
Alvaiázere. Da autoria de Mário Lousã e Sílvia Ribeiro, o “Guia 
das Plantas Lenhosas e Sublenhosas espontâneas no Sítio Sicó- 
Alvaiázere da Rede Natura 2000” foi apresentado no dia 25  
de março, na Casa Municipal da Cultura.                               pág. 11
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Caça Municipal e a criação de três novas zonas.”           pág. 4
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do ano letivo 2015-2016

    pág. 14
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N
o passado dia 14 de março, 
o Núcleo de Investigação Cri-
minal de Pombal do Comando 
Territorial de Leiria da Guarda 

Nacional Republicana (GNR) deteve 15 
indivíduos, com idades entre os 21 e os 
82 anos, suspeitos de furto qualificado 
e recetação e apreendeu ainda cerca 
de meio milhão de euros em veículos e 
outro material. 

Entre os suspeitos está o dono de 
uma sucateira no concelho de Alvaiá-
zere, onde, segundo Cláudio Lopes, co-

mandante do Destacamento Territorial 
de Pombal, ocorreu “o maior número 
de buscas e a maior quantidade de 
material apreendido”. 

A operação, com o nome de código 
“Lótus Negro”, envolveu 195 agentes 
que levaram a cabo 31 buscas (22 do-
miciliárias e 9 não domiciliárias) nos 
Distritos de Castelo Branco, Coimbra, 
Lisboa, Leiria, Santarém e Viseu, con-
cluindo assim uma investigação que 
durava há cerca de dois anos.

No total, foram apreendidos 32 

veículos (alguns dos quais utilizados 
para assaltar caixas Multibanco), 
entre automóveis ligeiros, carrinhas, 
máquinas agrícolas e um camião TIR, 
sete carroçarias de veículos desmante-
ladas, três máquinas de fazer matrícu-
las e vários componentes automóvel, 
nomeadamente centralinas, chaves, 
autorrádios, airbags, quadrantes e mo-
tores de veículos. Da lista de material 
apreendido constam ainda duas armas 
de fogo, quatro armas brancas, 600 
munições, 6420 euros em numerário, 
17 artigos em ouro, 49 telemóveis e 
16 computadores.

Os 15 detidos foram constituídos 
arguidos e sujeitos a termo de identi-
dade e residência, sendo que dez deles 
foram posteriormente presentes ao 
Departamento de Investigação e Ação 
Penal de Leiria, acabando o dono da 
sucateira em Alvaiázere e um assal-
tante com antecedentes criminais por 
ficar a aguardar julgamento em prisão 
preventiva. Os restantes oito estão 
sujeitos a apresentações periódicas 
e proibidos de ter qualquer contacto 
entre si.7

atualidade
Alvaiázere

Dono de sucateira detido pela 
GNR ficou em prisão preventiva

Em Cabaços

Acidente 
provocou um 
ferido grave

No passado dia 26 de fevereiro, 
pelas 09h20, na rua principal da 
localidade de Cabaços, freguesia de 
Pussos S. Pedro, ocorreu um acidente 
que envolveu cinco viaturas e provo-
cou um ferido em estado muito grave.

O condutor de um dos veículos 
terá perdido o controlo do mesmo, 
entrando em despiste e colidindo 
com quatro viaturas que se encontra-
vam estacionadas.

No local estiveram três viaturas 
do INEM e uma patrulha da Guarda 
Nacional Republicana.7
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No jornal de 31 Março de 1997, a rubrica Contos e His-
tórias, com o título ISQUEIRO, relembra-nos: «Muita gente 
que hoje usa este simpático, bonito e prático objecto de 
fazer lume, talvez não saiba que ainda há pouco tempo era 
necessária uma licença para o poder 
utilizar. É verdade. Não uma licença 
para o comprador ou possuidor, mas 
simplesmente para dele fazer uso no 
momento de acender a chama. Tanto 
assim, que se chamava “licença para 
uso de acendedor de isqueiro”. A sua 
falta era sujeita a uma multa que ao 
tempo era considerada simplesmente 
abominável. E abominável porquê? 
Porque era cerca de dez vezes mais 
gravosa que outras multas; porque 
era a dobrar para os funcionários civis 
e militares, com a obrigação de comu-
nicar aos respectivos serviços para 
instauração de processo disciplinar; 
porque o seu pagamento tinha de ser 
efectuado no acto da infracção. Ora, 
como o seu montante era de 250$00, 
importância que na altura poucas pes-
soas poderiam trazer consigo, a sua 
aplicação, que implicava prisão ime-
diata no caso de não haver dinheiro, 
criava situações ao mais imprevistas, embaraçosas e carica-
tas que se possam imaginar. Algumas dessa situações bem 
mereciam ser contadas. Dizemos que tais licenças depen-
diam do Ministério das Finanças através dos seus serviços 
concelhios. Havia brigadas distritais para a sua fiscalização 

que tinha por missão percorrer todos os recantos do País, 
pelo menos duas vezes em cada ano. Como essas multas 
incluíam percentagem para o autuante, lógico é de prever 
que havia certa caça, por vezes injusta e intolerável. E se é 

certo que alguns agentes operavam 
apenas por força da legalidade da 
sua profissão, também é verdade 
que outros espreitavam, buscavam 
e até proporcionavam motivos para 
se acender o isqueiro. E o que é 
um isqueiro? Vem da palavra isca, 
não a de engodo ou chamariz, mas 
daquele combustível que recebe a 
faísca do fuzil, fuzilada ou fuzileira, 
para comunicar o fogo, sem chama, 
à torcidinha que se usava numa caixa 
ou tubo metálico. Era provocada por 
fricção violenta emntre um pedaço 
de sílex com um instrumento de 
ferro ou aço (um canivete ou coisa 
parecida). Para se apagar em poucos 
segundos, bastava tapar o contacto 
com o ar. Também os cigarros na 
sua maioria, não eram bem como os 
de agora. Consistiam num pedaço 
de tabaco rusticamente enrolado 
num papel chamado mortalha, que 

ainda hoje existe. E como a compra de tabaco não estava 
ao alcance de toda a gente, era frequente fumarem barbas 
de milho, rama de batata torrada e outras plantas secas.» 
Assinava A.S.

Assim se escrevia há vinte anos!7
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atualidade

Rui Oliveira

“O que torna a vida tão doce
é a recordação do que não volta”
Emily Dickinson (1830-1886)
Na edição de maio do ano passado, referindo-se ao 32º 

Encontro do Colégio Vera Cruz (CVC), António Gonçalves la-
mentava o diminuto número de pessoas ao mesmo tempo que 
apelava a uma maior participação nos próximos encontros.

É já no dia 6 de maio próximo que se irá realizar o 33º 
Encontro e por isso achei oportuno nesta altura renovar 
com veemência o apelo feito para que este ano fique para 
a história do CVC como dos mais concorridos de sempre.

Estes nossos encontros que já viraram tradição têm o 
condão de nos fazer regressar à vida vivida no CVC, nos 
tempos recuados, que para nós, os mais velhos, remontam 
à década de 50 do século passado. 

É ocasião privilegiada para revermos velhos amigos e 
amigos e conhecer gente mais jovem com quem não nos 
cruzamos no CVC. Apraz-me no entanto salientar que nos 
últimos três anos se tem registado a presença de ex-alunos 
e alunas, com quem tive o prazer de confraternizar por ter-
mos partilhado a mesma mesa. É sempre divertido recordar 
episódios, alguns inimagináveis para a época, como o que 
a seguir sucintamente vou referir.

Há tempos quando vasculhava um emaranhado de papéis 
antigos já amarelecidos pelo tempo, deparei-me com quatro 
quadras que escrevi há mais de 50 anos, algumas em África, 
das quais por falta de espaço vou reproduzir a primeira.

Por inconformismo e alguma rebeldia
Quando ninguém previa tal proeza
Fizemos greve à aula de geografia
Foi toda a gente apanhada de surpresa. 
Decorria o ano letivo 1957/58 – 2º período- A nossa tur-

ma (4º ano) insatisfeita com o desempenho do professor de 
Geografia, um jovem estudante de Engenharia, namorado da 
professora de Físico-Química, quase espontaneamente resol-
veu convocar uma greve. A ideia partiu dos rapazes, mas para 
que a mesma fosse bem-sucedida era necessária a adesão 
das meninas, o que para a época se tornava difícil dada a 
separação de géneros no recreio. Com alguma imaginação 
e correndo sérios riscos de denúncia lá conseguimos uma 
adesão quase total por parte dos nossos colegas. A greve 
cumpriu-se com uma adesão que rondou os 80%.

Esta nossa façanha constituiu na altura uma verdadeira 
afronta à autoridade da direção do colégio, dos professores, 
em especial do professor visado. 

Hoje, 59 anos depois, todos reconhecemos que come-
temos um ato de indisciplina reprovável do qual não nos 
orgulhamos, mas um aspeto positivo ressalta desta aven-
tura: o elevado espirito de união, solidariedade e amizade 
que sempre reinou naquela turma e que perdurará até que 
o último de nós “vá desta para melhor”.

Sobre as consequências desta loucura, falarão os gre-
vistas no próximo encontro. Até lá.7

Fernando Gomes da Silva

33º Encontro do Colégio Vera Cruz
Regresso ao Passado

Desde que me lembre e já são mais de 
trinta anos de ligação ao “O Alvaiazerense”, 
em todos os meses de Março, é manchete 
de primeira página, a comemoração do 
aniversário dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere. E merecidamente! Se há asso-
ciação primordial em Alvaiázere é a dos 
Bombeiros Voluntários. É uma evidência 
que não necessita de grande argumentário. 
Estamos certos, se algum dia, Alvaiázere 
tiver de deixar de ser concelho, por qual-
quer reforma administrativa austera, será 
mais tolerada pela população do que uma 
extinção ou mudança dos Bombeiros de 
Alvaiázere. Foi há setenta e sete anos que 
homens visionários fundaram a associa-
ção, que ao longo de todos estes anos tem 
servido o Concelho. Não são famosos os 
tempos, com inúmeras limitações e difi-
culdades financeiras e a recente aprovação 
das candidaturas de ampliação do quartel 
e aquisição de uma viatura florestal, que 
implicam verbas próprias, levam a Direc-
ção a antecipar a organização do Cortejo 
de Oferendas. Estamos certos que mais 
uma vez o Concelho vai dizer presente e 
se empenhará para que o Cortejo seja um 
êxito, isto é, permita a recolha de fundos 
que satisfaçam as necessidades actuais. A 
hora é de SOLIDARIEDADE!

Neste mês de Março também festejaram 
o aniversário, duas jovens associações do 
nosso concelho, o Al-Baiäz e o Alva Canto. 
É justa uma referência a estas associações 
de cariz cultural, de defesa do nosso 
património, a primeira mais do físico, a 
segunda mais do espiritual, mas ambas 
relevantes, que festejaram o aniversário 
de uma forma dinâmica e interessante, 
conforme descrição nas nossas páginas. 

Por fim, uma chamada de atenção para 
a entrevista aos presidentes das actuais 
associações de caçadores do Concelho, 
já que no final do ano passado foi extinta 
a Zona de Caça Municipal de Alvaiáze-
re e criadas três novas Associações de 
Caçadores, das freguesias de Almoster, 
Alvaiázere e Pelmá. Se foi polémico, não 
transparece. Mas uma coisa é certa, quem 
quiser caçar nas três zonas, terá de pagar 
três taxas!7
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1 - Presido ao Clube de Caçadores 
do Concelho de Alvaiázere há sete 
anos, e durante todo este tempo, 
trabalhamos em estreita colaboração 
com o Município na gestão da Zona de 
Caça Municipal, sempre com o intuito 
de maximizar o potencial cinegético 
do Concelho.

Alvaiázere sempre foi um destino de 
excelência para caçadores de tordos, 
contudo nos últimos anos as rotas das 

aves não têm paragem pelos nossos 
terrenos, o que apenas tem permitido 
fazer três ou quatro boas jornadas de 
caça. 

Ocorreu uma grande evolução em 
termos da caça maior, quer em esperas 
quer em montarias, permitindo colocar 
Alvaiázere no mapa de caça maior, 
sendo atualmente a nossa montaria 
considerada uma das melhores da re-
gião Centro.

Outro dos projetos desenvolvido 
nos últimos anos foi a criação da seção 
de Santo Huberto, projeto que muito 
nos orgulha e que teve um impacto a 
nível nacional, quer em termos de or-
ganização de provas, quer ao nível da 
própria equipa de competição.

Atingiu o auge em 2016 com a cria-
ção do Troféu do Chícharo em parceria 
com o Município, e com a organização 
da Final do Campeonato Nacional de 
Santo Huberto da CNCP.

Recordo uma frase proferida por 
uma figura de peso no Santo Huberto a 
nível nacional e um grande amigo deste 
Clube: “Alvaiázere corre o risco de não 
ser apenas a Capital do Chícharo, mas 

começar a ser também a Capital do 
Santo Huberto”.

Fazendo uma análise ao trabalho 
desenvolvido, é claramente positivo.

2 - Começo por fazer uma peque-
na correção, pois as reservas foram 
aprovadas pelo ICNF a 16-10-2016, 
tendo a abertura da ZCM de Alvaiázere 
ocorrido em 1-1-2017. Ao longo do 
processo de criação das novas reser-
vas ocorreram alguns percalços, desde 
atrasos no tratamento da documenta-
ção à delimitação dos limites da reser-
va, onde nem sempre foi consensual 
chegar a acordo sobre os limites da 
mesma. Este impasse obrigou a que 
alguns limites da reserva tivessem de 
ficar pelos limites legais das freguesias, 
em vez de estar ajustados às estradas 
existentes, situação relativamente à 
qual sempre mostrámos o nosso des-
contentamento e que poderá prejudicar 
os caçadores, uma vez que as placas 
ficaram instaladas no meio do mato e 
nem sempre visíveis a quem não tem 
grande conhecimento do terreno.

Em termos administrativos obrigou 

a alguns ajustamentos que foram ultra-
passados graças à entrega e dedicação 
de todos os envolvidos.

A abertura tardia da caça reduziu as 
receitas expectáveis, o que condicionou 
alguns dos projetos previstos, mas que 
esperamos vir a concretizar no médio 
prazo.

 
3 - Apesar de todo o trabalho rea-

lizado até agora, ainda existem áreas 
onde é possível melhorar, nomeada-
mente no que concerne à caça menor.

É sobejamente sabido os problemas 
que a população de coelho bravo atra-
vessa a nível nacional, e infelizmente, 
Alvaiázere não é exceção, contudo 
esta espécie cinegética merecerá a 
nossa maior atenção, sendo que iremos 
efetuar um elevado esforço por forma 
a recuperar efetivos para níveis que 
permitam aos caçadores do Concelho 
voltar a poder disfrutar de boas jorna-
das de caça ao coelho bravo.

Relativamente à perdiz, preten-
demos reforçar as sementeiras, bem 
como manter e aumentar a rede de co-
medouros e bebedouros já existente. 7

entrevista
Entrevistas
Presidentes das Associações de Caçadores do Concelho de Alvaiázere 

1 - Sou presidente da Associação 
de Caçadores da freguesia de Pelmá há 
cerca de um ano. 

Ser presidente desta Associação é 
para mim uma experiência nova, no 
entanto muito positiva. 

Estamos a trabalhar com muito oti-
mismo e garra para poder ter sucesso 
com os projetos que estamos a desen-
volver, nomeadamente com a gestão 
racional da Zona de Caça de Pelmá e o 
fomento cinegético.

2 - A criação das três novas zonas 
de caça implica um maior envolvimento 
e cooperação dos associativismos do 
Município de Alvaiázere nomeadamente 
a nível cinegético, exigindo um maior 
empenho dos caçadores do Concelho 
no fomento da fauna e ao mesmo tem-
po na sua preservação.

3 - A Associação de Caçadores da 
freguesia de Pelmá tem em mãos a 
gestão cinegética da Zona de Caça de 

Pelmá. É um projeto muito ambicioso 
e árduo no qual estamos muito em-
penhados e com expectativa de obter 
ótimos resultados no mais curto espaço 
de tempo. 

Para que todos os caçadores que 
vêm caçar nesta Zona de Caça, tanto 
os do Município, como os vindos dos 
mais variados pontos do país, saiam da 
nossa terra satisfeitos pela jornada de 
caça obtida e com a intenção de voltar 
novamente.7

Na sequência da extinção da Zona de Caça Municipal de Alvaiázere e da 
criação de três novas zonas de caça, deliberações tomadas pelo Conselho Cine-
gético reunido em setembro de 2016, o Jornal “O Alvaiazerense” entrevistou os 
presidentes das três Associações responsáveis pela gestão de cada uma delas: 
Nelson Simões, da MosterCaça – Associação de Caçadores de Almoster, Luís 
Guerreiro, do Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere, e André Marques 
Rodrigues, da Associação de Caçadores de Pelmá.

