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Na freguesia de Maçãs de D. Maria
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O 
terrível incêndio que deflagrou nos conce-
lhos de Pedrógão Grande, Castanheira de 
Pera e Figueiró dos Vinhos no passado dia 
17 de junho atingiu enormes proporções, 

tendo alastrado ao concelho de Alvaiázere através 
da localidade de Cabeças, na freguesia de Maçãs de 
D. Maria.

Mário Bruno Gomes, comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere (BVA), explicou ao “Al-
vaiazerense” que o combate às chamas foi bastante 
dificultado pelas “condições climatéricas adversas, 
nomeadamente o baixo nível de humidade, o vento 
forte que se fazia sentir e as elevadas temperaturas 
registadas, o que proporcionava a projeção do fogo 
em várias direções”. Para além disso, referiu ainda 
“a orografia do terreno, extremamente adversa” e 
“o elevado número de ocorrências na região, o que 
dificultou a mobilização dos meios”.

Na noite de domingo, as aldeias de Sigoeira, 

S. Neutel, Tapada, Relvas e Casal Agostinho Alves 
tiveram de ser evacuadas e as pessoas foram enca-
minhadas para a Casa do Povo de Maçãs de D. Maria.

Com o aumento do número de frentes ativas, os 
bombeiros foram obrigados a mudar a sua estratégia 
de combate no terreno, direcionando-a para “a defesa 
de pessoas e das habitações”, sublinhou o comandan-
te dos BVA, considerando que foi uma estratégia que 
teve um enorme sucesso, pois não houve mortos nem 
feridos a registar e nenhuma habitação foi afetada, 
tendo apenas ardido “um ou dois barracões”.

No teatro de operações estiveram 102 operacio-
nais e 30 viaturas, dos BVA e de outras corporações 
dos Distritos de Leiria e de Lisboa. O incêndio foi 
dominado já na madrugada de segunda-feira, dia 19 
de junho e estima-se que tenha sido consumida uma 
área total de 800 hectares nos concelhos de Alvaiá-
zere e Figueiró dos Vinhos.7

Cláudia Martins



30 JUNHO 2017 3

N’ “O Alvaiazerense” de 30 de Junho de 1997, em 
VIAGENS NO TEMPO E NO ESPAÇO, com o sub-título OS 
SANTOS POPULARES, podíamos ler: «O mês de Junho é 
um mês diferente, é o mês dos san-
tos populares festejados por todo 
o País. Mas é em Lisboa e no Porto 
que atingem o seu ponto mais alto. 
Fernando de Bolhões nasceu perto 
da Sé de Lisboa, em 1195. Assim se 
chamava o homem que viria a ser 
conhecido pelo nome de Santo An-
tónio. Por vontade própria, trocou o 
nome de Fernando pelo de António, 
ao substituir a túnica de linho branco 
da ordem de S. Domingos, pela de 
estamenha, bem mais modesta e 
humilde, da ordem de S. Francisco 
de Assis. Frei António como passou 
a chamar-se, não era um frade vul-
gar ele simbolizou a cultura de uma 
época. O seu grande saber está rela-
cionado com o que aprendeu no con-
vento de S.Vicente de Fora em Lisboa 
e no de Santa Cruz em Coimbra. Foi 
um dos personagens mais paradoxais da Idade Média…

Quanto a S. João o patrono da cidade do Porto foi 
predito pelos profetas como o arauto do Senhor e pre-
cussor do Messias.O nascimento do João foi anunciado 
pelo anjo Gabriel a Zacarias e Isabel, sua mulher, como 
dádiva do céu. A criança nasceu  e, à medida que crescia, 
impressionava pela probreza do traje, pela austeridade 
de vida e pelo tom dos discursos que dirigia à multi-

dão. O mesmo João Baptista que ministrou o baptismo 
a Jesus, foi, posteriormente, mandado degolar pelo rei 
Herodes para sastifazer um capricho de Salomé.

Os Santos Populares, S. António, 
S. João e S. Pedro, foram figuras 
ímpares na vida da Igreja, cujo o 
culto foi levado para o Brasil. São 
patronos das festas de maior repre-
sentatividade de todo o Nordeste 
brasileiro. No entanto é na cidade 
de Caruarú, a 130 Km do Recife, 
no Estado de Pernambuco, que os 
festejos dos santos atingem a sua 
máxima expressão. As festas co-
meçam no inicio de Junho. Chegam 
com o primeiro TREM DO FORRÓ, 
enfeitado com muitas bandeirolas 
coloridas, com músicas e danças, 
onde a quietude não tem lugar, 
pois ninguém consegue parar a 
animação durante as seis horas do 
trajecto. O apito do trem e os tiros 
dos de bacamarte são o sinal de 
que a alegria dos santos populares 

chegou com pandeiros e zabumbas, a iniciar os festejos 
que atraem muitos milhares de turistas. Não sei se os 
santos ficarão felizes com tanta festança, mas talvez 
fiquem…pois servem de pretexto para abrir hiatos no 
labirinto de incertezas com que se debate a Sociedade 
actual! Pelo menos, o calendário dos santos populares 
ainda não foi alterado… Junho de 1997 - Otilina Silva».

Assim se escrevia há vinte anos!7

Impressão e Distribuição: 
FIG - Indústrias Gráficas, S.A.
Rua Adriano Lucas - 3020-165 Coimbra
Tel. 239 499 922 - Fax 239 499  981

Depósito Legal: 359/82
Tiragem deste número: 2500 exemplares
Preço unitário - 1,20 Euros
Assinatura anual
Portugal - 12,00 Euros
Europa e Resto do Mundo - 20,00 Euros
Proprietário e editor: 
Casa do Concelho de Alvaiázere NIF - 501 346 996
Sede e Redacção: Tel. 236 656 900
R. 15 de Maio, 76 A - Lote 1 - 3250-185 Alvaiázere 

Os textos publicados na rubrica “Opinião” são da exclusiva 
responsabilidade de quem os assina e não veículam qualquer 
posição do Jornal “O Alvaiazerense”.

Redação: Carlos Simões;             
Rui Oliveira
Colaboradores:
Opinião: Alberto Jesus Ferreira; 
António Gonçalves; Paula Reis; 
João Mendes; Ulrich Cassiano;      
Fernando Simões
Letras: Filipe A. Santos; Pedro 
Silva; José Baptista; Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere

Poesia: Cidália Godinho;         
José Riseufa; Lucinda Simões
Desporto: António Gonçalves;  
Bruno Gomes

Correspondentes:

Almoster: Bela Fernandes; Paula Reis
Maçãs de D. Maria: Mónica Teixeira     
Maçãs de Caminho: Teodora Cardo
Pelmá: Joaquim Carvalho; Fernanda Freire
Pussos: Teresa Furtado 
Rego da Murta: Teresa Furtado; Rita Antunes

Composição e Paginação: 
Cláudia Martins; Cidália Rosa

Assinaturas e Publicidade: Cidália Rosa

Diretor:
Carlos José Dinis Simões
TE nº 514

Director-Adjunto:
Rui Manuel Esteves de Oliveira
TE nº 815

Director Comercial e Tesoureiro:
Carlos Freire Ribeiro

FICHA TÉCNICA Filial: R. Eça de Queirós, 13
r/c - 1.º - 1050-095 Lisboa 
Tel. 213 549 637 - Tel./Fax 213 542 256
Instituto da Comunicação Social
Registo n.º 107999 em 26/05/1981

O “Alvaiazerense” é membro da Associação Portuguesa da 
Imprensa e da Associação Portuguesa da Imprensa Regional

Diretor-adjunto

Tragédia

há 20 anos

editorial

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

atualidade

Rui Oliveira

O que achou do Festival Gastronómico “Alvaiázere Capital do Chícharo”?

Arlindo Nunes
Almoster

inquérito

Catarina Silva
Almoster

Idalina Gonçalves
Pelmá

Na minha opinião, penso que 
houve pouco movimento nos 
concertos, principalmente no dia 
em que vim ao evento “Alvaiáze-
re Capital do Chícharo”. 

Em relação às tendas que 
estavam presentes no recinto, 
a tenda das empresas, a das 
tasquinhas, concluindo, todas, 
estavam bem organizadas.7

Acho que este ano em rela-
ção aos concertos eram melho-
res, com artistas mais conheci-
dos e o tempo também ajudou, 
pois estava melhor. 

Os animais este ano estavam 
num local mais visível do que 
nos anos anteriores. No entanto, 
o local das marchas não é muito 
apropriado.7

Este ano vim ver as marchas, 
que achei melhores comparadas 
com o ano passado. Outro facto 
positivo é a comida servida nas 
tasquinhas, que estava boa.

O presidente Marcelo Rebelo 
Sousa ao vir ao concelho de Al-
vaiázere foi uma coisa positiva, 
pois atraiu mais pessoas.7

Cristina Silva
Alvaiázere

Pessoalmente acho que 
houve poucas atividades duran-
te os dias, especialmente no 
domingo. Por vezes o que havia 
já tinha acontecido, estando 
repetido.

Outro aspeto é que as coisas 
eram muito esparsas umas das 
outras, o que se torna um pou-
co impossível de ir a tudo.7

17 de Junho de 2017, ficará para sem-
pre gravado, a negro, na memória de 
Portugal. Não há registo, na era moderna 
do nosso País, de tantas vítimas de um 
incêndio. Sabemos que as altas temperatu-
ras favorecem o surgimento de incêndios 
e acabamos por nos conformar que todos 
os anos ardam largos hectares da nossa 
floresta, mas o que o País não aceita, nem 
pode admitir, são tantas mortes. Existe 
legislação para proteger as vidas humanas, 
mas que simplesmente não é cumprida, 
designadamente a que se destina a criar 
barreiras de segurança, como a limpeza 
dos terrenos até à distância de 50 metros 
das casas e da proibição de floresta a 10 
metros das bermas das estradas. As con-
dições foram altamente adversas, os meios 
insuficientes, as comunicações falharam, 
as habitações implantadas no meio da 
floresta e as estradas que mais pareciam 
“túneis”, foram fatais. Seremos muitos a 
comentar e poucos especialistas na maté-
ria, mas constatamos que as florestas das 
celuloses, tem uma área ardida muito re-
duzida anualmente. Porquê? Matas limpas 
e meios operacionais de intervenção rá-
pida. Talvez este exemplo nos ajude nas 
medidas a adoptar, a somar ao cadastro, 
ao ordenamento, ao eventual regresso dos 
guardas florestais, à crescente profissio-
nalização dos bombeiros, que façam pre-
venção e combate aos incêndios e muitas 
outras decisões adequadas.

Em Alvaiázere mais uma FAFIPA e mais 
uma vez com elevada participação, tendo 
como ponto alto e de maior mobilização 
as Marchas Populares, cuja realização no 
estádio afasta as pessoas do recinto da fei-
ra, mas quando a “nortada” não incomoda, 
em melhores condições. Todas as restantes 
noites o recinto encheu para os diversos 
espectáculos e o festival internacional de 
acordeão e o passeio equestre foram muito 
elogiados. No dia do concelho foi feita uma 
justíssima homenagem ao Prof José Au-
gusto Martins Rangel, que apenas teve um 
“pecado mortal”: foi tardia! O Prof. Rangel 
pelo que foi e pelo que fez por Alvaiázere, 
há muito que deveria ter sido homenagea-
do, mas lá diz o ditado, “mais vale tarde… 
do que nunca”!7
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“É com muito orgulho que lidero esta 
associação que tanto tem dado à nossa 
freguesia e ao nosso Concelho”

Henrique Lopes, presidente da direção da ACREDEM, explicou os 
motivos que o levaram a apresentar a sua candidatura ao cargo, fazendo 
um balanço positivo do primeiro ano de mandato, sem esquecer 
os principais constrangimentos, sobretudo ao nível financeiro, e 
enumerando ainda os desafios para o futuro.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – As-
sumiu recentemente o cargo de presi-
dente da direção da ACREDEM. O que 
o motivou a candidatar-se?

Henrique Lopes (HL) – A ACREDEM 
é uma associação que conta já com 
39 anos ao serviço da população de 
Maçãs de D. Maria, com o objetivo de 
promover, divulgar e dinamizar esta 
freguesia. Enquanto associação, as 
nossas principais áreas de intervenção 
são o desporto, com a nossa equipa de 
futsal, e a educação dos mais novos, 
com a nossa creche e o CATL.

Foi em 2016 que se iniciou uma 
nova etapa. Reuniu-se uma equipa am-
biciosa e muito empenhada em traba-
lhar para tornar esta associação melhor 
todos os dias, honrando sempre o seu 
passado, mas com os olhos postos no 
futuro.

Pessoalmente, o que me motivou a 
candidatar-me a este cargo, juntamen-
te com a minha equipa, foi o facto de 
grande parte da minha vida ter sido 
dedicada a esta associação, tanto como 
atleta como dirigente. Depois de estar 
ausente durante seis anos da direção, 
achei que seria o momento ideal para 
regressar. É com muito orgulho que 
lidero esta associação que tanto tem 
dado à nossa freguesia e ao nosso 
Concelho.

(“O Alv.”) – Qual o balanço que faz 
do primeiro ano de mandato?

(HL) – Faço, claramente, um balan-
ço bastante positivo. No entanto, nos 
próximos anos pretendemos fazer mais 
e melhor, tendo sempre a consciência 
de que não será uma tarefa muito fácil. 

Durante este primeiro ano, con-
seguimos manter a equipa sénior de 
futsal masculina, a única do Concelho, 
tendo obtido bons resultados nesta 
época. 

Em relação à nossa creche, apesar 
de desde o início ter sido um projeto 
bastante ambicioso, temos consegui-
do mantê-la em pleno funcionamento, 
muito à custa do empenho e dedicação 
de todas as nossas funcionárias, sendo 
o seu trabalho reconhecido pelos pais 
das nossas crianças, o que nos deixa 
muito orgulhosos e confiantes no fu-
turo.Também é de salientar que desde 

há alguns anos durante o período de 
férias escolares os pais podem confiar 
as suas crianças ao nosso ATL onde 
realizam várias atividades de entrete-
nimento e lazer.

No ano passado celebrámos mais 
um aniversário onde promovemos um 
fim-de-semana com várias atividades 
desportivas e de convívio junto dos 
nossos sócios e simpatizantes.

Para além de tudo isto, tivemos 
ainda a honra de receber e organi-
zar o jantar de comemoração do Dia 
Internacional da Mulher, onde conse-
guimos reunir cerca de 400 mulheres. 
Esta iniciativa foi um grande sucesso 
e mais uma vez gostaria de realçar a 
colaboração de todos os dirigentes e 
funcionárias que foram incansáveis 
durante todo o processo.

(“O Alv.”) – Quais as principais 
dificuldades com que se deparou no 
exercício das suas funções?

(HL) – Infelizmente, as principais 
dificuldades continuam as mesmas 
desde há alguns anos atrás, mas estas 
não nos têm impedido de continuar a 
lutar pelos nossos objetivos.

As dificuldades financeiras são a 
nossa principal preocupação porque 
temos muitas despesas fixas, sendo 
necessária uma grande ginástica or-
çamental para as cumprir. Uma outra 
dificuldade que nos tem preocupado 
é termos crianças suficientes para 
manter tanto o bom funcionamento da 
creche, como os postos de trabalho. 
Isto porque o nosso Concelho tem uma 
população cada vez mais envelhecida, o 
que nos deixa apreensivos com o futuro 
deste nosso projeto. 

Também a equipa de futsal tem tido 
algumas dificuldades, principalmente 
na angariação de patrocinadores e 
de atletas. Infelizmente a população 
jovem é cada vez menor e a que existe 
estuda ou trabalha fora do Concelho. 
Atualmente os nossos atletas fazem 
um esforço enorme para conseguir vir 
treinar durante a semana e jogar ao 
fim-de-semana. É de louvar o empe-
nho destes jovens e de toda a equipa 
técnica, já que nenhum deles recebe 
qualquer remuneração, jogando apenas 
por amor à camisola.

(“O Alv.”) – Quais os objetivos da 
direção para os próximos três anos?

(HL) – Esta direção é muito am-
biciosa, tendo muitos projetos que 
gostaria de concretizar ainda durante 
este mandato.

Na área do desporto gostaríamos 
de continuar a promover a importân-
cia da atividade física em todas as 
idades. Para isso, pretendemos manter 
a nossa equipa de futsal e continuar 
com os bons resultados e num futuro 
próximo gostaríamos de voltar a ter 
mais equipas a disputar os campeo-
natos distritais, nomeadamente nas 
camadas mais jovens. Para além disso, 
pretendemos organizar alguns even-
tos destinados à população em geral 
como, por exemplo, torneios de futsal 
e de sueca, passeios pedestres e a 
festa de comemoração do aniversário 
da ACREDEM. Esperamos com isto ver 
os nossos sócios mais envolvidos nas 
nossas atividades e também aumentar 
o número de associados.

Outro dos nossos objetivos, para o 
qual temos vindo a trabalhar, é a subs-
tituição das luzes do pavilhão gimno-
desportivo para luzes LED, de maneira a 
reduzir o consumo de energia elétrica, 
sendo por isso uma alternativa mais 
ecológica. 

A creche é a nossa maior preocu-
pação, sendo muito importante para 
nós a manutenção dos dez postos de 
trabalho atualmente existentes. Muito 
gostaríamos de aumentar este número, 
se um dia fosse possível, mas mais 
uma vez, devido às atuais dificuldades 
financeiras que atravessamos, será 
muito difícil. Infelizmente os custos são 
muitos e os apoios poucos... Brevemen-
te iremos construir um novo parque 
infantil para aumentarmos o conforto 
das nossas crianças, já que o parque 
das nossas instalações não é muito 
adequado para o verão, dada a elevada 
exposição solar.

Por fim, é também nosso objetivo 
continuar com o CATL em funciona-
mento. Esta é uma atividade muito 
importante para a população da nos-
sa freguesia, pois é um local onde os 
pais podem deixar as suas crianças 
durante os períodos de férias esco-
lares.

(“O Alv.”) – Esta época a equipa 
de Futsal sagrou-se campeã da 1ª 
Distrital – Grupo B. Na sua opinião, 
quais foram os fatores determinan-
tes para que isto acontecesse?

(HL) – Com muita pena nossa, não 
conseguimos o apuramento para o 
grupo A, embora tenha sido apenas 
pela diferença de um golo. Para isso 
muito contribuíram as várias lesões 
com que nos debatemos ao longo da 
época. Dadas as circunstâncias, o nos-
so objetivo passou a ser a conquista 
do primeiro lugar do grupo B, o que 
acabou por se confirmar com toda a 
justiça. Esta vitória deve-se essencial-
mente à determinação e união de todo 
o plantel e equipa técnica, que muitas 
vezes deixaram as suas famílias e vida 
particular para poderem vir aos trei-
nos e aos jogos. Foi com muita garra 
e ambição que conseguimos atingir 
mais uma vitória. 

É ainda de realçar a importância 
do apoio incondicional dos nossos 
sócios e simpatizantes que sempre 
nos acompanharam, salientando a sua 
presença em peso na final disputada 
em Leiria.

(“O Alv.”) – Que mensagem gos-
taria de transmitir aos alvaiaze-
renses, no geral, e em particular os 
adeptos da ACREDEM?  

(HL) – Em primeiro lugar, gostaria 
de deixar uma palavra de agradeci-
mento a todos aqueles que contri-
buem para o grande sucesso da ACRE-
DEM, aos meus colegas de direção, 
funcionárias, atletas, equipa técnica, 
sócios, simpatizantes e aos pais que 
continuam a confiar-nos os seus fi-
lhos. Espero continuar a receber todo 
o vosso apoio durante esta longa ca-
minhada para assim podermos servir 
cada vez melhor toda a comunidade. 

