
Município. Entre os dias 22 e 26 de maio a população sénior do concelho de 
Alvaiázere visitou a Mata Nacional do Buçaco, participou num concurso de 
talentos, na apanha da espiga e em vários jogos tradicionais.                      pág. 12
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“Os objetivos da Direção da Casa do Concelho de 
Alvaiázere centram-se essencialmente em dois 
pontos, por um lado a confraternização entre os 
sócios e amigos, e por outro lado a divulgação e 
promoção do concelho de Alvaiázere”.   pág. 4
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Em Almoster

Homem morreu em acidente com 
trator agrícola

Município de Alvaiázere

Taxas do serviço 
de saneamento 
e de águas 
residuais vão 
sofrer alterações

O executivo da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere deliberou por 
unanimidade aprovar a proposta de 
alteração dos preços do serviço de 
saneamento e de águas residuais do 
Município de Alvaiázere.

Esta aprovação teve em conta os 
argumentos apresentados e a fun-
damentação económico-financeira, 
entrando os novos preços em vigor 
já a partir do dia 1 de junho.7

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
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Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165

N
o passado dia 21 de maio, cer-
ca das 16h00, um homem de 
58 anos faleceu na sequência 
de um acidente ao volante de 

um trator, que ocorreu na freguesia de 
Almoster.

Manuel Nunes Pereira, residente 
no lugar de Ponte Nova, concelho de 
Alvaiázere, que cultivava o terreno há 
mais de 30 anos, despistou-se e caiu 
num ribeiro, acabando por ficar debai-
xo do veículo.

Após a chegada dos meios de socor-
ro e apesar dos esforços para o salvar, 
o homem acabou por falecer no local.7 

Foto Ilustrativa
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N’ “O Alvaiazerense” de 31 de Maio de 1997, AO CORRER 
DA PENA, tinha o título, “A Casa de José Levache” e relatava: 
«No vale por onde corre a velha estrada 110, Vendas de 
Maria é um pólo importante na vida presente de Maças. 
Se a Vila, no alto da serra, convida a sonhar nas raízes da 
história, cá em baixo a história fala 
também e não podemos calar-lhe a 
voz. Ouço aqui o brado surdo lançado 
pelo desmoronar das paredes secula-
res da casa de Levache. Um dos quatro 
sinos da igreja paroquial de Maças de 
D. Maria, o sino da face Norte da torre, 
ostenta uma legenda onde se lê: JOSÉ 
LEVACHE ME FES NO ANNO DE 1816. 
Não é o sino mais antigo daquela torre, 
pois o que está na face virada ao sul 
apresenta a data de 1700. Mas por ago-
ra, interessa o primeiro. José Levache, 
quem seria? Quando se chega à Foz 
de Alge, pitoresco lugar onde a ribeira 
desse nome correndo lá dos longes da 
serra da Lousã por vales abruptamente 
cavados, desemboca no Zêzere, vemos 
umas ruínas meio submersas do que 
foi vasta edificação implantada sobre 
a margem. Que ruínas são estas? Rei-
nava em Portugal D. José I e o Marquês 
de Pombal, seu ministro, no auge do 
poderio e sonhando mirabolantes planos de fomento en-
tendeu ser necessário desenvolver a siderurgia nas colónias 
de África e ìndia. Não encontrando voluntários que para lá 
se quisessem deslocar-se, fez seguir coercivamente para o 
Ultramar sete fabricantes de ferro da fábrica de fundição 
do estado, situada junto à Ribeira de Alge, cujas as águas 

faziam mover as máquinas, no lugar da Machuca, freguesia 
da Aguda, então integrada na Comarca das Cinco Vilas…
(NR.:José Levache, por ser estrangeiro, escapou).

Nas encostas que descem do Alqueidão de Maças para a 
Várzea dos Amarelos, ainda hoje se encontram vestígios das 

galerias abertas para a extracção do 
minério de ferro e o gesso necessário 
ao trabalho vinha em abundância das 
minas da Venda Nova, no limite norte 
da freguesia de Maças. Mestre José 
Levache estabelecera-se em Vendas 
de Maria com oficina própria. Aquele 
belo sino da torre da igreja de Maças 
é testemunha do pulsar eterno da 
alma nacional e da perfeição do tra-
balho do mestre Levache. 1816. Vinte 
anos depois, esta Vila seria elevada a 
sede de um concelho de 3 freguesias 
(Maças, Aguda e Arega). Rolam anos 
e séculos. A sorte das coisas e gentes 
sofre embates do tempo. A pobre ofi-
cina donde saíram, por certo, muitas 
peças maravilhosas de ferro e bronze, 
esvai-se numa agonia lenta e cruel 
junto à estrada 110, entalada entre os 
prédios vizinhos, no centro de Vendas 
de Maria, à esquerda de quem segue 
para Coimbra. Toda ela se esboroa 

e ninguém corre a salvá-la. O terreiro cheio de erva e lixo, 
que a separa da faixa de alcatrão onde o trânsito desfila, 
simula talvez, a barreira interposta entre nós e o património 
histórico. Ele pede socorro… e morre sem que lhe acudam.

Assim escrevia e defendia o património há vinte anos, 
Alfredo Rodrigues!7
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Rui Oliveira

Na sua opinião, as marchas populares devem atuar no Estádio Municipal ou no recinto da feira?

Sandra Lopes
Alvaiázere

inquérito

Maria Rodrigues
Barqueiro

Alcides Silva
Barqueiro

Quando as marchas popula-
res eram no Parque Multiusos, 
mais pessoas iam assistir. Há 
quem vá ao Estádio Municipal e 
depois não se desloque ao recin-
to da feira.

Por exemplo, quem estiver 
nos stands não se pode deslocar 
até lá abaixo e ver os seus fami-
liares a atuar.7

Na minha opinião, acho que 
antigamente, quando era no 
recinto da feira era melhor.

Digo isto porque se con-
seguia ver melhor as marchas 
populares. Agora, no Estádio 
Municipal acho que não se 
consegue ver tão bem. Ainda há 
outro facto, que é a questão de 
ser um local mais frio.7

Pessoalmente, desde que as 
marchas passaram a ser no Está-
dio Municipal nunca mais fui ver 
a atuação,  porque é um local 
fora do recinto da feira e não 
dá tanto jeito uma pessoa se 
deslocar até lá. Se alguém quiser 
comer ou beber alguma coisa 
não tem nada perto, o que não 
acontecia quando era no recinto 
da feira.7

Deolinda Caetano
Maçãs de Caminho

Acho que a atuação das 
marchas populares era melhor 
quando eram no recinto da feira, 
porque era num local mais apro-
priado para tal.

Desde que passaram a ser no 
Estádio Municipal só fui lá uma 
vez e deixei de assistir às mar-
chas, pois é um local desconfor-
tável e frio.7

Maio de 2017 foi um mês muito especial 
para Portugal, que ficará para sempre grava-
do na nossa história, graças à vinda do Papa 
Francisco a quem os portugueses mostra-
ram toda a sua admiração. É difícil resistir 
a figura tão inspiradora e motivadora, pela 
atitude plena de autenticidade e humildade.

Foi também neste mês que o impensá-
vel aconteceu com a vitória portuguesa no 
festival da Eurovisão. Uma vitória da simpli-
cidade e com a fórmula acertada: esquecer 
o espectáculo, a fachada, o show-off e “ape-
nas” fazer uma canção em português, com 
letra e música bonita numa voz melodiosa. 
A cereja no topo do bolo foi o crescimento 
de 2,8% da nossa economia no primeiro 
trimestre. Números que surpreenderam 
tudo e todos. Em simultâneo a Comissão 
Europeia propôs a saída de Portugal do 
Procedimento de Défice Excessivo, que irá 
permitir mecanismos orçamentais mais fle-
xíveis, passando-se da fase correctiva para a 
preventiva, mas impacto a sério, só quando 
sairmos do “lixo”. O recado do omnipresen-
te Presidente Marcelo é pedagógico: não é 
altura de perder tempo a discutir de quem 
são os méritos, nem de negar realidades e 
os deslumbramentos são de evitar. Entre-
tanto começaram as negociações para a 
criação de novos escalões do IRS, de forma 
a aliviar os rendimentos mais baixos. Faz 
sentido, mas com a prudência adequada.

O nosso “amigo” Trump, continua a 
maravilhar-nos com as suas monumentais 
“gaffes”, desde revelar informação confiden-
cial, a demitir o director do FBI para impedir 
investigações inconvenientes, para além de 
inusitados apertos de mão e “empurrões”, 
demonstrando que o homem nasceu mes-
mo para ser milionário e “nada mais” do 
que isso.

Neste jornal destacamos a entrevista 
à Presidente da Casa do Concelho, onde 
se fala sobre a promoção e divulgação da 
marca Alvaiázere, pela via do regionalismo 
e não só.

Estão aí a 37ª FAFIPA e o15º Festival Gas-
tronómico e na nossa página 11, divulga-
mos o extenso Programa para os cinco dias. 
Pelo que deve ter o seu “O Alvaiazerense” 
sempre à mão. Vai ver como lhe será útil!7
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“O maior desafio é motivar os Alvaiazerenses 
a sair de casa, participar nos eventos da C.C.A. 
e acima de tudo partilhar esse gosto com as 
gerações seguintes”

Sandra Nunes, presidente da Casa do Concelho de Alvaiázere, faz um balanço 
positivo do seu primeiro mandato, enumerando os principais desafios que teve 
de enfrentar e definindo o plano de atividades para o biénio 2017-2018.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Foi re-
centemente reeleita presidente da Casa 
do Concelho de Alvaiázere (C.C.A). Qual 
o balanço que faz do primeiro mandato?

Sandra Nunes (SN) - Faço efetivamen-
te um balanço positivo, ideia que é parti-
lhada também pelos restantes elementos 
da Direção. Os objetivos da Direção da 
Casa do Concelho de Alvaiázere (C.C.A.) 
centram-se essencialmente em dois pon-
tos, por um lado a confraternização entre 
os sócios e amigos, e por outro lado a 
divulgação e promoção do concelho de 
Alvaiázere. No âmbito do primeiro ponto, 
demos continuidade à realização das ativi-
dades que são já habituais e a imagem da 
C.C.A., tais como a realização dos almoços 
de freguesia, o jantar do “Chícharo”, o São 
Martinho, o jantar de fados e as excursões 
ao Algarve e à Escandinávia. Já em 2017 
realizamos a excursão a Trás-os-Montes 
que foi um sucesso. Em relação ao se-
gundo grande objetivo, a divulgação e 
promoção do concelho de Alvaiázere, fa-
zemo-lo diariamente, quer na preparação 
das nossas atividades, quer nas situações 
mais inusitadas, numa papelaria, numa 
estação de correios, nas conversas com os 
nossos amigos, colegas e vizinhos. É uma 
tarefa constante, não apenas por estarmos 
na Direção da Casa do Concelho de Alvaiá-
zere mas também porque acreditamos no 
projeto e vivemos com enorme carinho 
esta ligação ao concelho de Alvaiázere.

(“O Alv.”) – Quais foram os maiores 
desafios com os quais se deparou no 
exercício das suas funções? De que forma 
é que os mesmos foram ultrapassados? 

(SN) - A nível pessoal o maior desafio 
é gerir o tempo e ter disponibilidade para 
conseguir organizar e realizar todas as 
atividades e eventos que nos propomos 
realizar pela C.C.A.

Num âmbito mais lato, o maior desafio 
é motivar os Alvaiazerenses a sair de casa, 
participar nos nossos eventos e acima de 
tudo partilhar esse gosto com as gerações 
seguintes. É extremamente importante para 
o futuro desta Associação, do regionalismo 
e para que Alvaiázere continue a ter uma 
voz na capital que haja uma renovação e 
rejuvenescimento dos seus sócios e amigos. 
Queremos associar a irreverência dos jovens 
com a experiência e as histórias dos mais 
velhos. É fundamental garantirmos que os 
filhos, netos, familiares e amigos dos Alvaia-
zerenses, nascidos em Lisboa, mantenham 
o contacto e conheçam Alvaiázere. 

Posso dar-vos o meu testemunho pes-
soal, quando aceitei o desafio de liderar 
a direção da Casa do Concelho de Alvaiá-
zere não o fiz em benefício próprio, mas 

porque acredito que temos de preservar 
o regionalismo, promover e divulgar os 
lugares do interior para que não fiquem 
esquecidos, faço-o pelos meus pais, am-
bos Alvaiazerenses, pela família, pelos 
meus avós que amavam esta terra, pelos 
Alvaiazerenses, pela nossa história. 

Faço um apelo a todos os Alvaiazeren-
ses e descendentes, residentes em Alvaiá-
zere, em Portugal ou no Estrangeiro para 
que nos ajudem nesta missão de garantir 
o futuro a longo prazo, do regionalismo e 
da Casa do Concelho de Alvaiázere. Esse 
é o nosso maior desafio!

Entrem em contacto connosco, parti-
cipem nas nossas atividades, proponham 
outras e façam-se sócios! casaconcelhoal-
vaiazere@gmail.com

Felizmente vamos conseguindo ul-
trapassar as dificuldades, por um lado a 
enorme dedicação e empenho de todos os 
elementos da direção que trabalhando em 
regime de voluntariado, sem remunera-
ção, são extraordinários, em conjunto va-
mos alcançando os nossos objetivos. Por 
outro lado temos tido um forte apoio dos 
nossos sócios e amigos que participam 
nas nossas atividades. Temos conseguido 
dinamizar a C.C.A., fazer novos sócios 
e fidelizar outros que nos acompanham 
regularmente. Não é fácil mas temos de 
continuar esta demanda. A C.C.A. é a em-
baixada de Alvaiázere em Lisboa! 

(“O Alv.”) – Que atividades estão 
planeadas para o biénio 2017-2018?

(SN) - Em 2017 estamos e vamos dar 
continuidade às nossas atividades regula-
res, com a realização dos nossos eventos 
internos habituais, nomeadamente: Al-
moços de freguesia, Jantar do Chícharo, 
S. Martinho e Noite de Fados. Realizamos 
já a nossa excursão interna, a Trás-os-
Montes que foi do agrado de todos os que 
nos acompanharam. Vamos realizar em 
setembro a excursão externa à Rússia – 
São Petersburgo e Moscovo que teve uma 
grande adesão nas inscrições.

De salientar a realização de um almoço 
solidário para a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere. 
Foi com muito agrado que retomamos a 
realização deste evento na nossa sede, 
que deverá ocorrer também futuramente. 
Para além de ter sido um almoço muito 
agradável, permitiu-nos agradecer todo o 
trabalho e empenho dos nossos Bombei-
ros e também angariar alguns fundos para 
esta associação.

De salientar também que este ano a 
C.C.A. vai alcançar o seu 35º Aniversário, e 
por isso entendemos que a melhor forma 
de assinalar esta data será comemora-la 

em Alvaiázere. Reserve já o dia 22 de 
julho de 2017!

Estaremos presentes no evento “Alvaiá-
zere Capital do Chícharo” de 09 a 13 de 
junho, procure-nos e saiba os detalhes!

No âmbito dos eventos realizados em 
parceria com a Associação das Casas Re-
gionais em Lisboa (A.C.R.L.), em 2017 vão 
ser realizados quatro eventos: a III Edição 
da Festa das Coletividades, Federações e 
Casas Regionais em Lisboa, IX encontro 
da ACRL em Marvila, 10º Aniversário da 
ACRL e passeio regionalista às Aldeias 
Históricas.  

A casa do Concelho de Alvaiázere está 
presente nestes quatro eventos a promo-
ver e divulgar o Concelho de Alvaiázere e 
a marca “Alvaiázere, Capital do Chícharo”.

Ainda no âmbito da A.C.R.L., ao longo 
do ano a C.C.A. marca presença em vários 
aniversários e eventos promovidos pelas 
suas congéneres, a maioria em Lisboa, 
mas alguns nas suas regiões de origem, 
em 2017, com destaque para as visitas a 
Tondela, Oleiros, Alvaiázere e outras que 
ainda possam surgir.

A A.C.R.L. agrega atualmente 24 casas 
regionais sediadas em Lisboa. É o instru-
mento perfeito para fomentar e dinamizar 
atividades e eventos que permitam a di-
vulgação do Concelho de Alvaiázere a um 
nível mais alargado, permite-nos alcançar 
uma dimensão de divulgação da marca 
“Alvaiázere” que não conseguiríamos de 
forma independente. Temos um relaciona-
mento estreito, saudável e forte com esta 
Associação e com as nossas congéneres 
facto que contribuiu para que eu, em 
representação da C.C.A., tenha integrado 
como uma dos vice-presidentes, a Direção 
desta Associação, em março de 2017.

(“O Alv.”) – No contexto da sociedade 
atual, em que o ritmo acelerado impõe 
cada vez menos tempo para atividades 
de lazer, qual é o papel que assume o 
associativismo?

