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Em Julho de 1997, com o título, GRUPO EXCURSIONISTA 
OS TEIMOSOS ALVAIÁZERE I, relata-nos: «Há meio século 
atrás pouco turismo se fazia em Portugal. Todavia, o gosto 
de viajar acompanha o Homem desde tempos imemoriais. 
Também na nossa terra o gosto de co-
nhecer outras cidades, vilas, aldeias e 
paisagens de Portugal, despertou num 
pequeno grupo que quis pôr mãos à 
obra e pés ao caminho. Mas era preciso 
dinheiro. Aonde ir buscá-lo? Sem dúvi-
da que era mais difícil de arranjar do 
que hoje. Resolvem criar uma quota pe-
riódica (ao tempo 5$00/ semana), para 
poderem dar um passeiozito anual. Ne-
nhum tinha transporte, pelo que teriam 
de recorrer a automóvel de aluguer. 
Havia na nossa praça de Alvaiázere um 
carro de sete lugares, normalmente ao 
preço dos outros, que facilitava um tan-
to o empreendimento. Mas conseguir 
os sete pagantes? Foi realmente um 
pouco difícil. Conversadas as coisas e 
abordadas várias pessoas, acabaram 
por anuir: o António Gonçalves e o 
Toneca, funcionários da Câmara Muni-
cipal, o Carlos Mendes da Misericórdia 
e o António André da Tesouraria e o 
Adrianito, o Quim Cerveira e o Francis-
co Furtado da Graça. Na 1ª reunião combinou-se a finalidade 
de tais passeios: conhecer Portugal de lés-a-lés, com visita 
obrigatória a todas as cidades, que ao tempo eram 38, e 
levar até essas terras o nome de Alvaiázere. Escolhia-se 
um percurso compatível com as possibilidades monetárias 
e o Toneca e o André escreviam às Câmaras e Juntas de 

Turismo desse itinerário a perguntar o que haveria digno 
de ser visitado. Eram engraçadas algumas respostas e logo 
a chuva de ofertas de pensões, restaurantes e instalações 
para possíveis grupos, com preços satisfatórios e promes-

sas de descontos. Foi escolhido um 
cobrador para as quotas e pagador 
de despesas e nomeado um chefe 
de grupo que decidiria em caso de 
várias opiniões ou alterações de rota. 
Tudo nos conformes, restava escolher 
um nome. Qual? Os arrebentas; os 
foliões; os papalvos; os traquinas; 
os patos bravos; os aventureiros; os 
estarolas; os vadios; ou simplesmente 
passeantes de Alvaiázere. De entre 
todos estes nomes e mais alguns 
que já nem me lembrarei, nenhum 
reuniu o consenso geral. Havia um 
ou dois partidários deste ou daquele 
nome mais sonante, mas longe de se 
conseguir uma maioria aceitável. Até 
que um, que não me lembro quem, 
volta as costas meio zangado e ex-
clama: Mas que teimosos que vocês 
estão!!.. Teimosos… olha, aí está um 
nome jeitoso, retrucou um dos ou-
tros. Entreolhámo-nos atentamente e 
ninguém discordou. Estava escolhido 

o nome. Seria necessário um símbolo atractivo, para o qual 
se indigitaram o Gonçalves e o Toneca de o idealizar. Foi 
grande alegria para todos, quando, entre outros esboços 
apareceram os dois BURRINHOS. Haverá algo mais teimoso 
do que um Burro? (continua).

Assim se escrevia obstinadamente, há vinte anos!7
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atualidade

Rui Oliveira

Na sua opinião, quais as medidas que devem ser aplicadas aos donos dos terrenos florestais não limpos?

Lurdes Santos
Alvaiázere

inquérito

Afonso Ramos
Amadora

Fernando Gomes
Pussos S. Pedro

Todos os terrenos deviam 
ser limpos em Portugal e deve-
ria haver uma lei que obrigasse 
mesmo os donos a limparem as 
suas terras, principalmente junto 
de habitações. Por exemplo, po-
dia existir uma lei com um prazo 
limite para limpar os terrenos, 
caso as pessoas não o fizessem 
até lá, tinham que pagar uma 
coima.7

Pessoalmente, acho que no 
caso de as pessoas que possuem 
terrenos e que não tenham pos-
sibilidade de os limpar, seja por 
invalidez ou por não morarem 
perto ou por morarem no estran-
geiro, as respetivas Câmaras do 
Concelho poderiam encarregar-
se de limpar os terrenos e enviar 
a fatura aos donos.7

As pessoas deveriam cumprir 
a lei e limpar os seus terrenos 
todos os anos. Em último caso, 
as Juntas ou a Câmara Municipal 
da região deviam responsabili-
zar-se e ir ver a situação dos ter-
renos e depois avisam os donos 
dos terrenos para irem limpar 
ou então a própria Instituição 
limpava.7

Jorge Silva
Pussos S. Pedro

Sinceramente, penso que 
o Governo deveria optar por 
obrigar que todos os terrenos 
fossem limpos. Caso isso não 
aconteça, as pessoas que não 
limpassem os terrenos teriam 
de pagar uma coima. Ao lado 
das estradas, devia existir uma 
faixa de cerca de 3 ou 4 metros 
sem ervas nem pinheiros.7

