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N
o passado dia 10 de abril, 
um incêndio andou perto de 
habitações no lugar da Ribeira 
Velha, freguesia de Maçãs de 

D. Maria. Este fogo começou na Moita 
Redonda, Pousaflores, concelho de 
Ansião, pouco depois das 15h00, numa 
zona de eucaliptal, tendo tido duas 
frentes ativas.

O Comandante dos Bombeiros de 
Alvaiázere (BVA), Mário Bruno Gomes, 
explicou ao Jornal “O Alvaiazerense” 
que foi uma conjugação de vários fato-
res que levou a que o incêndio tivesse 
uma evolução muito rápida: “para além 
de o dispositivo ainda não estar total-
mente preparado para o combate a 
incêndios, porque ainda é muito cedo, 
as condições também foram adversas, 
pois estava muito calor, com tempera-
turas entre os 25 e os 30 graus, o vento 
soprava com muita intensidade e o 
valor de humidade dos solos era muito 
baixo”. O Comandante dos BVA acres-
centou ainda que “a falta de acessos e 
as condições de limpeza dos terrenos 
em causa dificultou muito o combate 
às chamas”.

No local estiveram cerca de 200 
operacionais das corporações dos 
distritos de Castelo Branco, Coimbra, 
Leiria e Santarém, apoiados por 30 
viaturas. Segundo dados fornecidos por 
Mário Bruno Gomes, os BVA mobiliza-
ram 27 operacionais e 7 viaturas, uma 
das quais acabou por estar envolvida 
num embate com um veículo dos Bom-
beiros Voluntários de Ansião, do qual 

resultou um ferido ligeiro, que recebeu 
tratamento hospitalar mas teve alta no 
próprio dia. 

O incêndio entrou em fase de rescal-
do por volta das 23h00, registando-se 
uma grande área florestal devastada 
(estima-se que ascenda a 50 hectares), 
localizando-se cerca de 95% desta área 
no concelho de Ansião.7

Mónica Teixeira

atualidade
No lugar da Ribeira Velha

Incêndio de grandes dimensões 
chegou ao concelho de Alvaiázere

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

CONSULTAS

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

EXAMES

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

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

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

emacnunes@hotmail.com

Em Maçãs de D. Maria

Incêndio teve 
duas frentes 
ativas

No passado dia 13 de abril o 
fogo voltou a fustigar o concelho 
de Alvaiázere, desta vez na Serra de 
Nexebra, que pertence a dois conce-
lhos, Ansião e Alvaiázere (freguesia 
de Maçãs de D. Maria). 

Este incêndio, que no concelho 
de Alvaiázere teve duas frentes 
ativas, rapidamente se propagou, à 
semelhança do que aconteceu no dia 
10, devido às condições meteoroló-
gicas adversas, nomeadamente às 
altas temperaturas que se fizeram 
sentir e que não são habituais nesta 
época do ano, aliadas aos ventos 
fortes e aos baixos valores de hu-
midade, quer dos solos, quer dos 
combustíveis.

No local estiveram 77 operacio-
nais de várias corporações de Bom-
beiros Voluntários, apoiados por um 
meio aéreo, o helicóptero Kamov, que 
neste momento é o único disponível 
para o combate a incêndios a nível 
nacional.7

Cláudia Martins
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Sinos

No jornal de 30 Abril de 1997, mais uma vez a rubrica Con-
tos e Histórias, nos retratava as vidas de antigamente, desta 
vez com o título, A PORCA VELHA: «Todos sabemos que a vida 
rural de há uns anos atrás era muito diferente da que hoje se 
vive. Praticamente não havia empregos, principalmente para 
as mulheres e todos os membros da família se ocupavam na 
agricultura e actividades afins. Cultiva-
vam-se mais terra, criavam-se mais ga-
dos, produziam-se mais artigos que não 
davam qualquer rendimento senão para 
consumo familiar. Mas isso ao tempo já 
não era mau, pois pão, azeite, legumes e 
hortaliças havia em quase todas as casas 
do nosso Concelho. Talvez se comesse 
mal, mas a fome praticamente não exis-
tia. Na frugal alimentação da maioria das 
nossas gentes tinha papel preponderante 
a criação de animais domésticos. Ir ao 
mercado vender uns ovitos de meia-dú-
zia de galinhas que possuíam; vender 
uns coelhitos que tratavam com simples 
ervas do quintal; um borregote ou cabrito 
que não ficavam para reprodução, eram 
privilégio de conseguir uns dinheiritos 
para compra da mercearia e alguns arti-
gos para vestir. Não se deitavam roupas 
fora, como hoje se faz. Elas passavam dos 
mais idosos para os mais novos e assim 
duravam imenso tempo. Era frequente 
algumas famílias mais abastadas darem os seus fatos, já usados 
a outras pessoas mais pobres, que agradeciam e deles ainda 
faziam bom uso. Não há dúvidas de que para manter  o governo 
da casa era preciso usar um certo equilibrio nos gastos.

Para isso contribuía a possibilidade de matar anualmente o 
porquito cujos produtos ciosamente regrados estavam sempre 
prontos para resolver qualquer emergência alimentar.

Sendo assim, faziam as pessoas denodadas esforços para 
conseguir a sua matança, quer fosse comprada, quer criada com 
muito trabalho, por vezes desde leitões bem pequenos. Aliás, 
era na criação destes leitões que os pobres conseguiam receber 
mais dinheiro junto, quando acontecia a venda da ninhada. E 
se aparecia uma boa porca criadeira, ela era mantida por anos 

sucessivos, bem tratada  para melhor criar 
os seus filhotes. Foi precisamente um 
animal desse jaez que passou pela posse 
de um nosso conterrâneo que durante 
treze anos beneficiou da sua produção. 
Quando já não servia para criar resolve 
trata-la melhor para engordar e matar em 
seguida para o tal governo da casa. Lem-
brou-se entretanto que a carne poderia 
já ser dura e resolveu vende-la e comprar 
outra mais tenra, para seu consumo. Vai 
ao mercado, não tem dificuldade em ven-
der e logo compra outra mais gordinha e 
anafada que matou poucos dias depois. 
Durante os tramites da alegre matança, 
logo pareceu que a carne seria um tanto 
dura. Depois constataram que quase não 
se conseguia cozer, nem roer nem comer. 
Só então que se lembrou que também ele 
poderia ter comprado uma porca já idosa. 
Deixa lá que hei-de perguntar ao homem 
que ma vendeu. Vai ao mercado, por sinal 
o da Freixianda, encontra o homenzinho 

e pergunta-lhe se por acaso sabe a idade da porquita que lhe 
vendeu. Olhe amigo: Eu já a comprei uma marranota que deveria 
ter perto de um ano. Lá em casa, como era muito boa para criar, 
esteve cerca de 15 anos. E esta hem! Vendi uma com 13 anos 
por ser dura e vou comprar outra com 15 anos? “Olhe amigo: As 
feiras também servem para enganar os espertelhões”». 

Assim se escrevia e descrevia há vinte anos!7

há 20 anos

editorial

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

atualidade

Rui Oliveira

O que acha da medida do Governo do registo gratuito de terras?

Manuel Cristóvão
Pelmá

Isaura Santos
Alvaiázere

inquérito

Rosalinda Silva
Pombal

António Abreu
Alvaiázere

Foi uma boa medida tomada 
por parte do Governo, desta 
forma vem combater o facto de 
existirem tantos terrenos sem 
estar registados.

Muitas pessoas têm este 
problema e finalmente já podem 
ir registar os seus terrenos em 
seu nome.7

Na minha opinião acho bem, 
porque desta forma as pessoas 
podem registar os seus terrenos 
de uma forma gratuita.

Assim as pessoas não têm 
tantos prejuízos para terem os 
terrenos em seus nomes, pois 
evitam de pagar para tal.7

Pessoalmente, penso que 
não será uma má medida toma-
da. Digo isto devido ao facto 
de existirem inúmeros terrenos 
sem dono.

Em muitos casos as pessoas 
não sabem onde são os terre-
nos, porque os seus familiares já 
faleceram.7

Será uma medida tomada 
positivamente pelo Governo para 
o país, porque assim os habitan-
tes de Portugal podem ter tudo 
legalizado.

Outro aspeto positivo é facto 
de ser sem custos para a pessoa 
que o fizer, o que terá alguma 
adeção.7

Vivemos tempos conturbados. O clima 
de tensão a nível internacional assusta os 
mais frágeis e levanta interrogações sobre 
o futuro. No meio da tormenta ouvem-se 
sinos de alerta, no caso, a voz da prudente 
China lembrando que numa guerra nos 
tempos de hoje nunca haverá vencedores, 
só derrotados. Palavras sábias!

O corrente ano é crucial para a Europa 
com as eleições de França a decorrer e as 
da Alemanha lá para Setembro. Só depois se 
poderá fazer futurologia europeia. Na lusa 
pátria, conseguimos o mais baixo défice do 
tempo da democracia e os sinos repicam 
com “os festejos”. O mais interessante, é 
que desta vez os resultados se ficaram a 
dever a 80% na redução da despesa, tal 
como tinha sido receitado pela catedráti-
ca “troika”, por quem os sinos dobram, e 
que os “bons alunos” nunca conseguiram 
aplicar, tendo antes recorrido ao enorme 
aumento de impostos e aos cortes da des-
pesa que recaíram fundamentalmente em 
vencimentos e pensões. O problema foi, 
ou melhor é, que destes últimos depende 
o fundamental: a vida das PESSOAS!

Noutros tempos, Abril lembrava-nos 
os primeiros dias plenos de sol, apesar 
das tais águas mil e agora recorda-nos a 
primeira prestação do IMI. Imposto pesado 
para a maioria dos proprietários. Com a 
agravante de criar a sensação do engano. 
Aqui os sinos tocam a rebate. É público 
que são cobrados milhões de euros a mais, 
porque as Finanças não actualizam automa-
ticamente alguns coeficientes com peso no 
cálculo do imposto. Haverá algo que crie 
mais desconfiança ao contribuinte? Para nos 
acalmar, nada melhor do que ler o artigo da 
Dra. Adelaide Furtado que fala dos nossos 
sinos e recorda que noutros tempos tive-
mos uma fundição no concelho que deixou 
testemunhos por esse País fora e além-mar. 
No artigo de mérito, um jovem investigador 
oriundo da freguesia de Almoster foi pre-
miado graças a um projecto inovador. Veja 
como funciona. A vinda do Papa a Fátima 
é o mote para o artigo de opinião do Prof. 
José Batista, que nos deixa a sensação que 
foi por pouco, que hoje, Alvaiázere não 
está recheada de sinos. Descubra porquê. 
Boa leitura!7



4 30 ABRIL 2017 

N
o âmbito das visitas da ACRL, 
a Casa do Concelho de Alvaiá-
zere foi convidada pela casa 

do Concelho de Tondela a visitar esta 
cidade, no passado dia 26 de março.

A comitiva foi recebida pelo 
Presidente da Câmara, José António 
Gomes de Jesus e pelo vereador, 
Pedro Luís Jesus Ferreira Adão, 
grandes conhecedores da realidade 
tondelense e que desde a chegada 
acompanharam os visitantes. 

Iniciada a visita à empresa “Águas 
do Planalto”, explicou-se a forma 
como é procedido ao tratamento 
da água recolhida em Albufeira, um 
grande investimento feito na sua 
distribuição, propriedade da comuni-
dade de municípios e concessionada 
à empresa “Águas do Planalto”.

Tondela fornece água potável a 

diversos municípios ao seu redor, re-
cebe e trata o lixo dos mesmos. Com 
uma área industrial em franca expan-
são, produz-se componentes para a 
indústria automóvel, têm fábricas de 
produtos farmacêuticos, pecuária, 
agricultura, sobretudo vinho, azeite 
e mel, são marcas registadas que 
orgulham os tondelenses e os seus 
representantes, tal como “As Caves 

Martinho Alves” é uma marca de re-
ferência e um ponto de confluência 
da enorme produção vinícola envol-
vente. A comitiva regionalista visitou 
as suas instalações e ali almoçou, 
saboreando a gastronomia local e a 
qualidade dos seus vinhos.

De tarde, houve uma visita a 
alguns monumentos da cidade, o 
mercado Municipal e o Museu “Ter-
ras de Besteiro”, situado no antigo 
Solar Casa de Sant’Ana, em pleno 
centro histórico de Tondela. 

Estas visitas são muito enrique-
cedoras porque permitem às dire-
ções das casas regionais conhecer a 
realidade das várias regiões, trocar 
experiencias, fortalecer os laços de 
amizade entre si, divulgar e promo-
ver cada um dos seus Concelhos.7

Sandra Nunes

atualidade
Casa do Concelho de Alvaiázere

II Visita Regionalista ao Concelho 
de Tondela

ACRA
Assembleia Geral Eleitoral

ConvoCAtóRiA

Em conformidade com as disposições legais apli-
cáveis e os estatutos da Associação, convoco todos os 
sócios para se reunirem em Assembleia Geral, que terá 
lugar na sala auditório do Museu Municipal de Alvaiázere, 
sita na Rua Dr. Álvaro Pinto Simões, Alvaiázere, pelas 
22h00 do dia 26 de maio de 2017, com a seguinte ordem 
de trabalhos:

1. Eleição dos Corpos Gerentes e tomada de posse.
2. outros assuntos.

A mesa de voto funcionará nestas instalações no 
período compreendido entre as 21:00 e as 22:00. Todos 
os sócios poderão exercer o direito de voto.

As listas presentes ao ato eleitoral deverão ser en-
viadas para o email acravz@gmail.com, até às 18h00 do 
dia 20 de maio.

Se à hora indicada não houver quórum, a Assembleia 
funcionará uma hora depois no mesmo local, com qual-
quer número de sócios, e a mesma ordem de trabalhos.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Pedro Figueiredo

RESTAURANTE CATAPLANA & COMPANHIA
(O novo TICO - TICO)
na Rua Ferreira Borges, n.º 193, em Lisboa

Reserve já a sua mesa... e obtenha 1 hora de estacionamento 
gratuito na Garagem Auto Pelicano, na Rua 4 da Infantaria, 85

  Tels. 213 865 269  -  213 884 524   -   Fax 213 883 035  -  LISBOA

Aprecie as nossas 
especialidades: 

Arroz e Açorda de 
Marisco, Costeletas 
de Novilho na Brasa   

Carne e Peixe 
sempre fresco

***

VISITE-NOS!

***

O 
Rancho Folclórico e Etnográfi-
co da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria organizou, no 

passado sábado, dia 22 de abril, pe-
las 20h00, uma Noite de Fados com 
o objetivo da angariação de fundos 
para a sustentação do folclore.

De facto, em tempos de “crises”, e 
ultrapassados 40 anos de existência 
do Rancho Folclórico, a sustentabili-
dade deste e de outros associativis-
mos, para além das dedicações vo-
luntárias e pró-bono, vai remetendo 
para estas necessidades extras de 
financiamentos.

O evento decorreu na Quinta da 
Roda Alta, em Maçãs Dª Maria, que 
se encheu para esta noite especial, 
juntando cerca de 240 pessoas, de 
várias procedências, incluindo a 
enorme comunidade de ingleses e 
holandeses instalados na região.