(SN) - É essencial mantermos estas As-
sociações de forma a fomentar e promover 
atividades culturais, recreativas, eventos 
e convívios que contribuam para a saúde 
física e mental dos nossos associados. 
No caso da C.C.A. acresce ainda o facto 
de contribuir para fortalecer os laços de 
solidariedade e amizade entre os sócios 
Alvaiazerenses residentes em Alvaiázere 
com os sócios residentes na área metro-
politana de Lisboa. 

De salientar que participam regu-
larmente nas nossas iniciativas sócios 
residentes noutros pontos do país e no 
mundo, os nossos emigrantes que não 
esquecem a sua terra. 

Para esta comunicação muito contribui 
o Jornal “O Alvaiazerense” como veículo 
de comunicação nacional e internacional, 
e também a promoção efetuada direta-
mente pelos nossos sócios. Numa socie-
dade aberta, a C.C.A. é um instrumento 
importante para divulgarmos e darmos 
a conhecer um Concelho, a sua cultura e 
costumes à população portuguesa e tam-
bém estrangeira.

(“O Alv.”) – A C.C.A comemora este 
ano o 35º aniversário e pela primeira 
vez a comemoração irá realizar-se em 
Alvaiázere. Quais foram os motivos 
que justificaram esta decisão e quais 
as expetativas da C.C.A relativamente 
à adesão dos alvaiazerenses?

(SN) - Foram principalmente dois os 
motivos. Sendo a vocação da Casa do 
Concelho de Alvaiázere a divulgação do 
Concelho e o convívio entre os sócios em 
Lisboa, também é verdade que no contexto 
atual em que caminhamos para a desertifi-
cação do interior se impõe uma alteração 
de paradigma. O primeiro motivo e objetivo 
foi inverter o sentido e tentar levar para 
Alvaiázere o movimento e a dinâmica que 
temos na nossa sede e dar a conhecer in 
loco o Concelho que representamos. O se-
gundo motivo foi dar resposta a um pedido 
dos Alvaiazerenses, nomeadamente os que 
se deslocam todos os anos à nossa sede 
para os almoços de confraternização das 
freguesias. Diversas vezes nos lançaram o 
desafio de realizarmos esses almoços no 
Concelho. Assim, achámos que a comemo-
ração do 35º aniversário seria um excelente 
motivo para fazermos uma grande festa em 
Alvaiázere, alargada a todos os Alvaiaze-
renses! Contamos com o apoio do Municí-
pio, das Juntas de Freguesia e esperamos 
que também de muitos Alvaiazerenses 
que vejam neste evento a oportunidade 
de mobilizarmos e celebrarmos Alvaiázere.

(“O Alv.”) – Que mensagem gostaria 
de transmitir à população alvaiazeren-
se, no geral, e aos sócios da C.C.A, em 
particular? 

(SN) - Tenham orgulho em Alvaiázere! 
Tiremos o melhor partido da marca “Al-
vaiázere Capital do Chícharo”, um produto 
cada vez mais apreciado e conhecido. 

A Casa do Concelho de Alvaiázere está 
sempre disponível para vos receber e aos 
vossos amigos. Façam-nos uma visita! 
Tornem-se sócios! Participem nas nossas 
iniciativas e contribuam para promover e 
divulgar Alvaiázere. Esperamos por vocês 
no dia 22 de julho em Alvaiázere para co-
memorarmos o 35º aniversário da C.C.A. 
e fazermos uma grande festa!7 
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O Lar II da Associação Casa 
do Povo de Maçãs de D. 
Maria assinalou o seu se-

gundo ano de existência no dia 
30 de abril, numa cerimónia que 
se iniciou logo pela manhã com 
a missa pelos dirigentes, associa-
dos, utentes e funcionários já fa-
lecidos, à qual se seguiu a bênção 
de uma nova viatura, uma carrinha 
térmica adaptada ao transporte de 
alimentos, que representa um in-
vestimento total de 22.500 euros, 
valor totalmente financiado pela 
Instituição. 

Já no período da tarde foi feita 
à receção às entidades convida-
das e fizeram a sua intervenção 
o presidente da mesa da Assem-
bleia-Geral, Carlos Graça, o sócio 
honorário e presidente, Álvaro 

Pinto Simões, a presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques e a diretora do Insti-
tuto de Segurança Social de Leiria, 
Maria do Céu Mendes.

O ponto alto desta comemo-
ração foi a homenagem ao sócio 
honorário Álvaro Pinto Simões, 
com a atribuição do seu nome ao 

Lar II, tendo o próprio descerrado 
a placa de inauguração.

No lanche convívio foram canta-
dos os parabéns e a festa continuou 
com a atuação do Rancho Etnográ-
fico e Folclórico da Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria e com o baile 
pelo Grupo Musical Evolution.7

Cláudia Martins

Freguesia de Pussos S. Pedro

Baile da Fonte 
da Granja

Depois de 2010, está de volta uma tradição que 
se manteve durante anos, o Baile da Fonte da Granja.

Um grupo de jovens bem-dispostos é respon-
sável pela organização deste evento que promete 
trazer muita animação ao lugar da Granja (freguesia 
de Pussos S. Pedro) e a todos os que o visitarem no 
próximo dia 17 de junho.

O Grupo Musical P.A.3 animará o Baile ao redor 
da Fonte decorada com o tradicional arco. 

Do irreverente programa, que se prolonga pela 
noite dentro, destaca-se o Passeio de Carros de Mão 
por adegas e apeadeiros da Granja, com direito a 
prémio para o carro de mão mais original e para 
o mais antigo, a Valsa da Meia-Noite para eleger 
o par da noite, os Fados à Desgarrada entre os 
festeiros mais resistentes, pelas 05h00, e ainda o 
tradicional Banho “Cura Ressacas”, no tanque da 
Fonte às 06h00.7

Teresa Furtado

atualidade
Em Maçãs de D. Maria

Lar II celebrou segundo aniversário com 
homenagem a Álvaro Pinto Simões
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Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Participou em diversas atividades
N

o seguimento do que tem 
sido feito, a Associação Casa 
do Povo de Maçãs de D. Maria 

participou em várias atividades du-
rante os meses de abril e maio. 

Na noite do dia 1 de abril, reali-
zou-se o XII Sarau Cultural, na Casa 
Municipal da Cultura de Alvaiázere. 
Este contou com a participação de 
um grupo de utentes e, um dos quais, 
foi ler um poema dedicado ao tema 
deste ano: “O Turismo Sustentável”.

O dia 10 de abril foi vivido com 
muita fé uma vez que, recebemos a 
visita do Padre André Sequeira. Para 
além do momento de Confissões e 
da Bênção dos Enfermos, foi cele-
brada uma missa como preparação 
para a Páscoa.

Este mês também foi dedicado ao 
Boccia Sénior, tendo sido no dia 11, e 
onde os idosos participaram no Cam-
peonato de Equipas de Boccia Sénior, 
que se realizou em Montemor-o-Velho, 
tendo estes obtido bons resultados.

Foi com muito afinco e dedicação 
que se recriou, na Instituição, uma 
tradição antiga quaresmal denomi-
nada: “O Serrar da Velha”. Esta foi 
readaptada no dia 13, onde foram 
proferidas palavras positivas acerca 
de utentes, funcionárias e dirigentes 
e, só foi possível, com a participação 

dos utentes e com a preciosa ajuda 
da Professora Áurea. 

No que diz respeito ao dia 30 de 
abril,  este foi um dia marcante para 
a Associação, uma vez que se come-
morou o segundo aniversário do Lar 
Novo e se realizou uma homenagem 
ao presidente da Instituição, Álvaro 
Pinto Simões, na qual foi atribuído o 
seu nome a este Lar. 

De manhã, foi celebrada a Euca-
ristia na Igreja Paroquial de Maçãs 
D. Maria, pelos utentes, dirigentes e 
funcionários já falecidos, bem como, 
a Bênção de uma nova viatura para 
transporte de alimentos. A tarde foi 
repleta de emoções na medida em 
que, após a receção das Entidades 
convidadas, deu-se início aos dis-
cursos do Presidente da Assembleia 
Geral e do Presidente da Direção da 
Associação, da Presidente da Câmara 

Municipal de Alvaiázere e da Diretora 
do Centro distrital da Segurança So-
cial de Leiria. Findada a homenagem 
a Álvaro Simões, começou o lanche-
convívio com todos os presentes, 
incluindo a população em geral que 
aderiu em massa a esta comemora-
ção. Nesta, puderam assistir à atua-
ção do Rancho Etnográfico e Folcló-
rico da Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria e dar um pezinho de dança no 
baile com o Grupo Musical Evolution. 

O mês de maio para além das ativi-
dades na Biblioteca Municipal e no Mu-
seu Municipal, os idosos participaram 
na Semana da Idade Maior promovida 
pela Câmara Municipal de Alvaiázere. 
Esta foi repleta de atividades para a 
população sénior do Concelho sobre a 
qual todos os pormenores ficam para 
a próxima edição.7

Tânia Silva

ASCRA

Mês de maio foi 
marcado com várias 
atividades

As utentes da ASCRA, realizaram uns saquinhos, 
onde continha um saquinho com chá, em renda 
para o dia da mãe, através da sua arte, e que todas 
as mães utentes receberam.

No dia 10 de maio, realizou-se uma atividade 
na Biblioteca Municipal, onde as utentes fizeram 
pompons em lã, para praticar a motricidade fina.

No dia 17, realizou-se uma atividade no Museu 
Municipal, onde as utentes assistiram à exposição de 
escritores da Zona Norte, e se abordou alguns pon-
tos e marcos  importantes da freguesia de Almoster.

Relativamente à Semana da Idade Maior, que se 
realizou entre os dias 22 e 26, as utentes tiveram a 
oportunidade de visitar a Igreja Paroquial do Luso, 
assistindo à Eucaristia; o Luso; a Mealhada; a Fonte 
das 11 Bicas; a Mata do Buçaco e o almoço teve lugar 
na Quinta dos Três Pinheiros. Tendo assim a tarde 
sido com muita animação, isto no dia 22 de maio.

Já no dia 24, houve um rastreio e ensino na 
saúde nas instalações do antigo Centro de Saúde, 
e à tarde as utentes participaram no Concurso de 
Talentos, onde a Associação ficou em primeiro lugar 
com a peça de teatro “As Duas Comadres”.

Por fim no dia 25, a ASCRA participou na sardi-
nhada e na animação musical na Mata do Carrascal. 
Para finalizar o dia, o chá dançante no salão da 
Associação de S. Pedro fez parte de uma semana 
intensa, mas onde no final todos gostaram muito.7

Carla Simões
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D
urante o mês de maio, os 
alunos do 2º ciclo e 7º ano 
realizaram na Biblioteca Es-

colar da escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira uma atividade no âmbito da 
formação do utilizador onde pude-
ram esclarecer a forma de organizar 
o fundo documental livro e não livro 
e conhecer o acesso a essa informa-
ção à distância.

Assim, todas as turmas, depois de 
se inteirarem do sistema de classifica-
ção dos documentos, livros e conse-
quente arrumação na prateleira, pu-
deram pesquisar os mesmos online, 
no catálogo bibliográfico utilizando 
o nome do autor, do livro ou filme, a 
coleção ou outra qualquer referência 
do documento. Através de um guião 
orientador, os alunos envolvidos des-

cobriram como aceder à informação 
sobre o fundo da BE através da página 
web do Agrupamento e aprenderam 
as vantagens de saber usar este tipo 
de ferramenta disponível.

Esta atividade teve como objeti-
vo motivar os alunos para o uso da 

Biblioteca Escolar, promover a sua 
coleção e o seu valor como espaço 
de conhecimento e informação de 
modo a responder aos interesses e 
necessidades curriculares e formati-
vas dos seus utilizadores/leitores.7

A equipa da BE

N
o dia 4 de maio, os alunos da 
Universidade Sénior de Alvaiá-
zere realizaram uma visita de 

estudo ao Palácio Nacional de Mafra, 
acompanhados das professoras de 
Português e de História Local. 

A visita guiada esteve a cargo 
da professora de Português, Graça 
Grácio, que procurou esclarecer 
alguns pormenores sobre a cons-
trução do edifício e da sua história, 
contribuindo para o enriquecimento 
do conhecimento dos participantes.

Para repor energias, o grupo 
foi até à praia de Santa Cruz onde 
almoçou e visitou a Azenha de Água. 

No final, ainda foi possível pas-

sar no Moinho de Vento da Silveira 
e pelo Sítio da Nazaré. O passeio 
terminou com um lanche partilhado 
e com um agradável regresso a casa.

Um agradecimento à Câmara 

Municipal pela cedência do trans-
porte e pela companhia da vice-pre-
sidente, Sílvia Lopes, e à Marta pela 
organização.7

Alunos da Universidade Sénior

atualidade

Universidade Sénior

Visitou o Palácio Nacional de Mafra

Sofia Alexandra Marques
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Advogada

Biblioteca Escolar

Catálogo online – uma biblioteca em linha

Biblioteca Escolar
Dia da Europa versus 
Dia das Línguas

No dia 9 de maio comemorou-se o Dia da Europa, 
dia que evoca a fundação da União Europeia e que, por 
isso, serviu também de pretexto para assinalar o Dia 
das Línguas, no Agrupamento. 

Este ano, as comemorações tiveram como dinami-
zadoras as professoras de Inglês e Francês, a profes-
sora de Geografia e a Biblioteca Escolar.

Assim, e como é habitual, realizou-se durante a 
manhã, com o apoio das turmas do ensino secundário, 
o French-Englise Brunch onde se puderam apreciar al-
gumas das especialidades culinárias de diversos países 
europeus. Para além desta atividade, ficou patente no 
corredor do Bloco B uma exposição de belíssimos traba-
lhos realizados pelos alunos de 7º e 8º anos na discipli-
na de Geografia, relativos aos temas “Vamos conhecer 
os Países da União Europeia” e “Diversidade Cultural”.

Também na Biblioteca Escolar foi apresentada uma 
exposição intitulada “Escritores de lá, lidos cá”, consti-
tuída por uma mostra de livros de autores dos diversos 
países da União Europeia pertencentes ao seu acervo as-
sim como objetos, folhetos e guias turísticos referentes 
aos mesmos, facultados pelas professoras de línguas.

Neste Dia da Europa, os alunos do 3º ciclo tiveram 
ainda oportunidade de assistir à peça “Sonho de uma 
noite de verão” do escritor inglês William Shakespeare, 
brilhantemente apresentada pelos alunos do Clube de 
Teatro do Agrupamento.7

As prof. de Geografia, Línguas e a equipa BE

T
eve lugar no passado dia 1 de 
maio a cerimónia “Cantar Abril”, 
de comemoração do 25 de abril, 

realizada na Casa Municipal da Cultura 
de Alvaiázere. A iniciativa foi organi-
zada pela Alva Canto – Associação de 
Cultura, com entrada livre para a po-
pulação em geral, tendo tido o apoio 
do Município de Alvaiázere. 

Ao longo do evento, o povo teve o 
privilégio de apreciar diversas músicas 
sobre o 25 de abril, feriado comemo-
rado em Portugal pela liberdade do 
país. As músicas, de vários autores, 
foram protagonizadas pelo Coral Alva 
Canto e músicos convidados.

No final, o presidente da direção 
da Associação, Manuel Pereira Louren-

ço, agradeceu ao Município de Alvaiá-
zere pelo todo o apoio prestado, ao 
público por ter assistido ao concerto 
e ainda foram distribuídos cravos, flor 
que é o símbolo do 25 de abril, uma 
vez que na revolução foram colocados 
cravos nas armas dos militares. 

Com esta iniciativa, a população 

do concelho de Alvaiázere, e não só, 
pôde celebrar os valores da liberdade 
e da democracia, num concerto com 
músicas relacionadas com o assunto.

O símbolo do dia 25 de abril é 
o cravo, a flor que se colocou nas 
armas dos militares neste dia.7

Mónica Teixeira

Alva Canto – Associação de Cultura

Promoveu tarde repleta de música
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ACREDEM

Creche comemorou o 
Dia da Mãe

No passado dia 5 de maio a creche da ACREDEM 
comemorou o Dia da Mãe. Foi um dia diferente, um 
dia de festa e alegria em que as mamãs estiveram com 
os seus filhos na creche, participando com eles em 
diferentes atividades. 

Ao longo da tarde as mamãs puderam conhecer um 
pouco melhor o dia-a-dia dos seus filhos na creche, 
pois as atividades envolveram as educadoras, os pro-
fessores de música, educação física e inglês.

No final, as mamãs tiveram ainda algumas surpre-
sas, nomeadamente uma pequena lembrança elaborada 
com todo o amor e carinho por cada criança para a sua 
mãe, uma forma de assinalar o dia, sendo ainda brin-
dadas com um saboroso lanche, que a todos deliciou. 

A creche da ACREDEM agradece a colaboração de 
todas as mamãs que contribuíram para o sucesso desta 
iniciativa, deixando os seus filhos muito orgulhosos.7
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N
o dia 15 de maio, durante a 
manhã, ocorreu um exercí-
cio/simulacro de emergência 

na Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira.