Foi eleita uma nova Direcção do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere, a maior associa-
ção desportiva do Concelho, que organizou 
as comemorações do seu 38º aniversário, 
tendo como referência a criação de estatu-
tos próprios. Na realidade o grupo despor-
tivo fez 40 anos, já que no início se serviu 
dos estatutos da Assembleia de Alvaiázere 
(vulgo Clube), tendo efectuado o primeiro 
jogo como equipa federada em Abril de 
1977. Desde dessa data seguiram-se quatro 
décadas de ininterrupta actividade, que é 
tempo suficiente para fazer parte da vida 
de várias gerações dos alvaiazerenses, e são 
muitos os que tiveram a felicidade de desde 
muito jovens terem praticado desporto no 
GDA. No cartaz de promoção do aniversá-
rio, há uma frase feliz, que define bem o 
GDA “mais que um clube, uma paixão que 
nos move, em prol da comunidade…” e 
que esperamos seja o lema desta Direcção, 
não esquecendo que tão ou mais impor-
tante que as vitórias ao domingo, são as 
“vitórias” de todos os dias, ao proporcionar 
a prática de desporto e outras actividades 
aos mais jovens e não só, valorizando o 
papel importante do GDA na utilização dos 
equipamentos sociais existentes na vila, 
designadamente a Piscina, Pavilhão e Está-
dio, municipais. Não podemos esquecer que 
para tal é importante o apoio dos alvaiaze-
renses, designadamente do poder local, tal 
como realçou o cap. Pedro Rafael na sua 
despedida, numa merecida homenagem, 
aquando do jantar de aniversário do GDA.

Mais um exemplo de paixão, esta no 
campo do regionalismo, que também 
festejou o aniversário, o 35º da Casa do 
Concelho de Alvaiázere, que decidiu e bem, 
escolher Alvaiázere para o efeito e foi notó-
ria a prova de vida e dinâmica da CCA, com 
casa cheia. Deseja-se longa vida a divulgar 
e a dar a conhecer Alvaiázere.

Em remate, aconselhamos a leitura do 
Há Vinte Anos, onde na primeira pessoa, um 
dos fundadores d’ “Os Teimosos” descreve 
com piada, o nascimento daquele grupo 
excursionista, há muitas décadas atrás. 
Em suma, paixões com largos anos, que 
perduram e se recomendam!7
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“A beneficiação do património fundiário 
e cultural dos seus associados foi, desde 
o primeiro dia, o principal objetivo desta 
Associação.”

Carlos Gomes, presidente da Associação de Produtores Florestais 
do Concelho de Alvaiázere desde janeiro de 2015, falou da missão da 
Associação, que consiste na promoção de um desenvolvimento florestal 
sustentável, fazendo também um balanço do trabalho realizado ao longo 
do mandato e enumerando ainda algumas medidas que, na sua opinião, 
podem ajudar a prevenir o flagelo dos incêndios florestais.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – 
Quando foi criada a Associação 
de Produtores Florestais do Con-
celho de Alvaiázere? Qual é a sua 
missão?

Carlos Gomes (CG) - A Associação 
de Produtores Florestais do Concelho 
de Alvaiázere (APFCA) foi constituída 
a 28 de setembro de 2000, é uma Ins-
tituição Particular sem fins lucrativos 
e surge com a missão de promover o 
desenvolvimento florestal do Conce-
lho de uma forma sustentável. 

A beneficiação do património fun-
diário e cultural dos seus associados 
foi, desde o primeiro dia, o principal 
objetivo desta Associação. 

A promoção e o uso múltiplo da 
floresta e a sua requalificação talvez 
seja a marca mais notada da APFCA 
no Concelho, potenciando a convi-
vência dos interesses económicos e 
sociais com a conservação do meio 
ambiente. 

Desta forma, após dezassete anos 
de atividade, é notória a consolidação 
da instalação da APFCA no Concelho, 
facto que se deve principalmente à 
participação dos seus associados na 
sua promoção/divulgação, mas tam-
bém devido ao empenho e dedicação 
dos seus dirigentes e de todos os 
funcionários.

(“O Alv.”) – A atual direção, 
da qual é presidente, tomou 
posse em janeiro de 2015. Qual 
o balanço que faz do trabalho 
desenvolvido até agora, em ter-
mos de atividades realizadas e 

das que não foi ainda possível 
concretizar?

(CG) - Considero o balanço bas-
tante positivo. No início tivemos 
dificuldades operacionais, pois a 
Associação apresentava quatro anos 
consecutivos de resultados negativos 
e dívidas a fornecedores com alguns 
meses de atraso. Com uma gestão 
bastante criteriosa, conseguimos no 
primeiro ano do mandato anular este 
resultado, que se tem mantido até à 
presente data. 