Todos os convivas foram bem 
recebidos e puderam degustar um car-
dápio diversificado, farto e de qualida-
de, das iguarias tradicionais e locais, 
acompanhado de um belo vinho da 
terra, não tendo faltado o tradicional e 
final caldo verde com chouriço.

E depois veio a essência, os Fa-
dos, com a apresentação a cargo do 
membro do Rancho, Carlos Octávio, 
contando com a atuação dos fadis-
tas Ana Fernandes, Hugo Faustino e 
Rita Inácio, acompanhados instru-
mentalmente por Nuno Martins na 
guitarra portuguesa e Mário Maduro 
na guitarra clássica. De permeio, 
houve ainda a participação de al-
gumas jovens artistas conterrâneas 
alvaiazerenses. 

Por outro lado, o mote de “silên-

cio que se vai cantar o fado”, por ve-
zes não pegou, não tendo no entanto 
afetado as interpretações.

Em ambiente de confraterniza-
ção, o presidente do Rancho, Arlindo 
Sousa, teve oportunidade de dirigir 
umas breves palavras a todos os pre-
sentes, amigos e conhecedores do 
trabalho desenvolvido, agradecendo 
a presença de todos e relembrando 
todos os que têm contribuído para 
que o Rancho continue ativo.7

Cláudia Martins

Em Maçãs de D. Maria

Noite de fados do Rancho Folclórico 
teve boa adesão
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Em Almoster

Jovens participaram 
em Retiro

Nos dias 10 e 11 de abril, um grupo de jovens 
da paróquia de Almoster na companhia de João 
Nuno, estagiário do padre André, deslocaram-se 
até à localidade de Chão Sobral em Aldeia das 
Dez, Oliveira do Hospital, para participarem num 
encontro de jovens.

A faixa etária dos participantes foi dos 6 aos 
22 anos e contou com mais de 50 jovens vindos 
de todo o país. 

Durante estes dois dias partilharam tarefas e 
experiências, não só do foro religioso, mas tam-
bém agrícola e cultural, estimulando a partilha e 
entreajuda.7

atualidade

Em Almoster

Confraria do Santíssimo Sacramento

Atividades da ASCRA
No dia 30 de março a associação recebeu os 

alunos do 7ºA da EB1 Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 
que na semana da Educação, vieram ler alguns 
poemas para os utentes do centro de dia e apoio 
domiciliário, tornando a manhã bastante educativa 
e divertida.

No dia 5 de abril no âmbito da iniciativa Ca-
minhada de afetos, em Alvaiázere, os utentes do 
centro de dia e apoio domiciliário participaram no 
percurso entre a Biblioteca Municipal e o Museu, vi-
ce-versa. Apesar de algumas dificuldades, contaram 
com o apoio do pelouro de desporto do Município 
e o esforço compensou, pois chegaram ao destino 
cansados, mas felizes. No mesmo dia, à tarde, na 
instituição teve lugar a reconciliação com o padre 
André Sequeira.

No dia 12, realizou-se o habitual almoço da Pás-
coa com convívio, onde não faltou a caça ao ovo e 
um miminho para cada um com amêndoas.

No dia 19, participaram na atividade na Biblio-
teca Municipal partilhando os seus testemunhos 
sobre a tradição do “Maiar” os campos e as portas 
das casas.7

Paula Reis

Associação de S. Pedro
Organizou 12º Encontro Ciclomotorizado 

D
ia 9 de abril realizou-se o 
I Passeio Pedestre e dia da 
Juventude organizado pela 

Confraria do Santíssimo Sacramento 
da paróquia de Almoster.

Uma iniciativa que pretende ser 
um polo de troca de conhecimentos 
e experiências entre os irmãos da 
confraria, as crianças que frequen-
tam a catequese e demais partici-
pantes que se quiseram juntar e que 
se revelou um êxito.

Às 10h30 partiram da Igreja 
Paroquial em direção à Capela do 
Candal. Lá chegados houve uma 
pausa para um reforço alimentar 

e também para a realização de um 
momento de oração.

De regresso às instalações da 
Igreja houve lugar a um almo-
ço-convívio e para terminar esta 

iniciativa, miúdos e graúdos parti-
ciparam num jogo que visou apurar 
os conhecimentos obtidos durante 
o dia.7

Paula Reis

N
o dia 23 de abril realizou-se 
mais um encontro ciclomo-
torizado organizado pela As-

sociação de Apoio Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa de S. Pedro, 
que contou com a presença de mais 
de uma centena de “motards”.

A concentração deu-se pelas 9h 
da manhã, junto à sede da Associa-
ção de S. Pedro, seguindo depois 
em desfile pelas ruas do concelho 
de Alvaiázere e freguesia de Pussos 
S. Pedro. Tendo havido pelo meio 
do passeio ainda uma paragem para 
poderem desfrutar de um lanche. 

Terminado o passeio e com 
regresso à sede da Associação 

aguardava um esmerado almoço 
organizado pelos membros da 
Associação e servido pelos mesmos. 

Foi um dia repleto de muito 

convívio e alegria entre todos os 
participantes deste encontro de ci-
clomotorizados.7 

Rita Antunes

À 
semelhança do ano anterior, 
o tradicional almoço-convívio 
de Páscoa que a Associação 

de Maçãs de Caminho organiza não 
se realizou no habitual dia de Domin-
go de Ramos mas em data posterior, 
a 23 de abril, por motivos de ordem 
logística.

Este almoço tem como objetivo 
principal proporcionar aos idosos e 
alunos da catequese, nomeadamente 
de Maçãs de Caminho, um dia de 
convívio, bem como aos seus familia-
res, sócios e amigos da Associação. 

Foram cerca de uma centena as 
pessoas que estiveram presentes e 
quiseram participaram com alegria 
e espírito pascal neste almoço, 
marcando presença na mesa de 
honra, o presidente da Assembleia-
geral, Acúrcio Santos, a presidente 
da Direção, Teodora Cardo, e os 
convidados institucionais, Vice-pre-
sidente do Município, Sílvia Lopes, 
presidente da Assembleia de Fre-
guesia de Alvaiázere, Carlos Simões, 
e presidente da Junta de Freguesia 
Alvaiázere, Vitor Joaquim, bem 

como a especial presença do padre 
Celestino Ferreira Brás.

A animação passou pela atuação 
de um jovem Grupo de Fadistas de 
Coimbra, evidenciando a emoção 
e melancolia do fado-canção de 
Coimbra, num aperitivo em início de 
almoço e depois ao terminar a refei-
ção, e que resultou em grande êxito, 
apesar de alguns ruídos de convivas 
menos interessados naquele mo-
mento cultural. Entretanto também 
houve lugar a outro momento cultu-
ral com a declamação de um poema 
pela jovem Vânia Dionísio.

Na ocasião, a presidente da Di-
reção, Teodora Cardo, agradeceu a 
todos os convivas pela presença e 
animação, bem como e em especial 
às cozinheiras e serventes pela cola-
boração na preparação e serviço do 
almoço, e aos convidados institucio-
nais, sendo ambos presenteados com 
uma flor.

A meio da tarde, como vem sendo 
habitual, teve lugar também a reunião 
da Assembleia-geral da Associação 
para a discussão das contas de gerên-
cia do ano anterior e outros assuntos 
de interesse da Associação.7

Associação de Maçãs de Caminho

Organizou almoço-convívio de Páscoa 
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Santa Casa da Misericórdia

Utentes participaram 
em Torneio de Boccia

No passado dia 11 de abril, os utentes do Lar 
Francisco Caetano da Silva participaram no Campeo-
nato de Boccia Sénior de Equipas da Zona Centro. Os 
atletas seniores da Instituição deslocaram-se à Vila de 
Montemor-o-Velho, acompanhados por utentes e co-
laboradores da Associação da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria, que os aplaudiram e incentivaram num 
grande e saudável convívio desportivo.

A SCMA deixa o seu agradecimento ao Município de 
Alvaiázere por mais uma vez ter apoiado a Instituição, 
disponibilizando o transporte.7

Convívio Pascal

No dia 18 de abril, a Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa (AASCDR) de Maçãs 
de Caminho acolheu a Festa da Páscoa dos utentes 
da SCMA. O convívio teve início com a celebração da 
Eucaristia na Igreja Paroquial que foi acompanhada por 
um grupo coral constituído por utentes, colaboradores 
e ex-funcionários da Instituição. Seguiu-se depois um 
almoço onde todos puderam confraternizar e saborear 
as iguarias típicas do tempo pascal. A tarde foi preen-
chida com “bailarico” e cantigas, proporcionando uma 
tarde bastante animada. 

A SCMA deixa o seu agradecimento a todos os que 
participaram nesta festa e contribuíram para a sua 
realização, à direção da AASCDR de Maçãs de Caminho 
pelo espaço, e endereça um agradecimento especial 
aos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere pela colabo-
ração no transporte dos utentes.7

atualidade

O Eixo 2 do plano de inter-
venção do CLDS 3G, da 
Associação da Casa do 

Povo de Alvaiázere, diz respeito 
à intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil. 
Neste âmbito, durante os meses 
de março e abril foram realizadas 
duas atividades: “Oficinas da/
para a família” e “Crescer com 
Cor”.

Subordinada à temática “Co-
zinha - Sobremesas Saudáveis”, a 
Oficina da/para a família teve lu-
gar no dia 29 de março na cozinha 
da Escola Tecnológica e Profissio-

nal de Sicó – Pólo de Alvaiázere e 
contou com a participação de 20 
pessoas que, ao longo de duas 
horas e meia, puderam aprender e 
confecionar diversas sobremesas 
saudáveis. 

A formadora explicou o concei-
to de sobremesas saudáveis, ao 
mesmo tempo que ia falando de 
alguns ingredientes mais saudá-
veis e que podem funcionar como 
substitutos na confeção de outras 
sobremesas.

No dia 7 de abril, no âmbito 
da ação “Crescer com Cor”, rea-
lizou-se um workshop de auto-

maquilhagem dinamizado pela 
maquilhadora Tânia dos Santos 
e contou com a participação de 
dez jovens adolescentes. 

Durante as três horas de for-
mação, as participantes puderam 
aprender as técnicas mais ade-
quadas para se maquilharem, os 
produtos a utilizar e as estratégias 
para melhor adequar a maquilha-
gem às características pessoais. 

Este workshop revelou-se uma 
atividade positiva e dinâmica para 
as jovens participantes, bem como 
adequada à sua idade, no âmbito 
da maquilhagem escolhida.7

No âmbito do Eixo 1 do seu 
plano de intervenção - Em-
prego, formação e qualifi-

cação, o CLDS 3G da Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere, 
promoveu, nos meses de março e 
abril, vários workshops.

Desta forma, no dia 30 de 
março realizou-se uma sessão inti-
tulada “Comunicação, Criatividade 
e Marketing Empresarial”, em que 
foram abordadas técnicas de esti-
mulação do potencial criativo, es-
tratégias de comunicação eficazes 
– planos de comunicação, evolução 
e tendências do marketing, com-
portamento do consumidor: análise 
do processo de decisão, marketing 
mix e orçamentos, entre outras.

No passado dia 18 de abril 
realizou-se um novo workshop, 
desta vez dedicado à Gestão de 
Recursos Humanos, que contou 
com a participação de onze pes-
soas, que explicaram inicialmente 

os métodos que utilizam nos 
seus recrutamentos, para depois 
serem abordados conceitos como 
as tarefas do gestor de recursos 
humanos, o processo de recruta-
mento e seleção, a importância 
e desafios da construção de um 
sistema de gestão e avaliação do 
desempenho, sendo que no final 
foram realizados casos práticos.

Por fim, no dia 19 de abril o 
workshop teve como temática 
“Empreendedorismo Feminino” e 
foi realizado em articulação com 
o polo de formação de Cabaços 

do Cearte – Centro de Formação 
Profissional do Artesanato. 

O público-alvo foram as alunas 
da formação Costureira Modelista, 
que tiveram a oportunidade de 
analisar competências de comuni-
cação, criatividade e relacionamento 
interpessoal, bem como de analisar 
os diferentes tipos de liderança e de 
realizar várias dinâmicas em grupo.

Com a realização destes 
workshops, o CLDS 3G pretende 
dotar os participantes de competên-
cias que lhes permitam promover a 
criação do seu próprio emprego.7

CLDS 3G dinamizou atividades no âmbito 
da intervenção familiar

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G promoveu workshops de 
emprego, formação e qualificação

Comemorações do Dia 
da Árvore e da Páscoa

No dia 6 de abril, os utentes do lar de idosos da SCMA 
tiveram mais uma vez a oportunidade de conviver com as 
crianças da creche Santa Cecília. Neste dia, a plantação 
de árvores no espaço exterior da creche, serviu de mote 
para o alegre momento de partilha e integração.

Foi então, em perfeita harmonia, que os idosos e 
crianças plantaram várias árvores, tendo interagido de 
forma lúdica no parque infantil da creche, tornando a pri-
mavera mais brilhante e plena de vivacidade e colorido.

Também na manhã do dia 19, foi recheada de bons 
momentos, desta vez com a comemoração alusiva à 
época pascal, nas instalações do lar da SCMA.

As crianças puderam demonstrar as suas habilidades 
na dança e em conjunto com os idosos e colaboradores 
foram protagonistas de um belo momento, pautado pela 
boa disposição e alegria de todos os intervenientes.

Foram oferecidas às crianças caixinhas surpresa de 
Páscoa elaboradas pelos idosos, para além da participa-
ção num lanche cheio de guloseimas e bebidas diversas.

São momentos como estes, onde os sorrisos e a 
alegria reinaram, que comprovam a existência dos 
afetos, a importância da partilha e sobretudo que a 
felicidade se constrói alicerçada em gestos tão simples, 
mas tão enormes no seu significado.7

Inês Caetano

No dia 6 de abril comemo-
rou-se o Dia Mundial da 
Atividade Física, uma data 

instituída pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) com o intuito 
de promover a prática de exercício 
junto da população, mostrando os 
seus benefícios para a saúde. 

Em Alvaiázere, o dia foi assi-
nalado com uma caminhada pelas 

ruas da Vila, organizada pela 
Biblioteca Municipal, em estreita 
colaboração com o gabinete de 
desporto da Câmara Municipal, e 
cujo público-alvo foram os utentes 
das Instituições do Concelho.

O sedentarismo é, segundo a 
OMS, o quarto principal fator de 
risco de morte no mundo, sendo 
recomendada a prática diária de 

30 minutos de exercício físico. 
Esta prática de caráter regular tem 
inúmeras vantagens, das quais se 
destacam a prevenção de doenças, 
do excesso de peso e da obesida-
de, a redução da tensão arterial 
e do stress, a melhoria da auto-
-estima e também a promoção da 
concentração e do bem-estar físico 
e psicológico.7

Em Alvaiázere

Dia Mundial da Atividade Física foi 
assinalado com uma caminhada
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No ano letivo 2016-2017, o 
Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere iniciou o projeto 

“Pais na Escola”, na Escola Básica 
de Alvaiázere. Este surgiu no segui-
mento do trabalho desenvolvido, 
nas reuniões de departamento cur-
ricular e de verticalidade, aquando 
da análise dos inquéritos de avalia-
ção distribuídos aos encarregados 
de educação das escolas Básicas 
do Agrupamento e no âmbito da 
reflexão em torno do Planeamento 
da Ação Estratégica de Promoção 
da Qualidade das Aprendizagens, 
tendo-se concluído sobre a fraca 
participação dos pais e encarrega-
dos de educação/família, na vida 
escolar dos seus educandos.