As questões colocadas aos três entrevistados foram as seguintes:
1-  Há quanto tempo é presidente da Associação/Clube? Qual o balanço 

que faz do trabalho desenvolvido ao longo do seu mandato?
2 - Quais as mudanças trazidas pela criação das três novas zonas de 

caça, em setembro do ano passado?
3 - Quais os projetos futuros da Associação/Clube?

Cláudia Martins

André Rodrigues- Presidente da Associação 
de Caçadores da Freguesia de Pelmá

1 - Sou presidente da MosterCaça 
(ou também conhecida pela Associação 
de Caçadores da freguesia de Almos-
ter), desde a constituição da mesma, ou 
seja, há dois anos. Peguei este projeto 
juntamente com uma equipa forte e 
equilibrada. Faço um balanço bastante 
positivo com muito trabalho, dedica-
ção e algum investimento por parte da 
equipa, como já temos demonstrado a 
muitos caçadores.

2 - Estas mudanças vêm trazer 
vários aspetos positivos no ponto de 

vista da nossa Associação, tendo as-
sim um efeito bastante positivo em 
diversos pontos, pois a Zona de Caça 
será melhor gerida pelas três Associa-
ções, tendo assim uma melhor gestão 
e distribuição entre todos os caçadores 
participantes desta Zona de Caça do 
nosso Concelho. 

 
3 - Os projetos futuros da Asso-

ciação de Caçadores da freguesia de 
Almoster vão passar por fazer várias 
batidas a predadores para uma melhor 
recuperação das três principais espé-

cies cinegéticas de caça menor da Zona 
de Caça Municipal de Almoster sendo 
essas as seguintes: coelho, perdiz e 
faisão.

Desta forma, as pessoas que exer-
çam o ato de caça e que se deslocarem 
à freguesia de Almoster poderão ficar 
mais satisfeitos pelos resultados obti-
dos e assim poderão voltar à freguesia 
com mais satisfação. 

Ambos os projetos são ambiciosos 
para o futuro do concelho de Alvaiázere 
e faremos tudo para que sejam concre-
tizados.7

Nelson Simões - Presidente da Associação 
de Caçadores da Freguesia de Almoster

Luís Guerreiro - Presidente do Clube de 
Caçadores do Concelho de Alvaiázere
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Natural do lugar de Zambujal

Colecionador de “O Alvaiazerense”

Em Almoster

Incêndio em 
habitação

J
osé Nunes dos Santos, natural do lugar de Zambujal 

(Alvaiázere), cedo se mudou para a freguesia vizinha 

onde reside há mais de 30 anos no lugar de Arneiro, 

Freixianda.

Contudo, apesar da mudança, manteve sempre presente 

a sua terra natal, sendo um colecionador fervoroso do Jornal 

“O Alvaiazerense”.

A 8 de Junho de 1981 era editado o n.º 0 e custava 12$50. 

“Deste tenho pena, mas só tenho a capa. Mas todos os outros 

estão completos”, refere com entusiamo.

Ao todo são já 416 jornais que guarda zelosamente numa 

caixa que o próprio fez para conservá-los. 

Refere que começou a fazer a coleção por “carolice”, até 

porque não é colecionador de qualquer outro objeto. 

Porém, é uma “carolice” que tem mantido com muito 

entusiasmo ao longo dos seus 64 anos de vida e preten-

de continuar a guardar e conservar as próximas edições, 

referindo que é uma forma de “manter viva a memória das 

nossas gentes”.7

Paula Reis

Dia 19 de março numa residên-
cia em Almoster deflagrou 
um incêndio que, por sorte e 

graças à rápida intervenção dos Bom-
beiros Voluntários de Alvaiázere, foi 
eficazmente controlado.

O tempo atraiçoou os olhos dos 
vizinhos e das várias pessoas que na 
hora em que os sinais começaram a 
ser visíveis, cerca das 8 da manhã, se 
deslocavam para a missa dominical e 
que num misto de fumo e nevoeiro 
presumiram que se trataria do fumo 
da chaminé da residência sinistrada.

Eis senão quando, finda a mis-
sa, a população se deparou com o 
aparato de Bombeiros e demais au-
toridades que se deslocaram ao local 
para controlar o incêndio.

As causas ainda estarão por apu-
rar, mas segundo o proprietário terá 
sido um curto-circuito na zona do 
barracão dos animais, pois quando 
acordou detetou que não tinha luz 
em casa e só nesse momento se 
apercebeu que tinha essa parte da 
casa a arder, o que presumivelmente 
já estaria a acontecer há algum tem-
po sem que se tivesse apercebido.

Por sorte, o alerta foi dado a tem-
po e a registar há danos materiais e 
ainda a triste coincidêndia do sinis-
tro ter ocorrido no dia de aniversário 
do proprietário da residência.7

Paula Reis

Em Almoster
Atividades da ASCRA

Durante o mês de março várias 
foram as atividades proporcionadas aos 
utentes da ASCRA – Associação Social, 
Cultural e Recreativa de Almoster. Dia 
1 e 15 foram até à Biblioteca Municipal 
onde, na companhia de Fernanda Tiago, 
criaram e fizeram um registo do Santo 
Padroeiro.

Dia 5, foi “bom estar entre amigos” e 
a sede da ASCRA acolheu um espetáculo 
especial de comemoração do aniver-
sário do Alva Canto onde os utentes, 
sócios e funcionários foram o público 
privilegiado.

Para assinalar a comemoração do Dia 
da Mulher, cada utente recebeu uma flor 
de eva como presente. Também o Dia 
do Pai não passou em vão e os papás 
receberam uma caneca.

A encerrar o mês, teve lugar uma 
deslocação ao Museu Municipal onde 
os utentes recordaram a atividade agrí-
cola de cultivo da terra e tiveram ainda 
direito a uma aula sobre tratamento e 
restauro de peças antigas.7

Dia do Pai
Durante a missa dominical os meni-

nos da catequese ofereceram uma me-
dalha de S. José aos seus pais. Já os pais 
que não têm filhos na catequese foram 
contemplados à saída da missa também 
com uma medalha alusiva ao dia de S. 
José, em que se assinala o Dia do Pai.7

Assembleia Geral 
da COLSAC

A Cooperativa dos Olivicultores do 
Lagar de Santa Cruz (COLSAC) reuniu 
em Assembleia Geral no passado dia 19 
de março para apreciação e votação do 
relatório, balanço e contas relativos ao 
exercício de 2016 que, após análise e 
discussão do mesmo, foi aprovado por 
unanimidade.7

Assembleia Geral 
da ASCRA

No dia 26 de março realizou-se a 
Assembleia Geral da ASCRA – Associação 
Social, Cultural e Recreativa de Almoster 
com vista à apreciação e votação do Re-
latório e Contas do ano de 2016, bem 
como apreciação e votação do relatório 
de atividades relativo ao ano de 2017. 

Verificado o quorum, dois docu-
mentos foram colocados a discussão e 
aprovados por unanimidade, refletindo o 
bom trabalho desenvolvido pela direção 
na consolidação das contas, bem como 
na dinamização da Instituição.7

Paula Reis

A abertura de dois estradões na fre-
guesia de Almoster, um deles com 
cerca de 500 metros em Bouxi-

nhas, e um outro, de maiores dimensões 
(com uma extensão entre os 1500 e os 
2000 metros) localizado no limite entre 
o Vale da Couda e o Vale da Mata, está a 
gerar polémica entre a Junta de Freguesia 
e o geólogo João Paulo Forte, que denun-
ciou o caso às autoridades, alegando 
tratar-se de “terrorismo ambiental”.

João Paulo Forte acusa a Junta de Fre-
guesia de ter feito esta intervenção sem 
licença, mostrando-se “em choque” por 
terem sido “arrasadas azinheiras,  car-
valhos e lapiás”, “queimadas azinheiras 
e carvalhos abatidos no local” e “escon-
didas algumas das azinheiras por detrás 
dos lapiás arrancados”, como pode ler-se 
no seu blog, intitulado “Azinheiragate”.

Confrontado com as acusações, 
Paulo Reis Silva, presidente da Junta de 
Freguesia de Almoster, confirmou que a 
intervenção foi feita sem licença, atua-
ção que justificou com um lapso: “de-
pois de termos apurado que os terrenos 
não integravam a Reserva Ecológica 
Nacional (REN), deduzimos, de forma 
errada, que também não seriam da 
Rede Natura 2000”, sublinhando: “não 
fizemos as coisas de ânimo leve, vamos 
tentar corrigir o lapso e aguardar pelas 
averiguações que estão a ser feitas”.

O presidente da Junta referiu que a 
abertura dos estradões foi uma obra so-

licitada pela população: “as pessoas gos-
tam de manter os seus terrenos zelados, 
mas se não tiverem acesso acabam por 
abandoná-los, e o que acontecia é que 
estes terrenos só tinham acesso a pé”. 

Relativamente à acusação do abate 
de árvores de espécies protegidas, no-
meadamente as azinheiras, Paulo Reis 
Silva nega que tal tenha acontecido: 
“houve a preocupação de respeitar o 
traçado original e de fazer desvios rela-
tivamente ao que era realmente impor-
tante: as árvores de grandes dimensões 
e os muros. O que foi cortado foram pe-
quenos ‘carrasquitos’, que até estavam 
a estorvar outras árvores”. O presidente 
da Junta de Freguesia considerou ainda 
que esta obra veio beneficiar a popula-
ção, “que se mostrou satisfeita”.

O Jornal “O Alvaiazerense” falou com 
duas proprietárias de terrenos onde 
passam os estradões, que corroboraram 
a versão de Paulo Reis Silva: “foi um be-
nefício, agora temos melhores acessos 
aos nossos terrenos, as estradas que 
existiam eram estradas à moda antiga, 
onde só passavam carroças e burros, e 
agora já podem passar tratores maiores, 
o que facilita a limpeza das terras para 
evitar os incêndios”, acrescentando 
ainda: “ao contrário do que dizem, não 
foram abatidas azinheiras, o que corta-
ram foram apenas árvores novas, que 
não dão prejuízo a ninguém”.7

Cláudia Martins

Na freguesia de Almoster

Abertura de estradões em terrenos 
da Rede Natura 2000 gera polémica 

ANABELA
Cabeleireira

Rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (Edifício da Praça)
Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282
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Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
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Paróquia de Maçãs de D. Maria

Celebração da Festa 
do Pai Nosso

No passado dia 18 de março, as crianças do se-
gundo grupo da Catequese de Maçãs de D. Maria 
celebraram a Festa do Pai Nosso.

A cerimónia foi presidida pelo reverendo Pároco 
André Sequeira, e foi vivida com muita alegria e entu-
siasmo por parte destas crianças e ainda pelos seus 
familiares, catequistas e comunidade em geral.

Que estas crianças continuem a descobrir a mara-
vilha que é sentirem-se amadas por Deus Pai.7

O Secretariado

A
pesar da chegada do mês de março, não se pode 
deixar de fazer referência a uma atividade, ocor-
rida no final do mês anterior, que foi o Carnaval.

Os idosos da Associação Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria (ACPMDM) vivenciaram esta época de alegria e fan-
tasia com muito empenho e dedicação, demonstrados não 
só pela decoração nos dois lares da Instituição, bem como 
nos preparativos e elaboração dos disfarces de Carnaval.

Assim, como já vem sendo tradição, a Associação par-
ticipou no Desfile de Carnaval organizado pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere, fazendo-se representar pelos 
seus idosos e funcionárias (os). Este realizou-se no dia 26 
de fevereiro, onde três temas foram retratados: a ativida-
de física com um grupo de “Fitness”, a “Eutanásia… Sim 
ou não?” e os “Índios de Maçãs… com muito orgulho!”. 
Foram momentos de muita diversão que animaram o 
corso carnavalesco e a população que assistiu, culmi-
nando a tarde com um pezinho de dança no baile cheio 
de alegria e música com o Grupo Z.A. - incorporation. 

Março trouxe consigo temperaturas mais amenas o 
que possibilitou atividades ao ar livre, nomeadamente as 
caminhadas que são apreciadas pelos idosos devido ao 
contacto com o meio exterior, o exercício e bem-estar 
que proporcionam. Estas englobam não só os utentes 
mais autónomos, bem como aqueles que se encontram 
numa situação mais dependente, ou seja, os que estão 
em cadeira de rodas.

No dia 8, um grupo de idosos participou no Campeo-
nato Nacional de Boccia Sénior Individual, que se realizou 
no Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro. Um campeo-
nato onde os atletas da ACPMDM demonstraram muita 
energia e onde até alcançaram bons resultados, também 
fruto dos treinos semanais de Boccia na Instituição.

Para além das atividades na Biblioteca e no Museu 
Municipal de Alvaiázere, que continuam a ter um papel 
importante na vida dos utentes, este mês teve duas datas 
especiais: o Dia da Mulher e o Dia do Pai. Estes dias não 
passaram despercebidos e foram assinalados na Asso-
ciação com atividades e trabalhos alusivos aos temas e 
com umas lembranças que foram oferecidas aos idosos.

O início da primavera também foi um assunto que 
teve ênfase nas atividades diárias deste mês, assim como 
os preparativos para a Páscoa. Os idosos começaram a 
elaboração de elementos decorativos com a utilização de 
diversos materiais… Mas no próximo artigo serão revela-
dos mais pormenores.7

Tânia Silva

atualidade

N
o passado dia 8 de março, a 
ACREDEM – Associação Social, 
Cultural e Recreativa e Despor-

tiva de Maçãs de D. Maria, organizou 
o 11º jantar comemorativo do Dia 
Internacional da Mulher de uma 
forma simples mas esforçada, como 
é apanágio dos que dirigem os des-
tinos desta Associação.

A animação ficou a cargo do 
grupo “Z.A. – Incorporation”, que ani-
mou e colocou quase toda a plateia a 
dançar. Foi um serão animado e bem 
passado, pois as mulheres merecem.

Esta foi a forma de reconhecer a 
importância e contributo da mulher 
na sociedade, ao recordar as conquis-
tas das mulheres e a luta contra o pre-
conceito, seja racial, sexual, político, 
cultural, linguístico ou económico.

Como disse Léon Tolstoi: “A mulher 
é uma substância tal, que, por mais 
que a estudes, sempre encontrarás 
nela alguma coisa totalmente nova”.

Um agradecimento muito especial 

às colaboradoras da ACREDEM, que 
se voluntariaram logo de início para 
organizar o evento e confecionar o 
jantar, pois tudo isto foi feito fora 
do horário laboral, demonstrando a 
garra, a força e a coragem da mulher, 
graças ao seu esforço e dedicação foi 
possível organizar e servir a um tão 
elevado número de participantes, a 
todas a direção deixa o seu Bem-haja. 

A direção da Instituição deixa o 
seu agradecimento a todos os patro-
cinadores e aos homens que prepara-
ram e serviram o jantar.

É de salientar que, a cada ano 
que passa, a ACREDEM tem vindo a 
mostrar o trabalho de quantos aqui 
desenvolvem a sua atividade: diri-
gentes, colaboradores e utentes.7

Cláudia Martins

Em Maçãs de D. Maria

ACREDEM juntou 400 mulheres 
em mega jantar comemorativo

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Atividades do mês de março

ACREDEM
Festa do Dia do Pai

No passado dia 17 março realizou-se mais uma vez 
na creche da ACREDEM a Festa do Dia do Pai. Como já 
vem sendo hábito, este é um dia de muita alegria para 
as crianças que passam um dia diferente na creche, 
uma vez que é um dia partilhado com os papás. 

Neste dia, as atividades realizadas são várias, todas 
elas pensadas com o intuito de proporcionar bons 
momentos entre pais e filhos, onde reina a alegria 
contagiante das crianças.

Os pais das crianças da creche foram convidados 
a passar a tarde com os seus filhos, durante a qual 
ouviram uma história alusiva ao Dia do Pai, as crianças 
cantaram canções para os pais e, por fim, participaram 
num jogo tradicional.

No final da tarde foi tempo de recuperar energias 
com um belo lanche preparado para os papás.

Dias como este servem para estreitar as relações 
entre a creche e as famílias, o que para a creche, que se 
preocupa acima de tudo com o bem-estar das crianças, 
é fundamental. A ACREDEM deixa o seu muito obrigado 
a todos os papás, pois sem o seu contributo a festa 
não teria sido tão animada.7

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C & Sofia Alexandra Marques

Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 934 941 115
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt
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No passado dia 21 de mar-
ço, com o patrocínio do 
Município de Alvaiázere, 

os alunos da turma A do 5º ano 
plantaram carvalhos no recinto da 
escola. Entusiasmados, cavaram, 
colocaram estrume e plantaram 
árvores. O caráter simbólico desta 
experiência permanecerá nas suas 
memórias e será o mote para futu-
ras plantações.