Relativamente às atividades reali-
zadas, as duas Equipas de Sapadores 
Florestais (10 Sapadores) por ano, 
têm cerca de 232 dias úteis de tra-
balho, sendo estes divididos em 110 
dias para o serviço Público (55 dias 
para a realização de 50 hectares de 
Silvicultura Preventiva no Perímetro 
Florestal da Castanheira de Pera; 
55 dias destinados à Vigilância, 1.º 
Intervenção, Apoio ao combate e 
Rescaldo de Incêndios Florestais) e 
122 dias para serviços de silvicultura 
preventiva aos nossos associados 
e todos os produtores florestais 
do Município, nomeadamente lim-
peza de povoamentos, gestão de 
combustíveis (matos), desbastes, 
podas e desramações, limpeza de 
faixas de redução de combustível e 
manutenção e beneficiação da rede 
divisional; plantações; queima de 
sobrantes agroflorestais; serviços 
de trator (limpeza com corta - mato, 
fresa, escarificador e limpa bermas), 
empregando os recursos humanos, 
materiais e equipamentos que esta 
Associação dispõe.

(“O Alv.”) – O mandato termina 
em janeiro do próximo ano, a atual 
direção vai recandidatar-se? Quais 
os objetivos futuros?

(CG) - Ainda não está definida uma 
recandidatura, contudo a APFCA está 
estruturada para continuar a efetuar 
um bom serviço aos seus associados 
e cumprir com o contrato estabeleci-
do com o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) que 
vigora até 2018.

(“O Alv.”) – Tendo em conta os 
incêndios que ocorreram recente-
mente, como classifica os espaços 
florestais do concelho de Alvaiáze-
re no que diz respeito à sua limpe-
za e manutenção?

(CG) - Temos verificado uma 
maior preocupação por parte dos 
proprietários em manter a limpeza 
e manutenção dos seus espaços 
florestais, contudo, face a muitos 
residirem fora do Concelho, a sua 
manutenção é solicitada nas altu-
ras mais críticas, ou seja, quando 
o risco de incêndio já é maior e 
por vezes os nossos Sapadores Flo-
restais já se encontram a executar 
serviços de vigilância, no âmbito do 
serviço público, não sendo possível 
dar uma resposta num curto espaço 
de tempo.

(“O Alv.”) – Na sua opinião, quais 
as medidas que devem ser aplica-
das aos donos dos terrenos que não 
estão limpos? 

(CG) - Deve sensibilizar-se atem-
padamente a população a dar cumpri-
mento ao Decreto-lei n.º 124/2006, 
de 28/06, revogado pelo Decreto-lei 
n.º 17/2009, de 14/01, de forma a 
evitar coimas, ou seja, promover a 
limpeza durante todo o ano.

(“O Alv.”) – Que outras medidas 
podem ser tomadas com vista à 
prevenção dos incêndios florestais?

(CG) - As medidas a serem to-
madas com vista à prevenção dos 
incêndios florestais são, conforme 
já referido, a limpeza e manutenção 
das áreas envolventes a edificações, 
junto à rede viária, a plantação de 
espécies autóctones de forma a criar 
faixas de redução de combustível, 
entre outros. 

Esta Associação Florestal realiza 
e dá apoio técnico na elaboração de 
projetos florestais (arborização e 
rearborização), mas posteriormente 
deveria existir fiscalização a estas 
plantações, bem como a fiscalização 
de possíveis plantações ilegais.

(“O Alv.”) – Que mensagem 
gostaria de transmitir aos alvaia-
zerenses?

(CG) - Gostaria de transmitir aos 
alvaiazerenses que a APFCA, através 
dos seus dirigentes e funcionários 
(Sapadores Florestais, Área técni-
ca e administrativa) encontram-se 
disponíveis para prestar qualquer 
esclarecimento no âmbito da nossa 
atividade.7
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A
pesar da chegada do Verão e 
do calor que se fez sentir, os 
idosos não perderam a sua jo-

vialidade e participaram ativamente 
nas atividades dos meses de junho 
e julho.

Assim, no dia 8 de junho, um 
grupo de utentes deslocou-se até An-
sião onde se realizou o XII Encontro 
de Idosos das Instituições da Zona 
Norte do Distrito de Leiria. Foi uma 
tarde cheia de alegria, onde os ido-
sos dos vários concelhos se juntaram 
e proporcionaram a todos os presen-
tes um espetáculo de variedades. 
No final da tarde, decorreu um baile 
onde puderam dar um pezinho de 
dança, relembrando tempos antigos 
e que terminou com um lanche, onde 
puderam repor as energias.

Por mais um ano consecutivo, 
realizou-se a FAFIPA e o Festival Gas-
tronómico do Chícharo que decorreu 
de 9 a 13 de junho, em Alvaiázere. 
A Associação Casa do Povo de Ma-
çãs de D. Maria fez-se representar 
com um Tasquinha onde os visitan-
tes do evento puderam provar as 
iguarias da região e aos quais fica 
um agradecimento. No dia 10, foi 
inaugurada a exposição “Imaginário 
desenhado na Terra do Chícharo”, na 
Biblioteca Municipal de Alvaiázere. 
Este desafio juntou a transmissão 
de conhecimentos sobre o cultivo, 
conservação e formas de consumo 
do Chícharo, por parte dos utentes 
das IPSS´s do Concelho, às crianças 
do Ensino Pré-Escolar, que depois 

fizeram histórias em torno do Chí-
charo de ontem e de hoje. E assim, 
fez-se uma visita à exposição, com 
um grupo de utentes, que continha 
cinco Mantas de Histórias infantis. A 
tradição anual manteve-se, e a visita 
com os idosos ao certame efetuou-se 
no dia 11, com o almoço na Tasqui-
nha da Associação e de seguida o 
visionamento do desfile de cavalos 
e cavaleiros, em frente à Câmara 
Municipal de Alvaiázere.