Os objetivos principais deste 
exercício foram ensaiar aspetos, 
como testar a capacidade de res-
posta dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere (BVA) perante uma 
situação de emergência, mais espe-
cificadamente o tempo de chegada 
ao local, e também a eficácia do 
procedimento da emergência. 

No que diz respeito à escola, o 
simulacro visava testar o plano de 
emergência da infraestrutura, que 
é obrigada por lei a possuir, e de-
tetar eventuais condicionantes que 
o plano possa apresentar, entre 

outros aspetos relacionados com 
a segurança.

O simulacro foi surpresa para 
a população escolar e serviu para 
treinar os alunos assim como os fun-
cionários e professores, pois ambos 
necessitam de ter conhecimentos do 
que deverão fazer num caso destes. 

Foi a própria Escola que so-
licitou aos BVA e ao Município a 
realização do exercício/simulacro, 
para assim poder testar o seu 
plano de emergência, o que terá 
de acontecer todos os anos, pelo 
menos duas vezes por ano. 

No local estiveram presentes 
membros da Polícia Municipal e 
ainda um representante do Muni-
cípio da área de proteção civil.7

Mónica Teixeira

D
e 28 de abril a 5 de maio, a ETP 
Sicó abriu portas à comunidade 
com a iniciativa Escola CriAtiva, 

sendo a XX Semana Aberta, caracteri-
zada por um programa diversificado 
que decorreu, em simultâneo, em 
Avelar, Alvaiázere e Penela.

A abrir a iniciativa, a 28 de abril, 
organizou-se mais uma Noite de 
Fados, este ano no concelho de Al-
vaiázere e que juntou perto de duas 
centenas de pessoas, que desfruta-
ram de fado na voz do conceituado 
Mickael Salgado e de uma emente 
a preceito, confecionada e servida 
pelos alunos dos Cursos da área de 
Restauração (Cozinha/Pastelaria e 
Restaurante/Bar).

Ao longo desta semana, muitos 
foram os workshops, as palestras e 
os colóquios dirigidos aos alunos, 
os quais abordaram matérias como 
a energia, a programação, a física, os 
FabLab e a animação turística, entre 
outros, mas também houve atividades 

direcionadas para o público externo, 
como é exemplo o showcooking de 
produtos endógenos e a sessão de 
esclarecimento “Valorização e Qualifi-
cação dos Produtos Endógenos”.

Esta semana foi ainda marcada 
por uma palestra promovida pela 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, mas também por atividades 
desportivas, nomeadamente o Passeio 
Pedestre Noturno: “Alvaiázere, a pas-
sos”, inserido no âmbito da dinâmica 
“Mexe-te connosco!”, e pelo Restau-
rante Pedagógico, que proporcionou 

várias experiências gastronómicas.
Muitos foram os visitantes que 

passaram pela ETP Sicó, desde alu-
nos de outras escolas a utentes de 
IPSS locais e crianças do ensino pré-
-escolar e do 1.º ciclo, dando como 
cumprido os principais objetivos da 
iniciativa: dar a conhecer o resultado 
do modelo pedagógico da escola 
e fomentar o aprofundamento da 
interação escola-comunidade. 

Foi uma edição intensa, marcada 
por dias repletos de dinamismo e de 
convívio.7

educação

Clube de Teatro
SAIDATOCA
em Coimbra e 
Moimenta da Beira

ETP Sicó

Organizou XX Semana Aberta

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Realizou simulacro para 
testar plano de emergência

ETP Sicó - polo de Alvaiázere
Dinamizou Workshop de 
Decoração de Cupcakes

No dia 7 de maio, a ETP Sicó assegurou mais um 
serviço de Catering e Banqueting em Miranda do Corvo. 
Desta vez, o Dia da Mãe deu o mote para a dinamiza-
ção de um Workshop alusivo à decoração de cupcakes, 
participado por mães e filhos.  

A atividade decorreu no refeitório do Centro Edu-
cativo de Miranda do Corvo, envolvendo perto de meia 
centena de mães, acompanhadas dos seus filhos.

Numa lógica de envolvimento e de prestação de 
serviços à comunidade, mas também de exercício 
pedagógico para os alunos, uma vez mais, a ETP Sicó 
deu provas de estar na linha da frente, destacando-se, 
desta vez, através do Curso Profissional de Técnico de 
Cozinha/Pastelaria, a funcionar no polo de Alvaiázere, 
tendo sido um desafio para os alunos presentes, que 
tiveram a oportunidade de aplicar e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos no âmbito da formação 
técnica do seu curso. 7

Dia da Europa assinalado 
com várias atividades

No dia 9 de maio, sede e polos da ETP Sicó assina-
laram o Dia da Europa. Neste sentido, os alunos, com 
a colaboração dos professores, organizaram uma ex-
posição sobre os Estados-Membros da União Europeia 
e, no polo de Alvaiázere, confecionaram/serviram o 
almoço com receitas de vários países da UE. 

Esta atividade teve como objetivos principais dar 
a conhecer a toda a comunidade escolar: a razão da 
comemoração deste dia; os Estados-Membros da União 
Europeia; promover um maior interesse no conheci-
mento dos aspetos culturais, monetários e linguísticos 
de cada Estados-Membros da União Europeia.

Os alunos mostraram-se muito entusiasmados com 
esta atividade, pois desfrutaram de um dia diferente 
no qual tiveram a oportunidade de saborear receitas 
de outros países europeus e de adquirir mais conhe-
cimentos sobre a União Europeia.7
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Ação de sensibilização sobre 
substâncias psicoativas

No dia 23 de maio os alunos do polo de Alvaiázere 
da ETP Sicó assistiram a uma ação de sensibilização 
sobre substâncias psicoativas. Esta ação foi desenvol-
vida por agentes da Secção de Programas Especiais 
do Destacamento Territorial de Pombal da Guarda Na-
cional Republicana (G.N.R.), onde abordaram diversas 
questões sobre o consumo de substâncias psicoativas, 
nomeadamente as consequências legais da posse e 
consumo. Os alunos tiveram oportunidade de colocar 
questões sobre as temáticas apresentadas.

A segunda parte da ação contou com a presença da 
equipa cinotécnica do distrito de Leiria, que realizou uma 
demonstração prática com cães treinados para busca de 
droga, localização de pessoas desaparecidas e manu-
tenção da ordem pública. Os alunos puderam assistir à 
forma como os elementos da G.N.R. realizam este tipo 
de ações. No final, também aqui tiveram oportunidade 
de colocar questões sobre a forma de atuação.7

O Clube de Teatro Saidatoca apre-
sentou ao público, na última semana 
de abril e no mês de maio, o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano letivo.  

Participou na XII Mostra de Teatro 
Escolar de Coimbra, na Oficina Municipal 
do Teatro da cidade, com os alunos do 
8º e 9º ano numa adaptação da peça “So-
nho de uma Noite de Verão”, de Shakes-
peare, prestação que, na opinião de Ilda 
Rodrigues, coordenadora da mostra, 
teve um “nível elevado de proficiência”.

Participou, com o grupo de alunos 
do Ensino Secundário, no XXXVIII En-
contro Nacional de Teatro na Escola, 
em Moimenta da Beira, com a peça 
“Refuga”; um encontro, que possibilitou 
o convívio, a troca de experiências com 
outros colegas e também a participação 
em diversos ateliês de formação.

Terminadas as apresentações fora 
de portas, o Saidatoca mostra agora 
o seu trabalho em Alvaiázere, tendo 
a Casa da Cultura servido de palco às 
suas representações, que se têm vindo 
a constituir como notas da cultura da 
arte dramática no concelho; estas ter-
minarão com uma nova apresentação 
da peça “Refuga”, no dia 9 de junho, 
incluída na programação do festival 
“Alvaiázere, Capital do Chícharo”.

Parabéns aos alunos e aos respe-
tivos coordenadores, João Caetano e 
Celestina Silva, pelo esforço e empenho 

no trabalho desenvolvido.7
A Direção
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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. 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

A 
Associação da Casa 
do Povo de Alvaiá-
zere, no âmbito do 

projeto CLDS 3G e do Eixo 
3 de intervenção, realizou 
entre 27 de março e 15 de 
maio, com a duração de 36 
horas, a formação “Lideran-
ça e Dinâmica de Grupos”. 
Esta ação foi dinamizada 
pela entidade Betweien e 
contou com a presença de 
dez participantes.

Esta atividade teve como 
propósito apresentar refe-
rências científicas e concep-
tuais da educação para o 
empreendedorismo, tendo 
como finalidade trabalhar 
algumas competências em-
preendedoras relacionadas 
com a comunicação, lide-
rança, criatividade e rela-
cionamento interpessoal. 
Seguindo uma metodologia 
de abordagem por projeto 
e de liderança em grupo, 
desenvolveram-se compe-
tências que permitiram, 
independentemente da área 
de cada um dos envolvidos, 
promover no seu dia-a-dia 

ações potenciadoras de 
uma inclusão ativa, baseada 
nas competências potencial-
mente empreendedoras, na 
consciência e otimização 
das mesmas. Os partici-
pantes foram desafiados a 
ser líderes por umas horas, 
realizando um circuito de 
desafios reais.

Ao longo da formação 
foram abordadas temáticas 
como “O que é ser líder? 
Liderança vs Poder”, “Os 
diferentes tipos de lide-
rança”, “O papel do líder 
na mediação e gestão de 
conflitos” e “Metodologia 
de abordagem de liderança 
em equipas”, tendo como 
objetivo os participantes 
aplicarem estas aborda-
gens em contextos do seu 
quotidiano.

O CLDS 3G procura 
desta forma desenvolver 
competências de empreen-
dedorismo social, comu-
nicação, liderança, criati-
vidade e relacionamento 
interpessoal, promovendo 
a inclusão ativa.7

CLDS 3G
Formação “Liderança 
e Dinâmica de Grupos”

CLDS 3G
Organizou workshop 
sobre Artesanato

O CLDS 3G de Alvaiázere (Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social 3G), 
no âmbito do Eixo 1 de intervenção, 
realizou nos dias 9 e 16 de maio o 
Workshop de Produtos Endógenos “Ar-
tesanato”, dinamizado pela entidade 
Sicó Formação, num total de oito ho-
ras, contando com a presença de nove 
participantes.

Inicialmente foi efetuado um enqua-
dramento teórico, salientando-se o pa-
pel do artesanato na região, enquanto 
produto endógeno. Posteriormente e 
em ambiente prático foram abordadas 
técnicas de pintura e trapologia, através 
da decoração de caixas de madeira e de 
telas, tendo cada participante levado o 
seu trabalho para casa.

O próximo Workshop de Produtos 
Endógenos, Derivados do Chícharo, 
decorrerá nos dias 18 e 26 de setembro, 
pelas 19h00, nas instalações da Asso-
ciação da Casa do Povo de Alvaiázere, 
sendo a sua frequência gratuita mas de 
inscrição obrigatória. 7

Workshops 
de Costura e 
Alimentação Infantil

No âmbito do Eixo 2 de Intervenção, 
relacionado com a intervenção familiar 
e parental, o CLDS 3G de Alvaiázere rea-
lizou no mês de maio dois workshops: 
um de Costura (Gestão e Organização 
Doméstica), no dia 16 de maio, e outro 
de Alimentação Infantil, no dia 18.

O workshop de Costura realizou-se 
através de uma parceria com o polo de 
Cabaços do Cearte e teve como públi-
co-alvo beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção e pessoas desem-
pregadas. Foi uma sessão que contou 
com a presença de dez participantes 
que, ao longo de três horas, tiveram a 
oportunidade de elaborar um avental, 
utilizando a máquina de costura e as 
técnicas aprendidas.

A sessão sobre Alimentação Infantil 
foi dinamizada pela nutricionista Ana 
Faria, na qual pais e encarregados de 
educação adquiriram conhecimentos 
sobre quais os alimentos que as crian-
ças devem comer mais vezes, hábitos 
alimentares e os principais erros come-
tidos. No final foi agendado com todos 
os participantes e com a nutricionista 
um segundo momento programado, 
que consistirá na avaliação do Peso e 
do Índice de Massa Corporal (IMC) das 
crianças.7

N
o dia 10 de maio, o Museu 
Municipal de Alvaiázere 
contou com casa cheia para 

acolher uma sessão de esclareci-
mento sobre Apoios e Incentivos, 
organizada pela ADECA – Asso-
ciação de Desenvolvimento Inte-
grado do Concelho de Alvaiázere 
e pelo CLDS 3G, da Associação da 
Casa do Povo de Alvaiázere.

A abertura da sessão con-
tou com uma breve introdução 
feita pela presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Célia 
Marques, que apresentou as 
temáticas a abordar bem como 
a importância destes eventos no 
concelho de Alvaiázere.

Da parte da ADECA, com in-
tervenção das oradoras Patrícia 
Amorim e Raquel Pinto, da ETP 
Sicó, foram abordadas as linhas do 
PDR 2020 (Programa de Desenvol-

vimento Rural) que prevê apoios 
ao jovem agricultor e ao investi-
mento na exploração agrícola e 
ainda a linha de apoios destina-
dos ao turismo (linha de apoio à 
valorização turística do interior).

A apresentação do CLDS 3G 
de Alvaiázere foi efetuada pela 
Betweien, com a exposição de 
soluções de investimento diver-
sas pela oradora, Célia Maurício.

O encerramento da sessão con-
tou com esclarecimento de dúvidas 
aos presentes e com respetivos 
agradecimentos, por Bruno Sousa 
(ADECA) e Sandra Simões (Associa-
ção da Casa do Povo de Alvaiázere).

Todos os interessados nas 
temáticas abordadas podem a 
qualquer momento contactar as 
entidades organizadoras para 
esclarecimento de dúvidas que 
possam existir.7

ADECA e CLDS 3G
Promoveram sessão sobre 
Apoios e Incentivos

Em Alvaiázere

Festa de Nossa Senhora dos Covões
A festa da Nossa Senhora dos 

Covões, também conhecida por 
Nossa Senhora da Memória, 

realizou-se mais uma vez no primeiro 
domingo do mês de maio, este ano no 
dia 7, no santuário localizado nos Co-
vões, lugar da freguesia de Alvaiázere, 
marcando a abertura da época das 
tradicionais festas e romarias, pagãs e 
religiosas, da nossa região. 

A capela, integrada num local de 
grande beleza natural e paisagística, 
um ponto de referência de Alvaiázere, 
revela-se sempre pequena para acolher 
todos os crentes e peregrinos que ali 
acorrem para as suas devoções. 

É uma romaria anual que coincide 
também com a comemoração do Dia 
da Mãe, o que traz um envolvimento 
emocional acrescido ao relembrar a 
razão de existirmos, o milagre da vida.

O tempo “de verão” que se fez sen-
tir, com muito calor, foi convidativo ao 

passeio e favoreceu a adesão ao evento 
em todas as atividades do programa. 
Das religiosas conta-se a missa, a pro-
cissão e ao fim da tarde a oração do 
Terço, e nas outras a animação musical 
não faltou, com a tradicional atuação 
da Banda Filarmónica Santa Cecília de 
Alvaiázere. Por outro lado, o salutar 

convívio e alegre confraternização entre 
“peregrinos” concretizou-se também 
sob várias formas e nomeadamente 
com o característico e habitual “pic-nic” 
de recheados farnéis caseiros que as 
famílias trouxeram para si e para par-
tilhar com os outros.7

Carlos Simões
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S
aímos de Alvaiázere a partir do Largo 
da Igreja seguindo à direita pela Rua 
D. Sancho I. Continuamos seguindo a 

antiga estrada medieval que nos leva por 
Laranjais, Vendas, Venda do Negro, atra-
vessando a serra de Ariques e passando 
por Gramatinha, Casal Maduros, Casal do 
Soeiro e chegando a Ansião. 

Entramos em Ansião pela M1094 e 
passamos o Largo da Igreja Paroquial 
(séc. XVII), Rua Dr. Adriano Rego onde 
encontramos o Pelourinho (Séc. XVI) e o 
Padrão Seiscentista (Séc. XV). Saindo de 
Ansião, e atravessando a Ponte da Cal 
(Séc. XVII) sobre a ribeira de Ansião. Pros-
seguimos o caminho por Além da Ponte, 
Constantina, onde encontramos a Fonte 
Santa (Séc. XVII), Nebos, onde seguimos 
à esquerda pela estrada florestal até à 
Venda do Brasil, continuamos e cruza-
mos Casais da Granja, Junqueira e daqui 
sempre subindo suavemente chegamos 
ao Alvorge. 