Agradecer também o apoio de 
todos os nossos patrocinadores, Jun-
ta de Freguesia e Câmara Municipal 
pedindo para que não se esqueçam 
da nossa existência e das nossas ne-
cessidades. 

Por fim, gostaria de dizer a todos 
os alvaiazerenses que esta associação 
está sempre de portas abertas para 
vos receber. Viva a ACREDEM!7
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A ASCRA (Associação Social, 
Cultural e Recreativa de 
Almoster) participou na 

Mostra Gastronómica do Festival 
do Chícharo/Fafipa, entre os dias 9 
e 13 de junho, com uma tasquinha 
de comes e bebes, cuja ementa 
era: bacalhau assado com migas de 
chícharo e batata a murro; sopa à 
portuguesa com chícharo; bacalhau 
ensalsado com chícharo; e as so-
bremesas eram pudim de chícharo 
e natas do céu de chícharo, foram 
estas as iguarias confecionadas 
para os dias do festival do chícharo.

Foi com  bastante dedicação, 
empenho e amor à camisola que 
os sócios, direção, mas principal-
mente todas as funcionárias da 
Instituição, que se deve todo o su-
cesso que teve, mas nem sempre 
foi fácil e com algumas dificulda-

des, devido à grande afluência de 
visitantes, mas sempre com muita 
dedicação e simpatia, todas as 
pessoas foram servidas.

Também aos utentes da Ins-
tituição, que foram uma ajuda 
fulcral na decoração da tasquinha 
e que ajudaram a Instituição a 

ganhar o primeiro prémio da  “tas-
quinha melhor decorada”. Alguns 
utentes ainda tiveram a oportuni-
dade de fazer uma visita ao festival 
e degustar o tradicional chícharo.

Um bem haja a todos e até para 
o ano.7

Carla Simões

Não podendo esquecer o 
início dos Santos Populares 
e como manda a tradição, 

a freguesia de Pussos S. Pedro 
organizou um pequeno arraial no 
passado dia 23 de junho para co-
memorar o S. João.

O arraial começou com o tra-
dicional jantar com as deliciosas 
sardinhas assadas, a broa e o vi-
nho da região, sendo estes oferta 
à população, no entanto ainda 
poderiam optar por uma vasta 
lista, da qual constavam bifanas, 
caldo verde, sangria, sumos, arroz 
doce e café.  

Depois de estarem satisfeitas e 
mais quentes, as pessoas tiveram a 
oportunidade de assistir à atuação 
das marchas populares, sendo que 
antes da mesma o presidente da 
Junta de Freguesia de Pussos S. 
Pedro, Arménio Simões, agradeceu 
a todos e anunciou que o dinheiro 
angariado no arraial será para doar 
às vítimas da tragédia do concelho 
de Pedrógão Grande. 

A primeira marcha a atuar e a 
mostrar o que aprendeu durante o 

ano foi a de Pussos, tendo de segui-
da atuado a marcha de S. Pedro e 
por fim, a marcha convidada, a do 
Sport Club de Ferreira do Zêzere.

A noite acabou ao som do baile 
com o Grupo Manuel Braz, onde as 
pessoas puderam dançar.7

Mónica Teixeira

Paróquia de Almoster
Confraria do Santíssimo
Sacramento

Dia 15 de Junho assinalou-se o dia do Corpo de 
Deus e, como tradição, os irmãos da Confraria do 
Santíssimo Sacramento da Paróquia de Almoster 
reuniram para a sua festa anual.

As comemorações iniciaram-se com a celebração 
da eucaristia à qual se seguiu a procissão organiza-
da pela Confraria em redor do adro da igreja.

Finda a cerimónia religiosa seguiu-se o almoço 
convívio que este ano foi também marcado pela 
presença dos alunos da catequese, numa troca de 
experiências e saberes que se vem alavancando e 
que tem como objectivo principal garantir a conti-
nuidade desta irmandade.

O almoço anual é um dos momentos de maior 
reunião de irmãos da Confraria e que tem sido possí-
vel ser concretizado graças ao empenho de todos os 
que colaboram para que esta tradição se mantenha.

Contudo, além de outras atividades que esta 
Confraria dinamiza, de cariz mais recreativo, o seu 
foco essencial continua a ser a adoração ao Santís-
simo Sacramento, apesar de por vezes o número de 
irmãos participantes ficar aquém das expectativas.7

Paula Reis

atualidade
Em Cabaços, Pussos S. Pedro

Arraial de S. João comemorado com 
muita cor e alegria

Em Vendas de Maria
Festa em honra de Nossa 
Senhora da Conceição e 
Santo Amaro

Teve lugar entre os dias 2 e 4 de junho, a festa 
em honra de Nossa Senhora da Conceição e Santo 
Amaro, no lugar das Vendas de Maria, freguesia de 
Maçãs de D. Maria.

As festividades começaram na sexta-feira, dia 
2, com a típica sardinhada acompanhada com a 
broa da região, oferecidas à população. A noite 
acabou com o baile protagonizado pelo grupo “Duo 
Evolution”, tendo havido ainda durante o dia uma 
barraca de chá.

Relativamente ao dia seguinte, sábado, a tarde 
ficou marcada pelo torneio de sueca, que oferecia 
vários prémios até ao quinto lugar. Ainda durante 
a tarde, houve oportunidade de visitar e participar 
na quermesse e também em diversos jogos tradi-
cionais, numa forma de recordar os tempos antigos. 
Ainda antes do tradicional baile, houve a atuação 
do grupo de dança do ginásio “Sonigym” e por fim 
o baile abrilhantado por Manuel Brás.

O último dia dos festejos começou com a arrua-
da da Banda Filarmónica Avelarense, seguindo-se 
a eucaristia solene e a procissão. A população fes-
tejou a tarde com a atuação da Banda Filarmónica 
Avelarense e depois com as duas atuações, dividi-
das em duas partes: do Rancho Folclórico de Pou-
saflores e das Concertinas do Mondego. 

A festa em honra de Nossa Senhora da Concei-
ção e Santo Amaro acabou com o baile organizado 
pelo grupo “M&R”.7

Mónica Teixeira

Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 916 312 117
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada
ANABELA

Cabeleireira
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (Edifício da Praça)

Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282
    3250 - 103 Alvaiázere

Alvaiázere Capital do Chícharo

ASCRA marcou presença no evento 
com tasquinha
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Com as aulas a aproxima-
rem-se do fim, a Biblioteca 
Escolar do Agrupamento de 

Escolas de Alvaiázere e o projeto 
Eco-Escolas aproveitaram para 
promover diversas atividades des-
tinadas às turmas do 2º ciclo com 
o objetivo de comemorar o Dia 
Mundial do Ambiente, este ano 
subordinado ao tema: “Ligar as 
pessoas ao ambiente”.

Assim, na semana de 5 a 9 de 
maio, realizou-se para o 5º ano, na 
Biblioteca Escolar uma atividade de 
leitura, seguida de ilustração, ba-
seada no livro “Beatriz e o plátano” 
de Ilse Losa, escritora portuguesa 
de origem alemã, refugiada em 
Portugal durante a 2ª Guerra Mun-
dial devido à sua origem judaica. A 
história apresentada alerta para a 
preservação das árvores de grande 
porte em ambiente urbano e os 
seus benefícios para a população. 
Dando ainda relevo à personagem 
de Beatriz, uma menina corajosa e 
persistente que lutou pela defesa 

do seu “amigo plátano” até conse-
guir salvá-lo. 

No dia 14 de junho, no âmbito 
do Programa Eco-Escolas, as tur-
mas de 5º e 6º ano realizaram um 
passeio pedestre, acompanhados 
pelos diretores de turma e pro-
fessores cujo percurso decorreu 
entre a Escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira e a localidade de Covões, 
no sopé da Serra de Alvaiázere.

Este passeio, além de sensibili-
zar para os benefícios para a saúde 

de caminhar no meio da natureza, 
teve como objetivo mostrar aos 
mais novos a beleza incomparável 
da paisagem, quer ao longo do 
vale, quer do alto da escadaria da 
Capela de Nª Sra. dos Covões de 
onde se pode avistar a pequena 
vila e os belíssimos olivais existen-
tes. Admirável! Como é bom admi-
rar a diversidade do mundo natural 
que nos envolve e nos sustenta!7

Equipa da Biblioteca Escolar e 
Coordenador Projeto Eco-Escolas

No âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Criança, 
a Associação de Promoção 

Social de Castanheira do Ribatejo 
(APS), o seu presidente, José Nunes 
dos Santos, natural de Maçãs de 
D. Maria, oferece anualmente um 
passeio no autocarro da Associa-
ção às crianças que frequentam o 
Jardim de Infância e a Escola Básica 
de Maçãs de D. Maria.

Este ano, no dia 9 de junho um 
grupo de 18 crianças do Jardim de 
Infância e 24 crianças da Escola 
Básica, acompanhadas pelas res-
petivas educadoras de infância, 
professoras, professora de apoio, 
auxiliares e a coordenadora geral 
da APS, deslocaram-se em passeio 
a Lisboa e Alverca, com visita na 
parte da manhã ao Museu da Ma-
rioneta. 

Depois desta interessante e 
pedagógica visita ao museu ins-
talado no antigo Convento das 
Bernardas no Bairro da Madragoa, 
tiveram oportunidade de fazer 

a sua própria marioneta e ouvir 
contar histórias sobre marionetas 
de todo o mundo.

Após um merecido almoço no 
jardim da Girafa no Parque das 
Nações, ainda houve tempo para 
pequenas brincadeiras. Já com a 
“barriguita cheia”, dirigiram-se ao 
Museu do Ar instalado em Alver-
ca onde se contou a história dos 
primórdios da Aviação Portuguesa 
e onde estão expostas aeronaves e 
peças que constituem um interes-

sante espólio sobre a aviação em 
Portugal. Entusiasmante também 
foi o facto de puderem entrar 
numa aeronave e serem fotogra-
fados lá dentro.

Depois de um dia, que se espe-
ra que fique nas suas memórias, 
estes heróis chegaram a Maçãs 
de D. Maria cerca das 18h30, de 
onde tinham saído pelas 7h00 da 
manhã. É caso para dizer: “MISSÃO 
CUMPRIDA”.7

Ana Seixo

atualidade
Universidade Sénior
Encerramento das 
atividades

Região Sicó/Alvaiázere
Integra rede de 
Turismo Sustentável

A região Sicó/Alvaiázere vai integrar a nova identidade 

criada pela rede iNature – Turismo Sustentável em Áreas 

Classificadas, cujo intuito é consolidar a posição da região 

Centro no Turismo da Natureza, promovendo a diversida-

de da oferta dos 13 territórios desta rede, com atividades 

que passam por percursos pedestres, BTT e Birdwatching.

Para além desta região, integram a rede as áreas clas-

sificadas: Parque Natural da Serra da Estrela, Paisagem 

Protegida da Serra do Açor, Reserva Natural da Serra da 

Malcata, Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardu-

nha, Geoparque Naturtejo, Parque Natural Local Vouga-

Caramulo , Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros, 

Mata do Bussaco, ZPE Vale do Côa, Reserva da Faia Brava, 

Serra da Lousã e Paisagem Protegida da Serra de Monte-

junto, territórios de elevado potencial natural.

Enquadrada no programa PROVERE – Programa de Va-

lorização de Recursos Endógenos, esta estratégia pretende 

afirmar este selo de qualificação da oferta em espaço na-

tural, nas áreas de serviços de alojamento e restauração, 

recursos endógenos e até na própria animação, alinhada no 

equilíbrio com o património natural que pretende valorizar.

Promovido por um consórcio de 300 agentes públi-

cos e privados, o Programa de Ação iNature integra 210 

projetos de iniciativa privada, sendo que as componentes 

de comunicação, inovação e calendário de animação são 

dinamizadas por um financiamento de 2,3 milhões de 

euros no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), através do CENTRO 2020 – Programa 

Operacional Regional do Centro.7

Biblioteca Escolar

Comemorou o Dia Mundial do Ambiente

Centro Escolar de Maçãs de D. Maria

Dia Mundial da Criança comemorado 
com visita de estudo a Lisboa e Alverca

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.

Mais um ano letivo que chegou ao fim e os alunos 
da Universidade Sénior não foram chamados a exames, 
não chumbaram e nem obtiveram qualquer “canudo”. 
No entanto, é inquestionável a aprendizagem, a troca 
de experiências e de conhecimentos e a cultura da 
amizade e camaradagem que se viveu ao longo do ano.

A encerrar o ano letivo, os alunos da disciplina 
de Teatro levaram à cena no cinema José Mendes de 
Carvalho a peça “Casado à Força”.

Aproveitando este espaço, todos os alunos da 
Universidade Sénior fazem um agradecimento aos 
professores que tiveram a paciência para “aturar” as 
“criancices”, aos funcionários do Museu Municipal de 
Alvaiázere, que fizeram a parte burocrática e tanto 
apoiaram, e à Câmara Municipal, por ser a mentora e 
responsável pela universidade.7

Os alunos da Universidade Sénior
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O dia 16 de junho foi preen-
chido com um conjunto de 
atividades que integraram o 

programa da festa de encerramen-
to do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere. 

A novidade reside no facto de 
a festa, este ano, ter sido em jeito 
de arraial. 

À semelhança dos anos 
anteriores, algumas estruturas do 
estabelecimento dinamizaram ati-
vidades que se constituíram como 
mostra do trabalho realizado ao 
longo do ano. 

As exposições, o teatro e o des-
porto ocuparam a manhã e parte 
da tarde; a partir das 17h00, os pe-
quenos artistas subiram ao palco e 
apresentaram as aprendizagens do 
ano letivo, desde o canto à dança, 
passando pela dramatização, ao 
mesmo tempo que o espaço e a 
ambiência eram animados pelo 
movimento próprio de um arraial: 

quermesse e tasquinhas de comes 
e bebes, onde a Associação de Pais 
também se fez representar.

O final da festa foi marcado 
pela animação musical que permi-
tiu ainda dar um pezinho de dança 
aos menos envergonhados. 

Um evento marcado pela no-
vidade do ambiente que se criou, 
mas que enriqueceu o cumprimen-
to dos objetivos definidos: incen-

tivar nas crianças/alunos o gosto 
pela participação em eventos e 
proporcionar momentos de conví-
vio entre as várias faixas etárias, 
os encarregados de educação e 
comunidade escolar.

Resta-nos um agradecimento 
a todos os que contribuíram e co-
laboraram para que a festa fosse 
possível.7

A organização

Os alunos do Curso Profissio-
nal de Técnico de Cozinha/
Pastelaria da ETP Sicó, em 

funcionamento no Polo de Alvaiá-
zere, dinamizaram no dia 14 de 
junho um showcooking na Feira 
Nacional de Agricultura 2017, em 
Santarém.

A escola foi convidada pelos pro-
dutores de Chícharo e de Licor de 
Chícharo d’ Alvaiázere - LDCA, Pro-
dução e Comércio de Licores, Lda.

Assim, os alunos orientados pe-
los professores Margarida Marques 
e Pedro Silva, criaram iguarias ten-
do como base a leguminosa: bolas 
de alheira com chícharo e pastel de 
chícharo licoroso. 

Os alunos evidenciaram as suas 
competências técnicas e desperta-
ram o palato da assistência, através 
de uma conjugação perfeita de 
ingredientes e sabores que trans-
põem a leguminosa chícharo para 
a cozinha gourmet. 

De forma criativa, então, os 
alunos do curso de Restauração 
contribuíram para a divulgação 
desta leguminosa, icónica do con-
celho de Alvaiázere e dos produtos 

regionais, em estreita articulação 
com os produtores locais, ao 
mesmo tempo que consolidaram 
os conhecimentos adquiridos em 
contexto de formação.7

educação

ETP Sicó - Polo de Alvaiázere

Alunos de Restauração dinamizaram 
showcooking na Feira Nacional da 
Agricultura em Santarém

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Organizaram arraial de encerramento

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN
JOAQUIM CARVALHO & MAIA, LdA.

  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

  Exposição e Vendas em PELMÁ
LoUÇas sanitárias - MosaiCos - aZULeJos - torneiras - Vidros - tintas - etC.

teL.  249  550 233  -  FaX 249 550 233 - tLM. 914 896 904  - 3250-330 PeLMá  -  aLVaiáZere
e-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.pt

Agrupamento de Escolas
“À Conversa 
com Profissionais…”

Nos passados dias 2 e 5 de junho, entre as 
14h30 e as 16h30, o Serviço de Psicologia do Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere, em articulação 
com o CLDS 3G e o Gabinete de Apoio ao Aluno, 
dinamizou a atividade “À Conversa com Profissio-
nais…”, dirigida aos alunos do Ensino Secundário 
(11º e 12º ano).

A atividade contou com a participação de ex-
-alunos do Agrupamento e de encarregados de 
educação de diferentes áreas que, numa conversa 
informal, interagiram com o público-alvo, infor-
mando e esclarecendo sobre possíveis cenários do 
Ensino Superior.

Um agradecimento a todos os participantes, na 
certeza de que os objetivos foram cumpridos. 

“Um Dia na Universidade de Coimbra”
Também com o objetivo de esclarecer e sensi-

bilizar para as possíveis saídas do Ensino Superior, 
no dia 6 de junho os alunos do 12º ano, acompa-
nhados da psicóloga escolar, aderiram ao programa 
“Um Dia na Universidade de Coimbra” e visitaram 
alguns dos seus espaços, realizando um dos rotei-
ros disponíveis.7

O SPO, o CLDS 3G e o Gabinus

Agrupamento de Escolas
Alunos fizeram 
caminhada ecológica 

No dia 14 de junho, as turmas de 5º e 6º ano do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere realizaram 
um passeio pedestre, no âmbito do Programa Eco-
-Escolas, acompanhados dos professores e diretores 
da turma. O percurso decorreu entre a Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira e a localidade de Covões, 
no sopé da Serra de Alvaiázere.

Para além de sensibilizar os alunos para os be-
nefícios ao nível da saúde de caminhar no meio da 
natureza, este passeio teve como objetivo mostrar 
aos mais novos a beleza incomparável da paisagem, 
quer ao longo do vale, quer do alto da escadaria 
da Capela de Nossa Senhora dos Covões, de onde 
se avistavam a pequena vila e os belíssimos olivais 
existentes.7
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No passado dia 15 de junho, 
quinta-feira, em retorno de 
feriado religioso do Corpo 

de Deus, teve lugar a cerimónia 
da celebração da Profissão de Fé 
para os jovens que frequentaram 
a catequese da paróquia de Al-
vaiázere.

A profissão de fé é uma festa 
social e religiosa. É a festa da 
renovação das promessas do 
batismo, vivida pelas crianças, 
pelos pais e pelos responsáveis 
da Igreja. É também o reconhe-
cimento de alguma maturidade 
cristã num compromisso que 
já terá origem na sua vontade, 
numa eventual escolha livre em 
oposição ao baptismo cujo acto 
foi de vontade parental, e avali-
zado pela comunidade.

Integrada na eucaristia do-
minical, esta cerimónia contou 
ainda com a tradicional procissão 
do Corpo de Deus que, em exten-
são alargada, percorreu algumas 
das ruas da vila, com algumas 
das varandas engalanadas com 
as respetivas colchas e que lhe 
deram um colorido vistoso.7

atualidade
Em Granja, Pussos S. Pedro

Baile da Fonte da Granja

Em Alvaiázere

Profissão de Fé e Corpo de Deus

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

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

Em Alvaiázere

Arraial de S. João
No dia 23 de junho foi realizado, no Parque Mul-

tiusos, o arraial de S. João que animou o final de tarde 
na vila de Alvaiázere. Esta festa, organizada pela Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, começou com 
o desfile de uma marcha popular, que contou com 
a participação de alguns dos utentes, apoiados por 
colaboradores e voluntários.