O mês de julho começou com 
temperaturas agradáveis, caracterís-
ticas desta época e algumas idosas 
tiveram uma tarde diferente com 
um passeio até Pombal, onde num 
estabelecimento comercial, fizeram 
compras e lancharam, tendo-se vivi-
do momentos de convívio, interação 
e partilha. Este efetuou-se graças a 
outra atividade realizada anterior-
mente: o Cantar dos Reis, cujo grupo 
de idosas, juntamente com uma 
funcionária e vizinha da Instituição, 
andaram de porta em porta, a Cantar 

os Reis, na Vila de Maçãs de D. Maria 
e em que os Maçanenses, gentilmen-
te, deram as suas esmolas.

As atividades diárias continuam 
a assumir um papel importante na 
vida dos utentes. São exemplos: as 
caminhadas ao ar livre, as idas à Igre-
ja Paroquial de Maçãs de D. Maria, 
as sessões de Fisioterapia, os jogos 
de memória e estimulação cognitiva, 
entre outros. 

Na tarde do dia 26 de julho, 
os utentes marcaram presença na 
comemoração do “Dia dos Avós”, 
promovida pela Câmara Municipal de 
Alvaiázere, nas Piscinas Municipais, 
onde se desenvolveram diversas 
atividades.

De salientar também, que os 
idosos já começaram os preparativos 
para a Festa de S. Paulo e do Sr. dos 
Aflitos, nomeadamente na execução 
das flores tradicionais de papel para 
ornamentar o arco da Associação 
bem como os seus dois lares.7

Tânia Silva

N
o dia 7 de julho os utentes da 
instituição da ASCRA (Associa-
ção Social, Cultural e Recrea-

tiva de Almoster) foram passear até 
à Mata do Carrascal, em Alvaiázere.

Tiveram a oportunidade de de-
gustar uma bela sardinhada, verem 
e participarem na cozedura do pão 
no forno a lenha e poderem comer 
a broa acabadinha de fazer. Reviver 
o passado no presente, um dia dife-
rente com boa disposição, convívio 
e acima de tudo partilha. 

A tarde foi animada, onde os 
utentes puderam jogar às cartas e 
conviver entre todos.

Relativamente ao dia 12, os uten-
tes saíram para mais um passeio, 
desta vez foram conhecer o parque 
de merendas da Freixianda, onde 
puderam desfrutar da paisagem, das 

máquinas de exercício, do ar puro e 
acima de tudo de um belo almoço à 
sombra. 

À tarde ainda foram molhar os 

pés até à praia do Agroal, comer um 
gelado e beber uma bebida fresca, 
um dia para recordar e repetir.7

Carla Simões

atualidade
Em Almoster

Utentes da ASCRA participaram em 
diversas atividades

Almoster
Celebrou festa religiosa

Dia 16 de julho assinalou-se a enfermidade em 
honra da Nossa Senhora do Carmo na paróquia de 
Almoster, através da celebração da eucaristia do-
minical em evocação à Santa que contou também 
com a procissão pelo adro da Igreja organizada pela 
Irmandade da Nossa Senhora do Carmo.

Considerando que esta Irmandade está a passar 
uma fase de renovação dos seus membros e das 
suas tradições contou com a participação e colabo-
ração da Confraria do Santíssimo Sacramento da Pa-
róquia de Almoster na dinamização da procissão.7

Paula Reis

Freguesia de Almoster
Organizou arraial popular

Dia 9 de julho a Junta de Freguesia em parceria 
com o Município e a MosterCaça – Associação de Ca-
çadores de Almoster dinamizaram mais um arraial 
popular no recinto do Campo de Jogos e Parque de 
Merendas de Almoster.

Os festejos iniciaram-se com as brilhantes 
atuações das Marchas Populares da freguesia de 
Almoster e da freguesia de Pussos S. Pedro que 
animaram os presentes com as suas coreografias, 
músicas e trajes.

Para retemperar energias seguiu-se a tradicional 
sardinhada acompanhada de vinho da região e broa.

A encerrar os festejos, o “Trio Darromba” abri-
lhantou o baile até de madrugada.7

Associação da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Participaram em diversas atividades 
durante os meses de junho e julho

Mais um ano se realizou o passeio dos idosos 
da freguesia de Pussos S. Pedro que se rea-
lizou no passado dia 16 de julho.

 A saída foi por volta das 7 horas da manhã, 
junto à sede da Junta de Freguesia, em Cabaços, 
com rumo a Viana do Castelo.

Os idosos tiveram oportunidade de visitar e 
assistir à missa no Mosteiro de Santa Luzia, de se-
guida rumaram para um belo e gostoso almoço no 
restaurante “O Alcazar”, deliciando assim um belo 
vinho da região branco ou tinto sempre fresquinho. 

Para fazer a digestão do belo almoço, estes visi-
taram o Museu do Traje, tendo sido definido como 
belíssimo, passeando um pouco pelas ruas de Viana 
e por fim chegou a hora de regressar à terrinha. 