Face a esta realidade, as linhas 
do projeto foram propostas aos 
pais e encarregados de educação 
do pré-escolar e dos alunos do 1.º 
Ciclo, nas reuniões de início do 
ano letivo, com os objetivos ge-
rais de aproximar os pais/família 
da escola; fomentar a partilha de 
conhecimentos/saberes e promo-
ver formas de inclusão dos pais/
família na promoção do sucesso 
escolar dos seus educandos.

No 1.º Ciclo, as atividades es-
tão a ser implementadas na hora 
da disciplina de Oferta Comple-
mentar e, no pré-escolar, durante 
as atividades letivas, conforme a 
disponibilidade dos pais.

O projeto tem vindo a superar 
as expetativas iniciais pela adesão, 
empenho e iniciativa manifesta-
dos. Até à presente data, já foram 
realizadas diversas atividades dina-
mizadas pelos pais/encarregados 
de educação, tais como: contar/
dramatizar histórias; a arte dos 
arraiolos; uma aula de filosofia e de 
meditação para crianças; culinária; 
jogos tradicionais; a arte origami, 
pinturas faciais; cabeleireira…

Um projeto que se está a re-

velar muito gratificante, graças 
à pronta colaboração dos pais e 
encarregados de educação e à 
entusiástica reação dos alunos/ 
crianças, como público-alvo, o 
que significa a concretização dos 
objetivos propostos.

Para além destas ações mais 
direcionadas ao grupo/turma dos 
seus educandos, os pais/famílias 
também têm vindo a participar 
ativamente em diversas atividades 
que englobam toda a comunidade 
escolar: a recriação da desfolhada, 
a comemoração do São Martinho 
com o tradicional magusto e os 
festejos de Natal.7

A Direção e as Coordenadoras 
(Fátima, Irene e Leonor)

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

“Pais na Escola” - Um projeto novo 
com muito retorno

Agrupamento de Escolas 
Visita de estudo a Conímbriga 
e ao Centro de Ciência Viva

No passado dia 4 de abril, os alunos do 7º ano realizaram 
uma visita de estudo a Conímbriga e ao Centro de Ciência 
Viva de Coimbra – Exploratório, no âmbito das disciplinas 
de História, Físico-Química, Geografia e Educação Visual.

Em Conímbriga, percorreram as ruínas, tendo-lhes sido 
explicada a importância de cada um dos espaços – lojas, 
termas, casas, basílica e fórum, fazendo notar progressos 
com o mosaico, o abastecimento de água e os esgotos. Nas 
vitrinas temáticas do museu, os alunos puderam ver ferra-
mentas, peças de cerâmica e joias da época.

Ao longo da visita ao Centro de Ciência Viva à exposição 
“Em Forma com a Ciência”, os alunos exploraram e des-
cobriram diversos temas através de experiências do tipo 
“observar, mexer e concluir” que acompanhavam as várias 
valências da exposição e preencheram um guião de apoio. 
No HEMISPHERIUM assistiram a um documentário intitulado 
“Nas Asas da Noite”.

Os alunos revelaram bastante interesse e curiosidade nas 
atividades desenvolvidas. Foi um dia de experiências únicas 
e confraternização, uma forma diferente de aprender!7

A organização

Universidade Sénior
Projeto dos 8 aos 80

Mais uma vez, e à semelhança dos anos ante-
riores, no âmbito da Semana da Leitura, os alunos 
da Universidade Sénior de Alvaiázere estiveram na 
Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira para um encon-
tro com alguns alunos.

Não deixa de ser engraçado ver em alguns de-
les a estranheza pela idade dos colegas seniores. 
Imagina-se que devem pensar nos seus próprios 
avós; mas passadas as primeiras impressões, o 
encontro resulta sempre agradável pelo convívio 
e troca de saberes.

Sendo o tema “O Prazer de Ler”, optou-se pela 
poesia, tendo sido escolhidos alguns versos de 
poetas portugueses para mimar o jovem público.7

Alunos da Universidade Sénior

Agrupamento de Escolas 
Visita à Futurália

No dia 30 de março, os alunos do 12º 
ano, acompanhados da psicóloga escolar 
e da diretora de turma, deslocaram-se até 
ao Parque das Nações para uma visita à 
Futurália - Feira de Educação, Formação 
e Orientação Educativa com o objetivo de 
complementar o trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido na Escola, em termos de 
orientação do seu percurso formativo. 

Estes alunos, que estão a terminar o En-
sino Secundário e prestes a iniciar uma nova 
etapa nas suas vidas, de um modo simples 
e até personalizado, puderam contactar com 
muitas das áreas que se lhes oferecem, em 
termos de pós secundário.

Um dia preenchido de forma diferente, a 
começar pela ida e vinda de comboio, mas 
igualmente enriquecedor pela aquisição de 
conhecimentos, pelo desenvolvimento pes-
soal e pelo convívio, que em muito contribuiu 
para o ambiente salutar que se viveu até à 
chegada a Alvaiázere.7

Liliana Ferreira (psicóloga) 
Graça Grácio (diretora de turma)

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

SERVIÇOS PRESTADOS EM ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TERRESTRES E SATÉLITE

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

Tel. 236 656 241 - Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 4 e 8 - 3250 ALVAIÁZERE

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.

Ao abrigo dos Estatutos Grupo Desportivo de Alvaiá-
zere, convocam-se todos os sócios da instituição referida, 
para uma reunião de Assembleia Geral de carácter ordi-
nário, a realizar no dia 6 de junho, às 20.00h, na sede da 
associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e votação do Relatório 
de Actividades do ano de 2016;

2. Apresentação, discussão e votação do Relatório 
de Contas do ano de 2016;

3. Apresentação de Listas;
4. Eleição dos Corpos Sociais;
5. Outros assuntos.
Em consonância com o artigo 12.º dos Estatutos, se à 

hora marcada não se encontrarem presentes, pelo menos 
1/4 dos sócios, a mesma funcionará com qualquer núme-
ro, válida e legalmente, trinta minutos depois.

Alvaiázere, 21 de Abril de 2017
O Presidente da Assembleia-Geral

(Artur Manuel Freire Caetano da Silva)

Grupo Desportivo de Alvaiázere

CONVOCATóRIA

Alvaiázere
Greve do pessoal não
docente encerrou 
as escolas

No dia 21 de abril a Federação Nacional dos 
Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas 
convocou uma greve dos trabalhadores não docen-
tes das escolas públicas, como forma de reivindi-
cação pela falta de pessoal efetivo e pela criação 
de uma carreira específica, de forma a combater a 
precariedade.

Em Alvaiázere, segundo informações apuradas 
junto do diretor do Agrupamento de Escolas, José 
Peres, faltaram 24 trabalhadores de um total de 33 
com vínculo ao Ministério da Educação, “pelo que 
não houve condições de segurança para assegu-
rar as atividades letivas (aulas) na Escola Básica e 
Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e na Escola 
Básica de Alvaiázere”, afirmou José Peres, acres-
centando que a Escola Básica de Maçãs de D.Maria 
funcionou normalmente.7
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No dia 27 de março, para 
inaugurar a Semana da 
Leitura, a Biblioteca Escolar 

recebeu o escritor do concelho, 
Filipe Antunes dos Santos, que 
gentilmente se dispôs a apresentar 
o seu novo livro “Na Mochila dos 
14” à comunidade escolar.

A sessão teve início com a lei-
tura de um poema do autor convi-
dado do livro “Tons que trago em 
mim” alusivo ao tema da criança, 
seguindo-se a intervenção do 
convidado. Aos presentes, profes-
sores, encarregados de educação, 
pessoal não docente, elementos 
da autarquia, o autor confessou 
ter uma constante preocupação 
com os jovens de hoje, pelo que o 
seu livro, baseado num facto real 
e escrito em jeito de cartas dirigi-
das a várias pessoas e entidades, 
lança uma séria reflexão sobre os 
tempos atuais e a intervenção da 
escola e da família na formação 
dos jovens. 

Ao longo da sessão, foram fei-
tas várias intervenções no sentido 
de problematizar a situação dos 
adolescentes e jovens, de destacar 
a importância da família para a sua 
estabilidade emocional e cresci-
mento saudável, do acompanha-
mento que é devido à escola para 
promover o seu desenvolvimento e 
a sua formação integral rumo à au-

tonomia e à cidadania responsável.
E como a conversa se prolon-

gou pelo entardecer, um chá e 
bolinhos aqueceram ainda mais o 
ambiente e os corações de quem 
se sensibiliza diariamente com os 
jovens e os seus problemas.

Para finalizar, recomenda-se vi-

vamente a leitura da obra do escri-
tor Filipe Antunes e deixa-se aqui 
um dos seus desejos: “Penso que, 
se todos os responsáveis quiserem 
pegar neste livro e pensá-lo para 
além de mim, talvez possamos ter 
esperança no mundo novo.”7

A equipa da Biblioteca Escolar

atualidade
Biblioteca Escolar

Escritor Filipe Antunes dos Santos 
abriu Semana da Leitura

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 &

Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600
Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.

Biblioteca Municipal
Dinamizou workshop 
sobre registos criativos

A Biblioteca Municipal de Alvaiázere realizou um 
workshop de três sessões sobre registos criativos, 
que atualmente assumem uma função decorativa mas 
também de cariz devocional.

Estas sessões foram conduzidas pela alvaiazerense 
Fernanda Tiago, que reuniu um grupo de onze pessoas 
de diferentes idades, o que resultou em onze registos 
com diversas estampas, colocados em caixas de vidro 
ou decorados com tecidos, numa clara expressão de 
originalidade e criatividade.7

Biblioteca Escolar

Participou no Concurso 
Nacional de Leitura

A aluna Inês Rodrigues, do 9ºB obteve o 3º lugar na 
Final Regional da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria, do Concurso Nacional de Leitura 2016/2017, 
11ª edição, realizada na Batalha no dia 21 de abril.

A Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira esteve repre-
sentada pelos alunos do 3º ciclo, Guilherme Estevão, 
do 8ºA, Cremilde Fernandes e Inês Rodrigues, do 9ºB, e 
do Ensino Secundário, Ana Margarida Santos, Catarina 
Simões, do 10ºA e Maria Santos do 11ºA, acompanha-
das das professoras Isabel Mota e Graça Grácio.

Nas duas categorias a concurso, os concorrentes 
começaram por prestar provas escritas sobre as obras 
selecionadas pela Biblioteca Municipal da Batalha. Para 
a prova oral, foram apurados cinco alunos em cada 
categoria, entre eles, as alunas Inês Fernandes, no 
3º ciclo e Catarina Simões, no Ensino Secundário que 
tiveram uma prestação muito correta e adequada aos 
desafios colocados, uma prova de argumentação sobre 
uma das obras lidas e uma prova de leitura expressiva 
de um poema ou texto.

Foi uma tarde muito bem passada, entre amigos, 
com boa disposição e com o merecido destaque para 
a Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, uma vez que os 
seus representantes puderam mostrar a sua dedicação 
e empenho na leitura e análise das obras e autores 
escolhidos.

Fica ainda um agradecimento especial à Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere que disponibilizou transporte para 
os alunos participantes e professoras acompanhantes.7

A equipa da Biblioteca Escolar

No passado dia 22 de abril decorreu mais um 
atelier da Bebeteca, uma iniciativa que visa 
a promoção de hábitos de leitura junto dos 

leitores mais jovens do Concelho, dinamizado pelos 
serviços da Biblioteca Municipal de Alvaiázere.

Assim, para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos 
Direitos de Autor, que se celebrou no dia 23 de abril, 
a Biblioteca Municipal recebeu uma autora convidada 
para dinamizar a hora do conto deste dia. 

Natural de Caldas da Rainha, Manuela Ribeiro é 
autora de vários livros dedicados a crianças e ado-
lescentes, e veio mais uma vez a Alvaiázere contar 
as suas estórias. A autora apresentou os seus livros 
infantis “Uma Letra, Mil Palavras” e “Castanho & Bran-
co” e deixou a promessa de voltar em breve.7

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Bebeteca comemorou Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor
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D
e Tomar a Alvaiázere são 32km, 
uma etapa longa em demasia. O 
Caminho segue pelos campos e 

bosques, e eventualmente um povoado, 
sempre com um bar para o peregrino. 
Depois de um longo trecho de bosque e 
de passar uma grande quinta, o peregrino 
chega a uma rodovia e tem pela frente 
uma longa caminhada, pela estrada e 
ao lado de oliveiras. São cerca de 8 km. 
Em Cortiça, o peregrino pode optar pela 
estrada ou seguir um caminho paralelo, 
passando por pequenos povoados. Há 
Bombeiros em Alvaiázere que dão aco-
lhida aos peregrinos. A outra opção é 
a Albergaria Pinheiros, ou a Residencial 

O Brás, também há vários bares, uma 
churrascaria e pastelaria onde se pode 
comer. Alvaiázere Capital do Chícharo. O 
chícharo é uma leguminosa que foi con-
siderada Produto Tradicional Português. 

Alvaiázere possui ainda uma rede de 
percursos pedestres que totaliza cerca 
de 120km devidamente sinalizados. Pode 
visitar a Igreja Matriz (séc. XVI) e ainda há 
a curiosidade da Casa Nobre, pertencen-
te à família Serpa e Oliveira, e onde se 

pensa ter-se refugiado Duarte Pache-
co, após a morte de D. Inês de Castro. 

Proponho, para evitar o aumento da si-
nistralidade rodoviária, que os peregrinos 
que vão a Fátima no 13 de maio optem 
pelo caminho cénico para Fátima, longe 
dos carros, o caminho está devidamente 
sinalizado com setas azuis e passa pelo 
centro de Alvaiázere. A rota oficial entre 
Alvaiázere e Fátima - Caminho Santiago. 
44,6km 1º Alvaiázere – Caxarias, 2º Ca-
xarias - Fátima.

Rota Oficial que os peregrinos seguem 
de Fátima - Alvaiázere na ligação ao 
Caminho Português Santiago. Saindo de 
Alvaiázere o caminho segue por Alminhas 
(Bofinho), Melrinho, Lagoa da Banhosa, 
Ponte da Banhosa, Igreja de Caxarias, 
Fátima. 

Para melhor informação a respeito 
do trajeto, é visitar: https://www.google.
com/maps/d/viewer?mid=1v8NNLrmwM
RqYlLnhVycicSn558&ll=39.7290432524
10655%2C-8.5281248691673&z=11.7

AS ALDEIAS DO CALCÁRIO
ESTÃO NA ORDEM DO DIA

D
esta vez, eu vinha de Coimbra para 
Ansião, parando no restaurante da 
“Cova das Pegas” no concelho de 

Condeixa, que era hora do almoço e a 
fome é má conselheira. Entrei e, em cima 
do balcão, era o jornal “Terras de Sicó”, 
a deixar-me ler, em letras de caixa alta, 
que: «SICÓ AVANÇA COM ALDEIAS DO 
CALCÁRIO». Logo me senti salpicado, 
acordando para o que por aqui aprendi 
sobre calcário – o pão nosso de cada dia. 
Li toda a informação sobre um projeto 
em mãos dos responsáveis pelo futuro 
no presente dos seis concelhos agrupa-
dos em “Associação de Desenvolvimento 
Terras de Sicó”.