Foi um final de tarde agradável, onde não faltou a 
boa disposição, o “bailarico”, os jogos tradicionais e, 
claro, a sardinha assada.

Houve ainda um momento de homenagem às víti-
mas dos acontecimentos trágicos recentes, que foram 
recordadas por todos através de um minuto de total 
silêncio.

A Santa Casa da Misericórdia agradece a todos os 
que colaboraram, participaram e contribuíram para 
abrilhantar esta festa, não esquecendo o importante 
apoio das empresas e entidades da comunidade e a 
cedência do espaço e materiais pela Câmara Municipal 
de Alvaiázere.7

Rui Estrada

No passado dia 17 de junho 
esteve de volta o grandioso 
baile da Fonte da Granja. 

A grande animação teve início 
pelas 12:59h com a alvorada feita 
pela respectiva brigada do asso-
bio, durante todo o dia, tal como 
fora prometido, foi uma verdadei-
ra animação e folia, de destacar 
o passeio de carros de mão que 
trouxe a esta localidade muitos 
participantes com os seus respec-
tivos veículos devidamente ador-
nados. A tarde foi-se prolongando 
e despois de tanto desgaste nada 
melhor que recarregar baterias 
com a bela sardinha assada com a 
boa broa cozida pelos populares 
da localidade.

Como a noite já ia avançando o 
grupo P.A.3 deu início ao grandio-
so baile que fez muitas “pedras da 
calçada” ficarem desgastas, pois 
durou até altas horas da madruga-
da. Com o cantar do galo e o belo 
banho cura ressacas no tanque 

da fonte, deu-se por terminado 
mais um baile que regressou a 
esta localidade com muita força 
e energia deste grupo de jovens 
que estiveram à frente desta or-
ganização. 

Estes estão de parabéns, 
pois com a sua força de vontade 

trouxeram a esta localidade uma 
tradição que tinha começado há 
muitos anos atrás, esperando 
que para o ano haja mais uma 
vez o tradicional baile da Fonte 
da Granja. Parabéns à juventude 
da Granja.7

Rita Antunes

Incêndios florestais
Alvaiázere solicitou 
apoio do Governo

As sete autarquias dos concelhos afetados pelos 
recentes incêndios florestais: Alvaiázere, Ansião, Góis, 
Oleiros, Pampilhosa da Serra, Penela e Sertã, subscre-
veram uma carta dirigida ao ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, Pedro Marques, a solicitar apoio 
estatal, à semelhança do que vai acontecer em Pedró-
gão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

Os incêndios da região Centro deflagraram no dia 
17 de junho e envolveram mais de dois mil operacio-
nais no combate às chamas, que acabaram por vitimar 
64 pessoas, ferir mais de duas centenas e consumir 
53 mil hectares de floresta, área que corresponde a 
um terço da área ardida em Portugal no ano passado, 
num total de cerca de 155 mil hectares, conforme 
os números apresentados pelo Governo no Relatório 
Anual de Segurança Interna.

Nesta carta pode ler-se que, embora não tenha 
havido perdas de vida humanas, o incêndio provocou 
avultados prejuízos ambientais e materiais, que se 
traduzem em centenas de hectares ardidos, habita-
ções e animais domésticos, considerando que está 
comprometida a viabilidade socioeconómica da zona 
do Pinhal, que deve por isso ser contemplada pelo 
fundo de apoio criado para a revitalização das áreas 
afetadas.7



930 JUNHO 2017 

Ensombrada pela violenta 
tragédia ocorrida com os in-
cêndios de Pedrogão Grande, 

realizou-se no dia 18 de junho 
mais uma festa em comemoração 
e louvor a Santo António, juntando 
em confraternização os lugares de 
Eira da Pedra e Carregal, da ex-
freguesia de Maçãs de Caminho.

A devoção a Santo António é 
comemorada com um programa 
simples mas simbólico que in-
cluiu, como tradicionalmente, a 
celebração da missa, pelas 15:00 
horas, naquela Capela, pelo pá-
roco André Sequeira, também 
com intenção às vitimas daquela 
tragédia, a que se seguiu a pro-
cissão também sempre muito par-
ticipada pelos devotos, onde as 
fogaceiras e os andores de Santo 

António e de Nossa Senhora de 
Fátima foram acompanhados pela 
irmandade. 

Pousadas as fogaças, as mes-
mas foram alvo de uma bênção, e 

seguiu-se de imediato o tradicional 
leilão, registando-se animação 
musical muito reduzida, apenas 
simbólica, e que esteve a cargo do 
grupo Evolution.7

atualidade

Em Maçãs de Caminho, na quin-
ta-feira, no passado dia 15 de 
junho, a paróquia e comunida-

de cristã cumpriu a comemoração 
e solenidade do Corpo de Deus, 
realizando a missa e procissão, 
sempre muito participada por 
crentes e devotos.

Recuperada a classificação de 
feriado religioso, o Corpo de Deus 
continua a ser uma das datas mais 
importantes para os cristãos. 

É uma “festa de guarda”, e ce-
lebra o sacramento da Eucaristia, 
que foi instituído na última Ceia, o 
sacramento do corpo e do sangue 
de Jesus Cristo.7

Em Maçãs de Caminho

A Procissão do Corpo de Deus...

... e o fim da Catequese
Sinal dos tempos, e 

da demografia, regista-se 
este ano que o encer-
ramento do ano letivo 
das turmas de catequese 
em Maçãs de Caminho, 
realizado na celebração 
eucarística do domingo 
dia 4 de junho, significou 
também o início de uma 
interrupção por tempo 
indeterminado nesta ati-
vidade religiosa por falta 
de crianças na idade cor-
respondente.7

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.
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Na freguesia de Pelmá

Festa em honra 
de S. João Batista 
animou população

A freguesia de Pelmá esteve em festa nos passa-
dos dias 24 e 25 de junho, em honra do padroeiro 
S. João Batista. 

Os festejos começaram no sábado e tiveram 
lugar no Parque Municipal de Avanteira, com a 
tradicional sardinhada com broa e vinho da região, 
criando assim um convívio entre a população local 
e não só. 

A noite acabou com a atuação da marcha popu-
lar de Pelmá no recinto da festa, tendo como tema 
“Adegas de Pelmá”, e que animou o povo.

No último dia de comemorações em honra do 
padroeiro de S. João Batista, o dia começou logo 
pela manhã com o passeio de motorizadas, que 
atrai sempre vários amantes desta modalidade à 
freguesia de Pelmá. Pela hora de almoço, as pes-
soas tiveram a oportunidade de desfrutar do belo 
frango no churrasco. 

A festa acabou com uma tarde muito animada 
pela atuação da organista “BETA”, de Maceira, 
Leiria.7

Festa de Sto. António, no CarregalEm Maçãs de D. Maria

Marchas Populares 
de São Pedro 
canceladas

No passado dia 22 de junho, a junta de freguesia 
de Maçãs de D. Maria em reunião extraordinária 
anunciou que as marchas populares de S. Pedro 
que estavam previstas para acontecer no dia 28 de 
junho ficavam canceladas.

A freguesia Maçãs de D. Maria, sendo também 
uma das freguesias que foi atingida pelo incêndio 
florestal, no dia 17 de junho, manifestou assim a 
sua solidariedade com os concelhos vizinhos que 
foram afetados. 

A junta deliberou ainda que como forma de 
apoio, irá atribuir aos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere um donativo do valor correspondente 
aos gastos previstos com a realização das marchas 
populares.7
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No dia 22 de junho realizou-
se no Museu Municipal de 
Alvaiázere uma sessão de 

esclarecimento e apresentação so-
bre o SI2E – Sistema de Incentivos 
ao Empreendedorismo e Emprego, 
dinamizada pela ADECA - Associa-
ção de Desenvolvimento Integrado 
do Concelho de Alvaiázere.

A abertura da sessão foi feita 
por Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
que fez votos de que esta sessão 
fosse bastante participada e se 
constituísse como uma oportu-
nidade para esclarecer dúvidas, 
apresentar projetos concretos e 
estruturados, que tenham con-
dições para ser financiados. A 
autarca sublinhou ainda a disponi-
bilidade da Câmara Municipal, da 
ADECA e do CLDS 3G (Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere) 
para disseminar a informação 
relativa aos apoios comunitários 
e para criar uma rede local de 
parceiros.

Nesta sessão foi feita a apre-
sentação da medida SI2E em 
duas vertentes: uma ao abrigo do 
programa Grupos de Ação Local 
Terras de Sicó 2020, para projetos 
com um valor até 100 mil euros, e 
a outra no âmbito da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria 

(CIMRL), para projetos com valores 
compreendidos entre os 100 e os 
235 mil euros.

Em linhas gerais, foi explicado 
quem se pode candidatar, quais 
os critérios para a atribuição de 
majorações, as áreas de atividade 
prioritárias e as componentes que 
fazem parte da despesa elegível e 
da despesa não elegível.

As candidaturas a estas me-
didas decorrem em três fases: a 
primeira até ao dia 28 de julho, 
com decisão até 24 de outubro; a 
segunda até 16 de outubro, com 
decisão até 12 de janeiro de 2018 
e, por fim, até 29 de dezembro, 
com decisão até 23 de março de 
2018.

Para mais informações, os inte-
ressados podem consultar o Balcão 
Portugal 2020, disponível no site 
www.balcao.portugal2020.pt, o 
site da Associação Terras de Sicó, 
www.terrasdesico.pt, ou ainda o da 
CIMRL, www.cimregiaodeleiria.pt.

À sessão de apresentação 
seguiu-se um período de debate, 
em que os participantes tiveram 
a oportunidade de trocar ideias e 
esclarecer dúvidas. 

Foi ainda anunciado que a 
incubadora de empresas de 
Alvaiázere vai promover, no mês 
de julho, uma sessão de formação 
em empreendedorismo, num total 
de 30 horas.7

Cláudia Martins

O CLDS 3G de Alvaiázere, em 
parceria com o Município 
de Alvaiázere e a Associa-

ção de Pais e Encarregados de Edu-
cação do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, realizou no dia 29 
de maio uma ação informativa para 
pais e jovens que frequentam o 9º 
ano de escolaridade. 

Tratou-se de uma sessão de 
divulgação da oferta formativa 
para o ano letivo 2017/2018, em 
que estiveram presentes o Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiázere e 
a Escola Tecnológica e Profissional 
de Sicó. Ambas as instituições 
apresentaram os cursos que pre-
tendem oferecer aos alunos para 
o próximo ano letivo. 

Também neste âmbito, e em 
parceria com o agrupamento de 
escolas, realizou-se o Fórum das 
Profissões, nos dias 2 e 5 de junho. 

Os alunos do 11º e 12º ano de 
escolaridade tiveram oportunidade 
de contactar com profissionais 
e estudantes do ensino superior 
das suas áreas de interesse. Os 
palestrantes explicaram os seus 
percursos escolares e experiências 
profissionais, tendo posteriormen-

te dado oportunidade aos alunos 
de colocarem as suas dúvidas em 
relação a cada área profissional.

Ambas as ações revelaram-se 
uma mais-valia no que diz respei-
to ao percurso escolar e profis-
sional dos alunos do concelho de 
Alvaiázere.7

atualidade

CLDS 3G

Realizou ação informativa sobre 
“Qual o meu caminho?”

ADECA

Promoveu sessão de esclarecimento 
sobre empreendedorismo e emprego

CLDS 3G
Promoveu workshop 
sobre Higiene e 
Segurança no Trabalho

O CLDS 3G de Alvaiázere (Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social 3G), realizou no passado 
dia 20 de junho um workshop temático de em-
preendedorismo “Higiene Segurança no Trabalho”, 
no âmbito do Eixo 1 de intervenção – Emprego, 
Formação e Qualificação, na Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere. 

No decorrer do workshop foram abordados 
vários conceitos, entre os quais, princípios e domí-
nios da Higiene e Segurança no Trabalho, enqua-
dramento legal (base) em matéria de HST, causas e 
consequências dos acidentes de trabalho, avaliação, 
controlo, prevenção de riscos e acidentes de traba-
lho e sinalização de segurança.

Estes workshops são dinamizados pela empresa 
Betweien e são destinados ao público em geral, 
particularmente potenciais empreendedores que 
pretendem criar o seu próprio emprego, inserindo-
se num conjunto de workshops, relacionados com 
diferentes temáticas no âmbito do empreendedo-
rismo e da criação de novas linhas de produtos. 

O CLDS 3G tem planeado outros workshops a 
partir do mês de setembro, entre os quais certi-
ficação e produtos naturais, HACCP – Higiene Ali-
mentar, Atendimento e contacto com o público.7

Em Alvaiázere

Férias desportivas 
e culturais já 
começaram

As férias desportivas e culturais do concelho 
de Alvaiázere tiveram início no passado dia 26 de 
junho e prolongam-se até dia 21 de julho. 

Todos os anos o Município de Alvaiázere organi-
za umas semanas de férias, depois do tempo esco-
lar acabar, com diversas atividades em várias áreas 
para crianças desde o primeiro até ao sexto ano.

As crianças têm a oportunidade de participar em 
passeios pedestres, em vários jogos tradicionais e 
ainda em atividades aquáticas e até mesmo radi-
cais em Dornes; visitar a Praia Fluvial do Mosteiro, 
em Pedrogão Grande; fazer torneios de futebol e 
badminton; visualizar filmes de animação; entre 
outras ações. 

Esta é uma iniciativa dinamizada para as crianças 
do Concelho terem a oportunidade de participar em 
atividades nas quais se possam divertir e estar em 
convívio com outras crianças. 7
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CAIXÃO PARA A MINHA GENTE!

E
ssa de alguém se expor aos “Salpicos 
Coloridos” para depois os pôr em 
letra de forma, é prática que está a 

passar de moda. Afinal, não será em vão 
que se ouve repetidamente dizer que 
“letras são tretas”! No entanto, eu quero 
continuar a escrever pela minha verdade 
de que “Letras” são palavras, e estas são 
verbos conjugados em ações, conversa 
tudo o resto.

Por esse mundo além se vai acredi-
tando e dizendo que «Ao princípio era o 
Verbo, e o Verbo era Deus…». Ora, se o 
Verbo ainda é Deus, as “Letras” são todas 
a linguagem desta nossa divina humani-
dade. Humana é também a mentira, mas, 

até essa, «… para ser segura,/ tem de 
trazer à mistura/qualquer coisa de ver-
dade». (António Aleixo)

Eu não seria digno de “O Alvaiazeren-
se” se me fosse embora sem dizer adeus 
até a uma próxima, mas sobretudo se, 
nesta hora do revitalizado “Inferno” de 
Dante, não dissesse também qualquer 
coisa sobre os nossos incêndios e sobre 
a nossa Gente a fugir para a morte. Mas, 

sobre essas “Queimadas”, não estará já 
dito tudo?

Já lá vão quase quarenta anos, era eu 
em representação das Gentes de mim no 
Concelho de Alvaiázere, reunido por aí 
com os representantes dos concelhos da 
Zona do Pinhal, todos a acreditarmos em 
projetos de mudança.

Mas, a andar por aí na tarefa de pensar 
e começar a fazer um futuro que se arre-
ganhasse contra um passado sem Abril, 
o meu aparo escreveu então em jeito de 
poema para desassossegar quem nos 
governava. A minha musa (Coitada dela 
e de nós!) engendrou-me esta estância:

Fernão Lopes, … o primeiro
Veste sempre de cordeiro,
Tem bons modos, nunca mente.
Tudo bem! Muito obrigado!
E o Pinhal… só tem por fado
Ser caixão para a minha Gente!
Por essa altura, o caixão era ainda 

bastante metáfora e com um “cheirinho” 
a hipérbole, como convém aos poetas, 
mesmo aos que, como eu, nunca passa-
ram do assim-assim. “Ser caixão para a 
minha Gente”, era a metáfora exagerada 
contra o abandono a que vínhamos sendo 
votados por governantes sem “interior”. 
Mas era também a hipérbole do exagero, 
assim como quem pede tudo para ver se 
apanha alguma coisita. 

Desgraçadamente chegou a hora da 
verdade nua e crua! Para já, sessenta e 

quatro caixões cheios de cinzas que o fogo 
fez da alma do nosso interior resistente.

Também eu segui consternado a “cei-
fa” das chamas e os seus efeitos mons-
truosos. Também acompanhei, conster-
nado, o esforço de alguns comentadores 
da nossa comunicação social, percebendo 
bem as voltas que alguns deram para 
desculpabilizar a natureza implacável e 
incriminar os políticos! Houve muita cons-
ternação, mas pouco silêncio respeitador 
dos mortos.

Por falar em silêncio, em 1862, du-
rante a guerra civil americana, o Capitão 
unionista Flobert Elly estava com seus 
soldados quando ouviu gemidos de um 
soldado ferido. Logo decidiu ir procurá-
-lo e, arrastando-o, trouxe-o para o seu 
acampamento, ali chegando já morto. O 
Capitão acendeu a sua lanterna para ver o 
rosto do soldado morto, … ficou sem fôle-
go e paralisado. Era o seu próprio filho! O 
menino era estudante de música quando 
a guerra se iniciou. Sem dizer nada a seu 
pai, havia-se alistado no exército.

Na manhã seguinte, com o coração 
destroçado, o pai pediu aos seus supe-
riores autorização para, no funeral, ter os 

músicos da banda militar. Apenas lhe foi 
concedido o corneteiro, que, com umas 
notas musicais encontradas pelo pai no 
bolso do uniforme do filho, compôs a me-
lodia inesquecível que agora conhecemos: 
o Toque do Silêncio.

Façamos silêncio por respeito aos 
mortos! Em silêncio, talvez consigamos 
aprender a grande lição que a natureza 
sempre quer ensinar-nos.7

atualidade

Tomar
Homem morreu 
em concentração 
motard

No passado dia 11 de junho um 
homem de 39 anos morreu durante 
um evento motard que se realizou 
em Tomar, alegadamente por causa 
de desacatos que terminaram em 
agressão. 

A morte aconteceu na localida-
de do Coito e ainda foram feitas 
manobras de reanimação, mas sem 
sucesso.7

Santiago da Guarda
XXV Feira Nacional 
de Artesanato e 
Festa da Amizade

Entre os dias 14 e 16 de julho, 
a freguesia de Santiago da Guarda, 
no concelho de Ansião, irá receber 
novamente a XXV Feira Nacional de 
Artesanato e a Festa da Amizade.

A tarde de sábado irá ser vivida 
com muita alegria no “Sunset no 
Castelo”, com a participação de três 
dj’s: Dj BYT; Angel Deejay e o Dj Rui 
Rocha.

No último dia, a vila organiza 
um passeio solidário de BTT a favor 
dos Bombeiros Voluntários de An-
sião. Ainda neste dia irá haver a 2ª 
demonstração de Freestyle, pelas 
16h00. 

O evento irá ter diversas ativida-
des ao longo dos três dias.7

Pombal
Festas do Bodo

Mais um ano e como nos anos 
anteriores, o concelho de Pombal irá 
receber entre 27 de julho e 1 de agos-
to os festejos relativos à tradicional 
“Festa do Bodo”.

Os concertos terão lugar no Largo 
do Arnado e este ano vão ser os pom-
balenses “Quinta-feira 12” a estrear o 
palco, no dia 27. Já no dia 28, a noite 
vai ser animada pelos HMB. 

Relativamente a sábado, este 
irá ser protagonizado pelo fadista 
Camané. No domingo sobe ao palco 
David Carreira e no dia seguinte, 
segunda-feira, serão os Xutos e 
Pontapés. 