Em Alvorge pode dormir na casa paro-
quial. Atravessando o Largo da vila, onde 
pode encontrar o café do Sr. Vítor que 
lhe dá a chave do albergue, continuamos 
pela Rua Miguel David Namora passando 
a Igreja da Misericórdia e virando à direi-
ta pelo caminho que nos leva à Várzea 
e às ruínas da Quinta da Ladeia (Séc. 
XV). Continuamos pelo antigo caminho 
que atravessa a N348 e prossegue até a 
Ribeira de Alcalamouque. Seguimos em 
direção ao Rabaçal pela via romana que 

encontramos junto da Ribeira de Baixo, 
podendo ao mesmo tempo observar sobre 
a direita as ruínas do Castelo do Ger-
manelo, mandado erguer por D. Afonso 
Henriques, em 1142. 

Entramos no Rabaçal junto da sua 
Igreja. Saímos de Rabaçal pela Rua Prin-
cipal (N348) até à sua saída da vila. Logo 
após a saída da vila seguimos pela direita 
por entre terrenos aparcelados por muros 
ao encontro da via romana até ao Zambu-
jal e prosseguimos por Fonte Coberta e 

casas do Poço. A meia encosta e seguindo 
paralelamente, o rio de Mouros, chega-
mos à cidade romana de Conímbriga. 

Saímos de Conímbriga passando ao 
lado de Condeixa-a-Velha, e prossegui-
mos por Atadoa, Avessada, Orelhudo e 
Casconha até Cernache, aonde entramos 
depois de atravessar a ponte sobre o IC2, 
pela Rua da Cruz até ao Largo da Praça, 
aonde na rua à nossa esquerda, fora do 
caminho, podemos encontrar a Igreja Pa-

roquial (Séc. XIII). Em Cernache também 
existe albergue. De Cernache prossegui-
mos para Coimbra pelo Largo da Praça e 
pela Rua do Cabo.

Logo na saída de Cernache seguimos à 
esquerda pela Rua 1º de Maio em direção 
a Pousada, lugar pequeno, passagem da 
via romana em direção a Coimbra, onde 
encontramos uma pequena capela de S. 
Pedro. Seguindo esta via percorremos o 
Outeiro Negro e chegamos a Palheira, 
e deste lugar seguimos para a Cruz de 
Morouços, atravessando o IC2 pela pon-
te entrando na Rua do Comareiro, onde 
viramos à direita para a Rua do Além 
chegando ao Largo da Capela e iniciando 
a descida para o Bordalo pelo Miradouro 
Celestino Augusto Gomes. Do Bordalo de 
onde chegamos pela Rua Porta do Borda-
lo, seguimos para Mesura percorrendo a 
Rua Central de Mesura, o Largo Almas de 
Freire, e chegando ao alto de St.ª Clara 
pela Rua Rui Braga Carrington da Costa, 
e descendo em direção ao Convento de 
St.ª Clara, aonde encontramos o túmulo 
da Rainha St.ª Isabel, esposa de D. Diniz. 
Seguimos em direção à Ponte do Monde-
go pela Calçada de St.ª Isabel, passando 
junto ao Convento de S. Francisco, e atra-
vessando a Ponte do Mondego. 

Entramos em Coimbra pelo Largo da 
Portagem, atravessamos o largo pela Rua 
Adro de Cima e encontramos a Igreja de S. 
Bartolomeu (Séc. X). Chegamos à Praça do 
Comércio/Praça Velha, aonde encontra-
mos do lado esquerdo o antigo Hospital 
Real (Séc. XVI), e um pouco mais à frente, 
no seu canto direito da praça, a Igreja de 
Santiago datada do Séc. XII. Depois da 
Igreja de Santiago, o caminho prossegue 
pela rua em frente da igreja. Pela Rua 
Avelino Veiga chegamos ao Largo Paço 
do Conde.7

EU PEDI O COMBÓIO

A
lguma vez terá de ser a última, 
mas, desta, ainda arranjei uns 
restos de pernas e … “pernas para 

que te quero”, respondi à chamada para 
mais um passeio ao Minho, e aí vou eu, 
que o meu destino é … ser teimoso até 
à eternidade, se por lá encontrar boas 
razões para teimar.

A colaborar com o Presidente-Funda-
dor Mário Nunes Sério, o “Comandante” 
António Gonçalves desenhou em tarja da 
largura de um autocarro um dos dese-

nhos de uma velha ilustração brasileira 
e usada para ensinar as excelências da 
cooperação.

A páginas 200 de meu Autarca com 
o Povo de que vim, em 2009 eu escrevi: 
«A inatividade do Grupo Excursionista 
“Os Teimosos”, a efetivar-se, começará 
a deixar nossa Terra-Concelho privada-
do melhor bem – a teimosia». A tomar 
o meu lugar de mais idoso do Grupo no 
autocarro, foi ali que, a páginas tantas, 
fui despertado por uma conversa entre 
os ocupantes do banco ao lado.

Na mesma data e na referida obra 
deixei escrito: «Nos arquivos da Câma-
ra, ninguém foi capaz de me facilitar 
uma cópia da histórica exposição-pro-
posta que/ como Presidente/ escrevi 

a pedido de um certo Ministério para 
que elaborasse um relatório em que 
mencionasse algumas hipóteses de 
iniciativas governamentais para o de-

senvolvimento deste interior do País em 
que Alvaiázere ainda é mais interior. 
Garanto que esse documento ficou lá, 
mas não o poderemos saborear aqui. 
Era ambicioso!

Nessa altura, quase me senti en-
vergonhado perante alguns colegas 
Presidentes, vizinhos de Alvaiázere e 
com os mesmos problemas de isola-
mento. Dando-lhes a conhecer uma das 
minhas “idiotices”, propor a um Minis-
tério o caminho de ferro para a nossa 
região, apenas teve como resposta 
um sorriso amarelo. Riam-se quando 
lhes pedia que fizessem pontaria no 
mesmo sentido a ver se relançávamos 
o  velho projeto da construção da rede 
ferroviária a partir do Entroncamento 
e que só chegou a Tomar, mas que 
deveria continuar até Miranda o Corvo 
e Coimbra, passando por Tojal, Caba-
ços, Barqueiro, Pontão/Avelar, Casais 
o Cabra, Espinhal, “muita terra, muita 
palha”. Os Colegas amigos riram-se e 
o comboio não passou até aos dia de 
hoje».

A “embarcar” no Barqueiro, tive a 
agradável surpresa de me encontrar 
com três novos praticantes da teimo-
sia alvaiazerense, e ao todo, éramos 
dezoito, não podendo contar com uns 
tantos que teimam em ser teimosos não 
praticantes.7

Ferreira do Zêzere
2ª edição da Feira 
da Alegria

No próximo sábado dia 3 de ju-
nho, entre as 9h00 e as 18h30, a 2ª 
edição da Feira da Alegria vai animar 
a freguesia de Areias, concelho de 
Ferreira do Zêzere.

A entrada é livre, tendo esta feira 
um programa com diversas ativida-
des gratuitas, como por exemplo 
zumba, yoga, meditação, entre mui-
tas outras. 

A feira terá ainda um mercado/
trocado no qual quem quiser pode-
rá vender os seus produtos, entre 
artesanato, produtos orgânicos/re-
gionais, troca de sementes ou novas 
tecnologias.

A população é convidada a levar 
bens alimentares não perecíveis, 
para assim depois serem entregues 
a famílias carenciadas.7

Ourém
Festas do Município

As festividades do concelho de 
Ourém começam no próximo dia 
16 de junho e prolongam-se até ao 
dia 23, tendo vários artistas confir-
mados, tais como: Richie Campbell, 
em Fátima, no dia 16; Áurea, no dia 
17 e Salvador Sobral no dia 18 (am-
bos os concertos em Ourém); José 
Cid, em Fátima, no dia 19; Mickael 
Carreira, em Freixianda, no dia 20 
e por último Tekos, em Caxarias, 
no dia 23. 

A entrada é gratuita para todos os 
concertos.7

Pombal
Camião ficou 
preso num túnel 
no centro da vila

No passado dia 16 de maio, um 
veículo pesado de transporte de mer-
cadorias ficou preso no túnel junto 
ao edifício da Câmara Municipal de 
Pombal. 

A ocorrência aconteceu da parte 
da tarde, quando o camião colidiu 
contra a estrutura do túnel, tendo 
assim ficado encarcerado.

O acidente provocou apenas 
danos materiais no veículo, tendo 
condicionado o trânsito devido às 
manobras que tiveram de ser feitas 
para remover o camião. 

No local estiveram presentes 
diversos elementos da Polícia de Se-
gurança Pública (PSP).7

B R E V E S
  Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

atualidade

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva
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Mais uma vez, o Município 
de Alvaiázere comemorou 
o Dia da Espiga, também 

designado como a quinta-feira da 
ascensão, no dia 25 de maio. As 
comemorações tiveram lugar na 
Mata do Carrascal, em Alvaiázere, 
com início da parte da tarde.

As celebrações começaram com 
desporto sénior, nomeadamente 
jogos tradicionais, tendo de segui-
da sido o passeio pedestre com a 
típica apanha da espiga, que deve 
conter vários cereais, flores cam-
pestres e ramos de oliveira.

Seguiu-se o tradicional lanche-
convívio entre a população, onde 
não faltou a sardinha assada, a 

broa e o vinho da região. O povo 
teve ainda a oportunidade de 
dançar ao som do animado grupo 
“Fred & Zé Águas”. 

Esta iniciativa pretendeu, mais 
uma vez, conservar uma tradição 

tipicamente portuguesa no conce-
lho de Alvaiázere e foi integrada 
na Semana da Idade Maior, que se 
realizou entre os dias 22 e 26 de 
maio.7

Mónica Teixeira

atualidade

Escola de Infantes e Cadetes

Comemoraram final 
de época  

A escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, realizou no passado dia 
20 de maio, a sua atividade de final de época, em 
Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere.

Por esse motivo, a escola de Infantes e Cadetes 
agradece ao António Castelão, e restante equipa 
da Alventura, pelo empenho e dedicação à Asso-
ciação Juvenil dos Bombeiros, pelo seu patrocínio 
e ao Município de Alvaiázere pela disponibilidade 
de transporte.

O muito obrigado a todos.7
Elisabete Miguel

Município de Alvaiázere

Festejou o Dia da Espiga

No passado dia 29 de maio decorreu no Museu 
Municipal de Alvaiázere uma sessão de escla-
recimento sobre fundos comunitários, concre-

tamente sobre os principais mecanismos de apoio às 
Pequenas e Médias Empresas.

No balcão 2020 e no site das Terras de Sicó já 
se encontram publicados os avisos de abertura de 
candidaturas ao SI2E - Sistema de Incentivos ao Em-
preendedorismo e ao Emprego, abrangendo todo o 

Território NUT III (Nomenclatura das Unidades Terri-
toriais para Fins Estatísticos).

Estas candidaturas podem ser feitas no âmbito 
de dois fundos: o FEDER, Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional e o FSE, Fundo Social Europeu, 
de forma isolada ou conjunta, com vista à criação ou 
expansão de micro e pequenas empresas, envolvendo 
projetos de investimento e a criação líquida de postos 
de trabalho.7

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

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!

***

No passado dia 3 de maio, os 
utentes da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere 

(SCMA) foram em peregrinação ao 
Santuário de Fátima. 

A primeira paragem foi na 
Basílica da Santíssima Trindade, 
onde assistiram à celebração da 
Eucaristia e o almoço foi serviço 
no albergue do Peregrino.

No final, todos os participan-
tes estavam muito felizes e de 
coração cheio. 

O transporte foi assegurado 
pela Câmara Municipal de Alvaiá-
zere, a quem a SCMA agradece. 

No dia 4 de maio, os utentes 
da SCMA dirigiram-se à freguesia 
de Ribeira de Fráguas, no distrito 
de Aveiro, para participar nas V 
Olimpíadas Séniores.

Com vários jogos a concurso, 
e de forma saudável, promovendo 
o envelhecimento ativo os parti-
cipantes desfrutaram de um dia 
repleto de atividade física e de 
muita animação, no qual se com-
provou que o espírito desportivo 
e olímpico não tem idade.  

Ensaio aberto 
No próximo dia 1 de julho o 

Cine-teatro José Mendes de Carva-
lho, em Alvaiázere, vai acolher o 
ensaio da Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília, 
pelas 16h30 e será aberto a toda a 
comunidade do concelho. 7

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Utentes participaram em várias atividades

Museu Municipal de Alvaiázere

Sessão sobre fundos comunitários

Almoço/Convívio Anual 

A Associação de Maçãs de Caminho, levará a 

efeito no próximo dia 1 de julho pelas 13h00, na 

sua sede, o seu Almoço/Convívio Anual, convidando 

todos os sócios e amigos a participarem no mesmo.

Contatos para marcações até ao dia 27 de junho:

Teodora Cardo – 236 655 191 / 914 054 527;

Fernando Santos – 917 512 387;

Elisabete Reis – 919 407 650;

Na sede da Associação aos domingos.

Não falte e participe ainda:

09h00 - Paintball - inscrições 

09h30 - Inicio da prova de Paintball 

19h30 - Sardinhada/Caldo Verde/

         Petiscos tradicionais

20h00 - Dança Medieval

20h30 - Grupo Soni Dance

21h00 - Baile com o Conjunto Musical M&R

Contamos com a sua presença…

Obrigada.                              

A Direção

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

de Caminho
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Município de Alvaiázere

Semana da Idade Maior marcada por várias 
atividades desportivas e culturais

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

emacnunes@hotmail.com

P
romovida pelo Município de Alvaiá-
zere entre os dias 22 e 26 de maio, 
a Semana da Idade Maior é uma 
iniciativa organizada anualmente 

pelo Município de Alvaiázere que preten-
de combater a situação de isolamento da 
população sénior do Concelho, institucio-
nalizada ou não. O programa incluiu um 
conjunto de experiências enriquecedoras 
destinadas aos mais idosos, que lhes 
permitam ter melhor e maior qualidade 
de vida.

No primeiro dia desta edição da Sema-
na da Idade Maior, realizou-se o tradicio-
nal passeio, que este ano teve como des-
tino o Buçaco, com uma primeira paragem 
no Luso, onde se realizou a eucaristia 
celebrada pelo Padre André Sequeira e 
concelebrada pelo Padre Jacinto Gonçal-
ves. O roteiro prosseguiu ate ao Buçaco, 
onde os cerca de 500 participantes tive-
ram a oportunidade de visitar a Mata, o 
Palácio, o Hotel, o Convento e os jardins 
que os envolvem, seguindo depois para o 
almoço convívio na Mealhada.

O segundo dia ficou marcado pela 
realização de um seminário intitulado “A 

revolução da longevidade – Possibilidades 
e Desafios”, dedicado a todos aqueles 
que lidam com a população sénior, no-
meadamente dirigentes e colaboradores 
das Instituições. Este seminário foi orga-
nizado em parceria entre o Município de 
Alvaiázere e o CLDS 3G da Associação 
da Casa do Povo, e dividiu-se em dois 
painéis: um sobre o impacto da longevi-
dade nas estruturas familiares e um outro 

sobre as mudanças que devem ser feitas 
nos serviços prestados pelas Instituições, 
decorrentes do impacto da longevidade.

A saúde esteve em destaque no dia 
24 de maio: no período da manhã, o 
Município contou com a colaboração dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, do 
CLDS 3G, do osteopata Ulrich Cassiano e 
de técnicos da área da saúde de algumas 
das Instituições do Concelho, que levaram 

a cabo um rastreio de saúde e uma ses-
são de avaliação e aconselhamento sobre 
cuidados de alimentação. 

Na quinta-feira da Ascensão, ou 
Dia da Espiga, celebrado no dia 25 de 
maio, a população senior foi convidada 
a participar numa tarde desportiva na 
Mata do Carrascal, marcada por jogos 
tradicionais, jogos de tabuleiro e por 
um passeio cultural para a tradicional 
apanha da espiga.

O encerramento do cartaz de ativida-
des da Semana da Idade Maior realizou-se 
na tarde do dia 26 de maio, no Salão da 
Associação de S. Pedro, no Rego da Mur-
ta, que recebeu mais de uma centena de 
seniores para participar no tradicional chá 
dançante e no lanche partilhado.

Esta Semana da Idade Maior, que 
incluiu atividades culturais, lúdicas, des-
portivas e de convívio, contribuiu para a 
melhoria das condições de vida da po-
pulação sénior do Concelho, permitindo 
também aumentar a sua autoestima e o 
sentimento de pertença e de integração 
na comunidade na qual estão inseridos.7

Cláudia Martins
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O 
tradicional Cortejo de Ofe-
rendas da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere 

(AHBVA) realizou-se no passado dia 
28 de maio, tendo contado com o 
apoio do Município de Alvaiázere, das 
Juntas de Freguesias e da população 
em geral.

O propósito do cortejo é envolver a 
comunidade alvaiazerense através da 
oferta de donativos ou géneros para 
serem leiloados, de forma a angariar 
fundos para as obras de remodelação 
e ampliação do atual quartel e também 
para a aquisição de uma nova viatura de 
combate a incêndios florestais. 