Antes da chegada, foi feita uma paragem no 
caminho para partilharem um lanche entre todos. 
Obrigado por mais um ano.7

O executivo da Junta de Freguesia 
de Pussos S. Pedro

Freguesia de Pussos S. Pedro

Idosos visitaram 
Viana do Castelo
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No Zambujal
Lagoa tem Novo Arco

Associação de Maçãs de Caminho

Comemorou 28º aniversário com almoço

Tradição centenária, no lugar do Zambujal, da 
freguesia de Alvaiázere, voltou-se a reviver a tradi-
ção da colocação do Arco na Lagoa. Uma cerimónia 
que proporciona e significa um marcante elo de 
união entre todos, entre não residentes e residentes 
do lugar, e nestes de um lado e do outro da Lagoa.

Este ano, foi no sábado, dia 1 de Julho, ao fim-
de-tarde, que com muita alegria e entusiasmo cerca 
de três dezenas de pessoas se juntaram no recinto 
da Lagoa do Zambujal para assistirem à cerimónia 
da colocação do Arco na água.

O tempo quente que se fez sentir foi mesmo 
convidativo ao mergulho, e os habituais mestres 
daquela tarefa, Adolfo, Filipe Marques e Filipe Go-
mes, atuaram numa operação de fixação do Arco, 
devidamente enfeitado e datado, que durou cerca 
de um quarto de hora.

Realizada esta árdua tarefa e assimilado todo 
o simbolismo que a cerimónia representa para os 
naturais dali, o convívio passou a outra fase, sen-
do apresentado e oferecido um lanche a todos os 
presentes, com singelo apelo à livre contribuição 
de retorno.

E com naturalidade, o convívio prolongou-se 
noite dentro, sempre com muita alegria e anima-
ção, constatando-se junto dos organizadores que 
a sua carolice e o seu amor à terra, e pelo êxito 
alcançado, garantia o empenhamento e dedicação 
na continuidade da iniciativa para o próximo ano.7

Carlos Simões

Realizou-se no dia 1 de julho 
o almoço-convívio anual da 
Associação de Apoio Social, 

Cultural, Desportiva e Recreativa de 
Maçãs de Caminho, em comemora-
ção do 28º aniversário, e simulta-
neamente do São Pedro nesta terra.

O almoço decorreu em alegre 
ambiente de amizade e serviu para 
pôr a conversa em dia, numa mis-
tura saudável de várias gerações, 
de residentes e não residentes, de 
sócios, amigos e simpatizantes, 
com uma participação de cerca 
uma centena de pessoas.

Marcaram presença neste even-
to o presidente da Assembleia 
da Associação, Acúrcio Santos, a 
presidente da Câmara, Célia Mar-
ques, o presidente da Assembleia 
de Freguesia de Alvaiázere, Carlos 
Simões, a tesoureira da Junta de 
Freguesia de Alvaiázere, Lucília 
Silva, e o pároco André Sequeira, 
bem como alguns antigos presi-
dentes da direção da Associação.

Teodora Cardo, presidente da 
direção, teve oportunidade de 
agradecer pessoalmente a todos 
pela presença e participação, aos 
convidados e aos voluntários cola-
boradores nas diversas atividades 
das festividades do 28º aniver-
sário, afirmando a sua satisfação 
pelo êxito alcançado.

Em matéria de aniversário, hou-
ve igualmente oportunidade para 
se cantarem os parabéns a Manuel 
Marques Castelão, mais conhecido 
por “Codeiro”, que ali, junto com 
a família, comemorou o seu 91º 
aniversário.

A animação não faltou, com o 
Paintball da parte da manhã e na 
parte da tarde entre as tasquinhas 
e a atuação do grupo de dança 
“Soni Dance”. Depois, ao fim da 
tarde, a não faltar a tradicional sar-
dinhada e o arraial de “S. Pedro” a 
cargo da dupla “Mário Silva e Ricar-
do Rodrigues”, que se prolongou 
noite dentro. 

Muita animação, num dia de fes-
ta de aniversário que a Associação 
proporcionou, não só aos sócios, 
como à população em geral.7

Como vem sendo hábito já 
há alguns anos, o Grupo 
Sociocaritativo de Pelmá 

organizou mais um Encontro - 
Convívio para os idosos e doentes 
da freguesia. Este ano, realizou-
se no Domingo, dia 16 de Julho 
e iniciou-se pelas 15h30, com o 
acolhimento. Por volta das 16h 
teve lugar a Eucaristia, celebrada 
pelo padre Jacinto Gonçalves, da 
paróquia de Pelmá. No decorrer 
da celebração foi administrado o 
Sacramento da Unção dos Doen-
tes, às pessoas que manifestaram 
desejo de o receber.

Terminada a Eucaristia, e 
depois de um curto intervalo, as 
pessoas dirigiram-se ao Salão Paro-
quial onde lhes foi servido um far-
to lanche ajantarado composto de: 
entradas, bebidas, sopa, segundo 
prato, bolo, fruta, entre outros.

Ao longo da tarde, enquanto 
decorria o lanche, para além do 
diálogo e do momento de convívio 
entre  todos estes conterrâneos, as 

pessoas puderam escutar uma boa 
série de músicas populares, bem 
ao gosto desta camada da popu-
lação,  graciosamente executadas 
pela acordeonista Idalina Santos, 
também ela desta freguesia.