Por fim, o último dia será a cargo 
da banda “One Vision”, que presta 
tributo aos míticos Queen.7

B R E V E S
  Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

A
travessamos o novo eixo rodoviário 
em frente, e logo depois viramos 
à direita pela estrada que acom-

panha a Vala do Norte até à ponte que 
nos leva a Adémia de Baixo. Seguimos a 
estrada de Fornos e um pouco antes desta 
localidade subimos em direção a Cioga 
do Monte pela Rua Leonor Soares, Rua 
Senhor da Rua, Largo de St.º António, Rua 
de St.º António e Rua do Calço que nos 
coloca no caminho de Trouxemil.

Chegamos a Trouxemil pela Rua das 
Almas, viramos à direita no cruzeiro para 
a Rua da Fonte Grande chegando ao Largo 
5 de Outubro.

Em Trouxemil no largo 5 de Outubro 
viramos à esquerda para a Rua Nosso 
Senhor do Aflitos em direção a Adões 
que atravessamos percorrendo a Rua da 
Sobreira e Rua das Chãs, e logo entrando 
no Sargento Mor que atravessamos pela 

Estrada do Cameirão virando à esquerda 
na Rua Principal, passando pela Igreja de 
S. José e saindo pela Rua da Fonte em 
direção à N10 que nos leva até St.ª Lúzia.

Após St.ª Lúzia seguimos e atraves-
samos a N10, e entramos no Carqueijo 
que percorremos pela Rua Principal e no 
seu final, atravessamos a N10 e segui-
mos pelo caminho em direção ao Vale 
do Espinheiro e ao lugar da Lendiosa. 
Neste local atravessamos a ponte sobre 
a estrada de ferro e viramos à direita pela 
Rua da Arroncheta, chegando ao Largo 
de Stº André e à sua velha capela virando 
à direita pela Rua da Arruiva, e saindo 
do lugar em direção a Mealhada. Após 
o cruzamento, do lado de quem vem da 
Vimieira, e antes da ponte da Ribeira da 
Lendiosa seguimos à esquerda ao meio 
de pequenas parcelas e um sapal chegan-
do à entrada da Mealhada atravessando 
a Ponte da Ribeira da Lendiosa.

Da Mealhada à Anadia
Saímos da Mealhada pela Rua Dr. 

Costa Simões chegando à saída da vila 
no Largo dos Chafarizes. Atravessamos 
a N10 e seguimos pelo caminho pedonal 
do lado direito virando pouco depois 
do seu final à direita para o Sernadelo, 
prosseguindo para Alpalhão, e daqui 

para Aguim pelo antigo caminho que li-
gava estes dois lugares. Daqui seguimos 
em direcção da Anadia chegando pelo 
Parque Desportivo e passando a rotunda 
pela esquerda.

Da Anadia a Avelãs do Caminho
Ao passar junto do Cemitério da 

Anadia seguimos a Arcos deixando ao 
nosso lado direito o Hospital da Anadia e 
a rua que nos leva ao Santuário de Nossa 
Senhora das Febres, iniciando a descida 
que nos leva a Arcos. Entramos neste 
lugar pela Rua das Cavadas, passamos o 
Largo da Cancella onde encontramos a 
Igreja à esquerda, prosseguindo pela Rua 
de Trás virando depois à esquerda pela 
Rua da Calçada.

Logo depois chegamos a Alfeólas 
atravessando a ponte e percorrendo a Rua 
Marquês da Graciosa e a Rua do Cabeci-
nho, no final desta atravessamos a N28 
e logo depois viramos à esquerda. Per-
corridos uma centena de metros viramos 
à direita passando a Gandra e Cavadas 
até que chegamos a Avelãs do Caminho. 
Entramos em Avelãs do Caminho passan-
do o Cruzeiro antes da Ponte. Viramos 
à direita para a Travessa do Largo dos 
Andores, Largo dos Andores (traseira da 
Igreja).7

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) 

–  Quais são os objetivos da rea-

lização das mesas redondas no 

âmbito da FAFIPA?

Bruno Furtado de Sousa (BFS) 

– Não podemos afirmar que a rea-

lização das mesas redondas sirva 

algum objectivo especifico, mas 

sim que concorrem para o cumpri-

mento do objecto social da Adeca, 

nomeadamente no que concerne 

à realização de conferências que 

nos permitam a obtenção de coor-

denadas para o desenvolvimento 

socio-económico local.    

Consideramos que é importan-

te trazer ao espaço público o de-

bate sobre sectores estruturantes 

da nossa economia local, e que 

o debate não pode ficar limitado 

aos nossos associados. A mostra 

económica da FAFIPA é o palco pri-

vilegiado para que todos possam 

ouvir, mas sobretudo possam dar 

o seu contributo. 

(“O Alv.”) –  Qual o balanço 

que faz da edição deste ano, 

comparando também com o ano 

passado? Considera que os obje-

tivos foram cumpridos?

(BFS) – Quando nos propomos 

a realizar um evento e consegui-

mos, são seguramente cumpri-

dos os objectivos, esta edição 

atrevo-me a dizer que foram 

ultrapassados. Não obstante o 

fim-de-semana e os feriados, pro-

pensos a umas mini-férias, penso 

que conseguimos um painel de 

oradores que enriqueceram o 

debate, não só pela visão externa 

de Alvaiázere, mas sobretudo pela 

sua vasta experiência académica e 

profissional.   

A comparação é difícil, conside-

ro que de formas diferentes foram 

ambos os debates enriquecedores, 

tendo resultado valiosos contribu-

tos estratégicos para Alvaiázere, 

no debate do ano passado penso 

que tivemos a emoção e o bairris-

mo mais presente, em alternativa, 

este ano o contributo de uma visão 

mais rigorosa do que espera de 

Alvaiázere, quem vem de fora.

(“O Alv.”) –  Quais são os 

projetos para o futuro? Esta 

iniciativa terá continuidade no 

próximo ano?

(BFS) – Entendemos que o 

contributo que nos dá este tipo 

de iniciativas não pode ficar limi-

tado a uma realização por ano, e 

pelo retorno que recebemos dos 

associados há interesse em que 

se repitam com mais regularidade. 

O enquadramento das mesas re-

dondas na Fafipa do próximo ano 

será uma realidade se o Município 

pretender uma vez mais a nossa 

colaboração. 

A realização deste tipo de 

eventos, para além de um desafio 

enorme por se quererem enrique-

cedores e contributivos, atestam 

o vigor da nossa associação e o 

dinamismo que lhe queremos 

imprimir para a promoção e desen-

volvimento integrado do Concelho 

de Alvaiazere. Afinal é isso que 

somos, uma associação de desen-

volvimento. 

Projectos para o futuro, para 

além da parceria no ecossistema 

Alvaiázere+, da participação ac-

tiva na União de Associações da 

Região de Leiria e das parcerias 

com o IEFP, temos ainda dois 

projectos locais, propostos à junta 

de Freguesia, passíveis de replicar 

nas restantes freguesias, mas 

que à data carecem de parecer 

de entidades externas, como tal 

agradeço antecipadamente a co-

laboração do “Alvaiazerense” para 

como sempre divulgar as nossas 

iniciativas e se possível fazer o 

seu acompanhamento.7

“É importante trazer ao espaço 
público o debate sobre sectores 
estruturantes da nossa 
economia local”

Bruno Furtado de Sousa, presidente da ADECA, explicou quais 
os propósitos da realização das mesas redondas na FAFIPA, 
considerando que este ano as expectativas foram ultrapassadas 
e traçando os objectivos para o futuro.

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

Biblioteca Municipal
Encerramento das 
atividades da Bebeteca 

Bebeteca

Promoveu atelier sobre 
Primeiros-Socorros

No final do mês de maio realizou-se na Biblio-
teca Municipal mais uma sessão do Projeto Bebe-
teca, desta vez dedicado aos Primeiros-Socorros 
e dinamizado pelo enfermeiro João Godinho, que 
procurou esclarecer dúvidas sobre as preocupações 
mais comuns dos pais de bebés com idades entre 
os 0 e os 36 meses.

Para além de problemas como hemorragias, 
convulsões, queimaduras, febre, intoxicações, 
engasgamentos, pequenos hematomas, picadelas 
de insetos, os pais tiveram ainda a oportunidade 
de aprender quais os cuidados básicos que devem 
ter com os filhos, a detetar os principais sintomas, 
precauções a tomar e contactos importantes como 
o 112, os Bombeiros Voluntários, o Serviço Nacional 
de Envenenamentos, entre outros.7

No dia 24 de junho a Bebeteca encerrou mais 
um ano de atividades, com um atelier de artes 
orientado pelo formador Jorge Grácio. 

Nesta sessão, pais e acompanhantes dos bebés 
tiveram a oportunidade de recriar os aromas da 
Bebeteca com um morango com cheiro a alfazema, 
que depois puderam levar para casa.

No final, foi exibida uma apresentação com as 
fotografias dos melhores momentos da Bebeteca 
ao longo do ano e procedeu-se à entrega dos diplo-
mas às cinco crianças finalistas, terminando num 
ambiente de festa.7
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A 
cerimónia de inauguração do 
certame Alvaiázere Capital do 
Chícharo – 37ª FAFIPA e 15º 
Festival Gastronómico realizou-

se no dia 9 de junho, pelas 18h30, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A mesa foi constituída por Célia Mar-
ques, presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Álvaro Pinto Simões, pre-
sidente da Assembleia Municipal e Ana 
Abrunhosa, presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal do Centro (CCDRC).

Álvaro Pinto Simões considerou 
que este evento é prova do dinamismo 
alvaiazerense e uma marca indiscutível 
de “querer fazer bem, fazer mais e fazer 
melhor, mostrar aquilo que temos de 
bom, a qualidade dos nossos produtos 
endógenos”, afirmou, acrescentando 
ainda que o chícharo, outrora o alimento 
de sobrevivência dos mais necessitados, 
hoje é o rei do festival, numa iniciativa 
que começou há 15 anos e que se 
transformou no grande certame dos dias 
de hoje. O presidente da Assembleia 
Municipal sublinhou que o chícharo 
é também uma forma de unir os 
alvaiazerenses à mesa e de promover o 
Concelho, sendo de extrema importância 
a contribuição de todos para tornar 
Alvaiázere ainda mais conhecido e para 
fixar os jovens no Concelho, concluindo: 
“estamos no bom caminho, mas podemos 
fazer ainda melhor!”.

A presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques, afirmou 
que o Alvaiázere Capital do Chícharo “é 

um dos momentos mais altos do ano no 
Concelho” e que é visto pelo executivo 
como mais do que uma festividade, mas 
sim “um investimento na promoção do 
Concelho e na valorização dos recursos”. 
Embora considere que existe ainda mui-
to trabalho a ser feito na promoção da 
notoriedade do concelho de Alvaiázere, 
a autarca considerou que a marca Alvaiá-
zere Capital do Chícharo muito tem con-
tribuído para que “esse desconhecimento 
esteja hoje mais dissipado e para que 
consigamos promover os nossos produ-
tos endógenos, as nossas potencialidades 
e também dinamizar a economia local”.

Uma das grandes novidades deste 
ano foi a inauguração do Centro de Ar-
queologia, Laboratório de Arqueologia e 

Conservação do Património subaquático 
(LABACPS) – Instituto Politécnico de To-
mar, o qual Célia Marques considerou 
uma oportunidade de criar novos moti-
vos de interesse e de visita a Alvaiázere. 
Para além disso, acrescentou, “este 
Centro permite salvaguardar a memória 
coletiva e histórica e é um marco para 
a nossa terra: Alvaiázere ostenta uma 
plataforma de Ensino Superior”.

Realçando a inovação da progra-
mação dos cinco dias de certame, que 
incluiu a mostra de sabores tradicionais, 
exposições, a primeira edição do Trail do 
Chícharo, os vários passeios e muitas ou-
tras atividades, a presidente da Câmara 
Municipal lançou a todos o desafio de 
estar presentes: “sei e acredito que vai 

correr bem, desfrutem e provem, levem 
um pouco desta terra convosco, porque 
com toda a certeza vão levar Alvaiázere 
nos vossos corações!”.

Ana Abrunhosa, defendeu que o de-
senvolvimento sustentável e duradouro 
passa essencialmente pela aposta “na-
quilo que é nosso e na valorização dos 
produtos endógenos, não podendo ser 
esquecidas as parcerias como forma de 
enriquecimento e maior conhecimento”, 
sublinhou. A presidente da CCDRC reve-
lou ainda que o projeto de requalificação 
e alargamento da Zona Industrial de 
Tróia, submetido à candidatura a fundos 
comunitários no âmbito do programa 
Si2e (Sistema de Incentivos ao Empreen-
dedorismo e ao Emprego) estará prestes 
a ser aprovado.

Seguiu-se a inauguração oficial e 
visita guiada ao Centro de Arqueologia, 
que irá funcionar no edifício do antigo 
Jardim de Infância de Alvaiázere, inau-
guração que contou com a presença do 
vice-presidente do Instituto Politécnico 
de Tomar, João Freitas Coroado, e da pro-
fessora Alexandra Figueiredo, que foram 
os parceiros do Município neste projeto.

Para finalizar a sessão de abertura, a 
presidente Célia Marques, acompanhada 
pelo executivo municipal, deslocou-se ao 
Parque Multiusos para a tradicional visi-
ta oficial ao certame, com paragem em 
todos os stands presentes nas mostras 
empresarial, de produtos regionais e de 
artesanato, tendo terminado na zona das 
tasquinhas.7

Cláudia Martins

suplemento
Alvaiázere Capital do Chícharo

Sessão de abertura marcada pela inauguração 
do Centro de Arqueologia
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N
o âmbito do certame “Alvaiázere 
Capital do Chícharo”, foram inau-
guradas na Biblioteca Municipal 
de Alvaiázere duas exposições, 

tendo sido a primeira a ser visitada e inau-
gurada a exposição “Imaginário desenha-
do na terra do chícharo”, que tem como 
tema principal o chícharo. Esta exposição 
é composta por cinco mantas feitas pelas 
crianças do pré-escolar do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere, que criaram cin-
co histórias diferentes sobre o chícharo, 
e estará aberta ao público até setembro 
deste ano.

A exposição começou com os agra-
decimentos por parte de Célia Marques, 
presidente da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, às várias pessoas que estiveram 
envolvidas neste projeto: às duas IPSS, 
nomeadamente a Santa Casa da Miseri-
córdia de Alvaiázere e a Associação Casa 
do Povo de Maçãs de D. Maria, que ajuda-
ram na pesquisa sobre o chícharo, mais 
precisamente como se faz o seu cultivo e 

como é o processo de produção; a Letícia 
Gonçalves e Diego, por levarem a cabo um 
projeto de cultivo do chícharo e ainda à 
Biblioteca Municipal de Alvaiázere, por 
organizar e criar esta inicitiva que vem 
reforçar e valorizar o património do Con-
celho.  Célia Marques afirmou ainda que 
a Confraria do Chícharo tem vindo a fazer 
um trabalho excelente a divulgar a marca 
e o nome do concelho de Alvaiázere em 
diversos pontos do país.

De seguida, as pessoas tiveram a 
oportunidade de visitar a exposição 
bibliográfica e documental “Autores do 
Norte do Distrito de Leiria” que permane-
ce no concelho de Alvaiázere e que esteve 
patente no Museu Municpal de Alvaiázere, 
entre 5 de março e 31 de maio. Esta foi 
transferida para a Biblioteca Municipal 
por motivos de programação do Museu. 

A sua reabertura oficial foi feita pela 
presidente da Câmara Muncipal, Célia 
Marques, no Dia de Portugal, 10 de ju-
nho,  integrando assim a programação do 

festival gastrónomico “Alvaiázere Capital 
do Chícharo”. 

Esta exposição é sobre autores natu-
rais, residentes ou até mesmo ex-residen-
tes e com raízes nos diversos concelhos: 
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Vinhos e Pedrógrão Grande. 
Os visitantes encontraram um conjunto 
de obras literárias e outros documentos 

de diversos autores, cujas temáticas são 
variadas, desde pintura, poesia, econo-
mia, direito, filosofia, educação, cinema, 
história, crítica, entre muitos mais.

Quem estiver interssado em visitar a 
exposição, poderá faze-lo até ao dia 30 de 
setembro, de segunda a sexta-feira, entre 
as 9h30 e 18h00.7

Mónica Teixeira

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Inaugurou duas exposições durante o evento 
“Alvaiázere Capital do Chícharo”

N
o passado dia 10 de junho, a 
tarde ficou marcada pela inaugu-
ração de duas novas exposições 
que teve lugar no Museu Muni-

cipal de Alvaiázere: “6 artistas e 9 obras”, 
uma coleção de arte contemporânea da 
Fundação Portugal Telecom e “O segredo 
da alegria guarda-o o pássaro nas asas”, 
pertencente a Hirondino Pedro.

Antes da visita guiada a ambas as ex-
posições, a presidente da Câmara Munici-
pal de Alvaiázere, Célia Marques, tomou a 
palavra para agradecer a todas as pessoas 
envolvidas no projeto de trazer esta ex-
posição até ao museu do Concelho e que 
é uma forma de sensibilizar a população 
para os sentidos das artes.

A primeira exposição a ser visitada foi 
“6 artistas e 9 obras”, composta por nove 
peças, todas elas da autoria de artistas 
nacionais femininas, nomeadamente: 
Alice Gueirinhas, Cristina Mateus, Inês 
Botelho, Marta Wengorovius, Paula Rego 
e Rosa Almeida. A Fundação Portugal Te-

lecom possui diversas obras que fazem 
parte da coleção de arte contemporânea, 
ao todo 160 peças espalhadas por todo 

o país e não só, também além-fronteiras. 
Esta exposição, sendo de autoras fe-

mininas, pretende mostrar de uma certa 

forma que as mulheres já são atualmente 
reconhecidas pelo seu trabalho na área da 
arte, já que antes do século XIX as mulhe-
res nem sequer tinham possibilidade de 
estudar artes plásticas. 

A população que pretender visitar a 
exposição pode fazê-lo até dia 5 de no-
vembro de 2017.

No que diz respeito à segunda expo-
sição temporária, “O segredo da alegria 
guarda-o o pássaro nas asas”, esta é cons-
tituída por oito peças, todas do mesmo 
autor, Hirondino Pedro. 

O autor é natural de Leiria e exerce 
a atividade de artista plástico de forma 
continuada desde o ano de 1985, produ-
zindo diversos trabalhos sob a forma de 
pintura, desenho, escultura, cenografia, 
instalação e ilustração. 

Para quem pretender visitar a exposi-
ção, estará patente ao público no Museu 
Municipal de Alvaiázere até ao dia 1 de 
outubro de 2017.7

Mónica Teixeira

Museu Municipal de Alvaiázere

Décimo aniversário assinalado com inauguração 
de duas novas exposições temporárias

SERRAÇÃO 
HENRIMADEIRAS, 

LDA.
Rua dos Templários, Nº  85 - Cruz do Bispo
3250-376 Pussos São Pedro - ALVAIÁZERE
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E-mail: arseniohenriques_serracao@hotmail.com
Filial: Cruzamento do Tojal - Tojal - 2240-135 FERREIRA DO ZÊZERE
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Alvaiázere Capital do Chícharo

Cartaz do certame foi repleto de atividades
O 

Alvaiázere Capital do Chí-
charo, que congregou a 
37ª FAFIPA – Feira Agrícola, 
Florestal, Industrial, Pecuária e 

Artesanato de Alvaiázere e o 15º Festival 
Gastronómico do Chícharo, realizou-se 
entre os dias 9 e 13 de junho e atraiu 
centenas de visitantes.

À semelhança dos anos anteriores, o 
Parque Multiusos foi dividido em vários 
espaços: mostra de produtos regionais, 
tasquinhas, mostra de tecido empresarial, 
mostra de artesanato e mostra pecuária, 
sendo uma excelente oportunidade de 
divulgação e promoção dos produtos 
endógenos e do que de melhor se faz na 
região de Sicó.