Para estes projetos foram apresen-
tadas duas candidaturas no âmbito 
do POSEUR - Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos, no âmbito do Programa 
Portugal 2020, candidaturas que foram 
aprovadas e por isso serão compartici-
padas por fundos comunitários em 85 
e 70%, respetivamente.

Após a concentração no Parque Mul-

tiusos, iniciou-se o desfile motorizado 
pelas ruas da Vila em direção ao Quar-
tel, seguido da atuação das fanfarras 
dos Bombeiros Voluntários de Alvaiá-
zere, Figueiró dos Vinhos e Ourém e do 
desfile de carros alegóricos de várias 
freguesias, que exibiam o valor doado 
pelos vários lugares das mesmas.

A festa prolongou-se pela tarde den-
tro com a atuação do Rancho Folclórico 
da Freguesia de Pussos e do Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Maçãs de 
D. Maria, que animaram os presentes, 

tendo havido ainda o tradicional leilão 
das ofertas do cortejo e o baile ao final 
do dia, abrilhantado e também oferta 
do “Duo Musical Star”, de Paula Marga-
rida e António Gonçalves.

N.R. - Até ao fecho desta edição 
d’O Alvaiazerense ainda não tinha 
sido apurado pela Direção da AHBVA 
o valor total das receitas do Cortejo de 
Oferendas, motivo pelo qual o mesmo 
não será publicado este mês.7

Cláudia Martins

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Receita do Cortejo de Oferendas vai 
reverter para obras no quartel e 
aquisição de nova viatura

destaque
Museu de Alvaiázere
Comemoração do 
Dia Internacional 
dos Museus e da 
Família

O Museu Municipal de Alvaiázere 
associou-se mais uma vez às comemo-
rações do Dia Internacional dos Museu e 
da Família (celebrados a 18 e 15 de maio, 
respetivamente) promovendo uma sema-
na dedicada a esta data, entre os dias 17 
e 21, com um cartaz rico e diversificado, 
destinado a todas as faixas etárias e 
cuja temática escolhida foi “Museus e 
Histórias Contadas: dizendo o indizível”.

Nos dias 17 e 18 realizou-se a ativi-
dade “MB em movimento: religião popu-
lar (a festa de Nossa Senhora dos Covões 
e a merenda) ”, com os utentes das 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social de Alvaiázere e também uma visita 
guiada às reservas do Museu Municipal.

No dia 19 foi dinamizado um ateliê 
de educação patrimonial dedicado às 
crianças da Creche de Santa Cecília, cujo 
tema foi o “Cultivo do Chícharo”.

Na noite de 20 de maio, decorreu 
a iniciativa “Há noite no Museu”, no 
âmbito da Noite Europeia dos Museus, 
uma organização do Museu Municipal 
de Alvaiázere em colaboração com as 
Confrarias do Chícharo, do Pastel de 
Tentúgal e do Doce da Abóbora.

Para encerrar o cartaz, no dia 21 rea-
lizaram-se os “Percursos em Família”.7
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N
atural e residente em Alvaiázere, 
João Castelão, de 30 anos, sagrou-
se Campeão Nacional de Dressage 
em outubro de 2016. Dressage é 

uma disciplina que integra a modalidade da 
equitação (tal como o salto de obstáculos, 
concurso completo de equitação, equita-
ção de trabalho, raides, entre outras) e 
que se divide em seis graus: Preliminar 
(P), Elementar (E), Médio (M), Complemen-
tar (C), Prix St George e Grande Prémio.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazeren-
se”, João Castelão recordou que sempre 
esteve ligado aos cavalos desde muito 
cedo, tendo começado a montar com 
apenas nove anos. A sua primeira égua 
foi-lhe oferecida pelo pai, e foi com ela 
que frequentou o curso de Técnico de 
Gestão Equina, nas Mouriscas (Abrantes).

Terminado o curso, com apenas 17 
anos, o jovem ingressou no mundo do 
trabalho e em 2013 começou a disputar 
provas de alta competição com dois ca-
valos. Logo nesse ano, João Castelão foi 
vice-campeão nacional de Dressage com os 
dois (cada um no seu nível) e também vice-
campeão da Taça de Portugal de Dressage. 

Foi um início de carreira auspicioso e os 
bons resultados não se fizeram esperar: em 
2014 repete o feito do ano anterior, sagran-
do-se vice-campeão da Taça de Portugal 

com os mesmos cavalos e em 2015 ganha 
o título de campeão ibérico na classe dos 
seis anos no Internacional de Vilamoura.

O ano de 2016 foi o ano da consagra-
ção do cavaleiro, que venceu o Campeo-
nato Nacional de Dressage no nível Ele-
mentar, com o cavalo Girão das Salgadas: 
“foi uma enorme honra e alegria, pois já 
tenho vindo há uns anos sempre atrás 
desse objetivo e não tinha ido além do 
segundo lugar por duas vezes. Foram três 
dias na final muito intensos e desgastan-
tes física e psicologicamente, porque há 

muita responsabilidade e muita pressão, 
mas que deu frutos e foi o concretizar de 
um sonho, todos nós trabalhamos para 
isso todos os dias, mas só um pode ga-
nhar em cada nível e esta foi a minha vez, 
pode ser que este ano volte a conseguir, 
quem sabe…”, afirmou João Castelão.

Ao longo deste percurso nem tudo 
foi fácil, confessou: “quando envergamos 
pela alta competição temos que fazer 
muitos sacrifícios e abdicar de muitas 
coisas de que gostamos, tal como os 
amigos e principalmente a família, essa 

sim é a mais importante e é aquela que 
mais sofre, são muitas horas de dedi-
cação e persistência, muitas semanas e 
fins-de-semana de ausência entre treinos, 
estágios e competições”. No entanto, 
acrescentou que quando assim é os resul-
tados vão aparecendo e que isso é muito 
gratificante.

A competir nos níveis Médio, Comple-
mentar e Prix St George, João Castelão 
definiu como objetivos futuros a conti-
nuação no Campeonato Nacional e na 
Taça de Portugal de Dressage, deixando 
no ar a hipótese de regressar às provas 
internacionais ainda este ano.

Para já, está garantido o apuramento 
para a final do Campeonato Nacional de 
Dressage com dois cavalos, um nas Médias 
e outro nas Complementares, prova que 
se vai realizar no mês de setembro. Para 
além disso, João Castelão está a realizar a 
qualificação para a Taça de Portugal com 
três cavalos e mostra-se bastante otimista: 
“já tenho várias vitórias este ano e tenho 
ido ao pódio em todas as provas nas quais 
tenho participado. Agora é continuar a tra-
balhar e esperar que não apareça nenhuma 
lesão nem em mim nem nos cavalos, para 
que possamos manter as performances 
que temos tido até aqui”, concluiu.7

Cláudia Martins

Equitação

Alvaiazerense João Castelão dá cartas na
disciplina de Dressage

mérito

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
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N
o dia 5 de maio foi divulgado 
um estudo levado a cabo por 
uma equipa de investigadores 

da Universidade do Minho que diz 
respeito à Presença na Internet das 
308 Câmaras Municipais do país no 
ano de 2016.

Este estudo resultou num ranking 
global, elaborado com base em qua-
tro grandes critérios de avaliação, 
nomeadamente: conteúdos: tipo e 
atualização; acessibilidade, navega-
bilidade e facilidade de utilização 
dos sítios Web; serviços online e 
participação.

Este ano, o Município de Alvaiá-
zere integra o top 10 do ranking, 
precisamente na décima posição, o 
que significa uma subida de 36 luga-
res relativamente ao último estudo, 
cujos resultados foram conhecidos 
em outubro de 2016. O ranking é 
liderado pelo Município de Murça, 
seguido de Vila do Bispo e Bragança.

No que diz respeito aos critérios 
de classificação, o critério 1 está re-
lacionado com o tipo de conteúdos e 
a sua atualização, tendo o Município 
de Alvaiázere ficado na 53ª posição, o 
que representa uma descida de 26 lu-
gares face aos dados do ano passado, 
quando ocupava o 27º lugar. Neste 
critério, o ranking é liderado pelos 
Municípios de Bragança, Santa Marta 
de Penaguião e Santo Tirso (ex-aequo).

Relativamente ao segundo crité-
rio, ou seja, a acessibilidade, navega-
bilidade e facilidade de utilização dos 

sítios Web, Alvaiázere classificou-se 
em 219º lugar, o que representa a 
maior descida nos quatro critérios: 
112 lugares, visto que em 2016 
ocupava o 107º lugar da tabela. Este 
ano, o primeiro lugar pertence ao 
Município de Alfândega da Fé.

O terceiro critério está relaciona-
do com os serviços disponibilizados 
online aos cidadãos, e neste campo 
o Município de Alvaiázere é o 36º 
classificado, uma melhoria em 
relação a 2016, quando se posicio-
nou em 58º lugar. A encabeçar a ta-
bela está a Câmara Municipal de Vila 
do Bispo, que é também a segunda 
classificada no ranking global.

É no quarto e último critério, 
respeitante à participação pública, 
que o Município de Alvaiázere regista 
a maior subida, passando do 171º 
lugar para o 1º lugar da tabela. Este 
critério dedica-se aos mecanismos de 
participação pública que as Câmaras 
disponibilizam ao cidadão na Inter-

net e é analisado com base em seis 
indicadores: canais de contacto direto 
para esclarecimento de dúvidas e 
envio de comentários e sugestões; es-
paços Web1.0 criados para discussão 
e auscultação de opinião; presença 
nas redes sociais; contexto específico 
de participação - participação de ocor-
rências; contexto específico de parti-
cipação - Orçamento Participativo e 
contexto específico de participação 
– processo de revisão do PDM. 

Numa análise feita no universo dos 
Municípios pequenos, ou seja, com 
um número de habitantes inferior a 
20.000, Alvaiázere classificou-se em 
quarto lugar, num total de 185 Câma-
ras Municipais com igual dimensão.

Numa análise geral, no ranking 
global Alvaiázere subiu 36 posições, 
fazendo agora parte do top 10; nos 
rankings dos critérios subiu em dois 
deles (serviços online e participação) 
e desceu nos outros dois (conteúdos: 
tipo e atualização, acessibilidade, 
navegabilidade e facilidade de utili-
zação dos sítios Web).

A apresentação dos resultados 
da 9ª edição do Índice da Presença 
na Internet das Câmaras Municipais 
2016 decorreu numa cerimónia rea-
lizada no dia 5 de maio, em Lisboa, 
tendo o Município de Alvaiázere 
sido representado pelo vereador 
responsável pelo pelouro da Orga-
nização e Modernização Administra-
tiva, Agostinho Gomes.7

Cláudia Martins

atualidade
Município de Alvaiázere

Ocupa o 10º lugar do ranking da Presença 
das Câmaras Municipais na Internet

Alvaiázere
Integra a lista dos 
Municípios com Plano 
de Redução de Ruído

Por ocasião do Dia Internacional da Sensibilização 
para o Ruído, celebrado a 26 de abril, a Associação 
Ambientalista Zero revelou que, apesar de ser uma 
exigência legal, apenas cinco Municípios portugueses 
têm planos municipais de redução de ruído: Alvaiázere, 
Lisboa, Póvoa do Varzim, Sernancelhe e Vila Franca 
de Xira.

Segundo a Associação, que consultou dados dis-
ponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
existem 140 Municípios em Portugal continental com 
mapas de ruído que não respeitam os requisitos neces-
sários, e cinco Municípios que, por exigência das leis 
europeias, deveriam ter um plano de ação, mas não 
estão a cumprir a lei: Amadora, Matosinhos, Odivelas, 
Oeiras e Porto.

Em comunicado, a Associação reivindica mudanças 
na lei para penalizar os infratores: “é fundamental 
ultrapassar as dificuldades legais que aparentemente 
não permitem penalizar fortemente os autarcas e as 
empresas, públicas ou privadas, responsáveis pelas 
infraestruturas rodoviárias, ferroviárias ou aeroportuá-
rias, que não efetuaram o diagnóstico ou identificaram 
ações para reduzir o ruído excessivo”.

Segundo dados da Organização Mundial da Saú-
de e da Agência Europeia de Ambiente, 32 milhões 
de pessoas na Europa estão expostas a níveis muito 
elevados de ruído, sobretudo no tráfego rodoviário, 
registando-se cerca de dez mil mortes prematuras em 
consequência dos problemas cardiovasculares e do 
stress provocados pela exposição ao ruído.7

Município de Alvaiázere
Recebeu o primeiro 
encontro regional 
sobre saúde mental

No dia 28 de abril realizou-se na Casa Municipal da 
Cultura o primeiro ERUCASM - Encontro Regional para 
Utentes e Cuidadores na Área da Saúde Mental, orga-
nizado em parceria pelo Município de Alvaiázere, pela 
Direção Geral de Saúde e pela Comissão Consultiva 
para a Participação de Utentes e Cuidadores.

A Conferência de abertura teve início pelas 11h00, 
dedicada à temática “Extensão do Plano Nacional de 
Saúde Mental 2007-2016 para 2020 – Prioridades e 
Expectativas”, à qual se seguiu um debate sobre Reabi-
litação Psicossocial, Cuidados Continuados Integrados 
de Saúde Mental (CCISM) e inclusão social.

A sessão de abertura contou com a presença de 
Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, tendo o período da tarde ficado marcado 
pela sessão plenária “Desafios das Respostas Piloto 
dos CCISM da Zona Centro e por um debate sobre a 
promoção da participação e empowerment dos utentes 
e cuidadores.7
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Regulamento do Orçamento Participativo 
2017 está em fase de consulta pública

O 
projeto “Regulamento do 
Orçamento Participativo do 
Município de Alvaiázere”, 

aprovado pela Câmara Municipal de 
Alvaiázere, está em fase de consulta 
pública durante 30 dias úteis, a con-
tar desde o dia 26 de abril, data em 
que foi publicado o aviso em Diário 
da República.

O projeto pode ser consultado na 
Subunidade Orgânica da Tesouraria e 
no site do Município www.cm-alvaia-
zere.pt e as sugestões, propostas ou 
reclamações devem ser apresentadas 
por escrito durante este período de 

consulta pública, dirigidas à presi-
dente da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, por via postal para a Praça 
do Município, 3250 -100 Alvaiázere, 
entregues pessoalmente nos serviços 
de atendimento do Município, por 
fax através do número 236650609 
ou ainda por correio eletrónico para 
o endereço geral@cm-alvaiazere.pt., 
com a identificação do remetente, 
morada e identificação fiscal.

No documento disponível para 
consulta, o Município de Alvaiázere 
faz referência aos principais objeti-
vos do Orçamento Participativo, que 

passam por contribuir para uma 
maior aproximação das políticas pú-
blicas às necessidades da comunida-
de; fomentar o exercício de uma ci-
dadania ativa e participativa e ainda 
incentivar a interação entre eleitos, 
técnicos municipais e cidadãos na 
procura de soluções para melhorar 
a transparência da gestão pública 
e a qualidade de vida no concelho. 

Deste documento constam ainda 
as regras relativas ao processo e 
funcionamento, modelo de partici-
pação e constituição e função das 
Comissões.7

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601
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Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): 
Armindo Ferreira Abreu que completou no dia 11 de maio, 63 primaveras e 
a Rosa Marques Ferreira que completou no dia 14 de maio, 83 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

Aniversários

Bodas de Ouro

Alvaiázere

Editora Textiverso procura 
colaborações para dossiê 
sobre o Concelho

Batizado
No dia 6 de maio foi batizada a menina 

Bianca Furtado Gomes, filha de Tiago 
Rafael Gomes Simões e de Ângela Filipa 
Santos Furtado, natural de Laranjeiras, 
Alvaiázere, mas residentes em Carreira, 
Arega, Figueiró dos Vinhos.

A cerimónia foi presidida pelo Padre 
André Sequeira, que teve lugar na Igreja 
Paroquial de Alvaiázere.

Seguiu-se a comemoração entre 
familiares e amigos, no restaurante “Ti 
Matilde”.

o canto dos poetas

RECORDAÇÕES

A saltitar, a chilrear em gorgeios
Tantas como aves esvoaçando
Deixo umas, acaricio outras
Assim as vou recordando

No vasto ecran do passado
Revejo-me criança brincando
Passa o tempo, as doces ilusões
A mocidade volta recordando

Num misticismo acariciador
Numa profunda e doce quietação
Chegam até mim lembranças fugidas
Tudo ressurge numa evocação

A saudade faz reviver o passado 
Fica connosco, persiste, com ironia 
A vida é sempre um mistério
A saudade faz-nos sempre companhia

Mas se alguém diz não ter saudades
Para mim é apenas deixa dó
Certamente nunca abriu os braços
Passou na vida, talvez apenas só!

Maria Lurdes Pinto de Moura 

DIA DA MÃE

Estamos no mês de Maio
mês de Nossa Senhora,
que pela minha infeliz sorte
seja a minha protetora.

Eu a toda a hora,
lhe peço com muita devoção
que um dia me tire 
desta triste solidão.

Os Dias da Mãe
para mim são todos iguais.
Eu choro e rezo por ela,
para que me alivie os meus ais.