A 22 de março comemorou-
se o Dia Mundial da Água com 
uma palestra intitulada “Gestão 
da água - recursos e gestos do 
quotidiano”, na Casa Municipal 
da Cultura, dirigida a alunos do 
5º e 6º ano, dinamizada pelo pro-
fessor Nuno Simões, presidente 
do núcleo Regional do Centro da 
Associação Portuguesa dos Re-
cursos Hídricos. Nos momentos 
de diálogo, os alunos refletiram 

sobre o consumo individual de 
água e a maneira de a poupar nas 
rotinas do dia-a-dia. O interesse 
dos alunos manifestou-se parti-
cularmente quando foi abordada 
a questão da quantidade de água 
necessária (2400 litros) para 

cultivar os alimentos, tendo sido 
dados os exemplos de alguns dos 
ingredientes incluídos num ham-
búrguer (tomate, cebola,…) com-
provando-se, assim, o valor deste 
recurso, que importa preservar.7

O prof. Henrique Lopes 

Curso de Aprendizagem 
de Cozinha/Pastelaria 
vai ter início em abril

A Escola Tecnológica e Profissional de Sicó encon-
tra-se a divulgar o novo Curso Financiado de Apren-
dizagem: Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, estando 
o seu início previsto para o mês de abril no Polo de 
Alvaiázere.

Este curso tem a duração de dois anos e tem como 
destinatários pessoas com idade entre os 15 e os 25 
anos, com o 9.º ano de escolaridade e que não tenham 
o 12.º ano de escolaridade completo. Além da atribui-
ção do 12.º ano de escolaridade, a grande mais-valia é 
a componente profissionalizante na área da Cozinha/
Pastelaria, assim como o estágio garantido que de-
correrá em alternância com as aulas durante o tempo 
de duração do curso. No que respeita aos apoios, os 
formandos têm direito a: Bolsa de Profissionalização; 
Bolsa de Material de Estudo; Subsídio de Alimentação; 
Subsídio de Transporte ou, quando aplicável, Subsídio 
de Alojamento.

Trata-se de uma excelente oportunidade de forma-
ção para os jovens da região, atendendo às boas pers-
petivas de empregabilidade na área. Chefe de Cozinha 
é, segundo o Guia do Mercado Laboral 2017, lançado 
no início de fevereiro pela consultora de recursos hu-
manos Hays, uma das profissões em alta no mercado 
de trabalho. Além disso, a ETP Sicó é uma entidade 
com provas dadas no ensino, com uma forte ligação 
às empresas, tendo nestes últimos anos apostado ver-
dadeiramente, por exemplo, na área da Restauração. 

Os interessados poderão consultar informação 
específica nos canais habituais (website e redes so-
ciais) e/ou, se preferirem, diretamente nos serviços 
de atendimento da ETP Sicó. Não deixem escapar esta 
oportunidade!7

educação

Biblioteca Municipal

Atelier de março
foi dedicado ao 
Dia do Pai

No âmbito do projeto 
Bebeteca, no passado dia 18 
de março realizou-se mais 
um atelier, subordinado à 
temática do Dia do Pai, no 
qual o formador Jorge Grá-
cio, em conjunto com as 15 
crianças e os seus familiares, 
colocaram mãos à obra para 
decorar uma moldura em 
madeira.

Seguiu-se a “Hora do 
Conto”, conduzida pela edu-
cadora Andreia Pinheiro, 
coordenadora do projeto em 
regime de voluntariado, que 
contou uma história alusiva 
ao tema em causa.

A Bebeteca é uma iniciati-
va promovida pelo Município 
de Alvaiázere, que, através 
de um conjunto de ativi-
dades lúdico-pedagógicas 
dedicadas a bebés com me-
nos de três anos, pretende 
promover a relação entre os 
mais novos e os livros.7

ETP Sicó – Polo de Alvaiázere 
Comemorou o Dia do Pi

No dia 14 de março, comemora-se, a nível mun-
dial, o dia do Pi, o número irracional mais famoso da 
Matemática. 

Este ano a sua comemoração no polo de Alvaiázere 
decorreu de forma diferente do habitual. A professora 
de Matemática, no decorrer das aulas, com os alunos 
do 1.º e do 2.º ano dos Cursos de Restaurante/Bar e 
Cozinha/Pastelaria e de Restauração - Variante Cozi-
nha/Pastelaria elaborou o material necessário para a 
realização da exposição/decoração da escola, que per-
maneceu até ao final dessa semana. Os alunos mostra-
ram-se muito entusiasmados com esta comemoração, 
pois desfrutaram de uma aula de Matemática diferente, 
tendo também a oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre a história deste número irracional que tem 
biliões de casas decimais. Com esta estratégia, toda 
a comunidade escolar fica a reconhecer a importância 
deste número na Matemática e na vida real.

Na sede, as comemorações estenderam-se até ao 
dia 20 de março, junto das turmas do 1.º ano dos 
diversos cursos, através do visionamento do vídeo te-
mático – A história do Pi, tendo como objetivo motivar 
os alunos para a importância da disciplina.7

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Comemorou Dia da Floresta e Dia da Água, 
no âmbito do programa Eco-Escolas

A aluna do 10º ano Beatriz Men-
des Domingos subscreveu a 
proposta “Rumo à eficiência” 

apresentada na Escola Básica e Se-
cundária Dr. Manuel Ribeiro Ferrei-
ra, em Alvaiázere.

A proposta tem como finalidade 
a poupança de água e a eficiência 
energética, prevendo a instalação 
de reguladores de fluxo em todas 
as torneiras da escola.

A proposta foi sujeita à votação 
no dia 24 de março. Participaram na 
votação 67% do total de alunos do 
3º ciclo e do Ensino Secundário e a 
proposta obteve 92% dos votos, pelo 
que foi aprovada.

O Orçamento Participativo das 
Escolas, criado pelo Despacho n.º 
436-A/2017, de 6 de janeiro, é um 
“processo estruturado em várias 
etapas e que garante aos alunos 
a possibilidade de participarem 
ativamente no desenvolvimento de 
um projeto que contribua para a me-

lhoria da sua escola, de acordo com 
as suas preferências, necessidades 
e vontades. O Orçamento Partici-
pativo das Escolas cria, portanto, 
um mecanismo que permite aos 
alunos envolverem-se, ativamente, 
na melhoria das vivências ou dos 
processos de aprendizagem da sua 
escola, fomentando o espírito de 
participação e de cidadania e valo-
rizando a sua opinião em decisões 
que os afetam diretamente”.

No caso da Escola Básica e Secun-
dária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, es-
tão de parabéns todos os delegados 
de turma que contribuíram para que 
o processo eleitoral decorresse com 
total normalidade. Estão também 
de parabéns os alunos do 3º ciclo e 
do Ensino Secundário que aderiram 
à votação, numa demonstração de 
elevado sentido cívico e está de pa-
rabéns a Beatriz pelo trabalho que 
desenvolveu.7

A Direção

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Orçamento Participativo 
das Escolas dá voz 
aos alunos

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 
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Marisco, Costeletas 
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sempre fresco
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N
o dia 18 de março comemorou-
se o 25º Aniversário da Associa-
ção de Apoio Social, Cultural, 

Desportiva e Recreativa de S. Pedro. 
Pelas 10h30 celebrou-se a Euca-

ristia em memória de todos os sócios 
da Associação já falecidos, pelas 
13h00 o reverendo Padre Jacinto 
Gonçalves fez uma oração junto do 
monumento em honra dos sócios 
já falecidos, que se encontra junto 
da Associação, tendo por fim sido 
colocada uma coroa de flores no 
monumento em memória de todos. 

Como a tarde já se ia alongando e 
como o dia era de festa, foram todos 
convidados a desfrutar de um almo-
ço de confraternização organizado 
e servido pelos membros que fazem 
parte desta Associação. Como a tar-

de estava a ser muito animada veio 
o grupo de concertinas de Dornes 
animar a tarde.

Pelo meio da confraternização, 
o presidente da Associação, Artur 
dos Santos Antunes, tomou da pa-

lavra agradecendo a todos os sócios 
presentes, à Camara Municipal de 
Alvaiázere e à Junta de Freguesia de 
Pussos S. Pedro pelo apoio que têm 
dado àquela Instituição.7

Rita Antunes

N
o passado dia 26 de março 
realizou-se a terceira e última 
sessão do 3º ciclo de Palestras 

de Inverno, no auditório da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria.

Nesta sessão estiveram presentes 
três ilustres investigadores que brin-
daram o público com informações 
e conhecimentos sobre o passado 
histórico e patrimonial da freguesia. 

A primeira intervenção foi de 
António Matias Coelho, que presen-
teou a plateia com uma interessante 
informação sobre “Os mortos e nós”.

De seguida, Mário Rui Rodrigues 
trouxe o tema “O Mosteiro de Grijó 
e Maçãs de D. Maria”, tendo apre-
sentado qual a ligação que ambos 
têm entre si, entre outros aspetos 
importantes.

Por último, Miguel Portela apre-
sentou a temática de “A importân-

cia das reais Ferrarias de Tomar e 
Figueiró na região de Maçãs de D. 
Maria”, realçando o contributo das 
Ferrarias no desenvolvimento da 
região na época e o estado destas 
atualmente.  

O 3º Ciclo de Palestras de Inverno 
contou com o apoio da Junta de 

Freguesia de Maçãs de D. Maria. 
Esta série de palestras teve como 
principal objetivo abordar a História 
e o Património cultural e natural dos 
concelhos do Norte do Distrito de 
Leiria, mas em especial da antiga 
Comarca das Cinco Vilas.7

Mónica Teixeira

atualidade
Em Maçãs de D. Maria

Concluído 3º Ciclo de Palestras de Inverno
Santa Casa da Misericórdia

Comemoração do Dia da 
Mulher e do Dia do Pai

No passado dia 8 de março, algumas utentes da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere (SCMA), 
acompanhadas por colaboradoras, comemoraram o 
Dia Internacional da Mulher com um animado almoço 
em Pombal. Este dia especial, dedicado às mulheres 
determinadas e lutadoras que todas elas foram e conti-
nuam a ser, terminou numa agradável tarde de passeio 
e de convívio pela cidade. 

Depois do Dia da Mulher, coube a vez de assinalar 
também o Dia de São José. Acompanhados por cola-
boradores da SCMA, os utentes foram comemorar o 
seu dia com um passeio a Pombal. 

O almoço, muito animado, prolongou-se pela tarde 
na alegria da partilha de experiências e recordações.7

 

Atelier de Expressão Plástica
A última quarta-feira do mês é sinónimo de serão 

especial com o atelier de Expressão Plástica, orientado 
pelo formador Jorge Grácio. Acompanhado por alguns 
colaboradores voluntários, a noite foi dedicada à rea-
lização de uma tela para a decoração da sala de estar. 
Os utentes passaram um serão divertido e diferente, 
em que ficaram bem visíveis os seus saberes e a sua 
criatividade. 

Em noites assim, não há frio, nem sono, nem ma-
leitas que resistam. Tudo se transforma em sorrisos!

A SCMA agradece ao formador Jorge Grácio e a to-
dos os voluntários que se disponibilizam a estar com 
os utentes, mostrando, como disse Laura Boff, que 
“ser voluntário é constituir uma família em que não 
existem laços de sangue, mas sim de solidariedade”.7

E
ste ano a Associação de Apoio 
Social, Cultural, Desportivo e 
Recreativo de Maçãs de Caminho 

correspondeu ao convite da Câmara 
Municipal de Alvaiázere para partici-
par no desfile de carnaval, apresen-
tando um carro alegórico que satiri-
zou a decisão de Donald Trump de 
aumentar as taxas de importação de 
produtos mexicanos para construir 
muro na fronteira sul dos Estados 
Unidos entre os dois países. 

Um carro típico do entrudo tra-
dicional, onde os diversos foliões 
que o acompanhavam criaram uma 
divertida animação carnavalesca, não 
faltando o casal Donald Trump e a 
sua escolta. Além da sátira interna-
cional também não faltou a nacional, 

envolvendo o presidente Marcelo Re-
belo de Sousa e a busca da 1ª Dama.

  De realçar a adesão e envolvi-
mento de sócios e elementos dos 
órgãos sociais que colaboraram 

com empenho possibilitando a As-
sociação estar representada neste 
evento concelhio, com alegria e folia 
carnavalesca.7

Teodora Cardo

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

A Associação de Maçãs de Caminho, levará a efeito 
no próximo dia 23 de abril pelas 13h00, na sua sede, 
o seu Almoço/Convívio de Páscoa, convidando todos 
os sócios e amigos a participarem no mesmo.

Contactos para marcações até ao dia 18 de abril:   
 Teodora Cardo – 236 655 191 / 914 054 527; 

Fernando Santos – 917 512 387; 
Elisabete Reis – 919 407 650;
Márcio Lopes -  913 987 926;
Fernando Rodrigues – 914 070 155;
Na sede aos domingos.

Sócios – 5 Amêndoas (Com quotas em dia)
Não sócios – 10 Amêndoas 
Não sócios maiores de 65 anos – 5 Amêndoas
Grátis para sócios maiores de 65 anos 
(com quotas em dia) e Crianças até aos 10 anos.

Animação: Grupo de Fados de Coimbra
A Direção

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

Almoço de Páscoa

Associação de S. Pedro

Celebrou 25º aniversário com um almoço 
de confraternização

Associação de Maçãs de Caminho

Participou no Desfile de Carnaval
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Santarém a Golegã (32km): Quanto 
mais o peregrino se afasta de Lis-
boa, mais agreste fica o Caminho. 

Porém, neste longo mas bonito trecho, 
o Caminho carece de flechas, o pere-
grino deverá ter muita atenção e deve 
informar-se cuidadosamente sobre o 
caminho que seguir. 

Depois da bela descida de Santarém, 
as flechas levam o caminhante a vinhe-
dos, e há que ter muito cuidado para 
não se perder. Depois de passar por 
Vale de Figueira, onde há pelo menos 
um bar, o viajante volta a atravessar 
longos campos de cultivo, e novamente 
as flechas são precárias. Depois, che-
ga-se a Pombalinho, aldeia que não se 

chega a cruzar, e tornando à direita, 
caminha-se em direcção a Azinhaga, 
cidade natal de José Saramago. Em 
seguida, longos e monótonos 10km 
sob estrada até Golegã. A cidade é 
agradável, autodenominada capital do 
cavalo, com uma antiga e bonita igreja. 
Há bares, restaurantes e mercados. Os 
Bombeiros fazem acolhida, e ao lado, 
no parque de campismo, também há 
alojamento.

 Golegã a Tomar (30km): Depois de 
Golegã o peregrino passa pela Quinta 
da Cardiga, antiga possessão templária, 
junto a uma ponte medieval. A seguir, 
passa por Vila Nova da Barquinha, cujos 
Bombeiros fazem acolhida. Depois de 
Atalaia, o caminho entra num bosque 
de eucaliptos. Aqui deve-se tomar cui-
dado, pois além das setas estarem mal 
colocadas nas cascas das árvores, há 
extracção de madeira na área. Muito 
cuidado depois de atravessar o viaduto 
sobre a autovia, pois o caminho segue 
forte à direita, numa subida, em direc-
ção a Grou. Caso o peregrino passe a 
saída, acabará na rodovia, que também 
o levará a Tomar, reencontrando o 
caminho em Asseiceira. Uma vez aqui, 
são 11km de estrada até à monumental 
Tomar, que exige um bom tempo do 
peregrino para visitar seu enorme e 
bem conservado castelo templário. Em 
tomar o peregrino poderá encontrar 
acolhida nos Bombeiros ou no Hostel 
2300thomar.7

TRUMPALHADA, 
MAS AGORA DA HOLANDA

E
stava eu à espera do elevador para 
subir ao 3.º esquerdo que em Coim-
bra me vai tendo em partilha com An-

sião quando ouvi duas das minhas quatro 
mulheres – a Tinita, a Rosinha, a Tisi e a 
Fabi – a atirarem-me, em salpico do meu 
jeito, a sua indignação contra um tal Di-
jsselbloem da Holanda, a quem puseram 

abusivamente a alcunha de “presidente 
do eurogrupo” da União Europeia, agora 
a fazer-se tão baixo e pequenino contra 
os sete países do sul da União Europeia 
(França, Grécia, Chipre, Malta, Itália, Espa-
nha e Portugal) a soltar-se em diarreia de 
palavras que cheiraram mal dentro e fora 
da Comunidade.