O primeiro dia foi marcado pela ce-
rimónia oficial de abertura, pelas 18h30 
nos Paços do Concelho, à qual se seguiu a 
inauguração do Laboratório de Arqueologia 
e Conservação do Património Subaquático e 
a tradicional visita ao certame. Pelas 21h00 
a Casa Municipal da Cultura foi o palco 
para a representação da peça de teatro 
“Refuga”, do grupo de teatro Sai da Toca 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere e 
os festejos foram encerrados pelos artistas 
convidados Paulo Sousa e DJ Rita Mendes.

O primeiro Trail do Chícharo foi a 
grande novidade do certame este ano, 
tendo sido disputado no sábado, dia 10 
de junho, pela manhã, em três categorias: 
caminhada, trail curto (12 quilómetros) e 
trail longo (30 quilómetros). No período 
da tarde, foram inauguradas duas expo-
sições, uma delas no Museu Municipal e 
a outra na Biblioteca, e à noite subiu ao 
palco da Casa Municipal da Cultura um es-
petáculo de bailado protagonizado pelos 
alunos da Escola de Dança Diogo Carvalho 
e pontuado pela atuação da Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília. Realizou-

se ainda a Gala Equestre “Emoções Ibéri-
cas”, no Picadeiro Municipal e a animação 
prolongou-se noite dentro, com a atuação 
de José Cid, acompanhado pela Big Band, 
e com o baile da banda Réplika.

Mantendo a tradição, a manhã de 
domingo, dia 11, foi dedicada aos vários 
passeios: de mota, de trator e ainda o 
29º Passeio Equestre, que este ano jun-

tou mais de 250 cavaleiros, seguido da 
Bênção dada pelo Padre André Sequeira 
e do desfile pelas principais ruas da vila. 
À noite, realizou-se na Casa Municipal da 
Cultura o Festival Internacional do Acor-
deão, com a atuação de seis intérpretes 
que encantaram o público presente.

A noite de Santo António, celebrada de 
12 para 13 de junho, foi abrilhantada pela 
atuação das marchas populares no Estádio 
Municipal e pelo baile da banda Só Ritmo, 
que se prolongou pela noite dentro.

O último dia do Alvaiázere Capital do 
Chícharo foi marcado pela cerimónia do 
Dia do Concelho, na qual foi atribuída 
a título póstumo a Medalha de Mérito 
Municipal a José Augusto Martins Rangel, 
diretor do colégio Vera Cruz.

No final da sessão solene, pelas 19h00 
foi celebrada a tradicional Missa de Santo 
António, na Capela com o mesmo nome, 
que este ano foi concelebrada por Dom 
Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra. 

A hora do jantar trouxe consigo uma 
novidade: o presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em 
Alvaiázere para saborear chícharo, le-
guminosa da qual é apreciador, como o 
próprio confessou. O Presidente da Repú-
blica afirmou que este tipo de certames é 
fundamental para alavancar a economia 
local dos territórios e o desenvolvimento 
do país e sublinhou a evolução regista-
da no Concelho ao longo dos últimos 
anos.7

Cláudia Martins



1730 JUNHO 2017 suplemento

C
omo habitual, o ponto alto do domingo do 
certame “Alvaiázere Capital do Chícharo” 
é o passeio equestre, que se realiza todos 
os anos. Este ano não foi exceção, tendo 

o mesmo decorrido no passado dia 11 de junho. O 
ponto de encontro foi o Armazém Municipal, de onde 
os cavalos e cavaleiros saíram em direção à zona 
envolvente da Igreja Matriz de Alvaiázere. 

Este ano o passeio contou com a participação de 
246 cavaleiros montados e 11 carros de cavalos, que 
após a receção feita pela Banda Filarmónica Alvaia-
zerense de Santa Cecília a todos os participantes, 
teve lugar o momento solene em que o Padre André 
Sequeira deu a bênção a todos os cavalos e cavaleiros 
participantes, um total de cerca de 257. 

A cerimónia terminou com a entrega de prémios 
de participação nos Paços do Concelho, seguindo-se 
o tradicional passeio equestre, percorrendo em roma-
ria as ruas da vila, a cavalo ou em carros de cavalos. 
Após a chegada à Quinta Pedrosa, do fundador dos 
Cavaleiros da Ordem do Chícharo, Artur Pedrosa, os 
participantes puderam desfrutar do típico almoço-
convívio.

O momento musical durante as cerimónias solenes 
foi protagonizado por Lara Pedrosa, acompanhada 
por Diogo Ferreira à guitarra à Portuguesa e Rui Girão 
à viola de Fado.

O Passeio Equestre tem como principal objetivo 
promover e divulgar a arte equestre do concelho 
de Alvaiázere, que ao longo dos anos tem vindo a 
aumentar.7

Mónica Teixeira

Alvaiázere Capital do Chícharo

29º Passeio Equestre juntou cerca de 250 cavaleiros 
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Em Alvaiázere

Marchas populares de Santo António 
encheram de cor e alegria as ruas da vila

Marcha da Freguesia de Almoster Marcha da Freguesia de Alvaiázere

Marcha da Freguesia de Maçãs de D. Maria

Marcha de Pussos - Freguesia de Pussos S. Pedro

Marcha de S. Pedro - Freguesia de Pussos S. Pedro

Marcha da Freguesia de Pelmá

C
omo manda a tradição, na noi-
te de Santo António, celebrada 
a 12 de junho, as marchas po-
pulares de Alvaiázere saíram 

à rua para desfilar, passando pelas 
principais ruas da vila, com a paragem 
obrigatória nos Paços do Concelho, se-
guindo depois até ao Estádio Municipal.

A primeira marcha a subir ao palco 
foi a marcha de Almoster, que este 
ano teve como tema “A Feira dos 23 de 
abril”. Os 56 marchantes dançaram e 
cantaram ao som da música da autoria 
de Nuno Marques e Casimiro Marques, 
letra de Maria Nunes Rosa, Nuno Mar-
ques, Casimiro Marques e Paula Reis e 
coreografia de Maria Nunes Rosa.

Seguiu-se a marcha da freguesia de 
Alvaiázere, composta por 78 marchan-
tes que apresentou o tema “O Santo 
António foi à Fonte”, cuja música foi 
da autoria de Fernando Gomes, letra 
de Maria do Rosário Caria Sardinha e 
coreografia de Artur Manuel Caetano 
da Silva.

A marcha de Maçãs de D. Maria 
apresentou o tema “Namorico de An-
tigamente”, tendo como ponto alto a 
recriação de um casamento à moda 
antiga. Trajados de vermelho, azul e 
branco, os 68 marchantes desfilaram 
ao som da música da autoria da Junta 
de Freguesia de Maçãs de D. Maria, 
letra da Filarmónica Avelarense e 

coreografia do Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria.

“Noite de Arraial” foi o tema apre-
sentado este ano pela marcha de S. 
Pedro, a marcha com maior número 
de participantes, num total de 82, cujo 
autor da música, letra e coreografia foi 
Márcio Cabral a quem, no final da atua-
ção, foi prestada pelos marchantes 
uma sentida homenagem, pois após 
15 anos consecutivos de dedicação às 
marchas populares, no próximo ano 
não poderá continuar a participar.

Composta por 75 marchantes, a 
marcha de Pussos apresentou-se com 
o tema “Freguesia Sempre Jovem”, a 

música da autoria de Bruno Gomes, 
letra de Agostinho Gomes e coreografia 
de Elsa Lopes.

“Adegas de Pelmá” deu o mote à 
marcha da freguesia de Pelmá que, 
com os seus 56 marchantes, ao som da 
música, letra e coreografia de Márcio 
Cabral, encerrou os desfiles da noite 
de Santo António.

Após a atuação das seis marchas no 
Estádio Municipal, a festa prolongou-
se noite dentro no Parque Multiusos, 
na qual não faltou a sardinha assada, 
a broa e o vinho típico da região e a 
animação musical, com a atuação da 
Banda Só Ritmo.7

Cláudia Martins
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Comemorações do Dia do Concelho

Município lançou novo mapa turístico e vídeo 
promocional “Alvaiázere Bem me Quer”

Medalha de Mérito do Município

José Augusto Martins Rangel foi homenageado a título póstumo

T
odos os anos, na cerimónia do 
Dia do Concelho, a Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere distingue com 
a Medalha de Mérito do Município 

um alvaiazerense ilustre. Esta condecora-
ção pretende “distinguir pessoas coletivas 
ou singulares que se evidenciem pelo seu 
significativo contributo no campo social, 
cultural, económico, humanitário, despor-
tivo ou outros de notável importância que 
justifiquem este reconhecimento”.

José Augusto Martins Rangel, diretor 
do Colégio Vera Cruz, foi homenageado 
a título póstumo, tendo a medalha sido 
entregue à sua família. Nascido em 1905 
em Rebordosa, Paredes, frequentou o 
Seminário no Porto, que acabou por aban-
donar para ir para Lisboa, onde se tornou 
professor. Depois de casar com Maria de 
Lurdes Marques Rangel, em 1943, foi viver 
para a Quinta do Mosqueiro em Alvaiáze-
re, que lhe foi oferecida por um Padre. 

Após alguns anos de dedicação à 
agricultura, José Augusto Martins Ran-
gel iniciou funções autárquicas como 

vice-presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere (nomeado em 1952) e como 
presidente entre 1953 e 1961. Durante 
o seu mandato, uma das suas realiza-
ções mais importantes foi a concessão 
e  exploração dos serviços elétricos da 
Companhia das Beiras, tendo a gestão e 

distribuição da rede elétrica passado a 
ser da responsabilidade da autarquia. Foi 
também enquanto presidente da Câmara 
que surgiu o projeto do Colégio Vera 
Cruz, com a fundação de uma sociedade 
para a sua construção, no edifíco que 
é atualmente a sede da Associação da 

Casa do Povo de Alvaiázere. A gestão do 
Colégio Vera Cruz passou a ser feita por 
uma Comissão e, em forma de protesto, 
no ano letivo 1959/1960, um grupo de 
alunos foi até à Quinta do Mosqueiro 
convencer José Augusto Martins Rangel 
a assumir o cargo de diretor, cargo que 
manteve até ao aparecimento do ensino 
público em Alvaiázere.

José Auguto Martins Rangel, que 
tambem foi provedor da Santa Casa da 
Misericórdia entre 1958 e 1961, teve 
uma importante contribuição para o de-
senvolvimento do concelho de Alvaiázere 
no século XX, não só pelas suas funções 
no Colégio Vera Cruz, instituição de en-
sino de referência, como também pela 
sua entrega à causa pública através do 
desempenho de funções autárquicas.

No momento da homenagem, a neta 
de José Augusto Martins Rangel descre-
veu o avô como tendo sido “um homem 
de personalidade forte e com grande 
sentido de justiça”.7

Cláudia Martins

A
s Comemorações do Dia do 
Concelho ficaram este ano 
marcadas pela apresentação de 
duas novidades no setor do Tu-

rismo: um novo mapa turístico com base 
na tecnologia de realidade aumentada, 
que estará disponível na aplicação móvel 
do Município de Alvaiázere, e um vídeo 
promocional intitulado “Alvaiázere Bem 
me Quer”.

A cerimónia realizou-se no dia 13 de 
junho, no auditório da Casa Municipal da 
Cultura, tendo contado com a presença 
da presidente da Câmara Municipal, Célia 
Marques, da vice-presidente, Sílvia Lopes, 
dos vereadores Agostinho Gomes e Teo-
dora Cardo, do presidente da assembleia 
municipal, Álvaro Pinto Simões e do presi-
dente do Turismo do Centro de Portugal, 
Pedro Machado.

Álvaro Pinto Simões fez um balanço 
positivo do Alvaiázere Capital do Chícha-
ro, “que é uma mostra inequívoca das 
potencialidades e do empreendedorismo 
do Concelho”, sublinhando também a 
importância de trazer para Alvaiázere 
empresas que criem riqueza e postos de 
trabalho.

Seguiu-se a entrega de prémios rela-
tivos ao Concurso de Expositores 2017, 
promovido pela ADECA – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Concelho 
de Alvaiázere, que foram entregues pelo 
presidente, Bruno Furtado de Sousa, à 
Gráfica Simões, na categoria empresarial, 
e a Catarina Rodrigues, na categoria dos 
produtos endógenos. Este ano, o júri 
decidiu por unanimidade não atribuir o 
prémio dos stands de artesanato, por 

considerar que não foram cumpridos os 
requisitos mínimos para o concurso.

Para além do concurso dos stands, 
durante os cinco dias do certame esteve 
também a decorrer o concurso da melhor 
tasquinha, cujo júri foi composto por Pau-
lo Reis Silva, Jorge Grácio, Sandra Simões 
e o Padre André Sequeira, e que premiou 
o Rancho Folclórico de Pussos (terceiro 
lugar), a Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria (segundo lugar) e, em primeiro lu-
gar, a ASCRA – Associação Social Cultural 
e Recreativa de Almoster.

Luís Martins, da empresa IT People 
Innovation, responsável pela criação do 
mapa turístico interativo, explicou que a 
tecnologia de realidade aumentada permi-
te “criar novas experiências para os utili-
zadores, envolver os agentes económicos, 
trazer turistas e fixar pessoas, através da 
integração de elementos virtuais na reali-
dade, que permitem também modificar a 

relação das pessoas com o espaço e com 
o património que as rodeia”.

Pedro Machado referiu que os Mu-
nicípios têm um papel estruturante na 
atividade turística e que o seu sucesso 
passa fundamentalmente “pela adoção de 
políticas públicas concertadas de requa-
lificação do património”. O presidente do 
Turismo do Centro de Portugal destacou 
a estratégia do Município de Alvaiázere 
que assenta no desenvolvimento do 
chícharo, “um produto diferenciador que 
não é repetível noutros pontos do país” e 
também o acompanhamento das novas 
tendências, com o lançamento do mapa 
turístico e do vídeo promocional, lem-
brando que, apesar de tudo, “as novas 
tecnologias devem estar ao nosso serviço 
e não o contrário”, concluiu.

Célia Marques frisou a importância do 
novo mapa turístico do Concelho, “que 
vai permitir uma visita mais informada, 

mais contextualizada e mais interativa”, 
sublinhando ainda: “este mapa será um 
veículo de captação de turistas e de dina-
mização do potencial do território, e este 
é o caminho que queremos seguir”.

Ainda no âmbito da promoção do ter-
ritório, a presidente da Câmara Municipal 
revelou que Alvaiázere irá integrar uma 
investigação para desmistificar o processo 
de produção do chícharo, que o Município 
vai participar num programa de aceleração 
no setor do turismo, o Tourism Up, promo-
vendo ma oficina de empreendedorismo já 
no próximo dia 12 de julho e ainda que em 
breve será anunciada a aprovação da can-
didatura a fundos comunitários do projeto 
de requalificação e alargamento da Zona 
Industrial de Tróia, à semelhança do que 
já tinha sido referido por Ana Abrunhosa, 
presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro, 
na sessão de inauguração do Alvaiázere 
Capital do Chícharo.

No final, Célia Marques afirmou: “o 
Município está a lançar as sementes para 
o futuro, saibamos adubá-las para que de-
las possam brotar frutos. Alvaiázere pre-
cisa de nós, saibamos fazer acontecer!”.

Nesta cerimónia, o cavaleiro João 
Castelão foi distinguido com a Medalha 
do Concelho, como forma de reconheci-
mento pelo seu percurso na equitação, 
concretamente na disciplina de dressage, 
na qual se sagrou campeão nacional e 
campeão ibérico, e Maria Manuel Marques 
Joaquim recebeu a Medalha Municipal de 
Serviço Público pelos seus 25 anos ao ser-
viço da Câmara Municipal de Alvaiázere.7

Cláudia Martins
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) - Os 
objetivos do Alvaiázere Capital do 
Chícharo passam essencialmente por 
promover os produtos endógenos da 
região e dar a conhecer o que Alvaiá-
zere tem de melhor. De que forma 
considera que estes propósitos foram 
cumpridos?

Célia Marques (CM) - Todo o cer-
tame, inclusivamente, o próprio pro-
grama, está delineado com o intuito 
de promover, potenciar e valorizar os 
produtos endógenos de Alvaiázere e 
da região, os recursos do território e o 
nosso património.

Veja-se que iniciativas como o Trail 
do Chícharo, ou os passeios equestre, 
de tratores e de motas, valorizam e dão 
a conhecer os nossos recursos naturais. 
A mostra de produtos, os restauran-
tes e as tasquinhas são reveladores 
do nosso património gastronómico. 
As atividades culturais dinamizadas 
espelham muito da nossa identidade 
e dão a conhecê-la a quem nos visita.

Neste sentido, e tendo em conta os 
muitos visitantes que marcaram pre-
sença no Alvaiázere Capital do Chícha-
ro, considero que esse objetivo maior 
do evento, que passa por criar valor 
para a nossa economia, foi plenamente 
conseguido. 

(“O Alv.”) - Em 2016, afirmou es-
tarem reunidas condições para ala-
vancar e promover a marca Alvaiá-
zere Capital do Chícharo ao longo de 
todo o ano, para além da época em 
que o certame se realiza. Qual foi a 
estratégia adoptada pelo executivo 
municipal nesse sentido?

(CM) - A marca Alvaiázere Capital 
do Chícharo é a âncora de toda a es-
tratégia de promoção dos recursos do 
território do Concelho, com resultados 
evidentes. Não tenho dúvidas em afir-
mar que a notoriedade do Concelho 
aumentou, que o nome de Alvaiázere 
é mais conhecido, por causa da marca 
“chícharo”.

Ora, isto acontece, não apenas por-
que uma vez por ano existe o certame 
“Alvaiázere Capital do Chícharo”. É uma 
realidade porque o Município trabalha 
a marca durante o ano todo: através do 
apoio que disponibiliza a quem produz 
ou transforma a leguminosa, nos even-
tos que promove ou em que participa 
durante o ano (sejam locais, regionais 
ou nacionais) e em que o produto é 
promovido. E, sinceramente, penso que 
estamos a ser bem-sucedidos. 

(“O Alv.”) - Comparativamente 
ao ano passado, este ano o evento 

teve maior ou menor número de 
visitantes?

(CM) - Como sabe, a entrada no re-
cinto é livre, não estando implementada 
nenhuma forma de controlo, pelo que 
a contabilização de visitantes se torna 
impossível.

Ainda assim, a perceção que tenho 
é que houve mais visitantes do que no 
ano anterior, e de forma muito mais 
homogénea em todos os dias. Repare 
que registámos uma assistência fan-
tástica em todos os espetáculos, man-
tendo-se a tenda das tasquinhas com 
muita gente, o que, noutros anos, nem 
sempre acontecia. Creio que este é um 
sinal factual do aumento de visitantes 
e que nos mostra que a notoriedade do 
Alvaiázere Capital do Chícharo está a 
crescer, mesmo mantendo-se o mesmo 
orçamento do ano passado.

(“O Alv.”) - Quais foram as princi-
pais novidades desta edição?

(CM) - A principal novidade foi, sem 
dúvida, a primeira edição do Trail do 
Chícharo. O nosso Concelho tem um 
potencial enorme para a prática de des-
portos de natureza. O Município tem 
procurado aproveitar esse potencial, 
mas ainda há trabalho para fazer neste 
capítulo. No certame, com a realização 

do Trail, demos mais um passo na afir-
mação do Concelho como destino para 
estas práticas. Outra novidade no pro-
grama que destaco, muito acarinhada 
pela nossa população, foi a realização 
do Festival Internacional de Acordeão: 
um evento de enorme qualidade, que 
foi, também, uma aposta ganha. Mas 
posso também falar do espetáculo de 
bailado da Escola Diogo Carvalho, que 
contou com a participação da nossa 
filarmónica: um momento que vai ter 
que se repetir!