Para além dos 70 idosos, esti-
veram presentes o padre Jacinto 
Gonçalves, o presidente da Junta 
de Freguesia e outro membro da 
mesma, Abel Almeida, a quem  
se deve o transporte de alguns 
idosos.

O grupo Sociocaritativo deixa 
o seu muito obrigado à Junta 
de Freguesia, à acordeonista 
Idalina Santos, à Alice Susana que 
confeccionou a refeição, aos que 
serviram  à mesa e a todos quantos 
tornaram possível esta  tarde de 
convívio.

Com a ajuda e boa vontade 
desta equipa de trabalho, para 
o ano haverá um novo Encontro 
Convívio.7

 Fernanda Freire

Na freguesia de Pelmá

Grupo Sociocaritativo organizou 
encontro para idosos e doentes

Em Venda do Preto
População esteve em 
festa durante dois dias

Nos passados dias 29 e 30 de julho, realizou-se 
a festa em honra de Nossa Senhora Mãe da Igreja 
e Sagrado Coração de Jesus, na Venda do Preto, na 
freguesia de Pelmá.

No primeiro dia de festa, a população teve 
oportunidade de deliciar-se com um belo porco no 
espeto e de seguida dar um pé de dança ao som do 
grupo musical P.A.3. 

O último dia de festa, começou com a missa 
solene e procissão, tendo de seguida sido a aber-
tura do restaurante. A tarde foi animada com jogos 
tradicionais e a atuação do grupo de Concertinas 
dos Redondos. Os festejos acabaram com a atuação 
de Márcio Cabral e o sorteio das rifas. 7

Mónica Teixeira
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N
o seguimento do já noticiado, 
relativamente à candidatura à 
14ª edição do Prémio Fundação 

Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, por parte 
do grupo da Educação Pré-escolar do 
concelho de Alvaiázere e do seu apura-
mento para a segunda fase do concurso, 
decorreu nos dias 29 e 30 de junho, no 
Convento de S. Francisco, em Coimbra, 
a Mostra Nacional com a exposição dos 
100 melhores projetos selecionados pelo 
Júri Nacional. 

O Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere esteve representado com o projeto 
“Redescobrir o Chícharo nas Terras de 
Alvaiázere”, que procurou evidenciar a 
importância desta leguminosa na região. 
A consecução deste projeto foi uma expe-
riência muito enriquecedora, que permitiu 
o envolvimento das Famílias, da Biblioteca 
Municipal, do Museu Municipal, da Con-
fraria do Chícharo, da Engenheira Letice 
Gonçalves, responsável pelo “campo de 
ensaio experimental”, e da Nutricionista 
Ana Faria. Salientamos o empenho de 
todos, com especial relevância para as 
famílias, que muitas horas dedicaram à 

sua realização, possibilitando, assim, que 
o projeto se tornasse uma realidade. 

O evento terminou, no final da manhã 
do dia 30, com a entrega dos prémios, 
numa cerimónia onde estiveram pre-
sentes suas Excelências o Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
o Presidente da Fundação Ilídio Pinho, 
Ilídio Pinho, o Ministro da Educação, Tia-
go Brandão Rodrigues, o Presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra, António 
Machado, a Diretora Geral dos Estabele-

cimentos Escolares, Maria Manuela Faria, 
e a Delegada Regional de Educação do 
Centro, Cristina Oliveira, entre outras 
individualidades.

Para os participantes, ao nível do nos-
so Agrupamento, ficou o eco de uma co-
laboração e de um envolvimento extraor-
dinários, numa articulação de esforços, 
que nos permite avaliar esta participação 
como extremamente compensadora e 
positiva.7

O Grupo do pré-escolar

educação
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Participou no projeto “Ciência na Escola” 
da Fundação Ilídio Pinho 
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Agrupamento de Escolas
Quadro de Mérito 
2016-2017

O Agrupamento de Escolas de Al-
vaiázere congratula-se por publicar a 
lista final do Quadro de Mérito, num 
total de 42 alunos, com resultados de 
excelência, em 2016-2017. Parabéns 
pelo trabalho desenvolvido e pelos ob-
jetivos alcançados. Para os que ainda 
continuam a trabalhar e a desenvolver 
esforços para os atingir, uma palavra 
de motivação e a certeza de o Agru-
pamento tudo fazer para os apoiar. 

Boas férias!

Escola Básica de Alvaiázere:

1º ano: 
Afonso da Silva Muchata
Ana Carolina Pinheiro Faria Jorge Leiria 
Ana Valente Marques
Mágui Alves Guerra

3º ano: 
Anita das Neves Martin
Denisa Sousa Mendes
Tiago Alexandre Miguel Nunes
Francisco Barros Simões Marques
Gabriel Piedade Santos
Summer Charlotte Keohane

4º ano: Madalena Mendes Serpa Oliveira

Escola Básica de Maçãs de D. Maria:

1º ano: Francisco Luís Almeida Carvalho

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira:

5ºB: Beatriz Silva Pinheiro

6ºA: Ana Victória Rosa Rodrigues
Hannah Francesca Keohane

6ºB: Laura Afonso Guerreiro
Mara José Arnaut Aires
Margarida Simões Lopes
Maria Pachon Monteiro Ferreira