Fiquei a saber que a fase inicial do 
projeto envolverá seis aldeias (uma por 
concelho), candidatando-se aos fundos 
comunitários para uma verba a rondar 
os 200 000 euros para pagar «o levan-
tamento topográfico e áreas como a 
mobilidade suave, sinalética e pontos 
de informação e apoio»… No que ao 
concelho de Alvaiázere diz respeito a 
aldeia escolhida foi a de Ariques. 

Entretanto, o mesmo projeto prevê 
«uma construção arquitectónica em cal-
vário que identifique e sinalize a rede 
em cada uma das seis aldeias». Con-
fesso que não percebi esta de construir 
uma casa em calcário “para identificar e 
sinalizar a rede”. Que rede? A do calcário? 
Louvado seja Deus, que, essa, é a nossa 
maior riqueza e está bem à vista! Só um 
projeto para turista ver? Sabe a pouco! 
Esperemos para ver a onde nos leva esta 
“nova vaga” dos olhos postos nas aldeias. 
Lindas, eram todas! Hoje, terras de quase 
ninguém. É a triste realidade.

Projetos, são um começo para que 
qualquer obra “avance“. Sabia-o bem o 
nosso Fernando Pessoa quando nos ensi-
nou que «Deus quer, o homem sonha, a 
obra nasce». Sonhar, é fácil e ainda mais 
fácil é projetar! Bem mais difícil é acertar 
os projetos ao futuro carente e fazer a 
obra que responda. 

Sabe-se de ciência certa que: à deserti-
ficação das nossas aldeias para as cidades 
e do interior do país para o litoral, não 
há projetos nem iniciativas que resistam. 
Mas os responsáveis pela “coisa pública” 
facilmente juram “por sua honra” que da 
próxima é que vai ser: as nossas gentes 
a regressarem ao “berço-calcário” de 
armas e bagagens. «Não há só gaivotas 
em terra / quando um homem se põe 
a pensar»!

Em “O Colar do Juiz Morann” eu contei 
uma série de “Histórias com Nomes So-
nantes” e foram recolhidas num passeio 
pelos lugares de ossos calcários à vista, 
Oliveira Gorda, Casal das Hortas, Loureira, 
Vale do Feto, Matos, Carrascosa, Horta da 
Tralhana, Ameixieira e Cortiçada. Do que 
escrevi, aqui transcrevo umas frases, que, 
recordar, é reviver:

Oliveira Gorda - «À primeira vista, 
pareceu-me que havia falta de propriedade 

no nome, dado o estendido por ali am-
biente além, quase só calcário ressequido 
e magro, mas escultural».

Loureira - «Na Loureira, a pedra 
trabalhada para cantaria passara a ser 
nome sonante desde que entrou na minha 
história com Povo de artistas canteiros, a 
lavrarem o sim na sua região séculos a 
fio, como se fizessem sementeira de pão 
sachado com o ponteiro, moído com a 
maceta e tendido pela bojarda, (…) como 
se o amassassem em casa pequena de 
família grande, as portas com soleira 
bujardada e os cantos frisados a cinzel 
na verga e na ombreira, o calcário posto 
em arte que as cidades encomendam para 
se enfeitar».

Matos - «O padre José Nuno teve uma 
inspiração quase divina: mandar cons-
truir, em terreno seu (…), um grande 
forno de cal, solicitando aos paroquianos 
que arrancassem e amaneirassem devota-
damente a pedra para cada fornada, (…).

Em sintonia com o calcário de todas 
as nossas aldeias, deixei uns versos da 
minha medida em “Hoje, ainda é tarde” 
que rezavam assim:

Numa estrela de calcário
A luz era o Verbo
E o calcário se fez Homem.

Cintilam estrelas,
Cada uma o sol nascente,
na alma dos montes
e o Homem já é Povo.7

Em Ansião
Homem perdeu a 
vida após queda

No passado dia 4 de abril, um ho-
mem com 74 anos de idade caiu das 
escadas, no edifício da Repartição de 
Finanças de Ansião, situado no centro 
da vila.

A vítima, residente em Avelar, ia a 
começar a subir as escadas, quando 
desequilibrou-se e caiu para trás, 
tendo batido com a cabeça no chão. 
Este foi transportado para o Centro 
Hospital da Universidade de Coimbra, 
onde acabou por falecer.7

Em Pombal
Fósseis de tartarugas 
e dinossauros foram 
encontrados

No dia 11 de abril, a paleontóloga 
do Museu Nacional de História Natu-
ral e da Ciência (MUHNAC), Elisabete 
Malafaia, anunciou que durante a es-
cavação no Monte Agudo, em Pombal, 
foram encontrados fósseis de tartaru-
gas e muitas vértebras que poderão 
ser de dinossauros saurópodes que 
viveram há 150 milhões de anos. 

A escavação decorreu entre 21 
e 25 de março com o objetivo de 
avaliar o potencial paleontológico do 
local, após os cientistas terem sido 
avisados há alguns meses por um 
proprietário de um terreno da presen-
ça de ossos fossilizados no lugar.7

Em Leiria
Leiria Festival 2017

Introduzido na Feira de Maio, o 
Leiria Festival mostrou muito sucesso 
nos anos anteriores, otimizando uma 
das melhores estruturas que Leiria 
possui, o Estádio Municipal. O festival 
decorrerá entre os dias 19 e 21 de 
maio, no Estádio Municipal de Leiria.

A população poderá optar por um 
bilhete diário por 10€ ou então por 
uma pulseira de três dias (tendo um 
custo de 25€). As pessoas poderão 
comprar os bilhetes nas sedes das Jun-
tas de Freguesia de Leiria, no Teatro 
José Lúcio da Silva, entre outros locais.

Os artistas confirmados são os 
seguintes: David Carreira; David Fon-
seca; Diego Miranda; Diogo Piçarra; 
entre outros artistas.7

B R E V E S
  Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

atualidade

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

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

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA
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No dia 18 de abril comemo-
rou-se o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios, 

uma data que visa promover os 
monumentos e sítios históricos e 
valorizar o património português, 
ao mesmo tempo que pretende 
alertar para a necessidade da sua 
conservação e proteção.

Para tema deste ano, a Direção-
Geral do Património Cultural, em 
colaboração com o ICOMOS Portu-
gal, elegeram o tópico “Património 
Cultural e Turismo Sustentável”, 
em complemento da decisão das 
Nações Unidas de que 2017 seria 
o Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimen-
to, com o objetivo de proporcionar 
uma oportunidade de reflexão so-
bre as mais-valias da relação entre 
o turismo e o património.

Em Alvaiázere, o dia foi assi-
nalado com um conjunto de ati-

vidades e iniciativas promovidas 
pelos serviços educativos do Museu 
Municipal. 

Desta forma, no período da ma-
nhã as crianças da Creche da ACRE-
DEM de Maçãs de D. Maria foram 
desafiadas a construir um moinho 
de vento em cartão e cartolina, que 
depois pintaram de várias cores.

No período da tarde, as ati-
vidades continuaram na zona 
do Campo, mais concretamente 

junto às Pegadas de Dinossauros 
existentes, onde, após uma breve 
explicação, se procedeu à limpeza 
e conservação do sítio. Posterior-
mente, todos os participantes ru-
maram até ao sítio arqueológico da 
Rominha, tendo a oportunidade de 
observar o local que outrora fun-
cionou como polo aglutinador de 
povoamento romano, concentran-
do de forma orbicular um conjunto 
de pequenos sítios.7

atualidade

Museu Municipal de Alvaiázere
Promoveu atelier de 
educação patrimonial 
sobre “A Páscoa de 
outros tempos”

No seguimento do seu plano de atividades, 
o Museu Municipal de Alvaiázere dinamizou, ao 
longo da semana de 10 a 13 de abril, mais um 
atelier de educação patrimonial não-formal, inti-
tulado “A Páscoa de outros tempos”, que contou 
com a presença dos utentes do Solar de D. Maria, 
do Centro Cultural Recreativo e Social da Fregue-
sia de Pussos, da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere e do Lar da Associação da Casa do Povo 
de Maçãs D. Maria.

Sendo o crucifixo a peça escolhida pelos servi-
ços de património para o mês de abril e tendo em 
conta que a Páscoa (festa religiosa que celebra a 
ressurreição de Jesus Cristo) se celebrou este ano 
no presente mês, os serviços educativos do Museu 
procuraram abordar as tradições alusivas a esta 
época do ano. 

Assim, cada participante teve a oportunidade 
de recordar e partilhar as tradições da sua terra, 
das quais se destacam o cantar de almas, a missa 
do galo, a visita pascal (altura em que era usual 
limpar-se muito bem as casas para receber a visita 
do padre da paróquia, para a bênção do lar e dos 
seus habitantes), entre outras.

Estes ateliers têm como objetivos a troca e 
partilha de saberes, memórias e tradições de cada 
interveniente, bem como a promoção do bem-estar 
dos seniores, potenciando um envelhecimento ativo 
e construtivo.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 2017

Passeios Pedestres

Percurso “Encantos do Vale da Mata” 
juntou 15 participantes
No dia 23 de abril, o Municí-

pio de Alvaiázere dinamizou 
mais um passeio pedestre, 

desta feita pelos Encantos do Vale 
da Mata, um percurso de formato 
circular, com início e fim na antiga 
escola primária de Ariques (fre-
guesia de Almoster), num total de 
nove quilómetros.

O desafio foi aceite por cerca 
de 15 caminhantes, que tiveram 
assim a oportunidade de subir a 
Serra de Ariques por um caminho 
ladeado de azinheiras, carrascos e 
afloramentos rochosos, seguindo 
depois em direção à Marzugueira. 
Quando o percurso se cruza com 
a linha de água, segue a mesma 
em direção ao Vale da Mata, num 
caminho por baixo de uma densa 
vegetação e com passagens no 
leito da ribeira. Ao deixar a linha 
de água, os participantes regressa-
ram à serra até ao Vale da Couda 
e depois novamente até ao ponto 
de partida, numa estrada rodeada 
de olivais e lapiás.

Ao longo do trilho foram feitas 
quatro paragens para momentos de 
leitura, no âmbito da comemoração 
do Dia Internacional do Livro e dos 
Direitos de Autor, tendo partilhado 
poesia Ricardo Joaquim, com um 
poema de Fernando Pessoa; Carlos 
Costa com um poema intitulado 
“Drama e milagre na vida de uma 
sementinha”; Miguel Carvalho, com 
originais do seu livro “Alvaiázere, 
espaço e palavra” e, por fim, Paula 
Marques com um poema de Álvaro 
Magalhães intitulado “A Porta”.

O Dia Mundial do Livro, cele-

brado a 23 de abril, é uma inicia-
tiva da UNESCO com a missão de 
promover o prazer da leitura, a 
publicação de livros e a proteção 
dos direitos autorais. Aprovei-
tando a efeméride, o Município 
de Alvaiázere ofereceu a todos 
os participantes um livro editado 
pelo Município e relacionado com 
a história local, “Alvaiázere – Par-
te do meu contributo para a sua 
monografia”, e também a obra 
“Alvaiázere – Almoster”, ambas da 
autoria de Jacinto Maria Nunes.7

Cláudia Martins

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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

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

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

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere
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Teve lugar no dia 9 de abril a 
XII edição da Feira de Produ-
tos da Terra, que se realizou 

junto à sede da Junta de Freguesia 
de Maçãs de D. Maria, mais concre-
tamente na tenda gigante instalada 
no recinto da feira e tendo contado 
com a presença de cerca de 55 
produtores e artesões da região. 

Primitivamente, a Feira dos 
Produtos da Terra realizava-se 
unicamente na vila de Alvaiáze-
re, porém, nestas últimas duas 
edições tem vindo a percorrer as 
diversas freguesias do Concelho, 

tendo sido a primeira em Almos-
ter, no passado mês de dezembro 
de 2016, e desta vez na freguesia 
de Maçãs de D. Maria.

A feira funcionou nos mesmos 
conformes que as anteriores, 
tendo tido diversas barracas em 
madeira, onde a população pode 
encontrar vários produtos, como 
por exemplo o tradicional chícharo 
da região, mel, queijo, enchidos e 
ainda artesanato. 

A tarde foi marcada pela pre-
sença e atuação do Rancho Fol-
clórico e Etnográfico da Casa do 

Povo de Maçãs de D. Maria. Este 
promoveu ainda uma tasca onde 
deu a provar determinadas igua-
rias típicas da região. 

Este evento já é considerado 
uma tradição do concelho de 
Alvaiázere, por se ter vindo a 
concretizar ao longo dos anos, 
tratando-se assim de uma iniciativa 
com o objetivo de dar a conhecer 
os produtos tradicionais da região 
e ainda dinamizar a atividade 
agrícola, artesanal e comercial do 
Concelho e do território de Sicó.7 

Mónica Teixeira

Em Maçãs de D. Maria

Feira dos Produtos da Terra 
voltou a estar em destaque

Município de Alvaiázere

Foi aprovado o Plano 
Municipal de Defesa 
da Floresta Contra 
Incêndios

Elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal da Câ-
mara Municipal de Alvaiázere, em apoio à Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta, o Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alvaiázere foi 
aprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas no dia 4 de abril.

Este plano tem um período de vigência de cinco 
anos, contados a partir do dia da sua aprovação, e 
o seu objetivo é operacionalizar ao nível local e mu-
nicipal as normas contidas na legislação Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, no Plano Nacional de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, nos Planos Regionais 
de Ordenamento Florestal e nos Planos Distritais de 
Defesa da Floresta contra Incêndios.

Composto por dois cadernos que contêm a infor-
mação de base, nomeadamente a caracterização do 
Concelho no que diz respeito a parâmetros edafo-
climáticos, demográficos, ocupação do solo e histó-
rico de incêndios florestais e onde se identificam e 
parametrizam as várias infraestruturas de defesa da 
floresta, este Plano constitui-se como um instrumento 
de orientação e planeamento.

Ao nível do planeamento, o documento estabelece 
cinco eixos estratégicos, com vista ao aumento da resi-
liência do território aos incêndios florestais, à redução 
da incidência dos incêndios, à melhoria da eficácia do 
ataque e da gestão dos incêndios, à recuperação e 
reabilitação dos ecossistemas, como também à adoção 
de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios possui um caráter dinâmico e evolutivo, pelo 
que o conhecimento e reconhecimento das realidades e 
contextos do Município devem ser refletidos ao longo 
do tempo.7
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N
o passado dia 3 de Abril os 
sinos voltaram a ser coloca-
dos na torre sineira da Igreja 
Matriz de Alvaiázere, após 

limpeza e reforço de segurança dos 
cabeçalhos, numa intervenção técnica 
pela empresa Serafim da Silva Jerónimo, 
de Braga. Ao invés do passado, em que 
os sinos eram erguidos pelo interior da 
torre e o peso de toneladas do bronze 
era suportado pelo esforço físico dos 
homens, no séc. XXI o recurso a guin-
daste automatizado permitiu a coloca-
ção pelo exterior, numa operação rá-
pida graças à perícia do manobrador e 
coordenação dos técnicos especialistas.