(“O Alv.”) - Qual o balanço final 
que faz do Alvaiázere Capital do 
Chícharo?

(CM) - O balanço é muito positivo, 
não só por termos encerrado com “cha-
ve-de-ouro”, com as honrosas visitas do 
Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes 
e de Sua Excelência o Presidente da 
República, mas, fundamentalmente, 
pelas opiniões e críticas positivas que 
me têm chegado. Naturalmente que há, 
felizmente, muito espaço para melho-
rar e inovar, mas, como alguém disse 
“o caminho faz-se caminhando”, e o 
Alvaiázere Capital do Chícharo está a 
trilhar o seu, com passos sólidos, e a 
contribuir para criar riqueza no nosso 
Concelho.7

“O objetivo maior do evento, que passa 
por criar valor para a nossa economia, 
foi plenamente conseguido”

Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, afirmou que a 
notoriedade do Concelho tem aumentado devido a toda a estratégia adoptada pelo 
executivo municipal de promoção da marca “Alvaiázere Capital do Chícharo” ao longo 
de todo o ano. A autarca referiu que, embora não seja possível ter a noção exata do 
número de visitantes, uma vez que a entrada no recinto é livre, este foi mais elevado 
do que o registado na anterior edição, sobretudo de forma mais homogénea nos vários 
dias, nos espetáculos e na zona das tasquinhas. Fazendo um balanço final positivo, 
Célia Marques não tem dúvidas: “o Alvaiázere Capital do Chícharo está a trilhar o seu 
caminho com passos sólidos e a contribuir para criar riqueza no nosso Concelho”.

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)
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A Comissão Política Conce-
lhia do PS de Alvaiázere 
comunica que a sede de 

candidatura para as Eleições Au-
tárquicas 2017 em Alvaiázere é na 
Rua Colégio Vera Cruz, nº 2, r/c 
Dto, uma sede que estará aberta a 
receber todos os alvaiazerenses e 
onde poderão expressar livremen-
te as suas opiniões e dar o seu 
contributo ativo para o desenvol-
vimento efetivo e integral desta 
nossa terra.

Carlos Simões, economista, 
50 anos, alvaiazerense residente, 
como independente, é o can-
didato a presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere nas listas 
do PS. Atualmente presidente 
da Assembleia de Freguesia de 
Alvaiázere, tem competência e 
experiência autárquica, responsa-
bilidade, seriedade e profissiona-
lismo, e outras características e 

valores de cidadania democrática, 
e estamos unidos a reunir uma 
equipa que comungue daqueles 
valores e empenhada em colocar 
Alvaiázere no rumo certo, uma 
equipa dedicada a bem servir o 
concelho.

Oportunamente será tornada 
pública a respetiva apresentação 
de candidatos e de projetos e 
estratégias para Alvaiázere, “por 
todos e para todos”.7

A Comissão Política Concelhia 
do PS de Alvaiázere

atualidade

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Festejou S. João com marchas populares

No passado dia 23 de junho, 
ao fim da tarde, a Santa 
Casa da Misericórdia de 

Alvaiázere (SCMA) organizou 
um arraial para comemorar o S. 
João, festejos que tiveram lugar 
no Parque Multiusos da vila de 
Alvaiázere.

À semelhança do ano anterior, 
foi uma iniciativa promovida pe-
los colaboradores da Instituição 
e por um grupo de voluntariado 
cujo principal objetivo foi reunir 
os utentes com os seus amigos, 
familiares e restante população em 
geral num ambiente agradável de 
festa e confraternização, alegria e 
descontração. 

O arraial teve início com a ani-
mada marcha popular alusiva ao S. 
João, na qual participaram alguns 
utentes da SCMA e também cola-
boradores que contribuíram com 
a sua ajuda.

No final da atuação da marcha, 
toda a população foi convidada a 
comer a sardinha assada ou febras 
com broa e ainda o tradicional 
vinho da região. 

Os festejos foram encerrados 
com o baile popular protagoni-
zado por FMF, onde as pessoas 
conviveram mais um pouco e 

tiveram a oportunidade de dançar 
e divertir-se.

Ao longo do arraial, quem pre-
tendesse teve a possibilidade de 
visitar a quermesse e ainda par-
ticipar em alguns jogos tradicio-
nais, para assim recordar tempos 
antigos.7

Mónica Teixeira

A semana de 17 a 24 de junho de 2017 ficará 
infelizmente gravada na memória de todos os Por-
tugueses.

Os incêndios que assolaram a nossa região 
foram devastadores, trazendo consigo um rasto 
de destruição total e a morte a 64 vidas humanas.

Também Alvaiázere não escapou a este cenário e 
viu a freguesia de Maças de Dona Maria ser atingida 
pelas chamas, destruindo cerca de 800 hectares de 
floresta.

Os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere fize-
ram o que lhes competia. Salvaram vidas e bens, 
trabalharam até à exaustão para que os prejuízos 
materiais fossem os menores possíveis e acima de 
tudo para que não houvesse vítimas a registar. Este 
objetivo e sendo ele o principal, foi atingido.

Mas tal só foi possível graças à atitude dos Nos-
sos Bombeiros e da ajuda sem limites das institui-
ções autárquicas, das empresas do Concelho (um 
especial agradecimento à TIEL), das diversas Asso-
ciações com destaque às da Freguesia de Maças de 
Dona Maria e à População do Nosso Concelho, em 
especial a todos os Maçanenses.

A onda se solidariedade que se criou à volta 
desta catástrofe foi dos mais nobres actos que 
assistimos enquanto cidadãos.

Com medo de nos esquecermos de alguém, não 
vamos agradecer individualmente todos os contri-
butos que fomos recebendo, mas não podemos 
deixar de registar o apoio incondicional da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Junta de Freguesia de Ma-
ças de Dona Maria, ACREDEM e Associação da Casa 
do Povo de Maças de Dona Maria.

Aos órgãos sociais desta instituições, aos seus 
funcionários, a todos mas mesmo todos, o Nosso 
MUITO OBRIGADO.

Uma palavra especial para todos os Bombeiros, 
funcionários desta Associação e altruístas voluntá-
rios que nos ajudaram na logística desta complicada 
operação. Sem a Vossa ajuda nada disto tinha sido 
possível.

A Direção da AHBVA
Joaquim Rosa Simões                                                    

O Comando
Mário Bruno Tiago Gomes

Cortejo de Oferendas da 
Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

A Direcção da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere e o Co-
mandante do Corpo Activo agradecem a todos 
quantos colaboraram na concretização do Cor-
tejo de Oferendas realizado no passado dia 28 
de Maio de 2017.

Por freguesias dá-se conhecimento dos         
valores angariados:

Almoster........................................................4,659.00€
Alvaiázere ...................................................23,932.53€
Maçãs de Dona Maria...................................8,122.50€
Pelmá...............................................................5,167.91€
Pussos São Pedro.......................................10,005.50€
Total..............................................................51,887.44€

O comandante                                                                 
A direcção

Bombeiros 
Voluntários de 

Alvaiázere

AGRADECIMENTO

Comunicado
Partido Socialista tem sede de candidatura

No próximo dia 2 de julho, 
pelas 20h00, o Pavilhão 
Desportivo de Alvaiázere 

vai receber o jantar de apresenta-
ção dos candidatos do PSD de Al-

vaiázere à Câmara e à Assembleia 
Municipal para as próximas elei-
ções autárquicas, jantar que con-
tará com a presença do presidente 
do PSD, Pedro Passos Coelho.

“Alvaiázere No Rumo Certo” 
é o nome da lista liderada por 
Célia Margarida Gomes Mar-
ques, atual presidente à Câmara 
Municipal de Alvaiázere.7

PSD Alvaiázere

Jantar de apresentação dos candidatos às 
eleições autárquicas 2017
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No dia 4 de junho o Município de 
Alvaiázere organizou o XII Pas-
seio de Clássicos “Na Rota do 

Chícharo”, este ano de forma autónoma 
em relação ao certame “Alvaiázere Capi-
tal do Chícharo”, como tem vindo a ser 
habitual nos últimos anos.

Nesta edição registou-se uma das 
maiores adesões de sempre, com um 
total de 56 carros inscritos e cerca de 
120 participantes, que se concentraram 
junto aos Paços do Concelho para o pe-
queno-almoço, composto por produtos 
típicos da gastronomia local.

Após o pequeno-almoço, os partici-
pantes seguiram então para um passeio 
pelas ruas do concelho de Alvaiázere, 
tendo passado em todas as freguesias 
e parado sensivelmente a meio do per-
curso, em Cabaços (freguesia de Pussos 
S. Pedro).

No final, realizou-se um almoço de 
convívio no Restaurante “O Brás”, na 
vila de Alvaiázere, durante o qual foram 
entregues os prémios de participação 
pela presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques.7

O Município de Alvaiázere come-
morou o Dia Internacional da 
Criança no dia 4 de junho, com 

um programa dedicado aos mais pe-
quenos e às suas famílias.

Desta forma, a Casa Municipal da 
Cultura foi o palco da homenagem aos 
bebés nascidos em 2015, uma iniciati-
va de caráter simbólico que mostra a 
importância do papel das crianças no 
rejuvenescimento do Concelho. 

No total, foram homenageados 44 
bebés (mais 8 do que em 2014), dos 
quais 25 são raparigas e 19 são rapa-
zes, e a cujas famílias foram oferecidos 
um cartão de leitor da Biblioteca Muni-
cipal e uma história infantil, de forma 
a potenciar e promover o gosto pela 
leitura desde muito cedo.

Após a cerimónia de homenagem, 
houve uma representação da peça de 
teatro de marionetas “João e o Pé de 
Feijão”, protagonizado pela Companhia 
Partículas Elementares.

Para encerrar este dia repleto 
de atividades, cerca das 17h30 os 
serviços de desporto do Município, 
em articulação com o CLDS 3G, da 

Associação da Casa do Povo de Al-
vaiázere, organizaram um final de 
tarde desportivo que juntou cerca de 
60 crianças.7

atualidade
Em Alvaiázere
Comemoração do Dia Internacional da Criança

“Na Rota do Chícharo”

XII Passeio de Clássicos reuniu mais de 
uma centena de participantes

Município de Alvaiázere
Estimula programa 
a empreendedores
na área do Turismo e
produtos endógenos

O Município de Alvaiázere é 
um dos dinamizadores do projeto 
existente de empreendedorismo 
destinado a negócios relacionados 
com o setor do turismo e produtos 
endógenos, iniciativa intitulada 
Tourism Up”. 

Este é um projeto promovido 
pelo Turismo de Portugal e pela 
Territórios Criativos, instituição 
parceira do Município de Alvaiáze-
re na estimulação da incubadora, 
um dos vetores do programa “Al-
vaiázere+”.  

Sendo assim, no próximo dia 
12 de julho, pelas 14 horas, a 
incubadora de negócios “Alvaiá-
zere+” irá acolher uma oficina que 
tem como objetivo escolher um fi-
nalista que vai fazer parte do pro-
grama de aceleração (bootcamp), 
que irá decorrer no Concelho nos 
dias 29 e 30 de setembro. 

Ao participar nos bootcamps, 
a alimentação e estadia serão gra-
tuitas para os participantes. 

O projeto concede ao premiado 
2000€ em prémio monetário e 
ainda 3000€ de prémios em ser-
viços dos parceiros. 

O programa baseia-se em qua-
tro pilares estratégicos: apoiar as 
pessoas que possuam ideias na 
área do turismo; criar cultura em-
preendedora; progredir o acesso 
ao financiamento (linha de apoio 
à valorização turística do interior, 
linha de apoio ao turismo acessí-
vel e por fim a linha de apoio a 
projetos wifi em centros históri-
cos); e por último trabalhar com o 
ecossistema empreendedor.

Quem estiver interessado pode 
enviar a sua candidatura através 
da inscrição nas oficinas ou então 
através do site www.tourismup.pt, 
até ao próximo dia 7 de setembro.

Para mais informações consul-
tar: www.tourismup.pt; https://
www.facebook.com/tourismup.
pt; alvaiazeremais@gmail.com.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!

***
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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.

Nem sei o que dizer!!!
Mário Bruno Gomes

atualidade

o canto dos poetas
SeMana Sénior, idade Maior
Saudando

Passos incertos, cambaleando
bengalas, moletas, cadeira em carrinho
eis a Terceira idade a caminho
na semana que a Câmara, lhes vai dedicando.

Para nesta idade, ainda irem gozando
assistidos por jovens, que lhe dão carinho
não é demais, escrever isto em pergaminho
sou eu, igual a vós, que vos estou saudando.

Já fomos a juventude, que o país enalteceu
com o trabalho árduo, nesse tempo relevante
o nosso obrigado, a quem este lazer nos ofereceu.

Que para nós, anciãos, foi importante
tenha seguimento, até a partida para o Céu
mas que esteja ainda, muito distante.

José Riseufa

H
oje era para estar a escrever sobre 
a FAFIPA e sobre Alvaiázere. Não 
consigo!

Depois do que aconteceu nos Concelhos 
de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos 
e Castanheira de Perâ, só consigo pensar 
neles…

E não me esqueço da população da 
Freguesia de Maçãs de D. Maria. Mas aqui 
tirando a floresta e um ou outro barracão, 
não ficaram destruídas empresas e casas, 
não ficaram por terra o sonho de uma vida 
e acima de tudo não morreu ninguém…

Meu Deus... que brutalidade!!!
Famílias inteiras… crianças, jovens, 

menos jovens… como é possível acontecer 
esta barbaridade!!!

Sinceramente, não sei bem o que escre-
ver. Tenho os olhos lavados em lágrimas 
nesta altura.

O meu COMPANHEIRO Gonçalo de Cas-
tanheira já não está entre nós. Sucumbiu a 
salvar Vidas. Mais um dos meus companhei-
ros que se vai. Quantos mais são precisos 
morrer para fazer alguma coisa? Quantas 
mais famílias terão de morrer para que se 
faça alguma coisa?

Estou farto de comissões políticas para 
isto e para aquilo. Estou farto de comissões 
técnicas que vão elaborar um relatório para 
explicar o que aconteceu…Estou farto!!!

É hora de fazer alguma coisa.
E a solução não é assim tão difícil. 

Basta haver coragem política e a solução 
pode estar ali, bem próxima. Que tal criar 
uma cooperativa florestal que faça a gestão 
dos povoamentos florestais nos concelhos 
com elevada área florestal, com uma visão 
empresarial, com uma estrutura profissio-
nal, em que os proprietários não perdem 
o direito de propriedade mas em que a 
gestão florestal e silvícola passe a ser feita 
pela cooperativa através de engenheiros 
florestais, engenheiros civis e de ambiente, 
gestores, equipas de sapadores apoiadas 
com maquinaria pesada, com o apoio do 

exercito, etc, etc e em que seriam criadas 
zonas de gestão de combustível com faixas 
de corta fogo com espécies mais resistentes 
às chamas. Onde seriam criados estradões 
florestais de acordo com a topografia do 
terreno e com condições técnicas que per-
mitiriam um eficaz combate às chamas por 
parte dos Bombeiros, onde o lucro dessa 
gestão seria distribuído em partes iguais ao 
das parcelas de terreno dos seus proprie-
tários. Onde seriam efetuados serviços de 
limpeza de matas e onde tudo o que era daí 
extraído faria parte do resultado financeiro.

Deste modo não havia terrenos por 
limpar nem estradas por abrir. Todos rece-
beriam em conformidade com a área dos 
terrenos que possuíam.

E não me digam que é difícil… Custa 
uma dúzia de votos? Até acho que não, mas 
possivelmente não custaria as vidas que os 
incêndios têm ceifado.

É difícil? Não, não é. A mim também me 
cortaram o ordenado, tiraram dias de férias, 
não cumpriram com o que tinha estipulado 
com o estado quando iniciei funções e tudo 
em nome da Nação porque o estado finan-
ceiro do País não permitia mais. Cortaram 
sem me perguntar se eu queira. Nem piei.

Portanto basta agora fazer o mesmo. Ar-
ticular em Lei esta ou outra ideia e aplicá-la.

Mais nada!
Quem quer quer, quem não quer deixa 

de ter o terreno. O que não pode acontecer 
é os proprietários abandonarem por com-
pleto os terrenos e só se lembrarem deles 
e reclamarem a sua propriedade quando a 
madeira está boa para corte. 

E não ponham o Estado nisto. Está mais 
que provado que o Estado é um mau exem-
plo na gestão dos seus bens. Basta ver o 
estado das Matas Nacionais para ver o que 
Estado (não) faz.

Uma última palavra para os Bombeiros. 
Parabéns e Obrigado. São o melhor que 
este País tem.

Despeço-me. Triste e amargurado.7

No dia 26 de março, 
mais uma vez a família 
Marques/Ferraz, do lu-
gar de Rocha - Pelmá, se 
juntou para confraternizar.

A alegria foi constante 
durante todo o dia, tendo 
todos aproveitado para pôr 
as conversas em dia e rever 
familiares que não viam há 
algum tempo. 

As várias gerações da 
família estiveram presen-
tes, desde o patriarca, José 

Marques com os seus belos 
85 anos até aos mais no-
vos, Afonso com 6 meses e 
Joaquim com 5 meses. 

Para o ano cá estare-
mos para mais um almoço 
com a alegria que caracte-
riza esta nossa família!7

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA: José rodrigues que completou no dia 19 de junho, 99 primaveras e a 
Maria dos anjos que completou no dia 19 de junho, 71 primaveras. Muitos parabéns.7

Aniversários

Casamento

Almoço de Família

No passado dia 20 de junho, rafael 
alexandre Mouzinho antunes, filho de 
José António Antunes Martins e de Cláudia 
Sofia Alegria Mouzinho Martins, residen-
tes em Carvalhal de Pussos, completou 5 
aninhos de vida na companhia dos seus 
pais, mano, familiares e amigos. 

Seus pais, mano, avós e restante fa-
mília desejam-lhe muitos parabéns e as 
maiores felicidades pela vida!!7

Nascimento

Realizou-se no dia 27 de maio, na 
igreja paroquial de Almoster, o enlace 
matrimonial de Paula Cristina Mendes 
reis Silva, natural de Almoster, Alvaiá-
zere, filha de Manuel Marques dos Reis 
e Silva (falecido) e de Isilda da Conceição 
Mendes Silva, com Bruno Gonçalo Gomes 
nunes, natural de Almoster, Alvaiázere, 
filho de Arlindo do Carmo Nunes e de 
Maria Fernanda de Barros Gomes Nunes.

Após a cerimónia religiosa seguiu-se 
o almoço na Quinta de S. Gens, Ourém, 
onde noivos e convidados celebraram o 
momento numa bonita e alegre festa.

Nasceu no dia 29 de março, alexan-
dre diogo Gonçalves dos Santos, na ma-
ternidade Bissaya Barreto, em Coimbra. 

O menino Alexandre é filho de Patrícia 
Gonçalves e Nelson Santos, residentes 
em Ansião, e neto de Maria da Concei-
ção Marques Simões e Manuel Simões 
Gonçalves, residentes em Outeiro das 
Pontes, Almoster, Alvaiázere e de Cidália 
da Conceição Freire Diogo Santos e Ade-
lino Santos, residentes em Lagoa Parada, 
Santiago da Guarda, Ansião.

Ao pequeno Alexandre e seus familia-
res votos de muita saúde e amor.7

A Direção, Redação e outros Cola-
boradores do Jornal “O Alvaiazerense” 
apresentam uma sincera mensagem de 
Parabéns e Votos de Felicidade à Paula 
Reis pelo seu recente enlace matrimonial 
com Bruno Nunes.