7ºA: Beatriz Dias Godinho
7ºB: José Manuel Barros Simões Marques
7ºC: Joana Antunes Alves
Roy Assam Lowe

8ºA: Letícia Marina Martins Silva
8ºB: Ana Sofia Medeiros Simões
Tânia da Maia Narciso
8ºC: António Fernandes Lopes
Daniela Filipa Simões Lopes
Laura Mendes Gaspar
Tomás Mendes de Serpa e Oliveira

9ºB: Cremilde Mendes Fernandes
Inês Simões Rodrigues

10ºA: Ana Margarida da Silva Santos
Catarina Alexandra Gameiro Carvalho
Catarina Lourenço Marques
Catarina Maria Ferreira Simões

11ºA: Bruno Miguel Marques Esteves
Gabriel Mendes Fernandes

12ºA: Ana Cátia Pereira Matias
Noemi Alexandra Rodrigues dos Santos
Ricardo de Carvalho Joaquim
Rodrigo de Carvalho Joaquim

Serra de Alvaiázere cenário 
de uma história em Inglês

O
nce upon a time in the Country-
side, Book1 - The picnic é uma 
história construída pelos alunos, 

recriada a partir dos conteúdos do 3º e 4º 
ano, no âmbito das metas de aprendiza-
gem de Inglês para o 1º Ciclo. A história 
reflete o ambiente rural e a cultura que 
se desenvolveu em torno da Serra de Al-
vaiázere. A partir da pesquisa elaborada 
pelos alunos sobre o património histórico, 
cultural, ambiental e gastronómico, estes 
transportaram para o texto ecos das suas 
vivências, dinamizando as suas aprendi-
zagens. Posteriormente, foi acrescentado 
o ambiente sonoro: os sons da serra, 
as vozes e a canção recriada a partir da 
cantiga de amigo, atribuída a D. Sancho 
I, o rei povoador, que deu foral à vila de 
Alvaiázere.

A história resulta das relações de 
amizade e boa vizinhança e da vivência 
dos alunos, onde famílias de origem 
estrangeira se integraram harmoniosa-
mente na pacata vila virada para a serra. A 
grande adesão ao projeto, através de uma 
grande produção de desenhos, reflete as 
experiências das crianças na comunidade 
local, nos tempos livres, ajudando na 
sementeira, na recolha do gado, envol-
vendo-se nas histórias da caça... 

Estiveram envolvidos alunos do 3.º e 
4.º ano em parceria com a Biblioteca, as 
professoras de Inglês e de TIC e o profes-
sor de Educação Musical.

Na locução participam todos os alu-
nos, incluindo dois alunos de origem 
inglesa.

Contexto
A história começa com um piquenique 

na serra de Alvaiázere. A menina e a avó 
admiram a beleza da serra, a sua fauna e 
flora, num dia de primavera.

A conversa é interrompida pela chega-
da de um menino que corre atrás da sua 
ovelha. Segue-se um diálogo entre os três, 
ao qual se junta o avô, que vem contar 
a história do Rei D. Sancho I, trovador. 
Por sua vez, o menino fala do chícharo 
e convida-os a conhecer esta e outras 
especialidades da terra. 

O pequeno filme está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Zx-
7THa8nkM&feature=youtu.be. 7

Alunos participantes: 
Emília - Layla Carter; 

Grandmother – Cátia Rodrigues; 
Grandfather – Taran Stephenson; 

Alexander – Afonso Silva; 
Children – Turma B

ADECA
Apresentou projeto 
Formação-Ação PME 
“Alvaiázere Turístico? 
Com Certeza!”

No passado dia 20 de julho, decor-
reu em Alvaiázere a Sessão de Imersão 
do Projeto Formação-Ação PME com a 
designação: “Alvaiázere Turístico? Com 
Certeza!”, que marca o arranque deste 
projeto no âmbito de uma candidatura 
aprovada ao POCI - Programa Operacio-
nal Competitividade e Internacionaliza-
ção, tendo como entidade promotora a 
ADECA – Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiázere, 
que envolve 12 PME’s da região ligadas 
ao setor do Turismo.

Este projeto tem a duração de 18 
meses e é constituído por duas áreas 
temáticas: Marketing e Publicidade e 
Marketing e Gestão de Canais on-line. 
Tem como objetivo melhorar o desem-
penho organizacional e a capacidade 
competitiva, qualificando as PME’s de 
competências, com vista ao desenvolvi-
mento, modernização e inovação para 
uma maior competitividade no setor do 
Turismo. A metodologia a seguir para a 
implementação deste projeto será atra-
vés de ações de formação em contexto 
de sala e de consultoria.7
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Ao longo do ano, a Biblioteca da Escola Bá-
sica de Alvaiázere promoveu um momento 
de leitura semanal para as crianças do 

ensino pré-escolar que se deslocaram ao espaço 
da “Hora do conto” para ouvir ler uma história e 
participarem animadamente nas aventuras das 
suas personagens.

Assim, todas os grupos dos mais pequenos do 
Agrupamento tiveram oportunidade de ouvir “O dia 
em que a barriga rebentou” de José Fanha, “O sapo 
apaixonado” de Max Velthuijs, “Como aprender a 
voar” de Coby Hol e outras histórias orientadas para 
esta faixa etária, fazer uma atividade de expressão 
plástica alusiva ao tema e, ainda, preencher algum 
do tempo com jogos, puzzles e livros que puderam 
manusear à vontade sempre acompanhadas das 
respetivas educadoras e de elementos da equipa 
da Biblioteca Escolar.