Eu vivo só, num triste penar, 
olho para a esquerda 
e para a direita, não tenho 
em quem me apoiar.

Oh minha querida Mãe
por quem eu sempre chorarei, 
um amor igual ao seu
eu nunca mais encontrei.

Eu sou natural de Pussos
e é a minha freguesia,
meu concelho é Alvaiázere
e o distrito é Leiria.

Adelaide Ferreira Coelho 

Na segunda quinzena de setem-
bro, a editora Textiverso, em 
parceria com a Al-Baiäz – Asso-

ciação de Defesa do Património, vai 
lançar o volume nº 13 dos Cadernos 
de Estudos Leirienses, que vai incluir 
um dossiê alusivo ao concelho de 
Alvaiázere.

Para a elaboração deste dossiê, a 
Textiverso está a solicitar a todos os 
investigadores interessados que pos-
sam colaborar no enriquecimento do 
seu conteúdo e na diversificação das 
áreas de investigação, contemplando 
áreas como história, arqueologia, 
sociologia, economia, biologia, mu-
seologia, artesanato, música, entre 
outras.

Assim, até ao dia 30 de junho, os 

trabalhos podem ser remetidos para o 
endereço de email textiverso2@gmail.
com, sendo que os mesmos não de-
vem ultrapassar os 30 mil caracteres 
(incluindo espaços), ou o equivalente 
no caso de conterem imagens ou 
tabelas. O email pode também ser 
utilizado para o esclarecimento de 
quaisquer dúvidas.

Sob a coordenação científica do 
historiador Saul António Gomes, os 
Cadernos de Estudos Leirienses têm 
vindo a dedicar os seus dossiês aos 
vários Concelhos que integram o 
distrito de Leiria, demonstrando a 
importância que cada um deles tem no 
território onde está inserido, aprofun-
dando o conhecimento da região e pro-
movendo a coesão da comunidade.7

Seus pais, avós, tia e primo desejam à 
pequena Bianca votos de muitas felicida-
des nesta nova etapa da sua vida.7

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071
Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria

No dia 28 de maio, num único almo-
ço convívio, no restaurante “Ti Matilde”, 
festejaram-se dois aniversários: do tio, 
António da Silva Simões, natural de Al-
moster, que comemorou 80 primaveras, 
e do sobrinho neto, Nuno Filipe Gaspar 
Simões, residente em Ansião, que come-
morou os seus 18 anos, respetivamente 
rodeados, com carinho e ternura, pela 
esposa, “Zita” e pelos pais Luís e Natércia 
e mana, Beatriz Sofia. Estes, e mais a 
restante família e amigos, cantaram os 
parabéns e desejaram-lhes as maiores 
felicidades, saúde e alegria.7

No dia 21 de maio, Rui Balbis dos 
Reis e Lucília Conceição António dos 
Reis, residentes em Alvaiázere, celebra-
ram as suas bodas de ouro. A primeira 
cerimónia decorreu em Maçãs de D. 
Maria, e passados 50 anos, a renovação 
dos laços matrimoniais foi presidida 
pelo Padre André Sequeira, na Igreja 
Paroquial de Alvaiázere, que salientou 
as qualidades deste casal, por resistiram 
de forma nobre a diversos problemas de 
saúde, numa partilha de amor e carinho 
de louvar. Reconheceu e agradeceu todo o 
trabalho e dedicação prestado à Paróquia, 
em especial à D. Lucília por participar 
ativamente no coro da Igreja.

A cerimónia contou com a presença 
do filho, Victor, da nora, Dora, das duas 
netinhas, Carolina e Leonor, assim como 
dos irmãos e cunhados que após esta, 
partilharam um almoço convívio no 

restaurante “O Brás”, onde cantaram os 
parabéns e fizeram um brinde com votos 
das maiores venturas e felicidades. 

O jornal “O Alvaiazerense” associa-se  
com alegria a este brinde, não esquecendo, 
e agradecendo, o trabalho desenvolvido 
em prol deste jornal pelo Sr. Rui Balbis.7

Carla Sofia comemorou no passado 
dia 24 de maio o seu 35º aniversário. 
Rodeada do marido Rui Rosa e do filho 
João Vaz, entre outra família, e de alguns 
amigos, num convívio simples e caseiro, 
proporcionaste-nos uns bons momentos 
de confraternização e celebração da ami-
zade e valoração da vida.

De mim, Lucília “da Carvalha”, tua 
sogra, e dos amigos, muitos Parabéns! 7



31 MAIO 2017 17

Apontamentos
José Baptista

Alvaiázere e o Desporto
Mário Bruno Gomes

Concordâncias e discordâncias
António Gonçalves

opinião

DESASSOSSEGO

M
aio é, por excelência, o mês de 
um dos meus frutos preferidos. 
Brancas, pretas, amarelas, verme-

lhas, pintas, sarapintadas, as cerejas são 
de comer e chorar por mais. Assim, como 
vou escrever um pouco sobre cerejas e 
cerejeiras e, a ser verdade o ditado po-
pular, “as palavras são como as cerejas, 
vêm umas atrás das outras”, vou ter di-
ficuldades em acabar este apontamento 
no espaço que me é concedido.

Originária da Ásia, é uma cultura que 
exige determinadas horas de frio por 
ano. Por isso é que são praticamente ine-
xistentes a sul da região de Alvaiázere.

A cereja teve grande importância 
económica na região até meados do 
século passado. Era vulgar ouvir-se o 
ditado popular “do castanho ao cerejo, 
mal me vejo. Do cerejo ao castanho, bem 
me amanho.”

Dir-me-ão que estou equivocado e 
que, em Alvaiázere, não há nem nunca 
houve produção de cerejas. Puro engano. 
Consultando o Tombo (espécie de inven-
tário) da Comenda de Pussos, datado 
de 8 de abril de 1508, verifica-se que, 
na sua área geográfica, existiam cerca 
de cinco centenas de cerejeiras e outras 
tantas ameixieiras, o que, mesmo em 
termos atuais, é significativo.

O facto de estarem dispersas, velhas 
e muitas ao abandono dão essa falsa 
perspetiva.

Ainda me lembro que neste mês co-
meçava a época de oiro e, todos os dias, 
eram comercializadas, na praça de Cruz 
dos Canastreiros e nas Feteiras, várias 

toneladas de cerejas que iam para a zona 
litoral, principalmente Peniche. Muitas 
outras eram vendidas à beira da estrada.

Não houve, tal como no concelho vizi-
nho de Ferreira do Zêzere, renovação de 
plantações com variedades adequadas, 
mas é pena que se tenha perdido esse 
conhecimento de séculos. Talvez fosse 
importante um evento que avivasse a me-
mória, mas também incentivasse jovens 
agricultores a enveredar por esta cultura.

Numa perspetiva paisagística poderia 
ser interessante ter, em vez de árvores 
exóticas, cerejeiras a embelezar os nos-
sos parques e ruas, tal como se vê em 
algumas capitais.

Por curiosidade, há um costume japo-
nês, chamado hanami (literalmente: ver 
as flores) de ir aos parques contemplar 
as flores, especialmente a flor de cere-
jeira pois é considerada uma das flores 
mais belas, tanto pelo seu formato como 
pela delicadeza e espessura das suas 
pétalas. Também na Índia é considerada 
sagrada.

Termino este apontamento com um 
poema de Eugénio de Andrade.

A Uma Cerejeira em Flor 

Acordar, ser na manhã de abril
a brancura desta cerejeira;
arder das folhas à raiz
dar versos ou florir desta maneira.
Abrir os braços, acolher nos ramos
o vento, a luz, ou o que quer que seja;
sentir o tempo, fibra a fibra.
a tecer o coração de uma cereja.7

A
pesar de as eleições autárquicas 

apenas serem em Outubro próximo, 

o País, todo ele, já mexe em redor 

desse acontecimento.

Procuram-se candidatos, recandida-

tam-se autarcas, acabam-se obras que já 

se iniciaram há quatro anos e entretanto 

adormeceram à espera de novo acordar, 

começam-se outras para hibernarem logo 

a seguir até novo acto eleitoral. Fazem-se 

novas promessas, renovam-se outras que 

foram esquecidas depois da anterior cam-

panha e que serviram de cabeça de cartaz. 

E o Zé Povinho, anestesiado, amedrontado 

ou indiferente, volta a cair nas mesmas 

esparrelas. Na nossa terra, de certeza 

que isto acontece. Já se propagandeiam 

benefícios, obras, captação de empresas 

e criação de empregos, melhoria de vida, 

enfim coisas que todos sabemos não irão 

acontecer, se o nosso concelho continuar 

a ter à sua frente figuras do passado, que 

tudo têm prometido e nada concretizado. 

E o passado continua a candidatar-se. Não 

foram suas as anteriores promessas e 

actos realizados? Mas foi com a sua coni-

vência, senão, onde estão os votos contra?

Vejamos algumas promessas antiquís-

simas, cabeças de cartaz, e que nunca 

foram e/ou nunca serão realizadas: Casa 

funerária na vila e freguesia de Alvaiázere; 

hotel de charme onde já se gastaram várias 

centenas de milhar de euros e está a cair. 

Com a agravante de ser um imóvel que de-

veria ser preservado porque é emblemático 

da nossa vila e de boa arquitectura;  hotel 

ou estalagem na serra de Alvaiázere (a uto-

pia em movimento); zonas industriais que 

chamariam empresas e criariam empregos; 

benefícios e estímulos que ajudariam à 

fixação de empresas e pessoas. Mas estes 

engodos serão novamente lançados nesta 

campanha por quem sempre os anunciou 

e nunca concretizou nem irá concretizar. 

Porque não se importam com os  Alvaiaze-

renses, mas apenas com eles, familiares, 

amigos e empresas de familiares e correli-

gionários. Os outros, carne para canhão…

Mas, mesmo assim, os descontentes 

e prejudicados por actos passados e que 

o serão no futuro, a continuar tudo na 

mesma, irão felizes e contentes cair na 

mesma esparrela, como se estivessem a 

discutir desafios e clubes de futebol e não 

se tratasse de algo que muito irá mexer 

com as suas vidas e dos seus…7

AUTÁRQUICAS…

O 
mês de maio fica marcado por feitos 

desportivos dos clubes do nosso 

Concelho.

A começar pelo Grupo Desportivo de 

Alvaiázere que alcançou a subida ao princi-

pal escalão do futebol do Distrito de Leiria 

depois de ficar em segundo lugar na fase 

final do campeonato da I divisão Distrital, 

a um ponto dos Vidreiros que se sagraram 

campeões após aproveitar um desaire ca-

seiro do GDA frente ao Figueiró dos Vinhos.

Apesar dessa derrota, o GDA fez um 

campeonato sem mácula, ficando em 

primeiro lugar na 1ª fase tendo mesmo o 

melhor ataque e a melhor defesa da prova.

Muito bem orientados pelo técnico 

Marques conseguiram, com muito rigor no 

trabalho desenvolvido, alcançar o principal 

objetivo traçado pela direção do GDA lide-

rada pelo José Castelão a quem deixo um 

louvor pelo trabalho feito ao longo dos últi-

mos dois anos. Sei por experiência própria 

as dificuldades de presidir a um clube como 

o GDA e terminar a época nesta maneira 

demonstra bem que o trabalho foi muito e 

acima de tudo foi bem feito.

Uma palavra para os jogadores. Embora 

a maioria não seja de Alvaiázere, encararam 

este desafio com muita entrega e dedica-

ção. Foram bravos na forma como encarna-

ram o espírito do GDA e quem trabalha bem 

como eles trabalharam os frutos vêem-se no 

final da época.

Em segundo lugar, dois Alvaiazerenses 

que se destacaram ao serviço do Clube de 

Figueiró dos Vinhos, mais precisamente o 

Toni como treinador e o Ricardo “Mobarq” 

como jogador. Alcançar a subida no último 

encontro é a cereja no topo do bolo depois 

de uma longa e desgastante época. 

Em terceiro lugar à ACREDEM. Apesar de 

não ter garantido um lugar na fase de su-

bida da 1ª Divisão Distrital do campeonato 

de Futsal, sagrou-se campeão na segunda 

fase garantindo mais um caneco para sua 

grandiosa e longa história. A ACREDEM me-

rece e os Maçanenses merecem. Um abraço 

especial ao presidente Henrique Rosa.

Por último, uma homenagem ao jogador 

que possivelmente mais jogos fez com a 

camisola do GDA.

Falo do Pedro Simões. O GRANDE CA-

PITÃO.

Foram quase 30 anos de negro ao pei-

to, envergando em quase todos os jogos a 

braçadeira de capitão.

Joguei com ele alguns anos e via no 

Pedro uma das referências do clube. 

Dedicado, com uma entrega ao jogo 

fora do vulgar e uma atitude só ao alcance 

dos grandes Homens, criou à sua volta uma 

imagem imaculada e uma referência no fu-

tebol Distrital onde é estimado por colegas 

e adversários.

Íntegro, corajoso e sempre leal, será 

para sempre uma referência no Nosso GDA. 

Abandona agora a carreira pois a idade não 

perdoa, mas deixa um legado atrás de si 

muito difícil de igualar tanto no GDA como 

noutro clube.

Para ti Pedro, uma simples palavra: 

OBRIGADO.7

TURISMO
Gosto de pensar, para se encontrarem novas soluções!...
Pelos vistos, todos concordamos que a economia nacional caminha para o cres-

cimento.
Lá, como cá... Chegamos à economia local, e julgo, que, de verdade com o turis-

mo local algo poderiamos fazer se nos conseguissemos organizar para tal.
Que valores temos?
Temos a serra, temos a Nossa Senhora dos Covões, temos a Ribeira de Alge, 

temos a restauração local, o Chícharo...
Temos tradições e costumes...
Ora, tudo isto misturado poderá vir a produzir e a criar a “organização turística” 

que se necessita, e o respetivo produto turístico.
É que, depois com o programa semanal, mensal... ou com outra periodicidade, 

virá a maior ou menor comercialização do mesmo, inserindo-o no mercado turístico.
E os agentes desse mercado são muitos, organizadores, alugadores, agências 

de viagens.
São estas as entidades que movimentam pessoas e produzem o turismo, crian-

do assim a sustentabilidade dos nossos agentes comerciais locais, os quais tanto 
necessitam dos mesmos para se manterem ativos na nossa comunidade.

O TURISMO LOCAL, também poderá ser uma valência para Alvaiázere e para o 
seu futuro.

Precisamos de: 
“Marketing turístico” como:
“A execução sistemática e coordenada da política de empresas dos agentes 

turísticos, sejam eles privados ou estatais, nos planos local, regional, nacional ou 
internacional, com o fim de atingir a satisfação ótima das necessidades de grupos 
identificados de consumidores, conseguindo assim obter um lucro apropriado.”

Deixo este desafio e fico à espera.
Tenho dito.7                                                                                                J.S.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA NOTÁRIA LIC. MARIA DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

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

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

ANÚNCIO
Processo: 127/17.0T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 85237422 

Data: 04-05-2017

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Manuel Rosa Antunes Costa

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

Inabilitação em que é requerido Manuel Rosa Antunes Costa,  filho 

de José Antunes Costa e de Maria Rosa, nascido a 13/08/1958, com 

residência em domicílio: Lar Santa Casa da Misericórdia de Pe-

drógrão Grande, Largo da Devesa, 3270-101 Pedrógrão Grande, 

para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

O Oficial de Justiça,

Helder José Santos Marques

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 419 de 31/05/2017

CARTÓRIO NOTARIAL DE SÓNIA PEREIRA
RUA JOÃO MACHADO, Nº 100, 1º DIREITO EM COIMBRA

EXTRACTO DE JUSTIFICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que por escri-

tura lavrada em oito de maio de dois mil e dezassete, exarada a folhas 

OITeNTA e seIs do livro de notas para escrituras diversas número CeNTO 

e NOVe – A, ARMInDO GOnÇALVES MARqUES, NIF 139.529.721 e mu-

lher MARIA HELEnA DA COSTA FERREIRA MARqUES, NIF 139.529.730, 

casados sob o regime da comunhão geral, naturais ele da freguesia de 

Pelmá, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia de Coimbra (sé Nova), 

concelho de Coimbra, residentes habitualmente na Rua do Brasil, número 

186, terceiro andar, união das freguesias de Coimbra (sé Nova, santa 

Cruz, Almedina e são Bartolomeu), concelho de Coimbra, declararam 

que são donos e legítimos proprietários, com exclusão de outrem, dos 

seguintes imóveis, todos sitos no concelho de Alvaiázere e omissos na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere: 

FREGUESIA DE ALMOSTER:

UM – Prédio rústico, composto de terreno de pastagem com oli-

veiras, sito em Pena, com a área de mil oitocentos e quarenta metros 

quadrados, a confrontar do norte com Luísa Gonçalves, do sul com 

Abílio Cristóvão, do nascente com Manuel Marques Pisco e do poente 

com Maria Marques, inscrito na matriz em nome do antepossuidor sob 

o artigo 3914.