A Paula Reis foi a nossa Chefe de 
Redação durante os anos de 2007 a 

2010, ativa na transformação evolutiva 
do jornal e compromisso na defesa dos 
valores e missão estatutária, e depois 
continuou como correspondente em 
Almoster e colaboradora articulista com 
a rúbrica informativa “Falar Direito”, em 
dedicação empenhada pelos valores de 
cidadania em democracia.7

Seus pais e irmãos desejam muitas 
felicidades e que a vida nunca lhes deixe 
de sorrir.7
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Apontamentos
José Baptista

opinião

DESASSOSSEGO

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

T
enho sido contactado por várias 
pessoas do nosso concelho, que me 
abordam, alegando que gostam de 

ler os meus artigos no nosso Alvaiazerense.
Confesso que fico um pouco orgulhoso. 

Mas sou sempre o mesmo homem, conhe-
cido na parte Norte de Alvaiázere, pelo 
Alberto do Vale de Alcaide, que falo para 
toda a gente com a mesma cordialidade, 
não procuro ser orgulhoso daquilo que sou 
e trato todas as pessoas, seja qual for a ida-
de por você e por senhor. São ideias minhas 
e foi educação que meus pais me deram. 
Mas enfim. Sou aquilo que sou e hei-de 
continuar a ser enquanto Deus me ajudar.

Há dias li um livro, que comprei numa 
livraria e a página 6 e 7 desse volume vinha 
qualquer coisa escrito a cerca do grande 
escritor chamado EÇA DE QUEIROZ, que 
escreveu o celebre romance “OS MAIAS” em 
1888, que eu já tive o prazer de ler.

Este escritor foi nomeado CÔNSUL de 
Portugal em Paris, sendo este o último livro 
que publicou. Acontece que este homem 
adoeceu naquela cidade e lá faleceu no dia 
16 de Agosto de 1900, pelas quatro e meia 
horas da tarde. O seu corpo é sepultado em 
Paris. O governo Português chefiado por um 
tal HINTZE RIBEIRO fez a transladação para 
Portugal e a urna chegou a Lisboa a bordo do 
navio África a 16 de Setembro e desembarca-
da no Cais das Colunas no Terreiro do Paço. 
Foi recebido por vários membros do Governo 
de então, ministros e Presidente da Câmara. 
O carro funerário foi decorado por Rafael 
Bordalo Pinheiro, segundo que sei grande 
pintor, se não me engano. O percurso até ao 
alto de São João é ornamentado com panos 
pretos, símbolo de tristeza. Estava presente 
um político de nome Fialho de Almeida, 

um dos mais empedernidos inimigos do 
Eça, que ia dentro da caixa sem se poder 
defender, e que fez questão de comparecer 
no Rossio à passagem do féretro, com uma 
gravata encarnada. “Pessoa rancorosa”. 
Aquele pobre homem veio a ser enterrado 
na localidade acima referida por o caixão ser 
muito largo e não caber no jazigo. Os restos 
mortais foram transladados em 1989 para o 
cemitério de Santa Cruz do Douro-Tormes. 

Caros leitores, vem tudo isto a propó-
sito da mania da superioridade quando na 
verdade somos todos iguais. Nascemos nus 
e todos morremos e levamos um fato se 
no-lo quiserem vestir.

Esses cavalheiros com a mania de im-
portantes são os tais empedernidos. Hão-de 
reparar que os nossos políticos procuram 
ser todos uns importantes, não sei se já 
repararam que em política todos dizem 
mal uns dos outros, para convencerem o 
ZÉ POVINHO de que são eles os melhores. 
Enganam o Povo. Ainda há dias um depu-
tado me bateu com as mãos nas costas a 
perguntar-me como eu andava. Pouco lhe 
liguei… Pois conheço bem o passado dele. 
Mas enfim… onde estará a honestidade…

Mas não são. Quando morrerem são 
todos iguais. Só saem de casa se os tirarem 
de lá para fora.

O que lucrou o aludido Fialho de Al-
meida, se veio a falecer como o EÇA DE 
QUEIROZ?

Caros leitores devemos ser todos 
amigos, não andarmos com vaidades e só 
querermos aquilo que nos pertence.

Caros leitores, por ora não escrevo mais 
neste modesto artigo por não me darem 
mais espaço, mas com tudo isto parece-me 
bem que NÃO ESTÁ CERTO.7 

Concordâncias e discordâncias
António Gonçalves

T
al como se previa, em Alvaiázere 
já começou a propaganda política 
face às eleições autárquicas do 

próximo dia 1 de Outubro. E esse facto 
nota-se no frenesim de pequenas obras 
para encher o olho aos incautos, e prin-
cipalmente para já, no tom dos discursos 
das cerimónias do dia do concelho. Auto 
elogios, ataques à oposição e críticos. 
Auto elogios no aspecto em que a go-
vernação é que faz (então estariam lá a 
fazer o quê?) e sabe fazer (elogios em 
causa própria é vitupério). Se realmente é 
verdade e a governação é que sabe fazer, 
em muitos casos dos últimos mandatos 
era melhor que estivesse quieta.

A oposição e os críticos não sabem 
fazer? Não é o que demonstram as obras 
feitas e/ou começadas pelo ex-presiden-
te do município Dr. Filipe Antunes dos 
Santos. Perguntar-me-ão: E porque o 
povo nos elege? Responderei: Comporta-
mentos de muitos anos baseados na con-
frontação, na perseguição, no fanatismo, 
no medo. Medo de represálias, medo de 
perder o emprego, medo de não encon-
trar emprego, medo de perder clientes, 

principalmente o município que para 
alguns é o maior empregador e cliente. 
Mas não só, também os empresários e 
familiares dos concorrentes. Foi assim 
que Salazar procedeu durante a sua di-
tadura. Que acabou por cair. Assim em 
Alvaiázere sucederá o mesmo algum dia. 
E nesse dia talvez seja apropriado o slo-
gan “Alvaiázere, Sorte em viver aqui”. Até 
lá nem o autor do slogan acreditou nisso, 
nem parte da governação do concelho 
acredita igualmente, porque apesar de 
terem casas, familiares e emprego neste 
concelho, vão morar para concelhos 
distantes, deslocando-se diariamente. 
Não acreditam no concelho e também 
não confiam nas suas escolas, razão 
com certeza porque os seus filhos não 
frequentam os nossos estabelecimentos 
escolares. E se virmos e estudarmos 
para quem é a sorte em viver aqui, che-
garemos à conclusão que em Alvaiázere 
são os de fora e só esporadicamente os 
naturais, os que chegam longe. Razão 
porque talvez não fosse despropositado 
mudar o slogan para: 

“ALVAIÁZERE, SORTE EM VIVER DAQUI”.7

O
s incêndios florestais são uma antiga 
e complexa tragédia que, infeliz-
mente, parece eternizar-se. 

Não sendo especialista mas, como a ida-
de já conta e como nasci e cresci rodeado 
de floresta, assaltam-me algumas dúvidas 
e tenho algumas certezas..

Dizem que a culpa é da falta de orde-
namento do território e que é necessário 
expropriar, etc, etc. Há 50/70 anos, o or-
denamento era melhor?

Dizem que a culpa é da substituição do 
pinheiro pelo eucalipto. As resinosas ardem 
pior que o eucalipto?

Dizem que a culpa é da falta de limpeza 
das matas. Graças ao melhor ordenamento 
da floresta, mais e melhores máquinas, 
herbicidas, subsídios, e até, graças ao fogo 
mais frequente, as matas estarão mesmo 
mais sujas que há 50/70 anos?

Dizem que a culpa é a falta de meios. Há 
50/70 anos quantos aviões, helicópteros, 
bombeiros especializados/profissionais, 
centro de comando, tecnologias de comu-
nicação de topo, GIPS, etc, actuavam?

Dizem que a culpa é da desertificação 
do interior. Talvez, mas se antigamente 
havia muito mais gente e casas no meio da 
mata não é plausível que houvesse também 
mais mortes, tanto mais que não havia 
praticamente algum acesso a essas casas?

Dizem que a culpa é da incúria e negli-
gência das pessoas que fazem borralheiras e 
queimadas. Antigamente faziam-se todo ano, 
praticamente sem restrições, e nada ardia em 
volta das casas. Hoje corto, limpo e, depois de 
abril, não sei o que fazer ao diverso material 
que fica ressequido e ainda mais perigoso.

Dizem que a culpa é do clima e das 
trovoadas secas. Antigamente não havia as 
ditas, nem picos de calor?

Mas afinal, perguntarão, onde estará 
a culpa?

Será na bem oleada indústria do fogo, que 
nos expropria anualmente em largos milhões?

Então, como combater o status quo 
instalado?

Construir uma estrutura, centro de deci-
são, independente dos interesses empresa-
riais, políticos, partidários e onde as Forças 
Armadas devam ter um papel determinante. 
Ao Exército caberia a parte logística/opera-
cional e à Força Aérea a coordenação dos 
meios aéreos de prevenção e combate.

Centralizar no estado, a aquisição e 
manutenção de equipamentos/materiais. 

Só nestas medidas se poupariam mui-
tos, muitos milhões!

Depois, no combate aos incêndios, porque 
a realidade não perdoa, ir substituindo os 
bombeiros voluntários por forças profissiona-
lizadas. Aos primeiros caberiam outras tarefas 
como, por exemplo, situações de evacuação.

Recriar o serviço de guardas-florestais e, 
em colaboração com as autarquias e organi-
zações ambientais, redefinir a reflorestação 
e ordenamento do território.

Começar a combater os incêndios na escola, 
ou seja, dando informação desde muito cedo, 
sobre civismo, cidadania, ambiente e saúde.

Relembrar também, que a limpeza indiscri-
minada da floresta pode ter efeitos mais nefas-
tos que os fogos. A floresta “suja” é habitat para 
muitas espécies, garante a biodiversidade, evita 
a erosão dos solos e os aquíferos agradecem!

Então, vamos deixar arder tudo? Não. 
Devemos é, enquanto não chega o tão 
prometido ordenamento, limitar/diminuir 
a carga térmica em determinadas zonas 
tampão. Para tal, duas pequenas sugestões:

Pôr os bombeiros a ajudar os proprie-
tários a fazer borralheiras/ queimadas ao 
longo do ano, de forma que a faixa de 
contenção em volta das casas /povoações 
seja rigorosamente cumprida.

Esta mesma faixa de contenção, com 
regras a definir, deverá ser, obrigatoriamen-
te, alargada à faixa adjacente à berma dos 
principais itinerários ou outros a definir, em 
colaboração das autarquias.7

INCÊNDIOS E ZONA DO PINHAL INTERIOR

A notícia veio brutalmente ao encontro de todos nós.
A catástrofe incendiária ocupou o norte do nosso distrito de uma forma jamais 

vivida por todos nós no nosso tempo.
Mortes, destruição!...
A organização do território posta em causa, a segurança dos cidadãos questiona-

da, e os sistemas recém-criados, mostram-se inexistentes, e assim também postos 
em causa e a “olho nu”, o seu próprio funcionamento.

Para o sucedido todos os comentadores e políticos, têm explicativos, apontando 
sempre as causas do sucedido para os outros.

Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos, terão sido por certo 
os nomes mais falados nos últimos dias...

Alvaiázere, situa-se agregada e junta, e, poderá por certo, vir a inserir-se no 
conjunto das soluções e dos projectos, que os decisores a todos os níveis prome-
teram realizar.

É que, uma coisa é certa, com toda esta desgraça, acreditamos que, uma vez 
por todas, o país, o distrito, se calhar a Europa, ou mesmo o mundo, ficam a saber 
que existe no centro do país uma zona chamada “ZONA DO PINHAL INTERIOR” que 
necessita de ser repensada e reorganizada.

Creiam que todos podemos vir a beneficiar de todo este infeliz acontecimento...
O “Renascer das cinzas” poderá acontecer em benefício de todos.
Que o reclamemos!... pois todos, 
“JUNTOS” “SOMOS MAIS FORTES” 
Tenho dito.7                                                                                               J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

emilia de jesus batista 
ferreira (86 anos)

N. 04/02/1931 - F. 19/06/2017
NATURAL: PÉ DA SERRA - ALVAIÁZERE

RESIDENTE: ALVAIÁZERE

institucional

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

DEOLINDA DE JESUS INÁCIA 
(89 anos)

N. 13/02/1928 - F. 15/06/2017
NATURAL: BOTELHA - FORMIGAIS - OURÉM
RESIDENTE: BOTELHA - PELMÁ - ALVAIÁZERE

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

VENDE-SE

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

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277

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

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas quinze a folhas 

dezasseis verso, do livro de notas para escrituras diversas núme-

ro setenta e nove-D, deste Cartório, António Brás Caetano, NIF 

160 795 583 e mulher Linda Conceição Reis, NIF 160 795 540, 

casados sob o regime da comunhão geral, naturais, ela da fre-

guesia de Pousaflores, concelho de Ansião, e ele da freguesia de 

Maçãs de Caminho, concelho de Alvaiázere, residentes na Rua do 

Outeiro, nº 12, lugar de Mosqueiro, Maçãs de Caminho, Alvaiázere, 

declararam:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de 

outrem do seguinte prédio, situado na freguesia e concelho de 

Alvaiázere, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Alvaiázere:

Urbano, sito em Maçãs de Caminho, composto de barracão 

amplo que serve de arrecadação, com logradouro, com a área co-

berta de quarenta metros quadrados e descoberta de oito metros 

quadrados, a confrontar do norte, sul e nascente com herdeiros 

de Francisco Brás e poente com estrada, inscrito na respetiva 

matriz sob o artigo 820, o qual proveio do artigo urbano 399 da 

freguesia de Maçãs de Caminho (extinta), com o valor patrimonial 

para efeitos de IMT de 2.720,00€, inscrito na respetiva matriz em 

nome de António Antunes Medeiros – cabeça de casal da herança 

de e de Américo Rodrigues – cabeça de casal da herança de.

O prédio atrás identificado veio à sua posse, no ano de mil 

novecentos e oitenta e sete, por compra verbal feita a Américo 

Rodrigues e mulher Silvina da Conceição Silva, residentes que 

foram no lugar de Relvas, Maçãs de Caminho, Alvaiázere e a An-

tónio Nunes Medeiros e mulher Conceição da Graça, residentes 

que foram no lugar de Barqueiro, Maçãs de Caminho, Alvaiázere, 

pelo que não ficaram a dispôr de título formal que lhes permita 

fazer o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, mas 

desde logo entraram na posse e fruição do aludido prédio em 

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

interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que  esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do 

prédio, todos os atos de posse de que o mesmo era susceptível, 

nomeadamente, conservando o respetivo prédio, nele guardando 

alfaias agrícolas, motociclos e ferramentas, agindo sempre por 

forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 

quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos 

encargos.

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

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

nado 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, 08 de junho de 2017.

A Conservadora, em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 420 de 30/06/2017

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

MARIA DO CÉU PIRES 
aNtuNes (79 anos)

N. 18/10/1937 - F. 20/06/2017
NATURAL: VÁRZEA DE PEDRO MOURO

 CERNACHE DO BONJARDIM
RESIDENTE: CABAÇOS - PUSSOS S. PEDRO

VENDE-SE:
Pastelaria muito bem localizada, 

totalmente equipada, com 
fabrico próprio e cafetaria 

Situada na Rua Colégio Vera Cruz, 
em Alvaiázere

Contactar: 961 260 544 / 965 271 148

VENDE-SE:
Herança

8 propriedades de várias dimensões  

2  com autorização para construção

Situadas na Porta - Alvaiázere

Contactar: Tlm 933 214 681

FRIDOLINO GOMES 
duarte

N. 26/03/1943
F. 05/06/2014

NATURAL DE REGO DA MURTA
RESIDENTE EM PARCEIROS - LEIRIA

Há pessoas que nos aquecem a alma e nos enchem 

a vida.

A lembrança permanece e a saudade escolheu ficar 

porque de alguma forma estarás sempre presente.

Em memória do meu Fridolino. 

A esposa

trÊs aNOs de saudade

VOTO DE PESAR
Pelas Vítimas do Incêndio de Pedrogão Grande

“A Assembleia de Freguesia de Alvaiázere, 
em nome do povo desta freguesia, manifesta 
o seu profundo pesar pelas vítimas do violento 
incêndio florestal de Pedrógão Grande, do nosso 
distrito de Leiria, deflagrado no passado dia 17 
de junho de 2017, tragédia sem precedentes 
em Portugal, e endereça às famílias enlutadas e 
afetadas a sua solidariedade neste momento de 
dor e consternação.

Enaltece-se o trabalho dos Bombeiros e de 
todos os meios da Proteção Civil que combateram 
as chamas, pela segurança das pessoas e bens 
de forma incansável e devotada, saudando a sua 
coragem e desejando as melhoras daqueles que 
se encontram feridos. E ainda, o auxílio e apoio 
das Associações, Instituições de Solidariedade 
Social, cidadãos anónimos e voluntários, que 
ajudaram a complementar os trabalhos de com-
bate e socorro.

Por fim, a Assembleia de Freguesia de Alvaiá-
zere deixa ainda uma palavra de encorajamento a 
toda população afetada neste momento particular-
mente difícil”.

Voto de pesar, com um minuto de silêncio, apro-
vado por unanimidade, em reunião da Assembleia 
de Freguesia de Alvaiázere de 22 de junho de 2017.

O Presidente da Assembleia de 
Freguesia de Alvaiázere,

Carlos Simões

Seu irmão, cunhada e restante família, na impossibili-

dade de o fazerem pessoalmente, como era o seu desejo 

vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos manifestaram e partilharam o seu pesar neste 

momento de dor marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
ANÍBAL DE CARVALHO

(74 anos)
N. 25/12/1942
F. 23/05/2017

NATURAL: VENDAS - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: CRUZEIRO - ESCARIZ
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Seus filhos e restante família, na impossibilidade de o 

fazerem pessoalmente, como era o seu desejo, vêm por 

este meio  agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente  querido à ultima morada, 

ou que de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  

seu  pesar  nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO GOMES

(87 anos)
N. 10/05/1930
F. 14/06/2017

RUA DA FONTINHA 
AREIAS

necrologia

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA LÚCIA MARQUES

(86 anos)
N. 17/12/1930
F. 03/06/2017

POMARES
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

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

AGRADECIMENTO
MANUEL DA SILVA 

MARQUES (82 anos)
N. 03/05/1935
F. 06/06/2017

PONTE VELHA
ALMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

Sua mãe, esposa, filhas, 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
ADÉRITO SIMÕES DA SILVA 

“RASO” (54 anos)
N. 22/02/1963
F. 31/05/2017

NATURAL: ROMINHA - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: LUXEMBURGO

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, nora, genro, netos e restante família, vêm por 

este meio agradecer, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar e em especial 

agradecem aos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere e ao 

Lar Solar D. Maria pela forma exemplar e carinhosa como 

trataram este seu ente querido.              AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA BENEDITA FERNANDES 

FERREIRA (78 anos)
N. 12/10/1933
F. 17/06/2017

CASAL NOVO
PUSSOS

Sua esposa, filhos, noras, 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 RODRIGUES 

SILVEIRO (86 anos)
N. 03/11/1930
F. 18/06/2017

FERRARIAS
MAÇÃS DE D. MARIA

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
ARTUR FERREIRA GODINHO

(78 anos)
N. 01/11/1938
F. 17/06/2017

CHARNECA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seu marido, filhas 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 TERESA DOS SANTOS 

ROSA pATRícIO (54 anos)
N. 11/08/1962
F. 18/06/2017

NATURAL: BARQUEIRO  - MAÇÃS DE D. MARIA
RESIDENTE: pONTÃO  - cHÃO DE cOUcE

Sua esposa, filhos, noras, 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
ARMÉNIO RODRIGUES 

ALVES (58 anos)
N. 14/01/1959
F. 23/06/2017

BISPOS
PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos e restante família, 

vêm por este meio agradecer, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar e em 

especial agradecem aos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere 

e ao Lar Solar D. Maria pela forma exemplar e carinhosa como 

trataram este seu ente querido.              AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA EMÍLIA ALVES

(82 anos)
N. 23/06/1935
F. 23/06/2017

CASAIS DO VENTO
PELMÁ

Seu marido, filhos, netos e restante família, na 
impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como seria 
sua vontade, vêm por este meio, muito reconhecidamente, 
agradecer, a todos quantos acompanharam a nossa ente 
querida à sua morada eterna, ou que das mais variadas  
formas nos têm manifestado pesar.