Alterações nas torres sineiras são 
ocorrências raras e em regra medeiam 
séculos, pelo que o momento da subida 
dos sinos foi marcante na história da 
comunidade Alvaiazerense. No adro, 
a acompanhar a colocação dos sinos, 
encontrava-se o Reverendo Padre André 
Sequeira e o Sr. Ilídio Teodósio, além de 
outros elementos da Fábrica da Igreja. 
Deixamos um pequeno comentário 
sobre este património religioso que 
se inscreve na História da Arte Sineira 
Portuguesa, com uma nota prévia, re-
gressaram os mesmos quatro sinos da 
torre sineira ainda que o dourado dos 
sinos possa parecer que são outros.

Na parte superior e exterior da 
torre sineira e de novo apoiados no 
gradeamento de ferro, recolocados os 
dois sinos, o de maior dimensão, o sino 
das horas, fundido no ano de 1689, 
não tem inscrição do mestre fundidor, 
o que ainda era corrente no séc. XVII. 
Ao nível da iconografia inscrita no sino 
salienta-se a cruz em peanha, com 
raios direccionados à cruz e inscrições 
em latim invocadoras da protecção das 
tempestades, tem ainda a particularida-
de da invocação do nome de Cristo, nas 
formas abreviadas dos Cristogramas 
em Latim e Grego, IHC e XPS.

No topo do sino das horas, é visível 
um sino mais pequeno, é o sino dos 
quartos, também sem identificação de 
fundidor, terá sido fundido a partir do 
séc. XVII, tem em alto-relevo o recorte 
de um brasão, não identificável pela 
corrosão. Estes dois sinos e o relógio 
foram colocados na torre sineira, no 
ano de 1837, sabendo-se que o reló-

gio teve proveniência do Convento de 
Santa Cruz do Bussaco, dos monges da 
Ordem dos Carmelitos Descalços e o 
brasão do sino pequeno deveria conter 
essa identificação.

Nos “olhais” vulgarmente conhe-
cidos como as janelas das torres, no 
frontão da Igreja Matriz dois sinos 
grandes, um de autoria de Manoel An-
tónio Linhares, fundido em 1855, com 
iconografia semelhante ao sino das ho-
ras, uma cruz de peanha e invocação 
em latim, cuja tradução “Libertai-nos 
de todo o mal”, num apelo ao poder 
dos sinos, que depois de abençoados 
no cerimonial da sagração (a partir do 
Papa João XIII) passam a “res sacra” 
ou objectos sagrados com o poder de 
protecção das comunidades e lugares. 

Por último o quarto sino, fundido no 
ano de 1943 na Fundição de sinos da 
Boca da Mata-Alvaiázere, e será com-
preensível a falta de imparcialidade do 
analista, é de todos o sino mais belo. 
É o único sino que tem rendilhas or-
namentais, de tipo vegetalista, duplas 
rendilhas que formam uma faixa com a 
inscrição em latim “Ecce Deus Salvatore 
Meos” cuja tradução “Eis aqui Deus o 
meu Salvador” significa uma declara-
ção de fé e pedido de protecção, tem 

ainda como elementos iconográficos 
uma cruz apoiada em nicho estilizado, 
contendo o sinete da fundição e data 
de fabrico.

Uma sucinta nota sobre a Fundição 
de sinos da nossa terra que constitui 
memória e legado para Alvaiázere. 
A Fundição de sinos da Boca da Ma-
ta-Alvaiázere, distrito de Leiria, foi 
fundada em 1899 por António Alves 
Ferreira e premiada em 1927 com me-
dalha de prata na Exposição Industrial 
de Caldas da Rainha. Seguindo uma 
prática secular na Europa, os artífices 
sineiros transmitiam na família os se-
gredos da arte, também aqui ocorreu 
a continuidade da laboração transmi-
tida pelo Mestre a seus netos José e 
António Alves Simões e com a morte 
súbita deste, no ano de 1962, cessou 
a fundição. A laboração decorreu por 
mais de 60 anos e saídos desta fun-
dição encontram-se obras espalhadas 
por todo o território nacional, da 
Beira Alta ao Algarve, Angola, Cabo 
Verde e Moçambique, localizada em 
templos como o Santuário do Senhor 
Jesus dos Milagres, a Igreja Nossa Sr.ª 
das Misericórdias em Castelo, Ourém 
(sino com 700 Kg de peso), dois sinos 
na Torre de Dornes, sinos em todas 

as Igrejas do concelho de Alvaiázere, 
com excepção da Igreja de Maçãs de 
Caminho, e naturalmente com maior 
predominância nas Igrejas das Dioce-
ses de Leiria e Coimbra. 

Sobre o acervo desta fundição te-
mos cerca de 150 sinos inventariados, 
obras reconhecidas como emblemáti-
cas, cujo património tem vindo a ser 
apresentado em inúmeros congressos 
nacionais e internacionais de História e 
Património Cultural. 

Impõe-se uma referência ao relógio 
da torre, uma preciosa peça a museali-
zar e colocada agora no coro da Igreja. 
O relógio tem a data de 1639 e teve 
proveniência do Convento de Santa 
Cruz do Bussaco, da Ordem dos Car-
melitas Descalços, os monges autores 
da florestação da Mata do Bussaco, 
local onde tinha existido um eremité-
rio Beneditino no séc. VI. O relógio é 
uma obra datada do período de Filipe 
III e tem a inscrição na chapa “ Quem 
desarmar este relógio advirta nos pon-
tos não o bote a perder”. Com base em 
artigo de grande figura de cultura da 
época, Mário de Castro Rosa, em Julho 
de 1926, no Alvaiazerense (ano I nº 2), 
sobre o relógio afirma que “serviu aos 
frades do Buçaco para lhe anunciar as 
horas de elevação do espírito em Deus 
e veio para Alvaiázere em 1837”. 

No ano de 1834 tinham sido extin-
tas as Ordens Religiosas e com a extin-
ção destas estava impedida a laboração 
ocasional e “itinerante” das fundições 
de sinos entre muros dos conventos, o 
que favoreceu no final de 1800 o apa-
recimento de algumas fundições fixas, 
designadamente a de Alvaiázere. No 
frontão da Igreja Matriz inscrito o ano 
de 1810, teriam ainda que decorrer 
mais de duas décadas para chegar o 
relógio e a sonoridade das horas.

Graças ao mérito dos nossos Mes-
tres fundidores de sinos, também 
somos conhecidos por “Alvaiázere a 
Terra dos sinos”. Que os sinos doura-
dos repiquem de alegria no coração 
de todos os Alvaiazerenses, com paz 
e progresso.7 

Maria Adelaide Furtado
Presidente da Al-Baiäz e Vice-Presidente 

(AG) da Associação Portuguesa para a 

Salvaguarda do Património Cultural Imaterial

Em Alvaiázere

Os Sinos voltaram à “Terra dos Sinos”
destaque



14 30 ABRIL 2017 

B
runo Ribeiro, até há pouco tempo residente no 
lugar de Ariques, freguesia de Almoster, venceu, 
em novembro de 2015, o prémio “Fraunhofer 
Portugal Challenge”, atribuído a jovens empreen-

dedores. O projeto vencedor foi a sua tese de mestrado, 
intitulada “SYPEC: Development of New Algorithms of 
Postural Classification and Correction”, integrada num 
projeto financiado pelo QREN – Quadro de Referência 
Estratégica Nacional.

Com um início de carreira bastante auspicioso, o 
ex-aluno de Engenharia Biomédica da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 
revelou ao Jornal “O Alvaiazerense” que, apesar de ter 
sido sempre uma criança muito curiosa em relação 
ao modo como as coisas funcionavam, não houve um 
momento específico de descoberta da sua vocação pela 
Engenharia: “quando chegou o momento de escolher um 
curso não tinha ainda certezas sobre o que queria fazer, 
e foi só no último dia de inscrições que decidi que ia 
tentar seguir Engenharia Biomédica. Não consigo achar 
uma razão para a minha escolha a não ser tratar-se de 
um curso que abordava várias matérias pelas quais me 
interessava, nomeadamente as matemáticas e biologias”, 
afirmou.

Hoje convicto de que fez a escolha certa e de que é 
uma pessoa com sorte, pois a Engenharia é aquilo que 
gosta de fazer e o que se imagina a fazer no futuro, para 
o jovem Bruno Ribeiro o prémio conquistado represen-
tou, acima de tudo, o reconhecimento do trabalho efe-
tuado, não só por si, mas também por todas as pessoas 

que ao longo dos anos deram o seu contributo a este 
projeto. Para além disso, o jovem sublinhou ainda: “a 
componente financeira deste prémio permitiu-nos dar a 
conhecer este projeto e apresentar os nossos resultados 
numa conferência internacional em Roma, o que foi uma 
experiência bastante enriquecedora, quer a nível acadé-
mico, quer a nível profissional”.

O projeto, como o próprio referiu, foi fruto da ideia 

de uma docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa, tendo em conta uma 
realidade muito atual de uma elevada percentagem das 
pessoas passa grande parte do seu dia sentada, tanto a 
trabalhar como em casa. O SYPEC consiste então numa 
cadeira de escritório que foi equipada com sensores de 
pressão (quatro no assento e quatro nas costas), bolsas 
de ar (em igual número aos sensores de pressão) e a par-
te eletrónica, que faz a leitura dos sensores e controla as 
bolsas de ar. O objetivo deste equipamento é, segundo 
Bruno Ribeiro, identificar a posição do utilizador com 
base nas leituras de pressão que são adquiridas, mas 
também ter um papel ativo, que consiste na correção 
da postura, alterando a conformação da cadeira, en-
chendo ou esvaziando as diversas bolsas de ar. A tese 
de mestrado do jovem foi a quarta a incidir sobre este 
projeto e focou-se essencialmente nesta última parte, 
com o desenvolvimento de algoritmos de identificação 
e correção das posturas.

Atualmente, Bruno Ribeiro já não se encontra ligado 
à empresa responsável pelo projeto SYPEC, trabalhando 
numa consultora na área de tecnologias de informação, 
que está mais vocacionada para a Engenharia Informá-
tica. Apesar de gostar do que faz, o jovem não esconde 
o desejo de voltar a trabalhar na sua área: “se houvesse 
mais oportunidades na Biomédica em Portugal, teria todo 
o gosto em regressar e continuar a apostar na investi-
gação de aspetos a melhorar no âmbito da Biomedicina, 
nomeadamente na área da ergonomia”, finalizou.7

Cláudia Martins

Do lugar de Ariques, freguesia de Almoster

Tese de mestrado de Bruno Ribeiro venceu 
prémio de empreendedorismo

mérito



30 ABRIL 2017 15atualidade
Município de Alvaiázere

Subiu quatro lugares no Ranking dos 
Municípios Portugueses

Em Alvaiázere
Município aprova 
Prestação de Contas 
de 2016

O Município de Alvaiázere apro-
vou, no passado dia 24 de abril, os 
documentos de prestação de contas 
relativos ao ano de 2016, com um re-
sultado operacional, negativo, de 1,5 
milhões de euros, sendo o resultado 
liquido, negativo, no valor de 866 mil 
euros, num universo de custos de 8,5 
milhões de euros e de proveitos de 7,7 
milhões de euros.

Em termos patrimoniais, regista-
se um ativo bruto de 133,9 milhões 
de euros (incluindo bens do domínio 
público de 93,7 milhões de euros; 
imobilizado corpóreo de 36,9 milhões 
de euros), sendo o ativo líquido de 
56,8 milhões de euros. O passivo total 
cifra-se em 19,3 milhões de euros, 
sendo os fundos próprios no valor de 
37,4 milhões de euros e incorporam 
resultados transitados, negativos, no 
valor de 41,4 milhões de euros.

A divida do município a médio e 
longo prazo ascende a 3,8 milhões 
de euros, salientando o executivo a 
redução da dívida global em 31% e a 
fornecedores em 87%.

O grau de execução da receita foi 
de 84,1%, e o da despesa foi de 76,8%, 
ficando a execução das grandes op-
ções do plano em 64,7%.7

Município de Alvaiázere
Assinou protocolo 
para criação da 
Federação Nacional 
dos Caminhos de 
Santiago

No dia 26 de abril, Célia Marques 
esteve em Vila Pouca de Aguiar na ce-
rimónia de assinatura do protocolo de 
cooperação que vai permitir a criação 
da Federação Nacional dos Caminhos 
de Santiago, composta por um total 
de 30 Municípios, entre os quais o 
Município de Alvaiázere.

Reconhecida como rota cultural 
europeia desde 1987, o Caminho de 
Santiago é percorrido todos os anos 
por milhões de peregrinos, a pé ou 
de bicicleta, representando um im-
portante ativo ao nível do turismo do 
concelho de Alvaiázere, que a criação 
da Federação pode potenciar.7

Pelo quarto ano consecutivo, a con-
sultora Bloom Consulting elaborou 
o City Brand Ranking, um ranking 

que elege os melhores Municípios por-
tugueses, através do cruzamento de 
diversos dados estatísticos relativos a 
três áreas-chave: negócios, visitar e vi-
ver, mas também através das pesquisas 
que são feitas online sobre cada Municí-
pio, sendo também avaliada a força da 
marca de cada um deles, permitindo a 
sua comparação em diferentes áreas.

Os resultados deste ano foram co-
nhecidos no início do mês de abril, ten-
do o Município de Alvaiázere alcançado 
o 284º lugar a nível nacional (num total 
de 308 Municípios), o que representa 
uma subida de quatro posições na tabe-
la face ao resultado do ano passado, e 
o 95º lugar no ranking regional da zona 
centro, num total de 100 Municípios.

Concretamente nas áreas-chave, no 
que respeita aos negócios Alvaiázere fi-
cou em 84º, subindo quatro lugares em 
relação a 2016; em relação ao turismo 
(categoria visitar), classificou-se em 99º 

lugar, resultado igual ao obtido na últi-
ma edição e, por fim, na categoria viver 
o Município de Alvaiázere desceu uma 
posição, estando agora em 83º lugar.

A cidade de Lisboa lidera este 
ranking pelo quarto ano consecutivo, 
tendo sido eleita o melhor sítio para 

viver, fazer negócios e passear, a cida-
de do Porto, à semelhança das edições 
anteriores, ficou em segundo lugar e 
este ano Cascais destronou Braga do 
terceiro lugar do pódio, vencendo nas 
áreas de turismo e qualidade de vida.7

Cláudia Martins

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

Tel. 236 650 250  -  Fax 236 650 251  -  3250 ALVAIÁZERE   

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN

Em Alvaiázere

Crianças formaram laço humano 
contra os maus-tratos na infância
No passado dia 26 de abril, da par-

te da manhã no Parque Multiusos 
de Alvaiázere, a comunidade 

escolar que abrangeu o ensino pré-es-
colar, o 1º ciclo do Ensino Básico das 
Escolas Básicas de Alvaiázere e Maçãs 
de D. Maria e a Creche Santa Cecília, 
formaram um laço azul contra os maus- 
tratos na infância.

É no mês de abril que se realiza, 
todos os anos, a campanha contra os 
maus-tratos na infância, tendo a Comis-
são de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Alvaiázere, organizado uma 
serie de atividades para alertar toda 
a comunidade escolar, e não só, para 
este problema existente na sociedade.

O laço azul mostra a solidariedade 
para com as vítimas de maus-tratos e 
alerta para um tema que deve estar 
presente nas preocupações da comu-

nidade em geral.  O azul quer recordar 
as marcas dos maus-tratos corporais 
praticados contra as crianças. 