DOIS – Prédio rústico, composto de terreno de mato com oliveiras e 

azinheiras, sito em Azinheira da Porta, com a área de mil quatrocentos e 

sessenta metros quadrados, a confrontar do norte e poente com Manuel 

simões, do sul com Ana de Oliveira, e do nascente com caminho público, 

inscrito na matriz em nome do antepossuidor sob o artigo 4161.

TRÊS – Prédio rústico, composto de terreno de mato com oliveiras 

e mata de carvalhos, sito em Azinheira da Porta, com a área de quatro 

mil e oitocentos metros quadrados, a confrontar do norte com Luísa 

Gonçalves, do sul com Manuel simões Farinha Novo, do nascente com 

Júlio Fernandes Gonçalves e outros e do poente com ribeiro, inscrito na 

matriz em nome do antepossuidor sob o artigo 4174.

qUATRO – Prédio rústico, composto de terreno de pastagem com 

oliveiras, sito em serrado dos Poços, com a área de quatro mil e duzentos 

metros quadrados, a confrontar do norte com Maria Nunes Rosa, do sul 

com Deolinda Marques Fernandes, do nascente com caminho público e 

do poente com Maria Nunes da Paixão, inscrito na matriz em nome do 

antepossudor sob o artigo 4195.

CInCO – Prédio rústico, composto de terreno de cultura com oli-

veiras, sito em Talhos, com a área de mil duzentos e oitenta metros 

quadrados, a confrontar do norte com Luísa Lopes, do sul com ribeiro, 

do nascente e do poente com Deolinda Marques Fernandes, inscrito na 

matriz em nome do antepossuidor sob o artigo 4280.

SEIS – Prédio rústico, composto de terreno de cultura, oliveiras, vi-

nha, pinhal e mato, sito em vales, com a área de doze mil quatrocentos e 

cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com António simões 

Farinha, do sul com Manuel Freire Rosa, do nascente com Manuel de 

Oliveira e do poente com caminho público, inscrito na matriz em nome 

do antepossuidor sob o artigo 5367.

SETE – Prédio rústico, composto de pinhal e mato, sito em Lagoinha, 

com a área de quatrocentos metros quadrados, a confrontar do norte 

com António Marques da silva, do sul com José Gomes da silva, do nas-

cente com Manuel simões Farinha e do poente com José Marques, inscrito 

na matriz em nome do antepossuidor sob o artigo 6418.

OITO – Prédio rústico, composto de pinhal e mato, sito em Casa-

linho, com a área de seis mil novecentos e trinta metros quadrados, a 

confrontar do norte com Manuel Freire Rosa, do sul com António Mar-

ques da Paixão, do nascente com José Gomes Júnior e do poente com 

Alberto Neves Nunes, inscrito na matriz em nome do antepossuidor 

sob o artigo 7185.

FREGUESIA DE PELMá

nOVE – Prédio rústico, composto de terra de cultura com figueiras, 

eira e atravessado por um caminho, sito em Bofinho, com a área de 

novecentos e quarenta metros quadrados, a confrontar do norte com 

Carlos Rodrigues, do sul e do poente com caminho, e do nascente com 

Luísa Gonçalves, inscrito na matriz em nome do antepossuidor sob o 

artigo 6934.

Que os imóveis acima identificados lhes pertencem por doação 

meramente verbal feita pelos pais do justificante, Francisco Marques e 

mulher Rosária Gonçalves, casados sob o regime da comunhão geral, já 

falecidos, residentes que foram no lugar de Bofinho, Pelmá, Alvaiázere, 

feita no ano de mil novecentos e setenta e seis e portanto há mais de 

vinte anos.

Que desde que a mesma foi efetuada até esta data, sempre eles 

justificantes usufruíram os citados imóveis, ininterruptamente à vista de 

toda a gente, sem oposição de quem quer que seja, com a consciência 

de utilizar e fruir coisa exclusivamente sua, adquirida dos anteriores 

proprietários, pagando as respetivas contribuições, cultivando-os, lim-

pando-lhes o mato e deles retirando os seus normais frutos, produtos 

e utilidades.

Que em consequência de tal posse, em nome próprio, pacífica, públi-

ca e contínua, adquiriram sobre os ditos imóveis o direito de propriedade 

por usucapião, não tendo em face do modo de aquisição, documentos 

que lhes permitam comprovar o seu direito de propriedade perfeita. 

está conforme.

Cartório Notarial de Coimbra, a cargo da Notária sónia Marisa Ramos 

Pereira, oito de maio de dois mil e dezassete.

A Notária, (sónia Marisa Ramos Pereira)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 419 de 31/05/2017  

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

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

ANÚNCIO
Processo: 154/17.7T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 85364757 

Data: 18-05-2017

Requerente: O Ministério Público

Requerido: Idalina dos Anjos Marques Santo

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

Inabilitação em que é requerido Idalina dos Anjos Marques Santo, 

com residência em Rua Ribeiro dos Pedrogos, nº147, Casais do 

Vento, 3250-318 Pelmá, para efeito de ser decretada a sua inter-

dição por anomalia psíquica.

A Juíza de Direito,

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 419 de 31/05/2017

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de JUsTI-

FICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 8 verso a folhas 9 verso, 

do livro de notas para escrituras diversas número 79-D, deste Cartório, 

Luís Martins dos Santos e mulher Maria Alice Marques Henriques, 

casados sob o regime de comunhão geral, naturais ele da freguesia de 

Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos e ela da freguesia de Maçãs de 

Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde residem no lugar de Várzea 

dos Amarelos, declaram:

Que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem 

do seguinte prédio situado na freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere, e não descrito na Conservatória de Registo 

Predial de Alvaiázere:

Rústico, sito em Barrancas, composto de pinhal e mato com olivei-

ras caducas, com a área mil e cinquenta metros quadrados, a confrontar 

do norte com Joaquim Fernandes e outro, sul com João simões, nascente 

com caminho e poente com José Fernandes, inscrito na respectiva 

matriz, em nome do ante possuidor César Marques Henriques, sob o 

artigo 4913, com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 100,57€;

O prédio atrás identificado veio à sua posse, já no estado de casados, 

por compra meramente verbal, a César Marques Henriques e mulher 

Odete Andrioli Henriques residentes no mesmo lugar de Várzea dos 

Amarelos, no ano de mil novecentos e oitenta, 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 referido 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 opo-

sição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, em nome 

próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, todos 

os actos de posse de que o mesmo era susceptível, nomeadamente, 

plantando e cortando árvores, limpando e cultivando o respectivo ter-

reno, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 

de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 

os respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente 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, 18 de maio 2017.

A Conservadora em funções notariais, 

Irene Dulce Ventura santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 419 de 31/05/2017 

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

lavrada de folhas 42 a folhas 44 do livro de escrituras diversas 151-A, 

MAnUEL FERnAnDES MARqUES, divorciado, natural da freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, onde reside no lugar de Aldeia Nova, 

na estrada Real nº 201, declarou:

Que é dono e legítimo possuidor há mais de vinte anos, com ex-

clusão de outrem, dos imóveis seguintes, situados na dita freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere:

nÚMERO UM - Prédio rústico composto por terra de cultura e vinha 

com figueiras com a área de duzentos e oitenta metros quadrados sito 

nas Hortas a confrontar do Norte com Joaquim Nunes, do sul com An-

tónio Marques da silva e outro, do Nascente com caminho e do Poente 

com António Lourenço Amorim e outro, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 10831, com o valor patrimonial de € 201,56 e o atribuído 

de duzentos e vinte euros,

nÚMERO DOIS - Prédio rústico composto por terra de cultura com a 

área de cento e oitenta e sete metros quadrados e cinquenta decímetros 

sito nas Hortas, a confrontar do Norte com Alberto Marques Pisco, do 

sul e do Poente com Herdeiros de Joaquim Nunes e do Nascente com a 

Rua da Horta, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 14888, com o 

valor patrimonial de € 1,39 e o atribuído de duzentos euros e

nÚMERO TRÊS - Prédio rústico composto por terra de cultura 

com a área de mil novecentos e oito metros quadrados e cinquenta 

decímetros sito nas Hortas, a confrontar do Norte com José Nunes da 

silva, do sul com sandy Pereira, do Nascente com Herdeiros de Joaquim 

Nunes do Carmo e do Poente com a Rua da Horta, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 14889, com o valor patrimonial de € 14,17 e 

o atribuído de seiscentos euros, todos omissos na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis cujo valor se eleva à quantia de MIL 

e VINTe eUROs vieram à sua posse no ano de mil novecentos e setenta 

e três, ainda no estado de solteiro (tendo entretanto casado com Carla 

Manuela Vieira Nunes sob o regime da comunhão de adquiridos da 

qual se encontra actualmente divorciado) por lhe terem sido doados 

por seus avós maternos José Nunes e mulher Maria Rosa, residentes 

que foram no dito lugar de Aldeia Nova, acto este que nunca chegou 

a ser formalizado.

Que desde então, porém tem possuído os mencionados imóveis em 

nome próprio e sobre eles tem exercido todos os actos materiais que 

caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da pro-

priedade, semeando-os, amanhando-os, plantando e cortando a vinha e 

as figueiras, colhendo fruta, avivando as estremas, deles retirando todos 

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

pontualmente as contribuições e impostos por eles devidos, sempre à 

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

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

Tais factos integram a figura jurídica da UsUCAPIÃO que invoca na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

está conforme.

Ansião, dezasseis de Maio de dois mil e dezassete.                                   

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 419 de 31/05/2017

visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt
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Seu marido, filhas, genros, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
fRANCElINA sIMõEs 

miguel (75 anos)
N. 25/11/1941
F. 19/05/2017

lOuREIRA
pussOs s. pEDRO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOAQuIM ANTuNEs

(89 anos)
N. 02/11/1927
F. 29/04/2017

AlQuEIDÃO
MAÇÃs DE D. MARIA

uM ANO DE sAuDADE

Seu filho, noras, netos, bisnetos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO NuNEs DOs 

SANTOS (95 anos)
N. 03/11/1921
F. 01/05/2017

ZAMBuJAl
AlvAIáZERE

uM ANO DE sAuDADE

Sua filha, genro, 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
DONZÍlIA MARIA ANTuNEs

(83 anos)
N. 06/10/1933
F. 15/05/2017

MuRTAl
pussOs s. pEDRO

uM ANO DE sAuDADE

Sua esposa, filhos, genro, 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
MANuEl RIBEIRO

(98 anos)
N. 18/11/1918
F. 16/05/2017

CAsAl DA RAINHA
AlMOsTER

uM ANO DE sAuDADE

Sua esposa, filhas, genros, 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
ANTÓNIO MENDEs GOMEs

(78 anos)
N. 15/06/1938
F. 19/05/2017

sANTA CRuZ
AlMOsTER

uM ANO DE sAuDADE

Sua esposa, filha, genro, 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
MANuEl NuNEs pEREIRA

(58 anos)
N. 08/10/1958
F. 20/05/2017

pONTE NOvA
AlMOsTER

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
CARlOs fERREIRA DuRO

(65 anos)
N. 10/02/1952
F. 23/05/2017

sOuTINHO
MAÇÃs DE D. MARIA

Seu marido, filhos, nora, neto e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA fIlOMENA AlvEs 

CASSiANO (71 anos)
N. 04/09/1945
F. 22/05/2017

EIRAs
pussOs s. pEDRO

Pagamento
de Assinatura
Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da sua as-

sinatura através de transferência bancária 

pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

É extremamente importante que nos 

envie o comprovativo de pagamento, indi-

cando nome e morada completa para pos-

teriormente atualizarmos a sua assinatura 

e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através dos contactos:

- geral@oalvaiazerense.com.pt 

Assinaturas:
Portugal: (12 euros)
Europa e Resto do Mundo: (20 euros)

Para mais informações contacte-nos pelo 
telefone 236 656 900.
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TRANSPORTES PÚBLICOS - HORÁRIOS
LOCAL/DESTINO HORÁRIO DE IDA HORÁRIO DE VOLTA

ALVAIÁZERE - TOMAR 9h00  -  9h55           (71)
7h20  -  8h13*       (570)

10h30  -  11h23 (570)
17h30  -  18h25 (570)
17h30  -  18h33   (71)

ALVAIÁZERE - PEREIRO - 11h02  -  11h23 (570)

ALVAIÁZERE - AREIAS 9h00  -  9h23           (71) 18h10  -  18h33   (71)

ALVAIÁZERE - AVELAR 18h25  -  18h50   (570) -

ALVAIÁZERE - PONTÃO 18h25  -  18h46   (570) -

Obs: Os números 71 e 570 correspondem ao número da carreira; O símbolo “-” é 
devido ao facto de que não existe carreira; Os horários existentes são durante todo 
o ano e dias úteis; * significa que o horário só funciona em tempo escolar.

Mudar passo a passo

João Mendes

saúde

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.

Liga Portuguesa Contra o Cancro

Apoio ao Doente e Família

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)

Este mês um estudo revelou que 
as crianças portuguesas já apre-
sentam um grau de obesidade 

preocupante.
Más notícias é o que não falta na 

envolvente saúde, seja a nível pessoal, 
seja da comunidade, seja do pais. 

Portanto o que proponho é a mu-
dança, uma mudança consistente e ao 
seu ritmo.

Todos nós sabemos o que fazemos 
mal, o que afeta a nossa saúde, mas 
continuamos a fazê-lo, na verdade 
preferimos (em alguns casos) tomar 
um comprimido do que mudar.

Não seja ganancioso nas suas 
metas, vá com calma, procure o seu 
ritmo. Ouça a sabedoria popular “mais 
vale tarde, do que nunca.”

Exemplos:
1- Meta: Aumentar o consumo de 

vegetais, legumes, frutas.
1- Objetivo: Dentro de um ano 

comer sopa a todas as refeições ou 

comer uma fruta sempre no início das 
refeições.

2- Meta: Diminuir a quantidade de 
cigarros.

2- Objetivo: Diminuir 1 cigarro da 
sua dose diária, no prazo de 6 meses.

3- Meta: Diminuir o consumo de 
açúcar.

3- Objetivo: Beber café sem açúcar 
ou comer só uma sobremesa nas fes-
tas ou comer sobremesa só uma vez 
por semana, no prazo de 6 meses.

4- Meta: Combater o colesterol.
4- Objetivo: Comer peixe gordo uma 

vez por semana ou aumentar consumo 
de vegetais e legumes ou introduzir 
uma refeição vegetariana/vegan por 
semana, no prazo de 6 meses.

Como pode ver exemplos não faltam 
e estou certo que terá muitos exemplos 
mais adaptados a si. Em relação aos 
prazos, lembrem-se não há pressa, mas 
atenção não é para ficar esquecido.

Vá la pela sua saúde.7

Um dos vários serviços prestados 
pela Liga Portuguesa Contra 
o Cancro é o apoio ao doente 

oncológico e família, prestado em 
várias valências: social, psicológica, 
emocional, jurídica, informativa e 
ocupacional.

O apoio social consiste no desen-
volvimento de projetos para garantir a 
acessibilidade do doente aos cuidados 
de saúde e a subsistência através da 
satisfação de necessidades básicas e 
cumprimento de encargos que por si 
só o doente oncológico não consegui-
ria suprir.

Para além de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos 
doentes e seus familiares, o apoio psi-
cológico visa a diminuição do tempo 
de recuperação, um melhor controlo 
sobre a doença, a diminuição das so-
matizações (sintomas físicos), redução 

da polimedicação, maiores índices de 
combatividade, adesão à terapêutica 
mais adequada e diminuição dos ín-
dices de perturbações depressivas e 
ansiosas.

O apoio emocional decorre da par-
tilha de experiências e das diferentes 
formas de lidar entre doentes que 
viveram a mesma doença oncológica, 
permitindo o alívio de preocupações, 
medos e inseguranças, para além de 
formas de lidar com a doença e seus 
tratamentos. 