As palavras das duas senhoras nem 
pareciam de gente bem falante, mas eu 
as percebi muito bem, que elas eram 
mesmo palavras apropriadas como manda 
a gramática portuguesa. Estupefato, mas 
a gostar do que ouvia, fiz-me desenten-
dido e perguntei à que foi professora de 
Português se não estaria a sair fora de si. 
Disse-me que não, que tinha percorrido o 
dicionário de A a Z e não encontrara ou-
tras palavras apropriadas para protestar 
contra os cheiros podres do tulipeiro em 
missão de burro mal aparelhado.

Tranquilizem-se os apreciadores dos 
meus salpicos, (Se é que os tenho!), que 
não irei repetir aqui os “mimos” saídos 
da minha imaginação, que nem os meus 
ouvidos ouviram, pois as palavras apro-
priadas à circunstância são todas do meu 
léxico, ainda mais “direto” que o “estilo 
direto” do holandês que não gosta de 
“mulheres” nem de “copos”.

A digerir esta trumpalhada a poucos 
dias depois do “Dia Mundial da Mulher”, 
parece-me que a luta das mulheres pela 
igualdade de direitos ainda continua 
comprometida, e penso que sei porquê. 
É que muitas mulheres, sendo ofendidas 
nos seus direitos e na sua dignidade, se 
esquecem facilmente das ofensas sofridas 
e, quando por exemplo são chamadas 
a votar democraticamente, lá vai o voto 
para o ofensor cândidato a qualquer coi-
sa. Para mim, não foi só com os votos dos 
homens americanos que Trump foi eleito!

Entre Trump e Dijsselbloem, há ape-
nas uma pequena diferença; Trump não 
gosta de mulheres, mas não por razões 
de dinheiro; o dos Países Baixos não 

gosta de mulheres nem de copos e, para 
cúmulo, foi ele que se antecipou a falar 
em dinheiro. Coitadinho de quem diz es-
tas “barbaridades”! E nem desculpa pede! 

Gostei do nosso primeiro-ministro An-
tónio Costa, de imediato a zurzir no atre-
vido de alto a baixo, a mim me parecendo 
outro Cristo a dar de olhos fechados nos 
“vendilhões do templo”. Vibrei e aplaudi 
o tom firme das palavras ditas sem pa-
pas na língua, como sempre deverá ser 
quando descarada e injustamente nos 
ofendem. Cantou-lhe das boas e, e eu só 
desejo que não fique tudo em… «parole, 
parole, parole»! Para o primeiro-ministro, 
as declarações do dirigente holandês – 
que disse que os países do sul não podem 
“gastar o dinheiro todo em álcool e em 

mulheres” – são “sexistas, xenófobas e 
racistas” e vão contra os valores de uni-
dade na Europa. “O senhor ofendeu-nos. 
A Europa não se faz com Dijsselbloem. 
(...) O senhor Dijsselbloem deve desa-
parecer”. 

Gostei de ver também que, ao menos 
desta vez, todas as nossas “forças vivas” 
se sentiram ofendidas, se indignaram e 
pediram o desaparecimento do descara-
do presidente.

Quem se não sente, não é filho de 
boa gente!7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

atualidade

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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

CLDS 3G
Organizou formação 
sobre Produtos 
Tradicionais

O CLDS 3G, da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, realizou entre 
os dias 6 de fevereiro e 3 de março a 
formação “Empreendedorismo Produ-
tos Tradicionais”, destinada a produ-
tores e potenciais empreendedores.

A formação teve uma duração to-
tal de 27 horas, na qual se procurou 
desenvolver a adoção de uma postura 
mais inovadora e empreendedora, 
centrada na riqueza da tradição local, 
ao serviço do comércio e da dinami-
zação turística, com a abordagem 
de alguns pontos-chave que serão 
aplicáveis na prática e potenciadores 
dos negócios tradicionais.

No final, foram apresentados 
diversos projetos, de acordo com a 
criação de um produto, explorando 
a comunicação para a venda do mes-
mo ou de um já existente, enquanto 
produto tradicional e de valor acres-
centado para a comunidade.7

Workshop “Licores 
e Compotas” 

Nos dias 7 e 14 de março o CLDS 
3G organizou um Workshop de Pro-
dutos Endógenos “Licores e Compo-
tas”, num total de oito horas, no qual 
participaram 18 pessoas.

A primeira sessão foi dedicada à 
abordagem das matérias-primas dos 
licores e compotas, preparação da 
colheita dos frutos, técnicas de pre-
paração de compotas, conservação/
armazenamento e por fim da higiene 
e segurança das instalações, equipa-
mentos, ferramentas e superfícies de 
trabalho. 

A segunda sessão foi de âmbito 
prático, dedicada à confeção de com-
potas e explicação da etapa final da 
confeção de licores.

O CLDS 3G, no âmbito do eixo 1 
de intervenção vai promover outros 
workshops de produtos endógenos, 
dinamizados pela Sicó Formação.

O próximo Workshop de Produtos 
Endógenos, subordinado à temática 
do Artesanato decorrerá nos dias 
9 e 16 de Maio, pelas 19h00, nas 
instalações da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, sendo a sua 
frequência gratuita mas de inscrição 
obrigatória.7
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E
m resposta ao convite endereçado 
pela Federação Portuguesa das Con-
frarias Gastronómicas, a Confraria 

do Chícharo esteve representada no 
lançamento da nova frota da Transpor-
tadora Aérea Portuguesa (TAP), que teve 
lugar no dia 14 de março, no Aeroporto 
de Lisboa.

Nesta cerimónia, em que se assina-
laram os 72 anos da companhia aérea, 
20 aeronaves da frota foram batizadas 
com os nomes e iconografia dos distritos 
e regiões autónomas de Portugal. Este 

novo programa, intitulado “De braços 
abertos”, pretende que cada um dos 

aviões se constitua como uma experiên-
cia de Portugal, prestando assim uma 
homenagem ao nosso país, através da 
colocação de produtos provenientes de 
todas as regiões.

Reforçando esta ideia, para além da 
Confraria do Chícharo estiveram também 
presentes outras Confrarias, nomeada-
mente a do Cabrito Estonado de Oleiros, 
da Lampreia de Penacova e do Bacalhau 
de Ílhavo, entre outras, numa festa que 
foi animada por um grupo de Cante 
Alentejano.7

R
ealizou-se no dia 15 de março, 
no Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, uma ação de formação 

intitulada “A literacia estatística ao servi-
ço da Cidadania/Portal do INE e Projeto 
ALEA – uma primeira abordagem”, numa 
iniciativa da Biblioteca Escolar, dirigida 
a professores do Ensino Básico e Se-
cundário. Esta formação foi promovida 
pelo Instituto Nacional de Estatística em 
articulação com a Rede de Bibliotecas 
Escolares e teve como principal objetivo 
dar a conhecer a estrutura e as principais 
funcionalidades do Portal do INE e do site 
do Projeto ALEA.

Ao longo da sessão orientada pelo 
técnico superior Dr. Francisco Correia, os 
presentes puderam aceder a indicadores 
estatísticos, importar quadros e gráficos, 
consultar e importar publicações e consul-
tar o sistema de Meta-informação do Por-
tal, ficando sensibilizados para os dados 
e as informações existentes e o modo de 
acesso mais rápido e eficaz. 

Foi também apresentado o Projeto 
ALEA (Ação Local Estatística Aplicada) 
que, constituído no âmbito da sociedade 
de informação, da informação estatísti-
ca, da formação para a cidadania e da 
literacia estatística, pretende contribuir, 

através de atividades lúdicas, desafios 
ou informações diversas tratadas estatis-
ticamente, para a elaboração e disponibi-
lização de recursos destinados a apoiar o 
ensino e a aprendizagem estatística tendo 
como principal suporte um sítio na web. 

Para concluir, deve acrescentar-se que 
a nível curricular, sempre que adequado, 
é de todo interesse a utilização do Portal 
do Instituto Nacional de Estatística uma 
vez que produz e divulga de forma eficaz, 
eficiente e isenta, informação estatística 
oficial de qualidade e de relevo para toda 
a sociedade.7

A equipa da Biblioteca Escolar

D
a autoria do colecionador Élio 
Marques, foi inaugurada no dia 
5 de março no Museu Municipal 

de Alvaiázere a exposição intitulada 
“Autores do Norte do Distrito de Leiria”, 
que reúne centenas de livros, com datas 
compreendidas entre 1497 e 2016, de 
autores naturais, residentes ou com raí-
zes nos concelhos de Alvaiázere, Ansião, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos 
e Pedrogão Grande. 

Concretamente no que respeita a 
Alvaiázere, é possível observar algumas 
obras do realizador Fernando Lopes, na-
tural do Concelho.

Nesta inauguração estiveram presen-
tes dezenas de pessoas, entre as quais 
a vice-presidente da Câmara Municipal e 

vereadora do pelouro da Cultura, Sílvia 
Lopes, visitantes, colecionadores e auto-
res que, após a visita à exposição e um 
porto de honra, tiveram a oportunidade 
de partilhar ideias e opiniões.

Patente ao público até ao dia 31 de 
maio, com esta exposição o Museu Mu-
nicipal pretende contribuir para a divul-
gação do trabalho literário dos autores 
da região.7

atualidade
Museu Municipal
Promoveu atelier
de Educação 
Patrimonial 
sobre o Neolítico

“Histórias e a sua Importância” foi o 
nome do atelier de Educação Patrimonial 
sobre o Neolítico que os Serviços Educa-
tivos do Museu Municipal de Alvaiázere 
dinamizaram no mês de março, destina-
do aos alunos do Ensino Pré-Escolar do 
Agrupamento de Escolas.

Nesta sessão, recorrendo ao uso do 
barro, foi explicado aos mais pequenos 
quais as técnicas utilizadas pelos ante-
passados na execução dos utensílios 
domésticos e também de que forma 
eram moídos os cereais, como é que 
eles viviam, entre outras curiosidades. 

Fazendo uma analogia com os dias 
de hoje, foram mostrados alimentos nos 
quais o milho está presente, mesmo que 
de forma mais oculta, como por exem-
plo nos cereais, no pão e nas pipocas, 
que as crianças tiveram oportunidade de 
fazer e saborear.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Inauguração da exposição “Autores 
do Norte do Distrito de Leiria”

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 HÚRLIMANNSERVIÇOS 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.

Biblioteca Escolar

Instituto Nacional de Estatística realizou 
formação para professores

Biblioteca Escolar
Palestra “Radiação, 
ambiente e vida”

No dia 7 de março, pelas 14h30, 
realizou-se na Biblioteca da Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira uma palestra 
proferida pela Professora Dr.ª Lucília 
Brito, docente e investigadora do De-
partamento de Física da Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Universidade 
de Coimbra, intitulada “Radiação, am-
biente e vida”, dirigida aos alunos do 9º 
ano, em articulação com a disciplina de 
Ciências Físico-Químicas.

Com grande simpatia e entusiasmo 
pelo tema, a professora convidada captou 
a atenção dos jovens presentes durante 
toda a sessão ao explicar alguns concei-
tos teóricos mas com exemplos práticos, 
que o homem está a ser permanentemen-
te afetado por radiações de fundo natural 
devidas aos elementos radioativos exis-
tentes na natureza e que estas podem 
e devem ser utilizadas em aplicações 
benéficas. Referiu ainda que no que diz 
respeito à energia nuclear, esta deve ser 
bem usada, para fins pacíficos, com res-
ponsabilidade e competência.

Os alunos presentes mostraram-se 
interessados e participativos mostrando 
que a articulação entre os conteúdos 
lecionados na sala de aula e a realização 
da palestra foi muito oportuna e de 
grande utilidade.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Confraria do Chícharo

Marcou presença nos 72 anos da TAP
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U
m aniversário solidário. Foi 
desta forma que a Alva Canto – 
Associação de Cultura celebrou 
as suas 21 primaveras, levando 

música coral a quem, nem sempre, tem 
a oportunidade de assistir às atuações 
do seu grupo coral.

No dia 5 de março, a Alva Canto 
promoveu uma atuação na Associação 
Social, Cultural e Recreativa e Almoster 
(ASCRA), perante uma plateia composta 
por utentes, familiares e dirigentes da-
quela Instituição de referência na área 
social do concelho de Alvaiázere, tendo 

também marcado presença a presiden-
te da Câmara Municipal, Célia Marques.

No final, a ASCRA ofereceu um 
lanche de confraternização a todos os 
presentes, que culminou com o cantar 
dos parabéns à Alva Canto – Associação 
de Cultura e o tradicional apagar das 
velas do bolo.

A Alva Canto – Associação de Cultu-
ra agradece a hospitalidade com que a 
ASCRA acolheu a iniciativa, bem como 
a todas as pessoas e Instituições que 
têm contribuído para a história desta 
associação cultural.7

D
ecorreu na Casa Municipal da Cultura de 
Alvaiázere, no dia 25 de março, a apresen-
tação pública do livro “Guia das Plantas Le-
nhosas e Sublenhosas espontâneas no Sítio 

Sicó-Alvaiázere da Rede Natura 2000”, publicado pela 
Al-Baiäz - Associação de Defesa do Património, da 
autoria de Mário Lousã e Sílvia Ribeiro.

Nesta cerimónia de apresentação estiveram pre-
sentes, para além dos autores, Maria Adelaide Furta-
do, presidente da Al-Baiäz, Célia Marques, presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, Élio Marques, 
antigo presidente da Al-Baiäz, entidades oficiais, 
associados e amigos da Associação.

Maria Adelaide Furtado começou por fazer uma 
breve apresentação dos autores: Mário Lousã é Pro-
fessor Catedrático jubilado do Instituto Superior de 
Agronomia da Universidade de Lisboa, com um vasto 
trabalho de docência universitária e investigação cien-
tífica, designadamente no Instituto de Investigação 
Agronómica de Moçambique, sendo também o autor 
do Guia Orquídeas Sítio Sicó – Alvaiázere, publicado 
em 2006 pela Al-Baiäz. Sílvia Ribeiro, coautora do 
livro, é investigadora doutorada em Biologia pelo Ins-

tituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa 
e pelo Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrânicas (ICAAM) da Universidade de Évora.

Célia Marques felicitou a Al-Baiäz pelo trabalho 
que tem feito em prol do reconhecimento do patrimó-
nio material e imaterial e da identificação daquilo que 
distingue Alvaiázere enquanto território, salientando 
a importância de “saber reconhecer aquilo que Alvaiá-
zere tem de bom”.

Élio Marques fez uma apresentação do autor 

Mário Lousã, com quem, durante dez anos, fez 
vários passeios pedestres de investigação e estudo 
do património, numa altura em que, como o próprio 
referiu, “não havia qualquer tipo de ajudas e que as 
autarquias nem sequer apostavam nesta área”.

Mário Lousã referiu que o Sítio Sicó-Alvaiázere 
“é dos menos conhecidos da Rede Natura 2000 e, 
por isso mesmo, dos mais bem conservados”, acres-
centando que este guia pretende “preencher uma 
lacuna informativa do coberto lenhoso do Centro de 
Portugal”.

Responsável pela revisão científica do livro, Sílvia 
Ribeiro explicou a importância comunitária do Sítio 
Sicó-Alvaiázere, que se carateriza por dois aspetos 
únicos: a maior mancha de carvalho cerquinho do 
país e um azinhal sobre calcários.

A apresentação desta obra coincidiu com a data 
em que a Al-Baiäz - Associação de Defesa do Patrimó-
nio celebrou 20 anos de existência, sendo mais um 
dos muitos contributos que a mesma tem dado na 
sinalização e valorização do património natural e 
cultural Alvaiazerense.7

Cláudia Martins

Alva Canto – Associação de Cultura

Celebrou 21º aniversário de forma solidária

Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património

Lançamento de livro sobre o Património Natural
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Casa do Concelho de Alvaiázere

Organizou almoço solidário 
para os Bombeiros Voluntários

D
e modo a retomar uma tradi-
ção que se foi perdendo nos 
últimos anos, uma delegação 
dos Bombeiros Voluntários de 

Alvaiázere deslocou-se à sede da Casa 
do Concelho de Alvaiázere (C.C.A) em 
Lisboa, no passado dia 18 de março, a 
convite da sua presidente, Sandra Nu-
nes, para um almoço de convívio com 
Alvaiazerenses que residem na capital, 
servindo o mesmo para o lançamento 
oficial do cortejo de oferendas dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
que se realiza dia 28 de maio.

Foi um animado convívio onde os 
presentes não deixaram de matar sau-
dades de Alvaiázere e onde se apurou 
uma quantia considerável de ofertas 
para os Bombeiros, que aproveitaram 
a ocasião para divulgar a todos os pre-
sentes que foram contemplados com 
financiamentos comunitários para exe-
cutar obras de remodelação e amplia-
ção do atual Quartel, bem como para a 

aquisição de uma viatura de combate a 
incêndios florestais, candidaturas estas 
que irão absorver na sua totalidade o 
resultado do cortejo de oferendas.