A CPCJ deseja garantir a sua inter-

ferência na comunidade para que o 
mundo seja um lugar melhor, onde 
haja muitos sorrisos e alegrias para as 
gerações mais jovens.7
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Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): 
Maria Pereira Marques que completou no dia 2 de abril, 82 primaveras e a 
Manuel Rodrigues que completou no dia 17 de abril, 88 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

Aniversário
Parabéns para o nosso Luso Bra-

sileiro Guilherme Braz Antunes que 

completou mais um aninho de vida. 

Três aninhos de muita felicidade e 

muito amor.

Que Deus o abençoe com muita 

alegria, paz e saúde é o que lhe deseja 

toda a sua família.7

Realizou-se no passado dia 16 de 
abril, domingo de Páscoa, a celebração 
de 50 anos de casados de Manuel Fran-
cisco e Maria da Conceição Silveira, 
naturais do concelho de Alvaiázere e 
residentes em Lisboa.

A cerimónia decorreu na Igreja Pa-
roquial de Queijas, que contou com a 
presença das suas duas filhas, genro e 
dos três netos.7

Bodas de Ouro

No passado dia 23 de abril, Manuel 
Júnior, residente no lugar do Pereiro, 
freguesia de Areias e Pias, concelho de 
Ferreira do Zêzere, comemorou 102 
primaveras. 

O Jornal “O Alvaiazerense” falou com 
o seu neto António, funcionário do Res-
taurante “O Brás”, em Alvaiázere, para 
apurar qual é o segredo para chegar a 
esta bonita idade, que afirmou que o 
avô “nunca levou uma má vida e teve 
cuidado consigo mesmo”. 

Durante a sua vida profissional, o 
aniversariante trabalhou como moleiro, 
profissão antiga ligada à moagem de 
cereais para a fabricação de farinha.

Atualmente já viúvo, Manuel Júnior 
é pai de dois filhos, Fernando Simões e 
Maria Simões, tem quatro netos e três 
bisnetos, que se juntaram para come-
morar a data numa festa privada que 
se realizou no Restaurante “O Brás” e 
contou também com a presença dos 
amigos mais próximos.7

Ferreira do Zêzere

Manuel Júnior festejou 
o seu 102º aniversário

Foram aprovadas as duas candida-
turas submetidas pelos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere (BVA) 

ao POSEUR - Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, no âmbito do Programa 
Portugal 2020.

Uma das candidaturas destina-se à 
execução de obras de requalificação 
do Quartel, um investimento orça-
mentado em 636.000 euros e que terá 
a comparticipação de 85% (cerca de 
540.000 euros). 

Em declarações ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, o Comandante da corpora-
ção, Mário Bruno Gomes, revelou que 
estas obras prevêem “a melhoria das 
condições de higiene, lazer e descanso 
dos bombeiros, das salas de formação, 
das salas de apoio tático e operacional, 
da central telefónica, do aproveitamen-
to dos recursos energéticos e ainda do 
parqueamento, com a construção de 
novas garagens que permitam albergar 
todas as viaturas de que dispomos”.

A outra candidatura aprovada diz 
respeito à aquisição de uma viatura 
de combate a incêndios, no valor de 

175.000 euros, que será financiada 
em 70%, ou seja, em cerca de 122.500 
euros.

Mário Bruno Gomes fez questão de 
deixar um agradecimento muito espe-
cial: “à técnica do Município, Sandra 
Simões, e ao arquiteto Artur Caetano, 
por todo o trabalho desenvolvido para 
que estas candidaturas fossem uma 
realidade. Sem o seu esforço e dedi-
cação nada disto teria sido possível”, 
finalizou.7

Cláudia Martins

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Candidaturas aos fundos 
comunitários foram aprovadas

Batizado
No passado dia 22 de abril foi bati-

zada a menina Joana Marques Ferreira 
da Silva, filha de Louis Filipe da Silva 
e de Sílvia Marques Ferreira (natural de 
Casal Novo, Almoster).

A cerimónia, presidida pelo Padre 
André Sequeira, teve lugar na Igreja 
Paroquial de Almoster e foi madrinha 
Paula Alexandra Marques Ferreira e 
testemunha Martha Luisa Silva.

Seguiu-se a comemoração entre 
familiares e amigos.

À pequena Joana e familiares votos 
de muitas felicidades nesta nova etapa 
da sua vida.7
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Apontamentos
José Baptista

Drª Hermínia Aparício
Mário Bruno Gomes

opinião

DESASSOSSEGO

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

A
os amigos leitores que apreciam aquilo 
que eu escrevo, quero pedir desculpa, 
por não ter aparecido no Alvaiazeren-

se o meu nome. Mas nem sempre estamos 
inspirados para dizer o que nos vai na alma. 
Mas desta vez vamos ao que interessa.

No jornal CORREIO DA MANHÃ, datado 
de 06/04/2017, e logo na primeira página, 
vem escrito em letras gordas o seguinte: “TRI-
BUNAL CONFIRMA CINCO ANOS DE PRISÃO 
PARA VARA” juízes duros com políticos que 
usam dinheiro público como se fosse seu.

Em comentário meu, sempre pensei que 
gente como esta não se metia em apuros 
deste calibre, que tivessem alguma vergo-
nha na cara. Mas de facto não a têm. Talvez 
estejam convencidos de que quando morre-
rem levarão o dinheiro todo para o Além ou 
seja para o outro Mundo. Mas podem estar 
descansados que não o levam. Deixam cá 
tudo para os que hão-de vir estafarem.

São estes que apelidavam os antigos disto 
e daquilo e, agora são eles a darem a cara. 
Onde está a vergonha? Não vejo nenhum mi-
serável da rua a desviar o dinheiro que é de 
todos nós, pequenos contribuintes. São sem-
pre os senhores graúdos. É ou não verdade?

Estes cinco anos de prisão em que aquele 
cavalheiro foi condenado, em meu entender, 
apenas cumprirá dois anos e meio, porque 
como se portará bem vem para a rua após 
meia pena cumprida, além de umas saídas 
precárias. E, lá fica ele como a quantia de 
dinheiro em seu poder, quando ele é dinheiro 
público, como diz o jornal. Estes cavalheiros 
de certo grau cultural deviam dar exemplos 

aos pobres trabalhadores rurais, que pouco 
mais sabem do que fazer o nome e que vão 
votar nos actos eleitorais. Não o fazem, pois, 
o dinheiro é um material sonante do mais 
lindo que há, ele até os encanta, ficam cegos 
com ele, ganha cola nas mãos deles. Enfim, 
não têm vergonha. Dizem que os Juízes são 
dotados do sexto sentido. Eu estou conven-
cido que isso é verdade. No mesmo jornal 
ainda consta: “O advogado admite que pode 
recorrer ainda para o tribunal constitucional, 
mas as esperanças são poucas e ainda Ar-
mando Vara poderá mesmo chegar ao julga-
mento do caso MARQUÊS, no qual também é 
arguido, em prisão efectiva”. Em comentário 
meu “andam todos para o mesmo”. Onde está 
a honestidade por eles apregoada perante o 
pobre trabalhador rural que pouco mais sabe 
do que fazer o nome? Eu tinha vergonha de 
responder em público por crimes desta na-
tureza. Mas ainda há mais: Na última página 
do mesmo jornal vem uma fotografia do 
advogado, do tal senhor Sócrates, a dizer que 
este causídico responde por dívida de 94 mil 
euros à Caixa de Previdência dos advogados. 
A execução já entrou nos Juízos de Lisboa 
e as contas bancárias de João Araújo serão 
agora congeladas. Eu signatário deste artigo 
não sei nada, limito-me a dizer o que nos 
jornais vem escrito. 

Os advogados costumam dizer para os 
Juízes no final das suas alegações de direito 
“e V. Exas farão como sempre a costumada 
Justiça”. É o que eles pedem. E, para termi-
nar, tudo a continuar assim, parece-me bem 
que NÃO ESTÁ CERTO.7      

A 
visita do papa Francisco, no próxi-
mo dia 13 de maio, assinalando o 
centenário das aparições de Nossa 

Senhora aos pastorinhos, será um dos 
acontecimentos do ano. 

Este apontamento não visa a veraci-
dade ou fantasia das ditas, remete para 
as dezenas de livros que já se escreve-
rem, mas relembrar pormenores/curio-
sidades de forma a tentar compreender 
o tema.

A única verdade que se pode afirmar, 
sem qualquer dúvida, é que a criação de 
Fátima excedeu todas as expectativas, 
pois move milhares de pessoas, uns 
crentes e outros nem por isso. 

Inicialmente, mal se verificou a cres-
cente romaria popular, tanto de crentes 
como de curiosos e de muitos a pedir 
milagres urgentes, normal no contexto 
da 1ª guerra Mundial, levantou grandes 
suspeitas às diferentes autoridades. 

Um facto é que teve o condão de 
sobreviver pois, das cerca de duas mil 
aparições, em diferentes épocas e luga-
res, todas com contornos semelhantes, 
testemunhadas por crianças, o Vaticano 
apenas reconhece dezasseis.

Há registos de muitas aparições que 
tiveram Portugal como cenário e de 
muitas outras que se deram nas décadas 
seguintes.

Alvaiázere, e é aqui que quero che-
gar, também foi palco do mesmo fenó-
meno. O local onde se desenrolaram as 
ditas aparições, a povoação de Cabeça da 
Galinha teve, na altura, crescente romaria 
popular, até ser desautorizada, como 
centenas de outras.

Esta “estória”, esquecida por alguns 
e desconhecida por muitos mais, deve 
permanecer viva e ter um lugar no pa-
trimónio imaterial de Alvaiázere.

 Felizmente, há protagonistas que 
ainda estão vivos e que, sendo tão mere-
cedores de crédito como os pastorinhos 
que agora irão ser canonizados, enrique-
ceriam a história local contando a sua 
versão dos acontecimentos.

Abrindo parêntesis, como curiosida-
de, acrescenta-se que Jacinta e Francisco 
não foram testemunhas das primeiras 
aparições, em 1915, no Monte do Ca-
beço, mas só Lúcia e três companheiras 
– Teresa Matias, Maria Rosa e Maria 
Justino. As três últimas foram quase 
“engolidas” pela História.

Se, por um lado, devemos preservar 
o património imaterial também devemos 
salvaguardar o edificado. No mesmo 
lugar de Cabeça da Galinha existe uma 
capela de evocação de S. Mateus que está 
em completa ruína. Será certamente di-
fícil reconstruí-la mas, pelo menos, para 
que não se apague da memória, convém 
relembrá-la como sendo do século XVII. 

Para finalizar e voltando ao capítulo 
de fenómenos inexplicáveis, mais re-
centemente, para os lados do Zambujal, 
algumas pessoas juravam ver um clarão 
no meio da mata. 

Nas primeiras duas vezes que lá fui, 
nunca vi nada, tal como as dezenas de 
pessoas que lá se encontravam.

Algum tempos mais tarde, já a coisa 
andava meio esmorecida, fui lá com dois 
amigos e qual não foi o nosso susto 
quando uma luz branco-azulada se levan-
tou do carvalhal e riscou o céu. 

Em pouco minutos começaram a che-
gar pessoas das redondezas que também 
viram este “OVNI”. – objeto voador não 
identificado.

Acredita quem quer. Estas “estórias” 
procuram apenas ajudar a construir a 
história de Alvaiázere.7

É 
fácil falarmos de pessoas. É mais fácil 
ainda falarmos de pessoas boas. Que 
de um modo ou de outro marcaram 

uma geração, uma terra, uma vida.
Falar da Drª Hermínia é um exercício 

tão simples mas que se torna complicado 
nestas curtas linhas, pois é pouco o espaço 
para tão grande legado.

Mas começando. Maria Hermínia Paisa-
na Granja Aparício nasce a 2 de agosto de 
1945, na localidade de Amêndoa, Concelhio 
de Mação. Aí, completa todas as etapas de 
ensino até entrar na Faculdade de Medicina 
de Lisboa onde se licencia com distinção 
em Medicina e Cirurgia.

Entretanto, casa com José Maria Aparí-
cio de quem tem 2 filhos, Pedro e Patrícia e 
quer o destino que na prestação de medici-
na à periferia, seja colocada em Alvaiázere 
onde é colocado também como veterinário 
Municipal o seu marido. Cedo se apaixo-
nam por esta terra e adotam Alvaiázere 
como a sua Terra. Um caso raro de “Amor” 
por Alvaiázere que se prolonga até aos dias 
de hoje, marcado por vários capítulos e 
exemplos de dedicação à nossa terra.

Especializa-se em Genecologia e Obste-
trícia pela Universidade de Coimbra, vindo 
posteriormente a estabelecer-se no Hospital 
de Leiria, onde desempenha exemplarmen-
te e distintivamente a sua profissão.

Católica praticante, vê na caridade e 

ajuda aos mais necessitados o seu modo 
de vida, nunca negando ajuda aos que mais 
precisam, seja na sua especialidade seja 
noutro tipo de necessidade.

Exemplar cidadã e profissional, viu mui-
tos de nós nascer, ou os nossos filhos como 
é o meu caso. Agradeço-lhe por isso e não só 
Drª Hermínia. Acompanhou os meus maiores 
tesouros e garantiu-lhes tudo o que era ne-
cessário para os seus primeiros dias de vida. 

Sempre pronta a ajudar. Bastava um 
telefonema e lá estava a mão amiga da Drª 
Hermínia. “…Ligue a qualquer hora!” dizia 
com um sorriso contagiante que fazia das 
horas de maior angústia um porto de abrigo.

Ajudou tantas e tantas pessoas, pro-
fissionalmente, socialmente, quer como 
médica quer como Mulher de bem. 

Ao lado de um grande Homem está uma 
grande Mulher e ao lado de bons filhos está 
uma excelente Mãe. E bem verdade esta frase. 
É uma Herança que fica. Um exemplo de vida 
que deverá perdurar nas nossas memórias.

Ficámos todos mais pobres com o 
desaparecimento da Drª Hermínia mas o 
seu modo de vida servirá de exemplo para 
todos nós daqui para a frente.

Uma palavra de conforto para o Dr. Aparí-
cio, Pedro e Patrícia. As pessoas só morrem na 
realidade, quando nós nos esquecemos delas.

Até sempre amiga, até sempre Drª Her-
mínia Aparício.7

“Alvaiázere+”

“O Município encontra-se em fase de implementação do programa Alvaiá-
zere+ , que pretende estimular o desenvolvimento  empresarial e o empreen-
dedorismo no concelho de Alvaiázere”.

“Um dos eixos de intervenção do referido programa passa pela criação de 
uma incubadora de empresas, com um modelo de funcionamento inovador e 
competitivo, capaz de atrair e estimular novas ideias de negócio”.

Mas, muito bem...
É esta capacidade de motivar e de pegar nas “novas ideias de negócio” que 

me faz pensar ser importante ultrapassar o campo da IDEIA, da novidade, ou 
seja do quadro criativo, para o que importa:

“FAZER”
O problema é mesmo esse, ou seja, o do “FACERE”
E por vezes chegamos à fácil conclusão de que o pior problema “Alvaiaze-

rense” resulta desse facto: 
Ou seja,
Não conseguimos passar da ideia à prática, e assim, por aqui vamos ficando, 

até um dia... olhando uns para os outros, sem mais.
Tenho dito.7

J.S.
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Amor eterno e amor verdadeiro
Saudades

Querido marido que sempre me apoiaste em tudo, 
lutaste com toda a tua força e acreditavas que ias vencer 
a tua doença. 