Tem como principal benefício o 
reforço da autoestima e o aumento 
da confiança em relação ao futuro e a 
sua expressão máxima são os grupos 
de auto e entreajuda, constituídos 
por sobreviventes desta doença que 
oferecem o seu apoio em regime de 
voluntariado.7

Cláudia Martins

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

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA
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 de terça a sexta: 10h00 - 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

dias 2, 3 e 4:
- FESTA EM HONRA DE N.ª Sr.ª DA CONCEIÇÃO E S.to AMARO
Local: Vendas de Maria - Maçãs de D. Maria

dia 4: 09h00
- XII PASSEIO DE CLÁSSICOS “Na rota do chícharo”
Inscrições até ao dia 2 de junho através do site: 

www.cm-alvaiazere.pt ou bruno.gomes@cm-alvaiazere.pt

 Local: Concentração junto à Câmara Municipal de Alvaiázere 
 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 4: 16h00
- COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA
Homenagem aos bebés nascidos no ano de 2015 

 Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere 
 (Org.: CLDS 3G, Biblioteca Municipal e Município de Alvaiázere)

dia 6: 09h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL:
“PRODUTIVIDADE NO TRABALHO”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

AGENDA CULTURAL -  JUNHO
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 4 e 18

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 11 e 25

JUNHO

dias 9 a 13:
- ALVAIÁZERE CAPITAL DO CHÍCHARO
15º Festival Gastronómico | 37º FAFIPA 

 (Org. Município de Alvaiázere)

dia 10: 09h00
- TRAIL DO CHICHARO: Trail longo 30K | Trail curto 12K | Caminhada 

 Inscrições e Informações em: traildochicharo.pt
 Local: Alvaiázere 
 (Org.: Município de Alvaiázere e ExperTree)

dia 17: 13h00
- BAILE DA FONTE DA GRANJA

 Local: Granja - Pussos S. Pedro
 
dia 20: 19h00

- WORKSHOP TEMÁTICO DE EMPREENDEDORISMO: 
“HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO”

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 22: 14h00 - 18h00
- SESSÃO DE CONSULTADORIA: “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 23: 18h30
- ARRAIAL DE S. JOÃO

 Local: Parque Multiusos de Alvaiázere
 (Org. Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere)

dia 28: 19h00
- OFICINA DA/PARA A FAMÍLIA: “RECICLAGEM DE MATERIAIS”
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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o	ATLETISMO

o	EQUITAÇÃO

o	ANDEBOL

o	FUTSAL

o	BOXE

o	HÓQUEI

o	VÔLEIBOL

o	PAINTBALL

o	ESGRIMA

o	BADMINTON

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

o CICLISMO

o	GOLFE

o	NATAÇÃO

o	BALÉ

o	BEISEBOL

o	TÉNIS

o	FUTEBOL

o	SURF

o	CANOAGEM

o	JUDO

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

informativo
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Nos dias 19, 20 e 21 do mês 
de maio do corrente ano, 
festejou-se na Alameda de 

D. Afonso Henriques, em Lisboa, 
o III Festa das Coletividades, Fede-
rações e Casas Regionais sediadas 
em Lisboa. 

O programa das festas esteve 
recheado de diversos momentos 
agradáveis: animação; cultura; 
dança; ginástica; revista; fados; 
ranchos folclóricos; tunas acadé-
micas; produtos regionais; entre 
outros. O público compareceu em 
número razoável e não poupou 
elogios à degustação dos produtos 
vindos de vários pontos do País e 
que os elementos de cada tasqui-
nha confecionaram e forneceram 
para divulgação dos mais típicos 
da sua região. O S. Pedro ajudou 
com o tempo que não incomodou 
muito. 

A tasquinha da Casa do Con-
celho de Alvaiázere (CCA) estava 
cheia com os produtos que vieram 
expressamente do Concelho. Con-
siderando a doçaria, os enchidos, 
o vinho, o azeite, o Chícharo, 
foram nove os comerciantes do 
concelho de Alvaiázere que estive-
ram representados neste certame 
pela CCA. 

Para decoração e exposição 
dos produtos foi incluída uma 
fogaça que faz parte da tradição 
de algumas freguesias, aquando 
das festas religiosas que ocorrem 
geralmente no verão. O Rancho 

Folclórico e Etnográfico da Casa 
do Povo de Maçãs de D. Maria 
participou com uma excelente exi-
bição. Foi também realizada uma 
degustação da doçaria tradicional 
pela Confraria do Chícharo. 

A CCA deixa o seu agradeci-
mento a estas duas associações 
que aceitaram o convite para re-
presentarem o Concelho nesta fes-
ta e também à Câmara Municipal 
de Alvaiázere que proporcionou o 

transporte, em autocarro, e que 
forneceu material de publicidade 
e marketing.

Foram dias de muito trabalho, 
mas também de lazer e de conví-
vio. Vários foram os sócios Alvaia-
zerenses que se encontraram, por 
acaso, com amigos que não viam 
há longa data. 

A luta tem de continuar para 
que tais eventos não se percam.7  

A Direção

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Marcou presença na III Festa das 
Coletividades e Casas Regionais

Passeios Pedestres 2017

Pelos Trilhos 
da Peregrinação da 
vila de Alvaiázere

Benefícios da alimentação 
para a insónia  

 

No mundo moderno, é realmente muito fácil 
dormir menos do que se necessita: é prati-
camente uma questão de honra nesta nossa 

sociedade que passa 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, sempre a andar. Mas é um erro crasso.

Uma das funções mais fascinantes do sono 
que começamos a entender é a que desempenha 
na saúde do cérebro. O sono é a altura em que o 
cérebro aproveita para se livrar dos resíduos e para 
se restabelecer. 

A falta de sono pode provocar problemas de 
saúde e de desempenho graves, nomeadamente:

• Falta de memória e de concentração;
• Níveis acrescidos de stress;
• O ganho de peso e a pré-diabetes;
• Enfraquecimento do sistema imunitário;
• Aceleração do processo de envelhecimento
• Crescimento tumoral acentuado;
• Aumento do risco de doenças cardíacas e de 

morte.
Há muitos nutrientes que auxiliam o sono e con-

sumi-los nos alimentos é a forma mais completa de 
proporcionar ao corpo o material necessário para 
regular o sono. Tente comer os seguintes alimen-
tos, várias vezes por semana:

Amêndoas - são ricas em magnésio, necessário 
para um sono de qualidade. Níveis de magnésio 
demasiado baixos, dificulta o corpo a manter-se 
adormecido. 

Abacates - além de ser rico em gorduras de 
boa qualidade, o abacate é uma fonte excelente de 
potássio. O potássio trabalha em sinergia com o 
magnésio para promover o sono. 

Chá de camomila - beber uma chávena de chá de 
camomila antes de ir para a cama é mais do que uma 
mezinha caseira. Os investigadores descobriram que 
o chá de camomila está associado a um aumento da 
glicina, uma substância química com propriedades 
sedativas que promove o relaxamento muscular.

Cerejas - uma tigela de cerejas equivale a uma 
boa noite de sono: literalmente, porque esta fruta 
deliciosa contém magnésio. Coma um punhado 
(não mais) uma hora antes de ir para a cama.

Vegetais verdes - as verduras como a couve, a 
acelga e o espinafre estão cheios de minerais que 
promovem o sono. Uma das minhas estratégias é 
beber sumo de vegetais verdes todos os dias. 

Nozes - é uma boa fonte de triptofano, um ami-
noácido que ajuda o corpo a produzir melatonina 
(hormona que tem como função básica induzir e 
manter o sono).7

No passado dia 7 de maio, atráves da iniciativa 
dos Passeios Pedestres 2017, o Museu Municipal, em 
parceria com os Serviços de Turismo e de Desporto do 
Município de Alvaiázere promoveu mais um passeio 
pedestre intitulado “Trilhos da Peregrinação” da vila 
de Alvaiázere.

Neste percurso os participantes tiveram a opor-
tunidade de explorar a Igreja Matriz, a Capela de 
Nossa Senhora da Piedade, a Capela de Sto. António, 
a Capela dos Gamanhos e a Capela de Nossa Senhora 
dos Covões, fazendo assim num total oito quilóme-
tros percorridos.

Depois do passeio pedestre, realizou-se na Ca-
pela de Nossa Senhora dos Covões uma merenda 
partilhada, que recriou a tradicional merenda com-
partilhada pelas famílias na Festa de Nossa Senhora 
dos Covões.7  

Mónica Teixeira

Em Maçãs de D. Maria

Acredem organizou 
caminhada pelas 
ruas da vila

Teve lugar no passado dia 27 de maio, uma 
caminhada pela freguesia de Maçãs de D. Maria, 
concelho de Alvaiázere.

A concentração da caminhada foi junto à sede 
da Acredem, pelas 9h da manhã, de onde o povo 
iniciou um percurso pedestre pela vila, cheio de 
entusiasmo. 

As inscrições foram gratuitas para as crianças 
até aos 12 anos e para o resto das pessoas foi um 
preço simbólico de 2,50 euros. 

Outra vertente positiva deste passeio foi o 
facto de que teve um reforço alimentar para todos 
os participantes.

Esta iniciativa foi organizada pela Acredem, 
tendo como principal objetivo proporcionar uma 
manhã repleta de exercício, assim como convívio 
entre a população local e não só.7  

Mónica Teixeira
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A
pós vários anos no “quase”, 
este ano a ACREDEM con-
seguiu trazer o “caneco” 
para Maçãs de D. Maria, 

batendo a equipa da CS Évora de 
Alcobaça por 6-1 na final do apura-
mento do campeão Distrital – Grupo 
B, disputada no dia 26 de maio no 
Pavilhão de Pousos – Leiria. Os golos 
foram marcados por David Santos 
(10 segundos), Diogo Rodrigues (21 
minutos), Pedro Lopes (29 minutos), 
na primeira parte, e por João Lopes 
(11 minutos), Pedro Lopes (20 Minu-
tos) e Samuel Reis (40 Minutos), no 
segundo tempo.

Depois de na primeira fase não 
ter conseguido o apuramento para 
a Fase Final, pelo motivo de apenas 
um golo de diferença com a equipa 
do Garecus, situação infeliz aliada 
às varias lesões que afetaram o 
plantel durante alguns meses e ter 
terminando em quinto lugar com os 
mesmos pontos que o quarto clas-
sificado que daria o acesso à fase 
de subida, a equipa de Maçãs de D. 
Maria foi para o Grupo B, mantendo 
a mesma ambição e humildade que 
a caracteriza e auto motivou-se para 
novos objetivos, conquistar o título 
de campeã da Zona Norte e do Grupo 
B, sabendo de antemão que iria ter 
pela frente equipas de grande valor, 
como por exemplo União de Leiria, 
Avelarense, entre outras.

O grupo de trabalho liderado por 
Miguel Lourenço fez uma segunda 

fase exemplar, tendo apenas duas 
derrotas, uma com o Dino Clube e 
já no último jogo do campeonato, 
apenas para cumprir calendário, 
frente ao Boavista, terminando assim 
com um fantástico score acumulado 
das duas fases, 106 golos marcados 
e 58 golos sofridos, mostrando na 
realidade que os voos da ACREDEM 
poderiam ter sido outros.

O treinador mostrou-se muito 
orgulhoso dos seus jogadores, que 
deram tudo para conquistar este tí-
tulo, trabalhando durante toda esta 
época de forma séria e assumindo os 
seus compromissos como excelentes 
pessoas e humanos que são, afir-
mando: “esta foi uma época intensa e 
desgastante, mas com a consolação 
final de atingir o objetivo a que nos 
propusemos após a passagem ao 
Grupo B. A ACREDEM há muito que 
já merecia uma Taça, gente humilde 
e trabalhadora que sempre deram 
tudo pelo clube”.

Na altura das dedicatórias e agra-
decimentos, Miguel Lourenço dedicou 
o título aos seus jogadores: “parabéns 
pelo fantástico trabalho que fizeram, 
à amizade, suporte e companheirismo 
em todos os momentos, agradecer 
pela paciência para me aturarem e 
pelo caráter que tiveram quando as 
coisas não correram tão bem. As 
vitórias são construídas com base na 
forma como reagimos às adversida-
des, aos erros e às derrotas, foram 
fantásticos na forma como superaram 
tudo e se entregaram de corpo e alma 
aos treinos e aos jogos”, sublinhou.

Para além disso, deixou ainda o 
seu agradecimento especial à direção, 
nas pessoas de Donato, Henrique 
Rosa, Raquel e José Deus; aos Ultras, 
adeptos e simpatizantes, por todo o 
apoio incondicional e fundamental e, 
por fim, à sua esposa e filhos, cujo 
apoio “suporta todos os momentos 
menos bons e dá sentido aos momen-
tos especiais de vitória”, concluiu.7

desporto
Futsal

ACREDEM sagrou-se campeã 
da 1ª Distrital - Grupo B

Futebol

GDA garantiu a 
subida à Divisão 
de Honra

O Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) carim-
bou a subida à Divisão de Honra ao classificar-se 
em segundo lugar na 1ª Divisão Ap. Campeão, com 
um total de 20 pontos somados em 10 jogos, fruto 
de 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Os jogos do mês de maio iniciaram-se no dia 7, 
em casa, frente à equipa Os Vidreiros, da Marinha 
Grande, partida que terminou com um empate a 
uma bola. 

Na jornada seguinte, a oitava jornada, a equipa 
de Alvaiázere deslocou-se a Leiria para defrontar o 
Grupo Desportivo e Recreativo da Boavista, tendo 
saído vitoriosa por 3-2. No dia 21 de maio, o GDA 
recebeu em casa a equipa de Figueiró dos Vinhos 
e acabou por sair derrotado por 2-1 e, por fim, no 
último jogo do campeonato 2016-2017, os alvaia-
zerenses foram a Pombal disputar um jogo com a 
Associação Cultural de Carnide, o qual venceram 
por duas bolas a uma.7

Cláudia Martins
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N
o passado dia 27 de maio, 
realizou-se a bênção da ima-
gem de Nossa Senhora de Fá-
tima e dos Três Pastorinhos 

colocada junto à entrada principal da 
Igreja Paroquial de Alvaiázere.

A iniciativa foi dos elementos dos 
dois movimentos organizados da Pa-
róquia de Alvaiázere, Apostolado da 
Oração e Movimento da Mensagem 
de Fátima, como forma de assinalar 
o centenário das aparições de Nossa 
Senhora de Fátima, dando resposta a 
um desafio lançado pelo Padre Celes-
tino Brás e pelo Padre André Sequeira, 
que acompanharam todo o processo 
e deram o seu apoio incondicional. 

No dia 27 foi celebrada a eucaristia 
vespertina, à qual se seguiu a procis-
são das velas, que contou com a par-
ticipação das crianças da catequese 
vestidas de pastorinhos. No final, três 
crianças distribuíram pelos presentes 
o pão abençoado, numa alusão simbó-
lica de recriação e evocação do gesto 
de Lúcia, Francisco e Jacinta.

A Paróquia de Alvaiázere, o Apos-
tolado da Oração e o Movimento da 
Mensagem de Fátima deixam o seu 
agradecimento a todas as pessoas 
que de alguma forma contribuíram 

para a realização desta iniciativa, 
desejando que “Nossa Senhora de Fá-
tima derrame as suas bênçãos sobre 
a Paróquia de Alvaiázere”.7

Cláudia Martins

Alvaiázere +
Dinamiza formação 
gratuita em
empreendedorismo

O ecossistema Alvaiázere +, uma in-
cubadora de negócios do Município de 
Alvaiázere, pretende apoiar a criação e o 
desenvolvimento de mais ideias, de estru-
turas e apoios necessários a mais investi-
mento e mais emprego.

Neste sentido, dentro em breve será 
promovida uma formação gratuita em 
empreendedorismo, que terá como públi-
co-alvo os empreendedores e empresários 
que pretendem desenvolver o seu projeto/
ideia de negócio e que tenham interesse em 
aprofundar os seus conhecimentos sobre 
esta temática, para depois aplicar nas suas 
empresas.

Esta formação será composta por cinco 
módulos, nomeadamente: Empreendedo-
rismo e Business Model Canvas, Design 
Thinking e Estratégias de Marketing, Lide-
rança e Gestão de Equipa, Plano Financeiro 
e, por fim, How to Pitch | Pitch your idea.

As inscrições ou esclarecimento de dú-
vidas podem ser feitas através do endereço 
de correio eletrónico alvaiazeremais@gmail.
com, sendo que o responsável pela forma-
ção é a pessoa responsável pela seleção dos 
candidatos. Apesar de não ser obrigatório 
fazer a inscrição em todos os módulos, 
apenas a frequência dos cinco permite a 
obtenção do certificao de participação.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 “Caixa de Correio aquática...”

... no lago da Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere, peixinhos passam a receber 
correspondêncial postal. 

Paróquia de Alvaiázere

Bênção da imagem de Nossa Senhora 
de Fátima e dos Três Pastorinhos

ADECA

Promove duas 
Mesas Redondas 

A Associação de Desenvolvimento Inte-
grado do Concelho de Alvaiázere (ADECA), 
irá organizar duas Mesas Redondas que irão 
decorrer nos dias 10 e 11 de junho, pelas 
19h30. Estas irão decorrer no stand da 
ADECA, durante o Festival Gastronómico do 
Chícharo/Fafipa, no concelho de Alvaiázere.

A mesa redonda do dia 10 de junho 
será dedicada à discussão de “Políticas 
e estratégias inovadoras na atração de 
investimento”, uma temática bastante inte-
ressante sob o ponto de vista da criação e 
desenvolvimento de negócios. 

No que diz respeito à temática escolhida 
para o dia 11 de junho, estará voltada para 
o setor agrícola, em que serão debatidos 
“Constrangimentos e oportunidades”. 

Os convidados a intervir nestes debates 
possuem bastante experiência nas áreas em 
questão e irão expor o seu ponto de vista, 
ideias e sugestões.7
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