A todos os nosso profundo agradecimento.
Que repouse em paz.                        Funerária Mendes

AGRADECIMENTO
DALILA GONÇALVES FREITAS 

MARQUES (59 anos)
N. 23/01/1958
F. 27/05/2017

NATURAL: SOBRALcHÃO - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: TORONTO



30 JUNHO 2017 28

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.

Crianças e a prevenção de queimaduras

João Mendes

saúde

Estatuto Jurídico dos Animais

Paula Reis

falar direito

informativo

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

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

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

Visite-nos. Esperamos por si.

PDM Alvaiázere

Espaços urbanizáveis de expansão

D
esde o dia 1 de Maio, com a 

entrada em vigor da Lei 8/2017 

de 3 de Março que os animais 

deixaram de ser considerados “coisas” 

e passam a ser considerados “seres 

vivos dotados de sensibilidade”.

Com a entrada em vigor deste novo 

estatuto jurídico surgem novas regras 

para quem tem animais de estimação 

e consequentemente punições para 

quem, por exemplo, lesar intencional 

ou acidentalmente o animal de outra 

pessoa.

O proprietário de um animal deve 

assegurar o seu bem-estar e respeitar 

as características de cada espécie e 

observar, no exercício dos seus direi-

tos, as disposições especiais relativas 

à criação, reprodução, detenção e 

proteção dos animais.

Por outro lado, se, por acidente, 

feriu um animal de estimação de 

terceiros, saiba que pode ter que in-

demnizar o dono do animal e existe 

ainda a possibilidade de ser paga 

uma indemnização por danos morais 

ao dono, no caso do ferimento ter 

causado morte, incapacidade grave 

de locomoção ou outra lesão grave 

dos animais de estimação. Define-

se, ainda, uma pena de prisão até 

três anos ou com pena de multa para 

quem roube um animal alheio e para 

quem ilegitimamente se aproprie de 

um animal que “lhe tenha sido en-

tregue por título não translativo da 

propriedade”.

Um outro efeito da entrada em 

vigor desta nova lei relaciona-se 

com a partilha de bens em caso 

de divórcio. O destino dos animais 

passa a estar previsto no acordo de 

divórcio, passando a ser um requisi-

to obrigatório quando o casal que se 

separa se dirige a uma conservatória 

para efectivar o divórcio por mútuo 

consentimento.

Sobre esta questão, a Lei nº. 

8/2017 esclarece que os animais de 

estimação poderão ser confiados a 

um ou a ambos os cônjuges (numa 

espécie de guarda partilhada), sem-

pre tendo presente o bem estar do 

animal.7

Os acidentes na infância, prin-
cipalmente os acidentes do-
mésticos são muito comuns e 

merecem uma especial atenção. Este 
tipo de acidentes estão entre as prin-
cipais causas de morte, especialmente 
nas crianças entre os 6 e 12 anos. Para 
além das queimaduras, encontramos 
também as quedas e as intoxicações.

Todos os anos uma percentagem 
de crianças tem acidentes resultando 
em queimaduras. A lesão resultante é 
complexa, apresentando características 
muito diferentes das lesões por queda, 
tais como: Dor severa, alto risco de 
infeção, alterações na elasticidade e 
sensação, assim como retrações da 
pele a longo prazo, sem esquecer do 
trauma psicológico não só do acidente, 
mas também de todo o processo de 
recuperação (procedimentos muito do-
lorosos, muitas vezes com necessidade 
de internamento hospitalar).

Então como prevenir:
- Não segurar na criança ao colo 

enquanto ingere líquidos quentes ou 
cozinha;

- Verificar a temperatura dos ali-
mentos aquecidos no micro-ondas 
antes de os oferecer à criança;

- Evite toalhas compridas na mesa, 
as crianças agarram-nas e são atingi-
das com o que se encontra sobre a 
mesa (loiça, panelas, comida ou líqui-
dos quentes);

- Os cabos de panelas e frigideiras 
devem ser voltados para dentro no 
fogão;

- Não deixe fósforos, isqueiros ou 

outras fontes de energia ao alcance 
das crianças;

- Evite que as crianças brinquem ou 
circulem perto de aquecedores, larei-
ras e outras fontes de calor;

 - Não deixe que a criança brinque 
ou manipule fios elétricos ou com to-
madas elétricas;

- Verifique sempre a água do banho 
com o seu cotovelo antes de colocar a 
criança na banheira.

E em caso de queimadura o que 
fazer:

- Interromper o contacto entre o 
agente agressor e a superfície corporal;

- Aplicar água à temperatura am-
biente de forma a baixar a temperatura 
da zona queimada;

- Não aplicar manteiga ou qualquer 
tipo de gordura sobre a queimadura;

- Proteger a pele queimada com 
pelicula aderente e levar a criança ao 
hospital;

- Pode parecer estranho, mas isola 
a ferida e permite a sua observação 
diminuindo a manipulação (risco de 
infeção);

- Caso existam bolhas estas não 
devem ser rebentadas;

- Procure sempre acompanhamento 
por profissionais de saúde;

- Controlar a dor;
- Administrar analgésico prescrito 

após observação médica.
A verdade é que por vezes facili-

tamos ou distraímo-nos, agora que 
já sabe adote sempre estas medidas. 
Proteja o que de mais precioso existe, 
pela sua saúde e a dos que mais ama.7

O Capítulo VIII do Regulamento 
do Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Alvaiázere diz respeito aos espaços 
urbanizáveis de expansão, espaços 
que se destinam à construção de novas 
áreas residenciais e às suas funções 
complementares, conforme consta do 
artigo 33º.

Nestes espaços é autorizada a ins-
talação de unidades industriais não 
poluidoras das classes C ou D, ou seja, 
compatíveis com o uso habitacional.

Nos espaços urbanizáveis de nível I 
e II, a construção de edifícios carece de 
aprovação prévia do plano de porme-

nor, segundo o artigo 35º, que refere 
ainda que o espaço urbanizável de 
nível II a poente da vila de Maçãs de D. 
Maria “será reintegrado no espaço agro-
florestal, caso o alvará do loteamento 
venha a caducar”.

Por fim, no artigo 36º são enumera-
dos os critérios a que deve obedecer a 
localização dos hóteis, nomeadamente 
a altura do edifício, o seu afastamento 
ao limite do lote contíguo e a área de 
construção total, sem esquecer que o 
edifício, pelo seu porte e recorte na 
paisagem, não deve prejudicar imagens 
naturais a salvaguardar.7
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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

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

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

dia 1: 13h00
- ALMOÇO/CONVÍVIO ANUAL

 Local: Sede da Associação de Maçãs de Caminho 
 (Org.: Associação de Maçãs de Caminho)

dia 2: 20h00
- jANTAR dE APRESENTAÇãO dOS CANdIdATOS dO PSd 
ÀS  AUTÁRQUICAS 2017

 Com a presença do presidente do PSD Pedro Passos Coelho
 Local: Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

dia 9: 16h00
- ExIbIÇãO dO fILME: “ROCk dOg”
Entrada Gratuita 

 Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere 
 (Org.: Município de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL -  JULHO
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 2 16 e 30

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 9 e 23

jULHO

dia 12: 14h00
- PROgRAMA dE ACELERAÇãO 
“TURISMO - VALORIZAÇãO dE PROdUTOS ENdÓgENOS
OfICINA dE EMPREENdEdORISMO 
Tens um projeto na área do turismo? Pretendes modernizar   

 um negócio familiar? Tens um projeto que valoriza os 
produtos da tua região?
Inscrições até dia 7 de setembro nas oficinas ou através do   

 site www.tourismup.pt
Local: Alvaiázere + Incubadora de Negócios

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 3: 19h00
- AÇãO dE SENSIbILIZAÇãO INTITULAdA: 
“VAMOS TER “AQUELA CONVERSA”

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

dia 11: 9h00
- OfICINA dE CRESCIMENTO PESSOAL SUbORdINAdA À   

 TEMÁTICA: “PROATIVIdAdE PROfISSIONAL” destinada a   

 desempregados e beneficiários do rendimento social de inserção

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 12: 14h00 - 18h00
- SESSãO dE CONSULTAdORIA ESPECIALIZAdA: 
“PROjETAR O MEU NEgÓCIO”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ulrich Cassiano

Atletismo

Joana Pontes sagrou-se Campeã Nacional 
na prova Olímpico Jovem

Benefícios da vitamina 
do sol (vitamina D) 

 

A exposição à luz do sol é a mais simples, 
mais barata, mais fácil e uma das mais 
importantes estratégias para melhorar a 

saúde. 
O facto de estar ao alcance de qualquer um, 

livremente, sem qualquer encargo, talvez explique 
a razão porque a sua promoção é praticamente 
nula. 

É provável que já saiba que a exposição solar 
proporciona a produção de vitamina D (pela reação 
da pele à radiação UVB), sendo esse apenas um 
dos benefícios. A exposição ao sol proporciona 
um bronzeado saudável, ajuda a reduzir a dor, 
a queimar melhor a gordura e a regular os ciclos 
de sono. Facilita ainda a libertação de óxido de 
azoto, crucial para a boa manutenção dos níveis 
de tensão arterial e ajuda a tratar doenças de 
pele como psoríase, vitiligo, dermatite atópica e 
esclerodermia.

A vitamina D é especialmente importante na 
prevenção da doença cardiovascular. Além disso, 
funciona em colaboração com a vitamina K, no 
sentido de que ajuda o organismo a absorver o 
cálcio dos alimentos, afastando-o das artérias e 
orientando-o para os ossos. Vários estudos epi-
demiológicos confirmaram teorias que associam 
o défice de vitamina D a vários tipos de cancros. 
O maior benefício desta vitamina talvez seja a 
redução do risco de morte por qualquer causa. 

O ideal seria expor pelo menos 40% da super-
fície corporal (proteja a testa e os olhos) ao sol, 
sem protetor solar durante o período de 10 a 20 
minutos. Mantenha-se exposto o tempo suficiente 
para deixar que a pele fique apenas ligeiramente 
rosada. A exposição prolongada irá aumentar o 
risco de lesões da pele e o seu envelhecimento. 
Mas como os alimentos que fazem bem, tudo o 
que é em excesso faz mal. Após a pele ficar ligei-
ramente rosada, poderá utilizar um protetor solar 
natural e orgânico com SPF 15 ou 30 (consoante 
a cor da pele) sem alumínio, óxido de zinco, ben-
zofenona-3 ou dióxido de titânio.

O ideal seria fazer uma análise ao sangue para 
saber como estão os seus valores de vitamina D 
(25-hidroxivitamina D) e fazer uma suplementação 
consoante prescrição do seu médico. 

Acredito piamente que uma suplementação de 
vitamina D e uma exposição sensata ao sol pode 
ser a coisa mais importante a fazer para melhorar 
e manter a sua saúde!7

Joana Pontes, atleta juvenil do 
Grupo de Amigos de Casais 
do Vento (freguesia de Pelmá, 

concelho de Alvaiázere) sagrou-se 
Campeã Nacional de 5 Km Mar-
cha no passado dia 3 de junho, 
na prova Olímpico Jovem que se 
disputou no estádio 1º de maio, 
em Braga.

A jovem atleta, Joana Pontes, 
natural da Cumeada, freguesia 
de Freixianda, em representação 

da Associação de Atletismo de 
Leiria, completou os cinco qui-
lómetros em 25.37 mins, supe-
rando a segunda classificada em 
11 segundos e alcançando a sua 
melhor marca pessoal nesta dis-
tância, menos um minuto do que 
aquela que tinha registado no 
Campeonato Nacional de Marcha 
em Estrada, que se realizou no 
passado mês de março em São 
João da Madeira.7

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

António Castelão é o res-
ponsável pela empresa 
Alventura – Organização 

de Eventos, criada em 2010 e 
que, segundo o próprio referiu ao 
Jornal “O Alvaiazerense”, surgiu 
“na sequência do gosto pelos des-
portos radicais e pela aventura”, 
tendo ainda referido que desde o 
tempo de escola participava em 
atividades radicais sempre que lhe 
era possível e que foi durante o 
período em que frequentou o En-
sino Superior que foram surgindo 
ideias de negócio e algumas ex-
periências decisivas para avançar 
com este projeto.

Sendo Alvaiázere um território 
de baixa densidade populacional, 
ao longo do processo de imple-
mentação da empresa surgiram, 
naturalmente, algumas dificulda-
des, como António Castelão fri-
sou: “na altura, tal como nos dias 
de hoje, qualquer negócio tem os 
seus desafios, mas nunca gostei 
de desistir e por isso este projeto 
foi para a frente com insistência e 
muitas horas de dedicação”. 

A insistência e a dedicação 
parecem ser mesmo as palavras-
chave, uma vez que o responsá-
vel pela Alventura afirmou que 
“quando se faz o que se gosta, 
não se sentem dificuldades, os 
problemas foram feitos para ser 
resolvidos”.

A empresa Alventura – Organi-
zação de Eventos é uma empresa 
que trabalha essencialmente no 
setor do Turismo e para o Tu-
rismo, sendo a maioria dos seus 
clientes residentes fora do conce-
lho de Alvaiázere. 

Neste momento as suas prin-
cipais atividades centram-se em 
duas vertentes: Marítimo-Turísti-
ca e Expedições Todo-o-Terreno 
Turístico. 

António Castelão explicou ao 
“O Alvaiazerense” que na vertente 
Marítimo-Turística a empresa ope-
ra na região de Dornes, no con-
celho de Ferreira do Zêzere, onde 
leva os seus clientes a navegar 
pelo Rio Zêzere nos seus barcos, 
kayaks e gaivotas. 

Já no que diz respeito às 
Expedições Todo-o-Terreno, a 
Alventura constitui-se já como uma 
referência nacional nas expedições 
no Norte de África, nomeadamente 
Marrocos, um país que António 
Castelão confessou que já faz 
parte de si, acrescentando: “dessas 

viagens destaco a parte cultural, 
paisagística e a ajuda humanitária. 
Esta última dá-nos imenso orgulho 
em poder levar até aquelas crian-
ças algo que os faz dar um sorriso 
do tamanho do Mundo”. 

Para além destas atividades, 
a Alventura dispõe ainda de uma 
oferta variada, que passa pelo 
paintball, manobras com cordas, 
insufláveis, e muitas outras.

Em termos de projetos para o 
futuro, António Castelão adian-
tou: “pretendemos consolidar 
e melhorar as atividades que 
temos neste momento. A longo 
prazo temos também alguns 
projetos para implementar em 
território Alvaiazerense para 
atrair mais turismo e ter mais 
ofertas”, concluiu.7

Alventura – Organização de Eventos

Empreendedor António Castelão 
tem projetos para potenciar 
o Turismo em Alvaiázere 
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D
urante o evento Alvaiázere Ca-
pital do Chícharo – FAFIPA, no 
espaço empresas, a ADECA – 
Associação de Desenvolvimento 

Integrado do Concelho de Alvaiázere, 
organizou duas mesas redondas para 
discussão de temáticas relacionadas com 
o âmbito empresarial e agrícola. 

A primeira mesa decorreu no dia 10 
de junho, em que estiveram em discussão 
Políticas e Estratégias Inovadoras para a 
Captação de Investimento. O debate foi 
moderado por Sandra Henriques, jornalista 
na Antena 1, e contou com intervenção de 
Mário Costa (economista, presidente da 
união de exportadores CPLP), Lino Ferreira 
(empresário, presidente da UARL) e Luís 
Martins (professor universitário, adminis-
trador da empresa Territórios Criativos).

Os oradores destacaram a importância 
da identificação de segmentos de merca-
do, da formação de empresários e poten-
ciais empresários e ainda a dinamização 
de todas as potencialidades e infraestrutu-
ras que o Concelho tem, de forma a atrair 
investimento. A necessidade da criação de 
uma plataforma que mostre Alvaiázere ao 
Mundo foi também defendida, assim como 
a importância do estabelecimento de par-
cerias. Foram ainda realçados como pilares 
fundamentais para o sucesso nos negócios 
a relação com as pessoas, a competência 
e o fazer bem.

A temática em cima da mesa para o 
dia 11 de junho, foi dedicada à análise 
de “Constrangimentos e Oportunidades 
no Setor Agrícola”. Esta mesa foi mo-
derada por Carlos Graça (engenheiro 
mecânico, vinicultor) e contou com a 

participação de António Bonito (mestre 
em agricultura sustentável e acessor de 
explorações agrícolas), António Rodri-
gues (economista e produtor agrícola) 
e José Rodrigues (engenheiro agrónomo 
consultor agrícola).

Tendo em conta a experiência e sa-
ber, os participantes defenderam que 
as principais oportunidades no setor 
agrícola passam pela identificação das 
características da região, pela formação 
da população e pelo desenvolvimento de 
ações que visem um maior interesse nesta 
área. Foi defendido também pelos presen-
tes que a correta tomada de decisão pode 
tornar lucrativos os negócios agrícolas. 
Como principais entraves, salientou-se 
a dificuldade em chegar à população, no 
sentido da aceitação de ideias/projetos 
que possam desenvolver as explorações 
agrícolas, e ainda a falta de interesse 
em cooperar, unindo forças, de forma a 
potenciar os produtos da região a uma 
escala mais elevada e competitiva.

As mesas contaram com casa cheia e 
com intervenção do público, para coloca-
ção de questões ou exposição de diversas 
situações enquadradas nas temáticas em 
discussão, que contribuíram para enrique-
cer o desenrolar dos debates.

O encerramento das mesas redondas 
foi efetuado em conjunto pela presidente 
do Município de Alvaiázere, Célia Mar-
ques, e pelo presidente da ADECA, Bruno 
Sousa, que agradeceram a presença de 
todos os participantes e salientaram a im-
portância destes temas e troca de ideias 
para o desenvolvimento empreendedor 
do Concelho.7

Alvaiázere +
Vai dinamizar 
formação em
empreendedorismo

A incubadora de negócios Alvaiázere +, 
com o apoio do Município de Alvaiázere, da 
ADECA – Associação do Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiázere e da 
Territórios Criativos, vai promover uma 
formação em empreendedorismo com a 
duração total de 30 horas.

No total serão cinco sessões: “Empreen-
dedorismo e Business Model Canvas” no dia 
14 de julho; “Design Thinking e Estratégias 
de Marketing” no dia 17 de julho; “Liderança 
e Gestão de Equipas” no dia 19 de julho; 
“Plano Financeiro” no dia 24 de julho e “How 
to Pitch | Pitch your Idea” no dia 27 de julho.

Esta formação tem como público-alvo 
os empreendedores que tenham uma ideia 
para a criação de um negócio ou um ne-
gócio que queiram ver desenvolvido. As 
inscrições devem ser feitas até ao dia 12 de 
julho na incubadora de negócios, podendo 
ser obtidas mais informações em www.
alvaiazeremais.pt.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

A Casa do Concelho de Alvaiázere e o Jornal “O Alvaiazerense” voltaram a marcar 
presença no evento FAFIPA - “Alvaiázere Capital do Chícharo”.

Alvaiázere Capital do Chícharo

ADECA promoveu duas Mesas Redondas
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