Nós os dois juntos, passámos bons e maus momentos, 
com toda a nossa força e o amor que tínhamos, lutámos 
até ao fim. Com a tua amizade e o teu carinho, foste o 
meu marido de sempre.

Partiste há um ano e estás com Deus, brilhas hoje no 
céu, agora e para sempre serás o meu Anjo da Guarda e 
a minha estrela no céu.  

Foste um grande lutador na tua doença, só Deus sabe. 
Serás sempre a minha lembrança e peço-te para, quando 
estou triste e falo contigo, me dares força para eu conti-
nuar a minha vida.

Nunca te esquecerei e amo-te muito, foram 43 anos 
de casada, de alegrias e tristezas, mas nós conseguimos 
tudo o que a gente queria, eu amo-te para sempre.

Tua esposa,
Filomena

FERNANDO DIAS LUÍS
N. 24/05/1946
F. 20/04/2016

CAMPINO
MAÇÃS DE CAMINHO

UM ANO DE SAUDADE

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 147 a folhas 

149, do livro de notas para escrituras diversas número 78-D, 

deste Cartório, EMA GABRIELA BARRETO FERREIRA MARQUES 

MARTINS FERREIRA, NIF 118 354 566, casado com Abilino 

Duarte Martins Ferreira, NIF 152 458 840, sob o regime de 

comunhão de adquiridos, naturais, ela da freguesia de Coimbra 

(São Bartolomeu), concelho de Coimbra, ele da freguesia de Zam-

bujal, concelho de Condeixa-a-Nova, e residente na Rua Afonso 

Costa nº 75, Coimbra, declarou:

Que é dona e legítima possuidora com exclusão de outrem 

dos seguintes prédios situados na freguesia e concelho de 

Alvaiázere e não descritos na Conservatória de Registo Predial 

de Alvaiázere:

Numero um – Rústico, sito no lugar de Bacelos, composto de 

cultura, com a área de trezentos e vinte e cinco metros quadra-

dos, a confrontar do norte com caminho, do sul com Acácio Car-

valho, do, nascente com António Nunes Marques e do poente com 

herdeiros de Manuel Furtado dos Santos, inscrito na respectiva 

matriz, em nome do antepossuidor António Furtado dos Santos, 

sob o artigo 13145, o qual proveio do artigo 8906 da freguesia 

de Alvaiázere (extinta), com o valor patrimonial de 25,25€;

Numero dois – Rústico, sito no lugar de Couto, composto 

de pinhal e mato, com a área de setecentos e quarenta metros 

quadrados, a confrontar do norte com Bernardino Caetano Mal-

donado, do sul com António Rosa e outros, do nascente com 

Bernardino Rodrigues e do poente com José Augusto Caetano, 

inscrito na respectiva matriz, em nome do antepossuidor Maria 

Aurora Jesus Gomes Marques, sob o artigo 9892, o qual proveio 

do artigo 5603 da freguesia de Alvaiázere (extinta), com o valor 

patrimonial de 193,15€, e;

Numero três – Rústico, sito no lugar de Couto, composto de 

pinhal e mato, com a área de trezentos e oitenta metros quadra-

dos, a confrontar do norte com Duarte Marques, do sul e poente 

com Eduardo Delgado, do nascente com Aurora Gomes, inscrito 

na respectiva matriz, em nome dos antepossuidores Alberto 

dos Santos Carvalho e Irene Maria Oliveira Nunes, sob o artigo 

9986, o qual proveio do artigo 5699 da freguesia de Alvaiázere 

(extinta), com o valor patrimonial de 100,59€;

Os prédios atrás identificados vieram à sua posse, ainda 

no estado solteira, maior, por compras verbais, sendo a verba 

um por compra a António Furtado dos Santos, viúvo, residente 

no lugar de Pé da Serra, Alvaiázere, a verba dois por compra a 

Maria Aurora Jesus Gomes Marques e marido Eduardo Marques, 

residentes na Rua Drº António Vaz Morais, nº 3, Alvaiázere; e 

a verba três por compra Alberto dos Santos Carvalho, divorcia-

do, residente na  Rua Drº António Vaz Morais nº 108, Couto, 

Alvaiázere e a Irene Maria Oliveira Nunes, também divorciada, 

residente na mesma morada, todos no ano de mil novecentos e 

oitenta e dois, tendo o seu casamento sido celebrado no ano de 

mil novecentos e oitenta e quatro, pelo que não ficou a dispôr de 

título fornal que lhe permita fazer o respectivo registo na Con-

servatória do Registo Predial, mas desde logo entrou na posse e 

fruição dos referidos prédios em nome próprio, posse que assim 

detém há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 

quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

oposição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, 

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos 

prédios todos os actos de posse de que os mesmos eram susce-

tíveis, nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e 

cultivando os referidos terrenos, agindo sempre por forma corres-

pondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruído 

como tal os imóveis, quer suportando os respectivos encargos. 

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pú-

blica, exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição dos 

mencionados prédios por usucapião, que aqui expressamente 

invoca, justificando o seu direito de propriedade para o efeito de 

registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser compro-

vada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 05 de Abril de 2017.

A Ajudante em funções notariais,

Assunção Maria da Silva Dias

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 418 de 30/04/2017

VENDE-SE:
Pastelaria muito bem localizada, 

totalmente equipada, com 
fabrico próprio e cafetaria 

Situada na Rua Colégio Vera Cruz, 
em Alvaiázere

Contactar: 961 260 544 / 965 271 148

PRECISA-SE:
Empregada de balcão para 

café, em part-time

Zona de Ferreira de Zêzere

Contactar: 933 552 299

VENDE-SE

Moradia de R/C com 5 divisões, 
sótão e terreno com 398 m2  

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 1 verso a fo-

lhas 3 verso, do livro de notas para escrituras diversas número 

79-D, deste Cartório, Henrique Antunes Medeiros e mulher 

Olinda Martins Rodrigues Medeiros, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, residentes na Travessa do Barqueiro, 

nº 16, no lugar do Barqueiro, freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de ou-

trem do seguinte prédio e fração de prédio situados na freguesia 

e concelho de Alvaiázere:

1 – Metade indivisa de prédio rústico, sito em Eiras, compos-

to de terreno de pinhal, com a área de mil cento e vinte metros 

quadrados, a confrontar do norte, João Almeida; sul, caminho; 

nascente, Maria Palmira da Silva; poente, César Marques; inscrito 

na respectiva matriz, em nome do antepossuidor Francisco Rodri-

gues, na proporção de metade, sob o artigo 4446, da freguesia 

de Alvaiázere, o qual proveio, do artigo 1892 da freguesia de 

Maçãs de Caminho (extinta), descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere sob o número mil setecentos e vinte e um 

mas sem qualquer inscrição em vigor da referida fração, com o 

valor patrimonial, correspondente à fração, para efeitos de IMT 

de 195,25€;

2 – Prédio rústico, sito em Corga, composto de terreno de 

mato com oliveiras, com a área de quinhentos e dez metros qua-

drados, a confrontar do norte, Florinda da Silva; sul e nascente, 

Joaquim Lousã; poente, Eugénio Dias Franco inscrito na respec-

tiva matriz, em nome do ante possuidor Francisco Rodrigues, 

sob o artigo 4606, da freguesia de Alvaiázere, o qual proveio, do 

artigo 1975 da freguesia de Maçãs de Caminho (extinta), com o 

valor patrimonial para efeitos de IMT de €100,57;

É comproprietário do prédio identificado na verba número um 

na proporção da restante metade indivisa, Rui Manuel Maria de 

Almeida, casado com Maria Isabel Martins da Silva Berto Almeida, 

residente em Karlstr. Nº18, D-63065, Offenbach/M, Alemanha, 

cuja inscrição de aquisição se encontra registada pela apresenta-

ção quatro de vinte e sete de janeiro de dois mil e quatro;

O prédio e fração de prédio atrás identificados vieram à 

sua posse, já no estado de casados, por compra meramente 

verbal a Francisco Rodrigues, viúvo, residente que foi no lugar 

de Mosqueiro, dita freguesia de Maçãs de Caminho, no ano de 

mil novecentos e oitenta e seis; pelo que não ficaram a dispôr 

de título formal que lhes permita fazer o respectivo registo na 

Conservatória do Registo Predial, mas desde logo entraram na 

posse e fruição do aludido prédio e fração de prédio em nome 

próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 

interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

oposição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, 

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades 

do prédio e fração de prédio, em espírito de compropriedade, 

todos os actos de posse de que os mesmos eram suscetíveis, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e 

cultivando os referidos terrenos, colhendo os respetivos frutos, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direi-

to de propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, quer 

suportando os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública 

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição dos mencio-

nados prédio e fração de prédio por usucapião, que aqui expres-

samente invocam, justificando o seu direito de propriedade para 

o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode 

ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 12 de abril de 2017.

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa  

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 418 de 30/04/2017

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

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
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Sua filha 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
CECÍLIO NUNES VAZ 

(82 anos)
N. 27/03/1935
F. 11/04/2017

BISPOS
PUSSOS S. PEDRO

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

PALMIRA FERREIRA LOPES
(82 anos)

N. 05/09/1934 - F. 01/04/2017
NATURAL: VENDA DO PRETO - PEMÁ

RESIDENTE: VENDA DO PRETO - PEMÁ

necrologia

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
CONCEIÇÃO DE JESUS ROSA 

(86 anos)
N. 20/07/1930
F. 06/04/2017

POMBARIA
ALVAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
OLINDA DA SILVA 

CARVALHO (88 anos)
N. 20/08/1928
F. 02/04/2017

CASAIS
MAÇÃS DE CAMINHO

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

MARIA ADELINA SIMÕES 
MAIA FATELA (73 anos)

N. 23/08/1943 - F. 16/04/2017
NATURAL: S. SEBASTIÃO DA PEDREIRA - LISBOA

RESIDENTE: ALVAIÁZERE

Seu marido, filhos, noras, 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
LUCÍLIA MARIA FERREIRA 
BENTO COIMBRA (57 anos)

N. 20/05/1959
F. 09/04/2017

DAMAIA
VENDAS DE MARIA - MAçÃS DE D. MARIA

Sua filha, genro e restante família, na impossibilidade 

de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm 

por este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.       

           & AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
LIDIA DAS NEVES FARIA 

GASPAR (69 anos)
N. 09/10/1947
F. 07/04/2017

OUTEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus 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
CELESTINA LOPES MENDES 

(89 anos)
N. 04/03/1928
F. 12/04/2017

CASAL AGOSTINHO ALVES
MAÇÃS DE D. MARIA

Faz 4 anos que nos deixaste.
O tempo passa, mas as lembranças ficaram e a 

saudade continua viva nos nossos corações.
Seus pais, esposa, filhos, irmãos, cunhados e sobri-

nhos recordam-no com grande amor e muita saudade.
Que a sua alma descanse em paz.

ADRIANO RIBEIRO 
MARTINS

N. 16/05/1971
F. 10/04/2013

ALVAIÁZERE

QUATRO ANOS DE SAUDADE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

BENILDE JOAQUINA DE 
FREITAS (80 anos)

N. 17/11/1936 - F. 25/04/2017
NATURAL: MATA DO CÊPO - PUSSOS S. PEDRO
RESIDENTE: MATA DO CÊPO - PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filhos, 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 Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ALIPIO ALVES MARQUES

 (88 anos)
N. 05/01/1929
F. 31/03/2017

SOBRALCHÃO
ALVAIÁZERE
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Idade para acesso à Reforma

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.

PDM Alvaiázere

Usos dos solos – Espaços 
urbanos (continuação)

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)

Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 934 941 115
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada

O Decreto-Lei n.º 187/2007, de 
10 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 167-E/2013, 

de 31 de dezembro, estabelece que 
a idade normal de acesso à pensão 
de velhice, após 2014, varia em fun-
ção da esperança média de vida aos 
65 anos de idade verificada entre o 
segundo e terceiro ano anteriores 
ao início da pensão, de acordo com 
a fórmula prevista.

Para tal, o elemento do cálculo 
das pensões de velhice do regime 
geral de segurança social, tem em 
conta a evolução da esperança mé-
dia de vida aos 65 anos entre o ano 
2000 e o ano anterior ao de início da 
pensão e ainda o fator de sustenta-
bilidade.

Assim, tendo em conta os fato-
res em causa para a determinação 
da idade de acesso à pensão de 

reforma, a Portaria 99/2017 de 
07/03/2017 vem estabelecer que a 
idade normal de acesso à pensão em 
2018 passa a ser 66 anos e 4 meses.

Por fim um breve esclarecimento 
relativamente ao artigo da edição 
anterior, somente para repisar a 
informação já transmitida: o registo 
gratuito de terras está dependente 
da criação dos mecanismos legais 
que o vão permitir, ou seja, é uma 
iniciativa que ainda não está em 
vigor, conforme resulta do texto es-
crito. A informação é decorrente de 
um comunicado do conselho de mi-
nistros de 21/03/2017 e que pode 
ser consultada na íntegra em http://
www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/
cm/comunicados/20170321-com-
cm-ext.aspx.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

A
inda no âmbito do Capítulo VII 
do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Alvaiázere, que 

diz respeito ao uso dos solos em espaços 
urbanos, o artigo 30º refere-se às áreas 
urbanas de nível I. 

Desta forma, existem várias indica-
ções que devem ser respeitadas para 
planos de pormenor e loteamentos ur-
banos destinados à habitação, comércio, 
serviços e equipamentos nestas áreas, 
nomeadamente a densidade bruta de 150 
habitantes/hectare, o índice de 0,50 de 
construção bruta e a altura dominante 
dos edifícios, que deve ser de três pisos. 
Deste mesmo artigo constam ainda as 
regras a aplicar às novas construções a 
erigir, mas também a ampliações e par-
celas não infra-estruturadas ou passíveis 
de loteamento, ou seja, parcelas cujo 
aproveitamento implique a criação de 
infraestruturas urbanas ou que tenham 
área superior a 0,3 hectares.

O artigo 31º define a legislação aplicá-
vel às áreas urbanas de nível II: densidade 
bruta máxima de 100 habitantes/hectare, 
0,35 de índice máximo de construção bru-
ta e dois pisos de altura máxima dos edifí-
cios. Para além disso, são explicitadas as 
condicionantes da construção em lotes ou 
parcelas já existentes e a construção de 
unidades hoteleiras (índice de construção 
igual ou menor a 0,3). Nas áreas urbanas 
de nível II o abastecimento de água por 
ligação à rede pública é obrigatório e 
são admitidos sistemas autónomos de 
esgotos, a construir de acordo com as 
normas definidas pela Câmara Municipal.

No artigo 32º são explicadas as regras 
a que deve obedecer a elaboração dos 
planos urbanísticos nas áreas urbanas de 
nível III e que são os seguintes: densidade 
bruta máxima de 60 habitantes/hectare, 
0,20 de índice máximo de construção 
bruta e dois pisos de altura máxima dos 
edifícios. A construção em lotes em par-
celas já existentes é permitida desde que 
existam dois pisos acima da cota soleira, 
a superfície do pavimento não exceda 
os 250 m2 e haja acesso por caminho 

público. Se estas novas construções 
coincidirem com áreas excluídas da REN 
no ecossistema “zonas afetadas pelas 
cheias”, devem ainda ser respeitados dois 
critérios: a cota de soleira acima do nível 
de máxima cheia conhecida e a interdição 
de caves, independentemente do uso a 
que se destinam.