No discurso das direções foi unâ-
nime a opinião que este almoço deve 
começar a ser uma tradição anual e 
além dos habituais agradecimentos 
foi entregue à direção da C.C.A um 
cartaz alusivo do cortejo, que irá ser 
distribuído brevemente pelo concelho 
de Alvaiázere.7

Bruno Gomes

Caro Alvaiazerense:

Caso seja sua intenção contribuir para o Cortejo de Oferendas dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere poderá efetuar o seu donativo através das contas:

Banco BIC: PT50 0079 0000 03635282 101 85
CGD: PT50 0035 0078 00018408 730 07
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A 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere (AHBVA) come-
morou o seu 77º aniversário 

no passado dia 12 de março, numa 
cerimónia cujos pontos altos foram as 
condecorações dos bombeiros, o anún-
cio da concessão de benefícios fiscais 
pela Câmara Municipal e a bênção de 
duas novas viaturas, uma de transporte 
de doentes e um reboque de apoio às 
operações.

Após a eucaristia em homenagem 
aos bombeiros e dirigentes já falecidos, 
celebrada pelo Padre Celestino Ferreira 
Brás, seguiu-se a romagem ao cemitério 
e o desfile apeado até ao Quartel, onde 
foi feita a receção às entidades.

Na sessão solene, o presidente 
da assembleia-geral da AHBVA, João 
Paulo Guerreiro, deixou um apelo às 
Instituições do Concelho para ajudar 
a Associação, que, nas suas palavras, 
“está a atravessar uma fase difícil em 
termos financeiros, apesar de a direção 
e o comando estarem a fazer um esfor-
ço para levar esta casa para a frente, 
qualquer ajuda é bem-vinda”.

O Comandante Mário Bruno Gomes 
procedeu à condecoração dos bombei-
ros com as medalhas de assiduidade 
e dedicação pelos 5, 10, 15 e 20 anos 
de serviço e de quatro bombeiros com 
a passagem ao quadro de honra. O Co-
mandante deixou o seu agradecimento 
ao Município de Alvaiázere, na pessoa 
da sua presidente, Célia Marques, pela 
resposta positiva aos pedidos que têm 
sido feitos, ao coordenador do Centro 
de Saúde, Bernardino Silva, pela cedên-
cia de equipamentos de aquecimento 
que permitiram melhorar as condições 
das instalações, às famílias dos bom-
beiros, pelo apoio, e, por fim, ao seu 
segundo comandante e adjunto “pela 
firmeza nas decisões tomadas, que 
nem sempre são fáceis”. Por fim, Mário 
Bruno Gomes dirigiu uma mensagem 
de força aos seus homens: “vocês ser-
vem o lema vida por vida, são vocês 

que guardam o brilho e a honra de 
Alvaiázere”.

Joaquim Simões, vice-presidente da 
AHBVA, começou por afirmar que o ano 
de 2016 foi um ano difícil para os Bom-
beiros e que, apesar das melhorias no 
socorro, um dos aspetos que a direção 
pretende melhorar é a redução dos pra-
zos de pagamento aos fornecedores. 
O vice-presidente da AHBVA acredita 
que 2017 será “um marco de viragem, 
por três fatores decisivos: as duas 
candidaturas submetidas ao POSEUR - 
Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos (no 
âmbito do Programa Portugal 2020), a 
realização do Cortejo de Oferendas, no 
dia 28 de maio e, por fim, as eleições 
para os corpos ativos”.

Uma das candidaturas apresenta-
das destina-se à execução de obras de 
requalificação do Quartel, um inves-
timento de 600.000 euros que prevê 
a melhoria das condições de higiene, 
descanso e lazer dos bombeiros, 
acessos para pessoas com mobilidade 

condicionada, construção de novas 
garagens e de um parque de viaturas; 
a outra candidatura é para a aquisição 
de uma viatura de combate a incêndios, 
no valor de 170.000 euros.

O Comandante Adelino Lourenço 
Gomes, vice-presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, desejou boa-
sorte à corporação dos BVA para a 
época dos incêndios florestais, “muitas 
vezes em zonas de serra e com acessos 
difíceis e tendo ainda de gerir e en-
frentar a escassez de meios humanos”, 
acrescentando que a palavra de ordem 
deve ser sempre a segurança: “somos 
heróis mas há limites, não arrisquem a 
vossa vida, pensem também nas vossas 
famílias, que sofrem em casa enquanto 
vocês vão para o terreno”.

O Comandante Sérgio Gomes, do 
Comando Distrital de Operações de 
Socorro, abordou a situação da escola 
de estagiários, que está pendente por 
falta de formadores, frisando que o 
Comando tudo está a fazer para solu-
cionar esta questão.

“Todas as Instituições são forças vi-
vas e mobilizadoras da população, mas 
nenhuma outra se presta à missão que 
os BVA prestam, que atuam nas nossas 
fragilidades, sacrificam-se para nos aju-
dar, pondo em risco a sua própria vida”, 
afirmou Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere. Por 
esse motivo, acrescentou a autarca, o 
Município tem vindo a apoiar os BVA 
para que tenham melhores condições, 
e desde 2013 já disponibilizou meios 
operacionais, de comunicação, equipa-
mentos de proteção individual, viaturas 
e seguros, num valor total de 340.000 
euros. 

Nesta cerimónia, Célia Marques 
anunciou publicamente um conjunto 
de medidas que o executivo vai con-
ceder aos bombeiros da corporação, 
nomeadamente: apoio judicial para 
encaminhamento jurídico em processos 
motivados pelo exercício de funções de 
bombeiro, refeições escolares gratuitas 
e isenção de pagamento para participa-
ção nos programas ocupacionais mu-
nicipais a todos os Infantes e Cadetes, 
isenção de taxas inerentes à utilização 
de equipamentos municipais, como as 
piscinas ou o Pavilhão Municipal e re-
dução das tarifas fixas dos serviços de 
abastecimento de água, de saneamento 
e de recolha de lixo. Segundo Célia 
Marques, estas medidas visam “premiar 
diretamente o esforço e dedicação dos 
Bombeiros a toda a população”. Estes 
benefícios vão assim acrescer a outros 
já em vigor desde julho de 2016, que 
garantem a isenção de taxas urbanís-
ticas aos membros do corpo ativo dos 
BVA em pedidos referentes a obras e 
trabalhos destinados à construção, re-
construção, alteração ou ampliação de 
habitação própria e permanente.

No final da sessão solene, o Padre 
Celestino Ferreira Brás procedeu à bên-
ção de duas novas viaturas: uma Ambu-
lância de Transporte de Doentes (ABTD) 
e um reboque de apoio às operações.7

Cláudia Martins

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

77º aniversário marcado pelas passagens ao quadro 
de honra e bênção de duas novas viaturas 

destaque

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa
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F
oi na cerimónia do Dia do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, no dia 27 de janeiro, que Diogo José 
Gameiro Carvalho foi distinguido pelo seu mérito 
académico, tendo recebido o diploma de melhor 

aluno a concluir o Ensino Secundário no ano letivo 2015-
2016, com a média de 18,78 valores.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, o jovem, 
que atualmente frequenta o curso de Engenharia Física 
Tecnológica no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, 
começou por confessar que quando era criança dizia 
que queria ser médico: “como a minha mãe trabalhava 
na fisioterapia do Hospital de Santa Cecília, acabava por 
lá passar muito tempo, o que, inconscientemente, e por 
influência dela e de alguns utentes, me levava a respon-
der a quem perguntava que quando crescesse iria ser 
médico”. No entanto, não sendo verdadeiramente uma 
ambição sua, ao longo dos anos foi perdendo essa ideia. 
Ao longo do seu percurso escolar e académico, Diogo 
Carvalho sempre obteve bons resultados escolares. 
Quando questionado sobre a fórmula deste sucesso, 
esclarece que, no seu caso, foram o gosto e o prazer 
pelo conhecimento que o motivaram “ao esforço, ao 
trabalho e a sentir necessidade de superar os desafios 
que a aprendizagem propõe”. 

O jovem sublinhou a importância de conjugar o tem-
po de estudo com o tempo de lazer: “não é saudável que 
se passe o tempo todo a estudar. Não temos unicamente 
necessidades básicas biológicas, as componentes social 
e recreativa devem também fazer parte do dia-a-dia 
de qualquer estudante. Desde que o tempo seja bem 

organizado temos tempo para tudo”, acrescentando 
que o descanso e o lazer são tanto melhores se forem 

aproveitados para fazer atividades enriquecedoras e 
estimulantes de outras capacidades. Talvez por isso o 
facto de tocar na Banda Filarmónica de Alvaiázere desde 
os nove anos, com ensaios semanais, nunca tenha sido, 
como o próprio afirmou, “razão de descuido académico, 
pelo contrário, a música ajudou-me bastante a exercitar 
o raciocínio lógico”.

Apesar de gostar na generalidade de todas as dis-
ciplinas, foram as ciências que sempre o motivaram 
mais, o que, na hora de escolher o curso a frequentar, 
criou alguma indecisão, como o próprio referiu: “quan-
do cheguei ao final do 12º ano ainda não sabia o que 
queria estudar. À exceção de filosofia, psicologia e 
português, tudo o resto seria, para mim, uma possibili-
dade. Considerei medicina, física, matemática e diversas 
engenharias”. O jovem acabou por ingressar no curso de 
Engenharia Física Tecnológica, motivado pelo facto de “o 
plano de estudos do curso, que sendo bastante ligado à 
física teórica, ter também componentes de engenharia 
que conferem conhecimentos com uma vasta gama de 
aplicações”. 

Quanto aos objetivos futuros, Diogo Carvalho afir-
mou que ainda é prematuro traçar um plano, porque 
ainda não teve o contacto necessário com as áreas da 
Física e Engenharia. No entanto, concluiu: “espero que 
durante estes cinco anos consiga aprender o que me 
é proposto, e ainda mais, com o principal objetivo de 
contribuir, com o meu trabalho e dedicação, para o de-
senvolvimento da ciência e da engenharia”.7

Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Diogo Carvalho foi o melhor aluno do Concelho 
no ano letivo 2015-2016

mérito
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N
o passado dia 8 de março, a Câma-
ra Municipal de Alvaiázere aprovou 
por maioria, com um voto contra 

do vereador Nelson Paulino, do CDS/PP 
e uma abstenção da vereadora Teodora 
Cardo, do PS, um conjunto de medidas 
de estímulo à economia.

Estas medidas integram o “Regula-
mento do Ecossistema Empresarial e Em-
preendedor de Alvaiázere – Alvaiázere + ”, 
documento do qual constam as regras de 
acesso e de funcionamento da incubadora 
de negócios e também os tipos de apoio 
que o Município vai conceder ao inves-
timento empresarial, nomeadamente no 
que diz respeito à alienação de lotes para 
instalação de empresas e ao incentivo ao 
empreendedorismo nas camadas mais 
jovens e à criação de postos de trabalho. 
Neste sentido, está prevista a atribuição 
de um subsídio municipal às empresas 
que criem novos postos de trabalho.

Este regulamento privilegia a redução 
e isenção de taxas e licenças munici-
pais, relacionadas com a edificação e 

urbanização, publicidade ou ocupação 
de via pública, o que, segundo o co-
municado do Município, “poderá levar 
a poupanças de milhares de euros para 
as empresas que tenham atividade no 
Concelho”, acrescentando ainda, a título 
de exemplo, que com estes apoios 
“uma indústria que se queira instalar 
em Alvaiázere pode deixar de pagar as 
taxas relativas à construção dos edifícios 
necessários à sua operação ou um café 
ficará isento de taxas inerentes a uma 

esplanada ou de publicidade relativa ao 
seu estabelecimento”. 

Inserido na prioridade de ação política 
do executivo municipal, com vista à dinami-
zação da economia local, este regulamento 
vai agora ser submetido a um período de 
discussão pública de 30 dias úteis, dando 
a todos os alvaiazerenses a oportunidade 
de contribuir com as suas propostas e su-
gestões para melhorar o que é considerado 
um “instrumento estratégico para o desen-
volvimento do Concelho”.7

Câmara Municipal de Alvaiázere

Aprovou regulamento de apoio a 
empresas e ao empreendedorismo

atualidade

Município de Alvaiázere

Participou na Bolsa de Turismo de Lisboa

Município de Alvaiázere
Juntou-se à 
iniciativa “Hora 
do Planeta 2017”

Como tem vindo a ser hábito nos 
últimos anos, o Município de Alvaiázere 
associou-se à iniciativa “Hora do Planeta 
2017”, promovida pelo WWF (World Wide 
Fund for Nature), que este ano registou 
uma participação recorde de 140 Muni-
cípios portugueses (de um total de 308).

Desta forma, no dia 25 de março, no 
período compreendido entre as 20h30 e 
as 21h30, foram desligadas as luzes dos 
Paços do Concelho, do Museu Municipal e 
do Jardim da Vila, demonstrando assim o 
compromisso do Município com a defesa do 
planeta e com a divulgação desta iniciativa.

A “Hora do Planeta” é uma iniciativa de 
cariz simbólico, que tem como objetivo 
alertar e responsabilizar as pessoas para 
a luta contra as alterações climáticas e em 
prol de um ambiente sustentável.7

O 
Programa Centro 2020 aprovou até 
ao momento 115 projetos de rege-
neração urbana, o que representa 

um investimento público municipal de 60 
milhões de euros, com um apoio de fundos 
europeus de cerca de 46 milhões de euros.

No âmbito desta política, nove Muni-
cípios do Distrito de Leiria, entre eles o 
Município de Alvaiázere, já têm direito 
ao chamado acelerador de investimento, 
uma medida que prevê o reforço do apoio 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) global comprometido pe-
los Programas Operacionais Regionais no 
âmbito dos Planos Estratégicos de Desen-
volvimento Urbano (PEDU), para os centros 
urbanos de maior dimensão, e dos Planos 
de Ação de Reabilitação Urbana (PARU), 
para os centros urbanos complementares.

Em 2016, o Programa Centro 2020 
comprometeu com os Municípios da 
região para as suas estratégias de rege-
neração urbana cerca de 262 milhões 
de euros, para aplicar em projetos de 
promoção da mobilidade urbana sus-
tentável, de regeneração urbana nos 
centros históricos, zonas ribeirinhas 
e zonas industriais degradadas e de 
intervenções físicas nas comunidades 
desfavorecidas. 

Até ao final do mês de junho, está 
previsto que os 61 Municípios da região 
tenham condições para beneficiar desta 
medida, através da qual muitos deles ti-
veram a oportunidade de antecipar proje-
tos de investimento, que desempenham 
um papel fundamental na dinamização 
das economias locais.7

O Município de Alvaiázere, na pes-
soa da sua presidente, Célia Marques, 
vice-presidente, Sílvia Lopes, e vereador 
Agostinho Gomes, esteve representado 
no stand da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Leiria (CIMRL) na Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL), que se realizou 
entre os dias 15 e 19 de março. 

Esta foi a primeira vez que a região 
de Leiria se apresentou com um stand 
próprio, de forma independente do Turis-
mo do Centro, uma decisão tomada pela 

CIMRL (que integra os Municípios de Al-
vaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de 
Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha 
Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto 
de Mós) e que se prende com o facto de 
ser um território “com um potencial de 
atração que merece ser amplamente divul-
gado”, explicou Raul Castro, presidente 
da CIMRL, na cerimónia de inauguração.

Mantendo a marca “Leiria Região 
de Maravilhas”, a CIMRL apresentou na 
BTL um novo conceito, que consiste na 

divulgação de um território que oferece 
um pacote turístico com todo o tipo de 
experiências a vários níveis: património, 
natureza, gastronomia e cultura. 

Em comunicado, a CIMRL referiu que 
o objetivo do seu stand na BTL foi consti-
tuir-se como um “espaço de oportunidade 
para os operadores da região poderem 
reunir com investidores nacionais e 
estrangeiros, no sentido de captarem 
melhores e maiores investimentos para 
este território”.7

Município de Alvaiázere
Assinou petição a 
favor da abertura 
da Base Aérea de 
Monte Real

No dia 1 de março o Município de 
Alvaiázere recebeu um email relativo à 
abertura da Base Aérea de Monte Real 
(BA5) à aviação civil, nomeadamente 
sobre uma petição criada em 19 de 
dezembro de 2016 por João Gomes, 
registada sob o número 11041.

Tomando conhecimento desta situa-
ção, o executivo da Câmara Municipal 
deliberou por maioria (com uma abs-
tenção) subscrever esta petição, que 
até ao momento já conta com mais de 
1300 assinaturas e que defende que a 
BA5 pode beneficiar diretamente “um 
universo de 2,4 milhões de habitantes 
e mais de 73.000 empresas”, para 
além de que pode constituir-se “como 
uma alternativa séria ao Aeroporto de 
Lisboa ou mesmo do Porto, em caso de 
necessidade”, como pode ler-se no site 
www.peticaopublica.com.7

JSD Alvaiázere
Analisou pontos 
fortes e fracos 
do Concelho

A JSD de Alvaiázere tem vindo a 
desenvolver uma análise SWOT ao terri-
tório alvaiazerense, integrando uma ini-
ciativa da JSD distrital de Leiria, através 
da qual se pretende uma análise a todo 
o território do distrito de Leiria. 

