assistimos a discussões estéreis 
sobre inverdades, pós-verdades, erros 
de percepções mútua, isto, porque 
como todos sabemos os políticos 
não mentem; fazem política e muito 
da política é precisamente aquilo a 
que assistimos. Já percebemos que 
um gestor recrutado no privado, fez 
exigências impensáveis e alguém im-
prudente as aceitou e até se dispôs a 
elaborar legislação à medida. A coisa 
correu mal e bastaria ter assumido 
a asneira e ficaria resolvida. Não foi 
assim e a oposição cavalgou a situa-
ção, até porque os outros temas não 
o permitem, designadamente os re-
sultados económicos, que apesar de 
não serem excepcionais, ainda assim 
são favoráveis ao governo, com a di-
minuição do desemprego e o défice 
em valores inimagináveis, em grande 
parte à custa das cativações que limi-
tam a fatia do essencial investimento 
público, entre outras coisas. Com 
oportunidade cirúrgica, sai a público, 
que no período da troika entre 2011 
e 2014, são colocados 10 mil milhões 
de euros em offshore, sem os procedi-
mentos adequados. E claro está lança-
da a contra polémica. Entretanto será 
criada uma nova comissão sobre o tal 
gestor, que já não é, mas é como se 
fosse. Tema para mais umas semanas. 
Compreende-se, é importante ocupar 
os 230 deputados!

Por cá correu um abaixo-assinado, 
que alerta para a localização da Loja 
do Cidadão, que vai receber os servi-
ços de Finanças, e de Notariado, para 
além de atendimento dos Serviços Ca-
marários e da Segurança Social, que irá 
tirar pessoas do centro da vila, preju-
dicando ainda mais o pouco comércio 
existente. É um facto indesmentível, 
mas estas coisas têm sempre prós e 
contras, e a centralização de serviços 
traz vantagens.

Nós por cá ficámos mais pobres 
com o falecimento da Dr.ª Hermínia 
Aparício. Foram quatro décadas ao 
serviço de Alvaiázere, ajudando a 
nascer grande parte dos alvaiazeren-
ses das últimas gerações, com muita 
simpatia, generosidade e dedicação. 
Sempre prestável e atenciosa a Dr.ª 
Hermínia perdurará na nossa memória 
com muita saudade.7
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