O capítulo VIII do Regulamento do 
PDM de Alvaiázere diz respeito aos Es-
paços Urbanizáveis de Expansão, que, 
segundo o artigo 33º, se destinam à 
construção de novas áreas residenciais 
e respetivas funções complementares e 
neles podem ser instaladas indústrias não 
poluidoras das classes C ou D e armazéns 
que não gerem grandes movimentações 
de cargas e descargas, conforme o dis-
posto no artigo 34º.

Nos espaços urbanizáveis de expan-
são de nível I e II, qualquer construção 
de edifícios depende de aprovação pré-
via de plano de pormenor ou operação 
de loteamento, que tem de respeitar as 
normas dos artigos 30º e 31º. O espaço 
urbanizável a poente da vila de Maçãs 
de D. Maria será reintegrado no espaço 
agro-florestal caso o alvará de loteamento 
venha a caducar.

No artigo 36º é abordada a localização 
de hotéis, que deve atender a quatro re-
gras, nomeadamente: a altura do edifício 
tem de se justificar com motivos funcio-
nais; o edifício tem de ter um afastamento 
ao limite do lote contíguo no mínimo o 
dobro da sua altura; não pode prejudicar 
a paisagem natural a salvaguardar e, por 
fim, a área de construção total do hotel 
deve resultar da concentração, total ou 
parcial, da área de construção admissível 
para a parcela na qual o hotel se implanta.

Para concluir os capítulos dedicados 
aos espaços urbanos e urbanizáveis (capí-
tulos VII a IX), as operações de loteamento 
só podem ser levadas a cabo em áreas 
classificadas pelos planos municipais de 
ordenamento do território como urbanas 
ou urbanizáveis, conforme o constante 
do artigo 37º.7

Cláudia Martins
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 de terça a sexta: 11h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   “Comunidade e património, pontos de encontro” 
 - Exposição temporária de fotografia
	   "Nas esquinas do tempo" 
 - Exposição temporária de fotografia de Esmi Baúto

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

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

dia 4: 21h00-23h00
- PASSEIO PEdESTRE NOTURNO: 
“ALVAIÁZERE, A PASSOS”
(Gratuito) 

 Local: Concentração junto ao polo de Alvaiázere da ETP Sicó
 (Org.: ETP Sicó)

dia 7: 09h00
- PASSEIO PEdESTRE: PR1
“PELOS TRILHOS dA PEREGRINAÇÃO” | 8 Km
(merenda partilhada - Capela de N.ª Sr.ª dos Covões)
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)

AG E N DA  C U LT U R A L  -  M A I O
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 7 e 21

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 14 e 28

MAIO

dias 09 e 16: 19h00-23h00
- WORKSHOP dE PROdUTOS ENdÓGENOS COM O TEMA   

 “ARTESANATO” destinado a produtores e público em geral
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 10: 20h30
- SESSÃO dE ESCLARECIMENTO - APOIOS E INCENTIVOS 
REALIZAdO EM PARCERIA COM A AdECA
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 16: 09h30
- WORKSHOP dE COSTURA REALIZAdO EM PARCERIA 
COM A CEARTE destinado 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 17: 19h00
- WORKSHOP SOBRE NUTRIÇÃO INFANTIL PARA PAIS
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 30: 14h00 - 18h00
- SESSÃO dE CONSULTAdORIA ESPECIALIZAdA
“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.

P A S S A T E M P O S
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No passado dia 25 de março, 
realizou-se mais um almoço 
de confraternização de uma 

das freguesias do concelho de 
Alvaiázere. Desta vez foi Maçãs 
de D. Maria que teve o privilégio 
de reunir amigos e convidados na 
Casa do Concelho de Alvaiázere 
(CCA), em Lisboa. 

Reinou entre todos a boa dispo-
sição do encontro de pessoas que 
há muito não se viam e a quem 
os ingredientes do almoço deram 
grande ajuda. 

Foi com grande alegria que a 
presidente da Casa do Concelho 
de Alvaiázere, Sandra Nunes, deu 
as boas vindas aos participantes, 
tanto mais que o número de ami-
gos que se juntaram ultrapassou a 
expectativa. 

Com um ambiente agradável 
e familiar se passaram algumas 
horas de franco convívio, em que 
usou da palavra, o presidente da 
junta de freguesia de Maçãs de 
D. Maria, Arlindo Sousa, que cha-
mou a atenção para o facto de as 

reivindicações não poderem, por 
vezes, serem satisfeitas tal como 
seria seu desejo, mas que tem feito 
todos os possíveis para o engran-
decimento da freguesia. 

De seguida, a Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiáze-
re, Sílvia Lopes, que se congratu-
lou com o evento, dando relevo 
ao facto de ela própria pertencer 
à freguesia de Maçãs de D. Maria.

O almoço terminou com a infor-

mação dos eventos a realizar pela 
Casa do Concelho de Alvaiázere 
durante o ano de 2017. 

No final todos tiveram o prazer 
de receber a inscrição de mais 
dois sócios para a CCA e um sócio 
para os Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere. 

Visivelmente satisfeitos, todos 
se despediram com um “Até para 
o Ano!”7

Otilina Silva 

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Realizou almoço da freguesia de 
Maçãs de D. Maria

Alimentação e Stress

A alimentação é, hoje em dia, mais do que 
uma via de satisfação das nossas neces-
sidades básicas. É também uma fonte 

de prazer, uma forma de relaxar, uma fonte de 
convívio, e todo um conjunto de significados 
sociais e individuais que lhe são atribuídos. 
Para alguns, acaba também por ser um esca-
pe das tensões emocionais e problemas – a 
chamada “fome emocional” – que se encontra 
na origem de alguns distúrbios alimentares e 
todas as suas consequências na saúde. Já para 
outros, a alimentação surge quase como uma 
obrigação principalmente nas fases de maior 
stress, derivando essa repulsa de um conjunto 
de processos fisiológicos de resposta ao stress. 

Assim, a alimentação é um dos aspetos que 
mais impacto sofre com a tensão que sentimos 
e acumulamos diariamente, não sendo esse 
impacto igual para todos, mas com algo em co-
mum – alteração no normal funcionamento do 
organismo, derivado do excesso de nutrientes 
ou da falta deles.

Muitas pessoas sentem um maior apetite 
nestas fases, e esta tendência deve ser primeiro 
alvo de consciencialização e, em segundo lugar, 
deve ser combatida, uma vez que a ingestão de 
grandes quantidades de alimentos, muitas ve-
zes descontroladamente e sem seleção prévia, 
leva a um maior risco de aumento de peso e 
obesidade, resistência à insulina, hipercoles-
terolémia, problemas cardiovasculares, entre 
outros. 

A inversão desta tendência deve ser feita 
praticando uma alimentação saudável, atentan-
do à qualidade e quantidade dos alimentos, e 
mantendo um estilo de vida ativo, mas também 
procurando auxílio psicológico e/ou técnicas 
para o alívio do stress. Seja falar regularmente 
com uma pessoa de confiança, caminhar ou 
praticar atividades físicas com maior desgaste 
energético, ou mesmo praticar yoga ou medita-
ção; qualquer opção que envolva um redirecio-
namento positivo da tensão acumulada constitui 
uma boa alternativa à ingestão descontrolada 
de alimentos. 

Igualmente importante: tente assegurar que 
dorme, no mínimo, 7 horas por noite, e que tem 
um sono repousante.

O stress crónico é uma situação desgastante 
e com um impacto extremamente negativo no 
normal funcionamento do organismo, degra-
dando gradualmente a nossa saúde. Quando 
começa a afetar a alimentação, o impacto é ain-
da maior, e a degradação mais rápida, entrando 
num ciclo vicioso cuja tendência é sempre piorar 
e aumentar o risco de desenvolvimento de di-
versas doenças. 

Para interromper ou prevenir este ciclo, é 
necessário dissociar a alimentação do stress, 
preservar os bons hábitos alimentares, e ata-
car o problema de raiz, prevenindo o stress 
crónico e promovendo uma boa gestão diária 
do mesmo.7

No passado dia 22 de abril, 
realizou-se na Casa do Con-
celho de Alvaiázere (CCA), 

o almoço-convívio da freguesia 
da Pelmá. Não esteve casa cheia 
como todos desejavam, mas esti-
veram presentes os Pelmanenses 
que quiseram brindar com a sua 
participação. 

Após o almoço, como habitual-
mente, usou da palavra para dar as 
boas vindas a presidente da CCA, 
Sandra Nunes, que agradeceu a 
presença de todos e disse acalen-
tar a esperança de um próximo 
almoço mais participado. 

Aproveitou para informar os 
próximos eventos a realizar pela 
CCA, destacando-se para os dias 
19, 20 e 21 de maio o 3º encontro 
da ACRL, ACCL e FCDL, na Alame-
da de D. Afonso Henriques e o 35º 
aniversário da CCA que irá feste-
jar-se em Alvaiázere no dia 22 de 
julho. Convidou todos os sócios, 
amigos, residentes no Concelho 
ou deslocados a estarem presentes 
nesta festa para que todos juntos 
possam festejar e conviver neste 
dia especial.  

De seguida, em representação 
da Junta de Freguesia da Pelmá, 
falou Cláudia Rodrigues que cum-
primentou todos e agradeceu a 
presença dos que puderam estar 
presentes. 

De seguida tomou a palavra 
a Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Sílvia Lopes, que se 
mostrou satisfeita por mais uma 
vez participar neste evento, sa-
lientando também o papel que a 
Casa do Concelho de Alvaiázere 
desempenha na confraternização 
de alvaiazerenses e amigos, bem 

como na divulgação do Concelho. 
Dada a palavra aos sócios, fo-

ram abordadas algumas questões 
que se prendem com o mau estado 
das estradas que dão acesso às 
suas habitações e lugares da fre-
guesia da Pelmá. 

 A direção da CCA agradece ao 
sócio, José Neves Marques, pelo 
seu empenho na mobilização de 
conterrâneos e amigos na partici-
pação deste convívio. 

A todos um obrigado e até ao 
próximo encontro!7

Benilde Silva

Casa do Concelho de Alvaiázere

Organizou almoço da freguesia 
de Pelmá
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D
epois de se sagrar campeão da 1ª fase da 1ª 
Divisão Série Norte da Distrital de Leiria, o 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) continua 
a somar vitórias. 

No primeiro jogo do mês de abril, disputado em casa 
no dia 2 frente à equipa Os Vidreiros (Marinha Grande), a 
equipa de Alvaiázere levou a melhor por três bolas a zero. 
Após um “deslize” na terceira jornada (9 de abril), com um 
empate sem golos frente ao Grupo Desportivo e Recrea-
tivo da Boavista, o GDA regressou às vitórias na jornada 
seguinte, disputada no dia 14 de abril, frente à equipa de 
Figueiró dos Vinhos, que derrotou pela margem mínima 
de 1-0. No dia 23 de abril, a equipa de Alvaiázere recebeu 
em casa a Associação Cultural de Carnide e venceu por 4-3.

Quando faltam apenas quatro jogos para o final do cam-
peonato, o GDA está na liderança com dez pontos, os mes-
mos que Os Vidreiros, o que deixa, para já, tudo em aberto.

Na Taça Distrital o sonho da equipa de Alvaiázere 
desvaneceu-se com a derrota nas meias-finais frente ao 

Sporting de Pombal, por 2-1, num jogo disputado no dia 25 
de abril em casa da equipa adversária. O Sporting de Pom-
bal vai defrontar a equipa de Marrazes na final, que se vai 
disputar no dia 4 de junho no Estádio Municipal de Leiria.

N.R. - À data do fecho desta edição do Jornal “O Al-
vaiazerense”, faltava disputar o jogo GDA vs Alqueidão 
Serra, marcado para o dia 30 de abril.7

Cláudia Martins

Coisas da 
Natureza

desporto

Este nabo de tamanho invulgar, que pesa 3,270 Kg 
cresceu na horta de Isabel Pires, mais conhecida por 
“Bela da Fruta”, no lugar de Venda dos Olivais, na 
freguesia de Pussos S. Pedro.

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do Jardim de Infância (Sala 3 e 4) de Alvaiázere

Futebol

GDA continua a somar vitórias

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa

 

CharneCa | 3250-264 Maçãs de D. Maria | alvaiázere | e-mail: henriquesolcano@hotmail.com

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere
JoGos Do mês De mAIo

 07/05 - GDA vs os Vidreiros
 14/05 - GDR Boavista vs GDA
 21/05 - GDA vs Figueiró Vinhos
 27/05 - AC Carnide vs GDA



30 ABRIL 2017 24

ADECA e CLDS 3G
Promovem sessão de 
esclarecimento sobre 
apoios e incentivos

No próximo dia 10 de maio, no Museu 
Municipal de Alvaiázere, pelas 20h45, 
decorrerá a sessão de esclarecimento 
organizada pela ADECA – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Concelho 
de Alvaiázere e pelo CLDS 3G, alusiva aos 
apoios e incentivos em vigor.

Da parte da ADECA, serão apresenta-
dos os apoios ao investimento na explo-
ração agrícola e na linha de apoio à valori-
zação turística do interior. Relativamente 
à intervenção do CLDS 3G será abordada 
a temática de Soluções de Investimento.

Contado com a colaboração da ETP 
Sicó, Betweien e Município de Alvaiázere 
esta sessão é de caráter gratuito. 

Os principais objetivos são elucidar 
potenciais empresários sobre os apoios 
em vigor e incentivá-los a avançar com 
negócios próprios na região. Os interes-
sados em participar deverão inscrever-se 
junto das entidades organizadoras, ADE-
CA e CLDS 3G.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 “Boneca dá... dádá...”

... o quê? Não sei!... Mas que as há, há. Ah!... na estrada de acesso a (e saída de)  
Alvaiázere, “sorte em sentarem-me aqui”... ao abandono. 

Alvaiázere

Licor de Chícharo conquistou medalhas de 
ouro em Santarém e Portalegre
À semelhança do ano passado, 

o Licor de Chícharo d´Alvaiá-
zere conquistou novamente o 

primeiro lugar no Concurso Nacional 
de Licores Conventuais e Tradicionais 
Portugueses, na categoria de “Licores 
à Base de Aguardente Bagaceira”. 

A sexta edição deste Concurso 
realizou-se no dia 23 de fevereiro em 
Santarém, numa organização conjunta 
do CNEMA (Centro Nacional de Expo-
sições) e da Qualifica (Associação Na-
cional de Municípios e de Produtores 
para a Valorização e Qualificação dos 

Produtos Tradicionais Portugueses).
Já no dia 1 de abril, o Licor de Chí-

charo d’Alvaiázere somou mais um 
prémio ao seu palmarés, desta feita 
com a conquista de uma medalha de 
ouro no Concurso “O Melhor Licor 

Tradicional”, no âmbito da XVII Feira 
de Doçaria Conventual e Tradicional 
de Portalegre, certame no qual tinha 
obtido, na edição de 2016, uma men-
ção honrosa na categoria de “Melhor 
Licor Conventual”.7
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