A SWOT é a sigla dos termos ingleses 
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraque-
zas), Opportunities (Oportunidades) 
e Threats (Ameaças) e consiste numa 
ferramenta de análise bastante popular 
no âmbito empresarial.

Nesse sentido, a JSD de Alvaiázere 
reuniu durante os meses de fevereiro e 
março com a ADECA- Associação de De-
senvolvimento Integrado do Concelho de 
Alvaiázere, com o Executivo Camarário 
do Município de Alvaiázere e ainda com 
a Comissão Politica do PSD de Alvaiáze-
re, com a finalidade de apurar quais as 
fraquezas, ameaças, potencialidades e 
forças do Concelho.7

Comissão Política da JSD 
de Alvaiázere

Município vai beneficiar do 
acelerador de investimento 
do Programa Centro 2020
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Os calendários dos homens e as suas 
histórias de vida têm por vezes 
singularidades que nos surpreen-

dem, que nos tiram uma parte de nós 
e que no-la devolvem de outra maneira 
igualmente reconfortante e não menos sur-
preendente, ainda assim sempre diferente 
e incompleta.

A história e vida do Rancho Folclórico 
da Freguesia de Pussos (RFFP) está estrei-
tamente ligada à história e vida de todos 
os seus elementos, órgãos sociais, sócios 
e amigos. Por esta ser uma inquestionável 
verdade, também o é o facto de a história 
deste rancho estar umbilicalmente ligada à 
história e vida daquele grande homem que 
Deus e a vida levou demasiado cedo – o Pa-
dre Carlos Furtado. No dia 17 de março do 
ano 2012, a comunidade alvaiazerense em 
geral e o Rancho de Pussos em particular 
sofreu o duro golpe de perder este amigo 
de Alvaiázere e dessa forma e para sempre, 
o seu sorriso fácil, a sua jovialidade, a sua 
perseverança e determinação. Sem o sonho 
e ação deste homem, de mãos dadas com 
um número significativo de outras pessoas 
e entidades civis, igualmente determinadas 
e interessadas em fazer mais e melhor pela 
sua comunidade, o Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussos não seria hoje uma 
realidade e não teria alcançado o reconhe-
cimento que granjeia, hoje, no mundo do 
folclore.

Durante 17 anos e 7 meses acompa-
nhou cada passo deste Rancho, sonhou 
e deu corpo a todos os seus grandes 
momentos, soube unir a comunidade em 
torno desta causa com a sua generosidade, 
conhecimento e vontade. Juntou crianças, 
jovens, adultos e seniores e, também pela 
via do folclore (como por tantas outras), 
manteve viva a história e identidade de 
Alvaiázere. Soube sempre potenciar o me-
lhor de cada um nos ensaios, nas viagens 
de autocarro, em cima do tabuado e nos 
momentos simples de convívio e encontro. 
Conseguiu fazer de forma natural o que, 
independentemente do muito trabalho e 
determinação, não se consegue alcançar 
com facilidade.

O grupo chorou a sua morte, porque 
sentiu a dor devastadora de quem per-
de um pai. Cada elemento chorou a sua 
partida da forma que soube – no silêncio, 
na rebelião, dizendo presente ou afastan-
do-se. Instaurou-se um processo de luto 
que ainda hoje perdura e do qual talvez 
o grupo só recupere com a afirmação dos 
mais jovens que amam o folclore e o grupo 
como parte integrante de si.

Independentemente da dor, o grupo 
trabalhou arduamente para dar corpo aos 
projetos que o seu mentor tinha idealizado 
para a celebração do 18º e 20º aniversário 
do Rancho de Pussos e fê-lo com sobrie-
dade e com um rigor que esperamos que 
orgulhe o Padre Carlos Furtado.

Nunca houve a pretensão de substituir 
a sua figura enquanto Orientador Técnico, 
até porque o grupo não reconhecia e não 
reconhece a ninguém esse papel. Apenas 
volvidos três anos, um elemento aceitou, 
com o consentimento do grupo, assumir 
o trabalho de orientação sem a pretensão, 
contudo, de substituir aquele que será para 
sempre o PAI e mentor do grupo e, conse-
quentemente, o seu Orientador Técnico.

Volvidos cinco anos o grupo ainda não 
recuperou esta perda porque lhe falta a 

força daquele ho-
mem que a todos 
marcou de forma 
indelével. As su-
cessivas direções 
e restantes ór-
gãos sociais têm 
trabalhado por 
forma a honrar 
o seu legado e 
apelam perma-
nentemente aos elementos do grupo e à 
comunidade que as auxiliem no propósito 
de manter este projeto que engrandece 
a Freguesia e o Concelho, dignificando o 
movimento do folclore nacional.

Ao longo dos anos fizeram-se home-
nagens singelas a este homem que ama-
remos para sempre; essas homenagens 
foram feitas de acordo com a simplicida-
de que também lhe reconhecemos e de 
acordo com a capacidade de um grupo de 
pessoas ainda hoje em luto pela sua perda.

O calendário dos homens fez com que, 
este ano, passassem cinco anos sobre 
a sua morte no dia 17 de março, sexta-
feira, assinalando-se no dia 19, domingo, 
o Dia do Pai. Surgiu de forma natural a 
proposta de que o grupo que participasse 
na eucaristia de domingo e que se solici-
tasse ao pároco Jacinto Gonçalves que a 
mesma pudesse ser por intenção de todos 
os elementos, sócios e amigos do RFFP já 
falecidos, nomeadamente por intenção do 
Padre Carlos Furtado. Pretendeu-se uma 
participação simples, sem espetáculos ou 
artifícios, a que se seguiu uma romagem 
silenciosa ao cemitério. As palavras em-
bargaram-se e as lágrimas rolaram pelos 
rostos marcados pela emoção e pela sau-
dade, no propósito único de, nos corações 
de cada um, recordar a memória deste 
homem amigo.

Passados cinco anos a direção e grupo 
têm força anímica, ainda em luto (que 
será talvez eterno) para vir a este jornal 
e publicamente expressar pela primeira 
vez a sua saudade e gratidão, que serão 
também eternas.

Padre Carlos, mantemos viva em nós a 
tua memória e os teus ensinamentos; a tua 
gargalhada vive em nós e anima os muitos 
momentos de desânimo porque sabemos 
que, por ti e contigo, devemos lutar e seguir 
o caminho que desbravaste, independente-
mente das dificuldades que sintamos.

Recordamos o teu altruísmo e, pelos 
nossos pés e pela nossa voz, em cima do 
tabuado, fala a tua própria voz; ouvimos 
o teu incentivo, o teu sentido de humor, 
os teus ensinamentos e tudo aquilo que 
sempre serás em nós e que é indizível, 
pela sua grandeza. Por ti e contigo somos 
especiais, porque fomos abençoados por 
privar contigo.

Padre Carlos, choramos a tua partida 
(muitas vezes com carinho e outras tantas 
com revolta) e sentimos a saudade imensa 
da tua presença e orientação.

Pedimos-te, com carinho, que olhes 
por este teu rebanho e que o ajudes a 
esquadrinhar os caminhos certos em prol 
do bem coletivo, sempre centrados nos 
verdadeiros valores e princípios.

Foi Dia do Pai, foi o teu dia no regaço 
do Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos.

Oramos por ti. Em nós.7
Elementos e Direção do RFFPussos

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Elvira das 
Neves que completou no dia 18 de março, 86 primaveras e a Júlia Jesus Simões 
que completou no dia 19 de março, 78 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
Dia do Pai, também o teu dia, saudoso 
Padre Carlos, no afago do RFFPussos

Licenciatura
Hélder Filipe Nunes Simões, filho 

de Alberto Marques Simões e Emília do 
Carmo Nunes Simões, residentes em 
Santa Cruz - Almoster, concluiu no mês 
de fevereiro a Licenciatura em Engenha-
ria Electrotécnica e de Computadores.

Seus pais, irmão, cunhada e restante 
família desejam-lhe muitos parabéns e 
futuros sucessos pessoais e profissio-
nais pela vida fora.7

o canto dos poetas
ILUSÃO

A vida é um faz-de-conta
A vida é um carnaval 
Põe-se a máscara da alegria
Disfarça-se o que está mal.

Há que enfrentar a vida 
Lágrimas não, por favor
Quantas vezes a sorrir
Também se chora de dor.

Não tenhamos ilusões
A vida é mesmo assim
Não há bem que não acabe
Tudo na vida tem fim.

Não adiante viver
Em angústias permanentes
Vamos lá remando a barca
Porque o caminho é em frente.

Lucinda Simões

ApENAS dUAS pALAvrAS

Duas palavras, tolerância, compreensão
se postas em prática, pela sociedade
haveria muito mais felicidade
em toda a nossa nobre Nação.

Se estivessem presentes em todo o cidadão
não haveria tanta falsidade
imperaria em todos a dignidade 
aliviando as mágoas do coração. 

Cara amiga, caro amigo,
se algum dia leres este poema
ele te proporcione feliz abrigo.

Se enveredares por este esquema
terás a consciência sempre bem contigo
e aos olhos dos outros, elevação suprema.

José Riseufa

Fernando Marques, mais conhe-
cido por Fernando “Codeiro”, nascido 
na Portela de São Caetano e residente 
em Carregal, comemorou no dia 11 de 
março o seu 57º aniversário. 

Alguns amigos partilharam espon-
taneamente neste dia o prazer da sua 
companhia, passando mais uns bons 
momentos de confraternização, come-
morando, mais do que um aniversário, 
a amizade. 

Que contes muitos.
Dos amigos, Parabéns!7

deolinda e José Maria, nascidos 
e residentes em Maçãs de D. Maria, 
comemoraram no mês de março, respe-
tivamente no dia 6, o 79º aniversário, e 
no dia 19, o 81º aniversário.

Num simples e único convívio, apro-
veitando o “Dia do Pai”, alguns familia-
res e amigos celebraram com o casal a 
vida e a amizade, valores plasmados em 
momento de poesia a despertar sonhos 
de novos começos. 

Que contem muitos.
Dos familiares, Parabéns!7

Aniversários
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Os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Mário Bruno Gomes

opinião
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A
s eleições autárquicas aproximam-
se e o tempo que as antecede é 
muito peculiar, principalmente em 

autarquias pequenas, como Alvaiázere, 
onde praticamente todos os candidatos 
se conhecem e, muitas vezes, são amigos.

Se é “divertido” ver o afã com que os 
partidos tentam arregimentar “soldados” 
para a sua causa, também é triste ver, 
em alguns casos, a “partidarite” estragar 
amizades de décadas. 

Na campanha propriamente dita, gosto 
de ver o combate democrático onde os ad-
versários peleiam com respeito e elevação.

Afinal, creio que todos desejam e 
tentam fazer muito com quase nada, 
servindo a coisa pública desinteressada-
mente e até, por vezes, com prejuízo da 
sua vida familiar e profissional. São, pois, 
merecedores de aplauso. 

No entanto, não deixa de ser estra-
nho que, com a corrupção que grassa 
nos partidos de todos os quadrantes 
políticos, não haja mais movimentos 
independentes de cidadãos.

A este respeito, passo a citar um ilus-
tre político e autor que, embora não seja 
alvaiazerense, por aqui passou algumas 
vezes: António Arnaut.

“É bom que todos tenham o sentido 
de trabalhar para o bem comum e não 
considerarem os partidos um trampolim 
ou agência de emprego. Nisto os partidos 
têm de se abrir à sociedade civil ou em 
breve deixarão de ser úteis, porque serão 
descredibilizados”. 

Quando questionado sobre as razões 
de ter deixado a vida política em 1983, 

afirmou que esta “deixou de ser um de-
ver cívico e passou a ser uma carreira, 
ou um carreirismo, que é pior. Vieram 
os carreiristas, os medíocres”.

Felizmente que, nos últimos anos, 
alguns partidos têm-se aberto à socie-
dade civil e convidado/apoiado alguns 
independentes.

Relembramos que António Arnaut 
foi ministro dos Assuntos Sociais, sendo 
mais conhecido como o “pai” do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) e também como 
antigo grão-mestre do Grande Oriente 
Lusitano (GOL) – Maçonaria Portuguesa.

Uma das suas facetas mais desco-
nhecidas é como autor. No entanto, já 
escreveu mais de trinta obras, abarcando 
diferentes géneros literários.

Em 2007, cumprindo uma promessa 
feita a Miguel Torga, amigo com quem 
conviveu décadas, tanto em Coimbra 
como na praia de Pedrógão, onde as 
famílias passavam férias, publicou o 
romance “ Rio de Sombras”.

Na poesia, António Arnaut, que come-
morou 80 anos no dia 28 de janeiro, em 
Penela, sua terra natal, publicou “ Era um 
rio e chorava – 80 poemas para 80 anos”.

Para finalizar este apontamento, 
meio confuso (política e literatura não 
casam muito bem), deixo algumas 
sugestões: convite/colóquio (FAFIPA?) 
onde este político/autor pudesse apre-
sentar a sua obra literária, falar sobre a 
Maçonaria (talvez dos ilustres maçons 
alvaiazerenses), sobre o SNS, sobre a 
sua relação com Miguel Torga e dos 
seus passeios por terras de Alvaiázere.7

P
eço desculpa por “puxar a brasa à 
minha sardinha”, mas o meu artigo 
de hoje vai inteiramente para a mais 

importante Associação do Concelho de 
Alvaiázere (na minha opinião é claro), 
os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.

E digo mais importante não porque as 
outras Associações não sejam também 
muito importantes no nosso Concelho, 
mas porque mais nenhuma faz para o 
bem estar e salvaguarda da população o 
que os Bombeiros fazem.

São 77 anos comemorados no passa-
do dia 7 de março, de trabalho ininterrup-
to, 365 dias por ano, 24 horas por dia em 
prol do bem de Alvaiázere e de Portugal.

São 75 homens e mulheres que dei-
xam o seu conforto e família para ir ao 
encontro dos que mais precisam.

São 75 homens e mulheres que cor-
rem perigos e arriscam a sua vida para 
salvar vidas e bens sem olhar a quem, 
muitas das vezes pessoas com quem 
podem ter problemas pessoais, mas que 
naqueles momentos não interessam para 
nada, a não ser para correr ainda mais 
rápido, muitas das vezes acima das suas 
capacidades.

São 75 homens e mulheres que so-
frem com o sofrimento dos outros, que 
choram quando não conseguem fazer 
aquilo para que estão preparados, que 
se sentem satisfeitos e recompensados 
quando lhes dizem… obrigado!

Nada mais humanitário pode existir 
do que estes homens e mulheres.

É por isso e porque eles merecem, 
que lhes escrevo estas palavras. Uma 
homenagem pública por tudo aquilo que 
significam para mim e para Alvaiázere. 

É um orgulho poder comandá-los nesta 
nobre missão de servir.

Muito poderia aqui dizer que nunca 
seria o suficiente para lhes agradecer 
como comandante e como Alvaiazerense.

Por isso mesmo e porque grandes 
investimentos se projetam no futuro 
próximo na Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Alvaiázere, venho lançar o 
desafio à população do concelho de Al-
vaiázere, que sempre ajudou e esteve ao 
lado dos nossos Bombeiros, de mais uma 
vez e aquando do peditório que irá ser 
efetuado pelas comissões dos lugares do 
Concelho para o Cortejo dos Bombeiros 
a realizar dia 28 de maio, se lembrem 
destas palavras, que sejam como sem-
pre foram, generosos com os nossos 
Bombeiros, já que tudo aquilo que derem 
será investido neles próprios, pois os 
Bombeiros de Alvaiázere não pertencem 
a uma freguesia ou lugar, pertencem a 
Alvaiázere e a todos os Alvaiazerenses.

Só com boas condições materiais se 
pode desenvolver um bom trabalho. Só 
com bombeiros bem formados se pode 
prestar melhor socorro. É para isto que 
trabalhamos, é para isso que as receitas 
do cortejo vão ser canalizadas. 

As candidaturas ao POSEUR para a 
remodelação/ampliação do Quartel e 
aquisição de uma viatura para combate 
a incêndios florestais foram aprovadas, 
o que atinge um investimento superior 
a 800.000 euros. É obra.

É altura de todos dizermos “Presen-
te”, de ajudar quem muito nos ajuda e 
de sermos solidários com quem faz das 
palavras “Vida por Vida” uma forma de 
estar.7

E porque estamos em março, porque não uma palavrinha de consideração e 
parabéns às mulheres da nossa terra? 

Todos sabemos que quase todos os lugares de destaque em Alvaiázere são 
ocupados por mulheres. 

Desde a presidência e vice-presidência da Câmara Municipal, a direção do 
Museu, da Biblioteca, a Provedoria da Santa Casa da Misericórdia, delegada do 
Centro de Saúde, diretoras técnicas das Farmácias, a subdireção do Agrupamen-
to de Escolas e tantas e tantas mulheres que, dirigindo apenas a sua própria 
casa, não devem por isso ser esquecidas.

Mas como não estamos sozinhas, e como atrás de uma mulher há sempre 
um homem, cá vai também uma saudação pelo Dia do Pai.7

As alunas da Universidade Sénior de Alvaiázere

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

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

Mulheres...

DESAFIOS
Veem aí tempos de novos desafios… gostava que para Alvaiázere também.
Tempo de novas candidaturas ao poder autárquico, novos programas, novas ideias, 

enfim novos desafios.
A ideia do “VIVO AQUI, COMPRO AQUI” tem muita densidade económica, muita sus-

tentabilidade, mesmo, muito futuro.
O futuro depende sempre de mais população residente, mais emprego, em resumo 

mais EMPRESAS.
TAMBÉM devia ser assim em ALVAIÁZERE… ou melhor, acho mesmo que tem de ser 

assim em Alvaiázere.
Ora,
Como já referi aproximam-se os tempos dos novos desafios… autárquicos.
A propósito, sabem bem que entendo que em Alvaiázere, nem sempre conseguimos 

adaptar o tempo passado, a uma verdadeira ideia de desenvolvimento e crescimento.
Mas,
Em tempo de “SORTE EM VIVER AQUI”, nós os que aqui vivemos de verdade, assistimos, 

nesse tempo, no que se refere a Alvaiázere, a autarquia a aumentar o seu património 
comprando casas e terrenos… Em Alvaiázere foram várias….

Não entendemos, nem sabemos bem porquê e para quê…
De verdade o que aqui venho propor hoje, é que os novos e futuros candidatos apre-

sentem no seu programa novos “DESAFIOS”:
Que permitam responder pelos pressupostos acima enunciados, de aumento da po-

pulação residente e de aumento das empresas, para tal o lema terá de ser:
“EMPREGABILIDADE E EMPRESAS… VIVO AQUI COMPRO AQUI…”
Para tal, que os novos autarcas, promovam a vendas dos terrenos e das casas que 

compraram, e destinem o resultado das vendas, a empresas que se possam concessionar 
a empresários e em diferentes ramos:

“TEXTIL, CALÇADO, METALOMECÂNCIA E SERVIÇOS”.
O quadro legal é possível, e passível do necessário enquadramento fáctico-jurídico. 
Tenho dito.7    J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

DR.ª HERMÍNIA APARÍCIO
(71 anos)

N. 12/08/1945 - F. 25/02/2017
NATURAL: ALDEIA DE EIRAS - AMÊNDOA - MAÇÃO

RESIDENTE: ALVAIÁZERE

atualidade

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, 

lavrada de folhas 128 a folhas 129 verso do livro de notas para escri-

turas diversas número 149-A, AVELINO GOMES DA SILVA e cônjuge 

MARIA LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO DOS ANJOS, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Cernache do 

Bonjardim, concelho da Sertã e ela da freguesia de Arega, concelho de 

Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Valbom, na Rua Principal 

s/n, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, 

com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por terra de 

cultura com oliveiras com a área de dois mil duzentos e trinta metros 

quadrados e setenta e cinco decímetros sito em Alveijares, Jordões, 

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, a confrontar do 

Norte com ribeiro, do Sul e do Nascente com estrada e do Poente com 

Carlos Simões, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 8721, com o 

valor patrimonial e atribuído de SEISCENTOS E NOVENTA EUROS, omisso 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse por compra que dele fi-

zeram por volta do ano de mil novecentos e noventa e dois, já no estado 

de casados, a António Ribeiro e mulher Lídia de Jesus, residentes que 

foram no lugar de Jordões, freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, 

acto esse que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel em  

nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos mate- riais que 

caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da 

propriedade, semeando-o, amanhando-o, plantando e podando as oli-

veiras, colhendo a azeitona, avivando as estremas, dele retirando todos 

os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-o e pagando 

pontualmente as contribuições e  impostos por ele devidos, sempre à 

vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

pacífica, pública e de boa fé, sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 08 de Março de 2017.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 417 de 31/03/2017

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA NOTÁRIA MARIA DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES

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.

EMILIA DA PIEDADE SIMõES
(84 anos)

N. 12/08/1932 - F. 22/03/2017
NATURAL: MATA De ciMA - ALvAiázeRe

ReSiDeNTe: MATA De ciMA - ALvAiázeRe

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA NOTÁRIA MARIA DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, 

lavrada de folhas 18 a folhas 20 do livro de notas para escrituras di-

versas número 150-A, Tiago Godinho e cônjuge Ana Maria de Jesus 

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

da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde resi-

dem no lugar do Carvalhal, na Estrada Via Lusitânia nº 769, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores, há mais de vinte anos, com 

exclusão de outrem, dos imóveis seguintes,

Situados na freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere

Número um: Prédio urbano composto por casa térrea de habitação 

com quatro divisões e uma dependência anexa com a área coberta 

de oitenta e dois metros quadrados e sessenta e dois decímetros e 

descoberta de quarenta e oito metros quadrados e trinta e oito decí-

metros sito na Rua Nossa Senhora da Saúde nº 41, no lugar de Casais, 

a confrontar do Norte com Estrada, do Sul com Francisco da Silva, do 

Nascente com Herdeiros de Manuel Simões Gama e do Poente com Elísio 

Godinho, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1241, com o valor 

patrimonial de €12.605,79 e 

Número Dois: Prédio rústico composto por pinhal e mato com 

a área de duzentos e noventa metros quadrados sito nos Casais, a 

confrontar do Norte com Herdeiros de Serafim Medeiros, do Sul com 

Joaquim Fernandes, do Nascente com José Marques e do Poente com 

Francisco Luiz, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 3875, com 

o valor patrimonial de €75,74, ambos omissos na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis, cujo valor patrimonial e atribuído se 

eleva à quantia de doze mil seiscentos e oitenta e um euros e cinquenta 

e três cêntimos vieram à sua posse no ano de mil novecentos e oitenta e 

oito, já no estado de casados, por compra que deles fizeram a seu irmão 

e cunhado Emídio Godinho, solteiro, maior residente acidentalmente 

no mencionado lugar do Carvalhal e habitualmente na República do 

Malawi, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído os mencionados imóveis 

em nome próprio e sobre eles têm exercido todos os actos materiais 

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da 

propriedade, beneficiando o prédio urbano, procedendo às necessárias 

reparações, limpando as caleiras e substituindo as telhas e os vidros 

partidos, plantando e cortando os pinheiros existentes no prédio 

rústico, roçando o mato, avivando as estremas, deles retirando todos 

os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-os e pagando 

pontualmente as contribuições e impostos por eles devidos, sempre à 

vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

pacífica, pública e de boa fé, sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferida. Está conforme.

Ansião. 23 de Março de 2017.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 417 de 31/03/2017    

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ANTÓNIO MARQUES INÁCIO
(86 anos)

N. 07/05/1930 - F. 25/03/2017
NATURAL: cHeiRA - PeLMá

ReSiDeNTe: veNDA DO PReTO - PeLMá

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, convoco 
por solicitação da Direção, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a 
reunir no edifício Sede pelas 18:30 horas do dia 28 de Abril de 
2017, com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS

1- Apreciação e votação do Relatório e Contas de Ge-
rência de 2016

2- Autorização para contrair empréstimo para aquisição 
de viatura ABTD

3- Outros assuntos de interesse para a Associação
Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos estatutos, 

se não comparecerem à hora marcada, pelo menos, metade 
dos associados com direito a voto, a Assembleia reunirá em 
segunda convocatória, meia hora depois, com qualquer nú-
mero de associados presente.

Alvaiázere, 26 de março de 2017.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA

Acúrcio Mendes dos Santos, Presidente da Assembleia Geral 
da Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa 
de Maçãs de Caminho, nos termos conjuntos do disposto nos 
artigos 13º, alínea c), e artigo 14º, nº 2, dos Estatutos, convoca 
todos os sócios desta Associação para uma reunião ordinária 
da Assembleia-Geral a realizar no dia 23 de abril de 2017, pelas 
15:00 horas, na sede, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1- Informações;
2- Apreciação, discussão e votação do relatório e contas 

de gerência referente ao ano 2016;
3- Alteração dos estatutos;
4- Condições de admissão de sócios/atualização de quotas;
5- Regulamento interno da Associação;
6- Outros assuntos de interesse relevante para a Associação.
   Conforme o artigo 15º, nº 2, dos Estatutos, se à hora 

indicada não estiver presente mais de metade dos sócios com 
direito a voto, a Assembleia reunirá uma hora depois com 
qualquer número de sócios presentes.

Maçãs de Caminho, 20 de março de 2017
O Presidente da Assembleia-Geral

Acúrcio Mendes dos Santos

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

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

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

Faço saber que, de harmonia com o que determina o art.º 
21, número 2, alínea b) do COMPROMISSO da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados os Irmãos, no 
pleno gozo dos seus direitos estatutários, para uma REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a realizar na Unidade de 
Cuidados Continuados Integrados da SCMA (Hospital Stª Cecí-
lia) no dia 28 de abril de 2017, pelas 19H00 com a seguinte,

ORDEM DE TRABALHOS
1 - Discussão e aprovação do Relatório de atividades e 

contas do exercício relativas ao ano de 2016, bem como a 
apresentação do competente Parecer do Conselho Fiscal.

Se à hora marcada não estiver presente o número legal de 
Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo local, 30 minutos 
depois em segunda convocatória, com qualquer número de 
Irmãos, conforme o número 1 do Art.º 23.

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume e no website da Instituição.

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 16 de Março de 2017 
A Presidente da Assembleia Geral,

Ana Paula Alves Ferreira 
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Sua esposa, filhos, nora, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.       

           & AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
HENRIQUE NUNES DA SILVA 

(80 anos)
N. 01/09/1936
F. 27/02/2017

POMBARIA
ALVAIÁZERE

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
FERNANDO SANTOS SILVA 

(89 anos)
N. 15/05/1927
F. 10/03/2017

COUTO
ALVAIÁZERE

necrologia

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MANUEL GOMES FREIRE

 (90 anos)
N. 02/12/1926
F. 09/03/2017

VALE DA COUDA
ALMOSTER

Seus filhos, nora, genro, netas e restante família 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOSÉ LOURENÇO 

GONÇALVES (84 anos)
N. 21/02/1933
F. 16/03/2017

SEICEIRA
ALVAIÁZERE

Seu marido, filhos, nora, genro, 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
ISAURA GOMES DA SILVA 

(78 anos)
N. 14/01/1939
F. 15/03/2017

CABEÇA DO BOI
POUSAFLORES

Querida Esposa e Mãe,

Faz dez anos que nos deixaste, nós continuamos a 

viver conforme o teu desejo, no entanto a saudade e o 

amor permanecem para sempre.

Acreditamos que estás junto de Deus Pai, de quem 

imploramos a sua misericórdia, e dando-lhe graças pelo 

Dom da vida, suplicando-lhe o teu eterno descanso.

ALICE DA CONCEIÇÃO 
MENDES

N. 08/12/1916
F. 21/03/2007

RELVAS 
PUSSOS S. PEDRO

DEZ ANOS DE SAUDADE

UM ANO DE SAUDADE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ANTóNIO SIMõES 

GONÇALVES (88 anos)
N. 18/09/1928
F. 14/03/2017

ZAMBUJAL
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Seus irmãos, cunhada, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MÁRIO MARQUES GOMES 

(57 anos)
N. 13/03/1960
F. 15/03/2017

CANDAL
ALMOSTER

Seus filhos, nora, 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
OLINDA SIMõES DIAS 

 (87 anos)
N. 16/09/1929
F. 28/02/2017

PALHEIROS
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, netos, bisnetos e restante família 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ILDA JOSÉ 
(92 anos)

N. 16/09/1924
F. 22/03/2017

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

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

família na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
VITOR MANUEL DA SILVA 

jOrGE (63 anos)
N. 03/03/1954
F. 27/03/2017

FERRARIAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filho, nora, netas e restante família 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOÃO SIMõES RODRIGUES 

(85 anos)
N. 01/08/1931
F. 27/03/2017

VENDAS DE MARIA
MAÇÃS DE D. MARIA



31 MARÇO 2017 20

Alimentação Saudável

João Mendes

saúde

Registo Gratuito de Terras

Paula Reis

falar direito

informativo

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.

Em Alvaiázere

Alterações no regulamento 
de Trânsito

D
esde o final do ano passado que 
o Governo tinha anunciado que 
ia avançar com a publicação de 

legislação que permitisse o registo de 
terras gratuito.

A medida surge agora no âmbito de 
um pacote global de 12 medidas, apro-
vadas em Conselho de Ministros, para o 
setor das florestas e que visa conhecer 
os terrenos sem dono, que serão integra-
dos num “banco de terras”.

Para efetuar este procedimento irá 
proceder-se à criação de um balcão úni-
co físico em todas as conservatórias do 
registo predial e um balcão virtual, sem 
custos ou emolumentos, para os interes-
sados em registar as suas propriedades.

Uma das razões que leva as pessoas a 
não registarem os seus prédios, sobretu-
do quando existem heranças, é o facto de 
o custo da burocracia ser muitas vezes su-
perior ao valor do próprio prédio rústico. 

Consequentemente até ao final 
de 2018 ficarão conhecidos os ter-
renos sem dono que serão inte-
grados num “banco de terras”, que 
agregará essas terras para serem 
exploradas, preferencialmente por 
cooperativas de produtores florestais. 
Estima-se que haja mais de um milhão 
de prédios rústicos “sem dono”, ou seja, 
sem estarem registados.

Com esta reforma pretende-se uma 
gestão mais eficaz das florestas, bem 
como a melhoria do sistema de preven-
ção de incêndios.

Esta será uma medida que certamen-
te em muito beneficiará os proprietários 
do concelho de Alvaiázere, restando 
aguardar a criação breve dos mecanis-
mos que permitirão a regularização das 
propriedades.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!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)

É do conhecimento geral que 
a al imentação é um pi lar 
importantíssimo das nossas vi-

das. É desta que depende a saúde ou 
a doença, a vitalidade ou a inércia, a 
alegria ou a tristeza. 

Havendo a necessidade de ajustar-
mos, para melhorar a nossa dieta. 

Neste caso a Direção Geral de 
Saúde (DGS), também quis demarcar 
essa posição, tendo iniciado um site 
totalmente dedicado à alimentação 
saudável.

É o desafio que lhe apresento hoje, 
um site desenvolvido por uma das ins-
tituições mais relevantes do Sistema 
Nacional de Saúde.

Este site é virado tanto para os par-
ticulares, como para os profissionais 
do ramo e tem em conta vários tipos 
de dieta: mediterrânia, vegetariana 
entre outras.

Consulte o site http://www.alimen-
tacaosaudavel.dgs.pt/ e tire algumas 
ideias ou receitas. 

Vai ver que vale a pena.7

R
ecentemente foram efetuadas alte-
rações no que diz respeito ao trân-
sito no concelho de Alvaiázere, das 

quais se destacam a colocação de placas 
de proibição de estacionamento para além 
dos dez minutos.

Segundo o vereador responsável pelo 
pelouro Mobilidade - Trânsito, Agostinho 
Gomes, estas alterações foram feitas de 
forma a “permitir uma melhor fluidez da 
circulação rodoviária, permitir controlar/
reduzir a velocidade especialmente na 
malha urbana, sinalizar algumas passa-
deiras (especialmente junto à zona esco-
lar), evitar constrangimentos de trânsito 
(especialmente em locais de acesso à 
zona escolar) e ainda facilitar o estacio-
namento por forma a não prejudicar o 
comércio local”. Em declarações ao Jornal 
“O Alvaiazerense”, Agostinho Gomes su-
blinhou que tais alterações foram feitas 
“sempre em estreita colaboração institu-
cional com as forças de segurança (GNR)”.

A população alvaiazerense tem-se 
mostrado descontente, uma vez que tem 
verificado uma intensificação da atuação 
dos agentes da autoridade nas situações 
de estacionamento, sobretudo em locais 
onde o mesmo sempre foi permitido. Por 
exemplo, na Rua Prof. José Maria Castelão 
(a rua do Lar Francisco Caetano da Silva) 
sempre foi possível estacionar, mas ulti-

mamente, segundo o Jornal “O Alvaiaze-
rense” apurou junto de alguns populares, 
a GNR tem alertado os condutores para 
não ocupar a faixa da direita, uma vez 
que isso impede a normal circulação do 
trânsito, ou seja, que duas viaturas pos-
sam passar uma pela outra sem entrar na 
faixa de sentido contrário. No entanto, 
afirmaram que noutras ruas em condições 
semelhantes o estacionamento ainda é 
permitido, o que consideram ser “dois pe-
sos e duas medidas”, acrescentando que 
“primeiro devia ser organizado o trânsito 
e só depois aplicadas as medidas”.

Questionado acerca do assunto, o 
Comandante do Posto Territorial de 
Alvaiázere afirmou que, analisando o 
registo de contraordenações do Posto, 
desde o início deste ano “apenas, foram 
elaborados dez autos  que se reportam 
a situações irregulares de paragem ou 
estacionamento”, concluindo: “perante 
a verificação de determinada infração, 
o procedimento habitual e obrigatório 
traduz-se na elaboração do competente 
auto de contraordenação, a enviar à enti-
dade administrativa competente, estando 
vedado ao agente autuante o poder da 
discricionariedade, no entanto, prestam 
aos cidadãos todas as informações e os 
esclarecimentos de que careçam”.7

Cláudia Martins

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

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA
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 de terça a sexta: 11h00 - 17h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   “Comunidade e património, pontos de encontro” 
 - Exposição temporária de fotografia
	   "Nas esquinas do tempo" 
 - Exposição temporária de fotografia de Esmi Baúto

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

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

dias 5 a 7 e 10 a 12:
  - FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS
 Natação | Atividades Radicais | Visualização de Filme Infantil
  | Visita ao Parque Biológico da Serra da Lousã | Visita ao 
 Centro de Ciência Viva de Constância
  (Org. Município de Alvaiázere)

dia 8: 15h00
  - VISITA AO MOINHO DE RODIZIO ALDEIA DO MOSTEIRO
 Local: Pedrogão Grande 
 (Org. Al-Baiäz - Associação de Defesa do Património)

dia 9: 10h00 - 18h00
  - FEIRA DE PRODUTOS DA TERRA
 Produtos tradicionais da região | Animação musical 
 Local: Tenda gigante em Maçãs de D. Maria 
 (Org. Município de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL -  ABRIL
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 9 e 23

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 2, 16 e 30

ABRIL

dia 11: 9h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL: 
“GESTÃO DO TEMPO” destinada a desempregados e 
beneficiários do rendimento social de inserção
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 18: 19h00 - 23h00
- WORKSHOP: 
“GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 23: 08h30
  - 12º ENCONTRO CICLOMOTURIZADO
 Inscrições: sócios - 11,00€  | não sócios - 13,50€
 Local: S. Pedro
 Apoio: Freguesia de Pussos S. Pedro e Município de Alvaiázere
 (Org.: Associação de S. Pedro) 

dia 23: 09h00
- PASSEIO PEDESTRE: PR2 
- “ENCANTOS DO VALE DA MATA” | 9,3 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 27: 14h00 - 18h00
- SESSÃO DE CONSULTADORIA ESPECIALIZADA E 
INDIVIDUALIZADA “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

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.
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Descubra as 6 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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N
o Campeonato Nacional Mar-
cha em Estrada, que se rea-
lizou no dia 4 de março em 

São João da Madeira, a atleta Joana 
Pontes do GACV – Grupo de Amigos 
dos Casais do Vento, sagrou-se 
vice-campeã nacional nos cinco qui-
lómetros marcha, que completou no 
tempo de 26.40. Na mesma prova, a 
sua colega de equipa Cristiana Car-
valho alcançou o oitavo lugar, com o 
tempo de 30.35.

No Torneio Jovem Marchador, 
também disputado em São João da 

Madeira, as atletas Andreia Carvalho 
e Catarina Costa classificaram-se em 
quarto e oitavo lugar, com os tempos 
de 22.13 e 23.42, respetivamente, na 
prova de quatro quilómetros marcha.

O 14º Grande Prémio do Pinhal 
decorreu no dia 25 de março na Sertã 
e Joana Pontes voltou a subir ao pó-
dio, tendo sido a grande vencedora 
na categoria de juvenis femininos 
2800 metros. Na prova de juniores 
femininos 5000 metros, Marta Ferrei-
ra foi a sétima classificada.7

Cláudia Martins

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

desporto

Assembleia-geral da CCA
Contas de Gerência 2016 foram aprovadas

Alimentação para diabéticos 
e sua prevenção 

A 
diabetes é um distúrbio metabólico que causa 
níveis elevados de glucose no sangue e que 
pode ter efeitos devastadores na saúde e qua-

lidade de vida de quem dela sofre. 
Enquanto a diabetes tipo 1 (juvenil) tem herança 

genética, sendo uma disfunção autoimune, a diabetes 
tipo 2 desenvolve-se mais lentamente e é habitualmen-
te causada por fatores ambientais e comportamentais, 
como a obesidade, hipertensão, sedentarismo e histó-
ria familiar de diabetes, havendo quem recentemente 
aponte também, como fatores de risco, a privação de 
sono e a depressão. Existe também a diabetes gesta-
cional, que ocorre em mulheres durante a gravidez. 
Nestes casos, mulheres não diabéticas apresentam 
altos níveis de glucose durante a gravidez, e conse-
quentemente, mais probabilidade de sofrer de diabe-
tes tipo 2 futuramente.

A boa notícia é que esta doença pode ser facilmen-
te controlada com a alimentação e atividade física, 
sobretudo se se tratar de diabetes tipo 2.

A melhor forma de tratar ou prevenir a diabetes 
passa sempre por a diagnosticar o mais cedo pos-
sível e por mudar os hábitos de vida e alimentares, 
nomeadamente:

• Eliminar refrigerantes, pois provocam acidez do 
pH e índice glicémico elevado;

• Comer legumes, nozes, vegetais verdes, carnes 
orgânicas de pasto e peixes sem ser de aquacultura;

• Incluir gorduras ricas em ómega 3 e óleo de côco;
• Eliminar as margarinas, carnes processadas e 

reduzir ao máximo o consumo de pão, massas, batata, 
milho e cereais;

• Não comer mais de 2 peças de fruta por dia (dar 
preferência à maçã, mirtilo, abacate, limão e morango);

• O consumo da canela ajuda a regular os níveis 
de açúcar no sangue. A sugestão seria consumir 6g de 
canela por dia, que equivale a 1 colher de chá;

• Otimizar a saúde do intestino comendo alimentos 
fermentados e tomando probióticos de boa qualidade;

• Fazer atividade física regular, intensa e curta (por 
ex. caminhar 30 min por dia);

• Tentar eliminar o stress e dormir um sono de 
alta qualidade;

• Manter um peso corporal saudável (perímetro 
abdominal inferior a 100 cm nos homens e 90 cm na 
mulheres). Não só ajuda a controlar a diabetes como 
a hipertensão.7

Atletismo

Joana Pontes venceu 14º Grande Prémio do Pinhal

Cumprindo o calendário esta-
tutário da Casa do Concelho 
de Alvaiázere (C.C.A.), no 

dia 18 de março, pelas 11:30h, 
realizou-se em Lisboa, na sua 
sede, uma reunião ordinária da As-
sembleia-geral para apresentação, 
discussão e votação dos Relatórios 
e Contas de Gerência da CCA e do 
Jornal “O Alvaiazerense” relativas 
ao ano de 2016.

Iniciados os trabalhos, António 
Júlio Vaz, presidente da Assem-
bleia-geral, saudou e agradeceu a 
todos pela presença. Dada a palavra 
à presidente da Direção da CCA, 
Sandra Nunes e ao Diretor do Jornal 
“O Alvaiazerense”, Carlos Simões, 
estes apresentaram os respetivos 
relatórios e contas, e subsequen-
temente prestaram informações e 
outros esclarecimentos solicitados. 

Para ambas as entidades, 
Manuel Paixão, presidente do 
Conselho Fiscal, apresentou os 
respetivos pareceres com a reco-
mendação da aprovação e voto de 
louvor.

Postos a votação, ambos os 
documentos foram aprovados por 
unanimidade, ficando os mesmos 
disponíveis na sede para consulta 
pelos sócios.7

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de PeLMÁ

dia 22 de abril de 2017 - 13h00
Venha confraternizar com os seus conterrâneos 

e amigos alvaiazerenses...

Inscrições limitadas. reserve já o seu lugar!
Local: Sede C.C.A. em Lisboa
INSCRIÇÕES: 
JF de Pelmá: Tel. 249 550 453 - Tlm. 914 067 266
Sede CCA: Tels. 213 549 637 - 213 542 256
Tlm.: 936 232 795 - casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de PussOs s. PedrO
dia 25 de abril de 2017 - 13h00

Venha confraternizar com os seus conterrâneos 
e amigos alvaiazerenses...

Inscrições limitadas. reserve já o seu lugar!
Local: Sede C.C.A. em Lisboa
INSCRIÇÕES: 
JF de Pussos S. Pedro: Tel. 236 631 717 - Tlm. 914 067 266
Sede CCA: Tels. 213 549 637 - 213 542 256
Tlm.: 936 232 795 - casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

No dia 25 de março, realizou-
se em Alvaiázere a segunda 
contagem do Campeonato 

Regional da Federação de Caça e 
Pesca da Beira Litoral 2017, que foi 
disputado por onze concorrentes.

O dia frio e chuvoso que se fez 
sentir não afastou os amantes do 
Santo Huberto, que foram recebi-
dos de forma calorosa e hospita-

leira pelo Clube de Caçadores do 
Concelho de Alvaiázere.

Foram formadas duas séries, 
uma para os concorrentes da Fede-
ração que disputam o campeonato 
regional e outra para os concor-
rentes extra, tendo sido juízes 
da prova Joaquim Rosa e Samuel 
Lourenço.

Após a barrage, a classificação 

final foi a seguinte: António Matias 
foi o primeiro classificado, João 
Pereira o segundo e Rui Pinto o ter-
ceiro. João Pereira recebeu ainda o 
Troféu para o melhor cão, com o 
seu Imperador do Monte Pereira.

No final da prova seguiu-se 
um almoço no Pavilhão do Clube, 
onde foram entregues os prémios 
e feitos os agradecimentos.7

Caça

Alvaiázere recebeu prova do Santo Huberto

ArreNdA-se
Espaço comercial ainda 

em actividade 

no centro de Cabaços

Contactar: Tlm. 968 029 238
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O 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) sagrou-
se campeão da 1ª Divisão Série Norte da Dis-
trital de Leiria, com 16 vitórias, 2 empates e 2 
derrotas, perfazendo um total de 50 pontos.

Num jogo disputado em casa no dia 5 de março, a 
equipa de Alvaiázere goleou a equipa dos Caseirinhos, 
de Pombal, por três bolas a zero. 

Já no passado dia 19 de março, no último jogo desta 
primeira fase, disputou-se o empolgante dérbi contra a 
equipa do Avelar, que terminou com a vitória do GDA 
por 2-1.

A primeira jornada da segunda fase jogou-se no dia 
26 de março e ditou a derrota do GDA, fora de portas, 
frente à equipa Alqueidão da Serra, por 3-2.

Na Taça Distrital de Leiria a equipa de Alvaiázere 
soma e segue, tendo ficado apurada para o jogo das 

meias-finais após a vitória por uma bola a zero contra a 
equipa União da Serra, no dia 25 de fevereiro.7

Cláudia Martins

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do Jardim de Infância (Sala 1 e 2) de Alvaiázere

desporto

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere
JoGos Do mês De ABRIL

 02/04 - GDA vs os Vidreiros
 09/04 - GDA vs GDR Boavista
 14/04 - Figueiró Vinhos vs GDA
 23/04 - GDA vs AC Carnide
 30/04 - GDA vs Alqueidão serra

Futebol

GDA sagrou-se campeão da 1ª Divisão
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ADECA
Promove concurso 
para renovação da 
imagem institucional

A ADECA – Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiázere, está a 
promover um concurso para a renovação da 
sua imagem institucional, aberto a toda a co-
munidade, até ao final do mês de abril.

O objetivo da criação de uma nova imagem 
assenta na modernização da marca e na trans-
missão dos valores da ADECA, nomeadamente 
o espírito jovem, moderno e inovador e a proxi-
midade com os empresários e população local.

Os interessados em participar deverão entrar 
em contacto com a ADECA, através do telefone 
236 650 160 ou do e-mail geral@adeca.pt, para 
receber toda a informação relativa ao concurso.

Após deliberação do júri, a ideia vencedora 
e respetivo autor serão divulgados durante o 
mês de maio pela ADECA.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

Olho Vivo “Soltem os rebanhos...”

... e na rotunda das Mouriscas, era vê-la a desaparecer... com visibilidade.

Município de Alvaiázere

Promoveu 16ª Semana da Educação

Dinamizou sessão 
sobre Linhas de 
Crédito para PME

No dia 27 de março, a ADECA – Associação 
de Desenvolvimento Integrado do Concelho 
de Alvaiázere, em conjunto com a GARVAL – 
Sociedade de Garantia Mútua, promoveu uma 
sessão de esclarecimentos sobre Linhas de 
Crédito para PME, no Museu de Alvaiázere.

A abertura da sessão foi efetuada pelo 
atual presidente da Associação, Bruno Sousa, 
que deu as boas vindas a todos os presentes, 
seguindo-se a dinamização da mesma por 
parte dos oradores da GARVAL, Milene Ribeiro 
e Sérgio Gonçalves.

Durante a sessão foram abordadas várias 
linhas de apoio, nomeadamente a Linha de 
Crédito Capitalizar, a Linha de Crédito Com 
Garantia Mútua IFD 2016-2020 e a Linha de 
Garantias Para Levantamento de Incentivos 
- Portugal 2020. Os participantes da sessão 
foram na sua maioria empresários e futuros 
empresários da região, que foram levantando 
questões ao longo da mesma. 

Tendo em conta o interesse revelado por 
alguns participantes, a GARVAL, no próximo 
dia 18 de abril, estará nas instalações da ADE-
CA para atender de forma mais personalizada 
questões decorrentes da sessão. No entanto, 
fora esta data interessados em obter mais 
informações sobre as temáticas abordadas 
poderão entrar em contacto com a ADECA.7

E
ntre os dias 27 de março e 1 de 
abril, o Município dinamizou, 
uma vez mais, a Semana da 
Educação iniciativa dedicada às 

crianças e jovens do Concelho, com o 
objetivo de contribuir para a sua for-
mação integral, através da realização 
de atividades lúdicas e pedagógicas.

A sessão de abertura realizou-se 
no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere, 
com a atuação dos alunos dos vários 
estabelecimentos de ensino, numa 
manifestação cultural e desportiva 
marcada pelo ritmo, energia e alergia. 
O primeiro dia da Semana da Educa-
ção foi ainda marcado pelo encontro 
dos alunos com autores: as crianças 
do pré-escolar estiveram à conversa 
com Manuela Ribeiro, os alunos do 7º 
ano com a autora e ilustradora Nídia 
Nair e os alunos do Ensino Secundário 
com o autor André Fernandes.

No dia 28, a manhã iniciou-se na 
Biblioteca Escolar com um concurso 
de declamação de poesia dirigido 
aos alunos do 1º ciclo. No período da 
tarde, destaque para o peddy-paper 
desportivo e cultural para os alunos 
do 3º ciclo e à noite a Casa Municipal 
da Cultura recebeu a cerimónia de en-

trega de prémios aos melhores alunos 
do ano da Biblioteca Municipal, à qual 
se seguiu uma conversa com a autora 
Andresa Salgueiro, sobre a obra “Beli-
vro: ler e ser 111% feliz”.

O Projeto Literaturinha - leituras 
encenadas foi levado a cabo ao longo 
dos dias 29 e 30, dirigida a alunos 
dos vários níveis de escolaridade, bem 
como provas de caráter desportivo: 
atletismo, natação e futebol de 7. 

Sexta-feira, dia 31, foi um dia dedi-
cado ao teatro, com duas sessões do 
espetáculo “O Inferno está a morrer”, 
da Companhia de Teatro de Leiria, 
ambas na Casa Municipal da Cultura: 
uma para alunos do Ensino Secundá-

rio e da Universidade Sénior e outra 
para alunos do 3º ciclo.

O programa desta semana intensa 
e enriquecedora terminou na noite 
de sábado, na Casa Municipal da 
Cultura, com o 12º Sarau Cultural 
“A Palavra em Movimento”, cuja 
temática foi “Turismo Sustentável”. 
Ao longo dos vários dias esteve aberta 
à comunidade a XI Feira do Livro e 
também as duas exposições do Mu-
seu Municipal: “Autores notáveis do 
norte da região de Leiria e arredores” 
e “No tempo em que… os animais vão 
gostar de ler”, esta última da autoria 
de Ana Vidigal.7

Cláudia Martins
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