Esta atividade, que todos os anos se vem rein-
ventando para os pequeninos, tem como objetivo 
o contacto e uso do livro como instrumentos 
fundamental para desenvolver a linguagem oral e 
sensibilizar para a linguagem escrita. É através do 
livro que as crianças descobrem o prazer da leitura, 
desenvolvem a sensibilidade estética e o desejo de 
aprender a ler. 

O recurso à Biblioteca Escolar tem ainda mais 
benefícios uma vez que as crianças têm oportu-
nidade de desenvolver uma atividade num espaço 
diferente da sala de aula, utilizar e explorar outros 
materiais pedagógicos e aprender a ver a biblioteca 
como um local alegre e divertido, mas de cultura 
e aprendizagem. Esperando ajudar a criar, assim, 
boas bases para o desenvolvimento de práticas 
leitoras regulares e o gosto pela leitura e escrita.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar
Hora do conto, hora 
dos mais pequeninos

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Professores e funcionários organizaram 
visita cultural inédita a Guimarães

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

C
om a meta de promover a 
imagem do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere, como 

facilitador de acesso a espaços cul-
turais, realizou-se pela primeira vez 
uma visita cultural para professores 
e funcionários deste Agrupamento, 
no dia 8 de julho, à cidade de Gui-
marães. 

A visita foi organizada pela pro-
fessora, Teodora Cardo, que fez o 
enquadramento histórico com uma 
breve explicação em todos os locais, 
museus e monumentos visitados, 
Castelo, Campo S. Mamede, Igreja 
de S. Miguel, Paço dos Duques de 
Bragança, Rua Medieval, Convento 
de S. Clara, Centro Histórico, Igreja 
de Nossa Senhora da Oliveira, Museu 
Alberto Sampaio, Igreja e Claustro 
da Ordem Terceira de São Francisco 
e Penha.

O transporte foi cedido pela 
Câmara Municipal de Alvaiázere. 
Um dia inesquecível para todos os 
participantes, pelo reconhecimento 
através dos monumentos visitados 
de aspetos significativos da constru-
ção da identidade nacional.                           

No final da visita solicitava-se 
mais uma para o próximo ano letivo, 
com demonstrações de alegria, o que 
comprovou a satisfação de todos por 
esta visita inédita que promoveu um 
convívio salutar e partilha de saberes 
entre professores e funcionários.7

N
o Clube de História da Escola 
Básica e Secundária Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira de Alvaiá-

zere, coordenado pela professora 
da disciplina de História, Teodora 
Cardo, participaram 44 alunos, do 
7º, 8º e 9º anos.

Foram diversas as atividades 
desenvolvidas ao longo do ano le-
tivo 2016-2017, destacando-se as 
seguintes: participação no Peditório 
Nacional a favor da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro; apresentação de 
um Presépio tradicional e outro 
ao vivo; participação no desfile 
de Carnaval 2017 em Alvaiázere; 
apresentação das Estátuas Vivas, “A 
escravatura” Reconstituição históri-
ca, sobre situações de escravatura, 
desde a antiguidade (Egipto, Grécia 
Roma), Idade Média, Idade Moderna 
(época dos descobrimentos), até aos 
nossos dias com a consciencializa-
ção sobre a dignidade do homem 
que ainda hoje precisa de lutar para 
ser totalmente livre; dinamização de 
concurso de Estátuas ao Vivo, sobre 
a implantação da República e seus 
Símbolos, Escudo, Bandeira Nacio-
nal e Hino Nacional; colaboração 
na apresentação das exposições: 
“Os Descobrimentos Portugueses 
– Viagem da Fauna e Flora” e da 
“Arquitetura Civil Tradicional do Con-

celho”; apresentação de uma dança 
medieval e recriação de um mercado 
de finais do século XIX, com partilha 
de vivências passadas.

O encerramento das atividades 
do Clube de História, fez-se com 
uma visita de estudo, no passado 
dia 23 de junho, a Guimarães, data 
em que decorria a Feira Afonsina no 
seu centro histórico. Os alunos com 
alegria e entusiasmo usufruíram 
das várias áreas temáticas: Arraial; 
Largo do Oculto; Jardim dos Infan-
tes; Praça de Mercar; Quelho das 
Desgraças; Estalagem Tiberna; Largo 
dos Duques; Praça dos Aldrabistas; 
Acampamento dos Arqueiros; Prática 
de Tiro com Arco. Os alunos viven-
ciaram ainda a recriação do Batizado 
do infante, Afonso Henriques, na 

Igreja de São Miguel, junto ao Cas-
telo e o faustoso cortejo saído deste, 
passando pela Igreja até ao Paço dos 
Duques de Bragança. 

Todas as atividades desenvol-
vidas pelo Clube de História além 
de sensibilizarem os alunos para a 
conservação do património cultural 
histórico, etnográfico, e natural de 
Portugal e da Humanidade, contri-
buíram também para a sua formação 
integral, sentido da solidariedade 
e dos valores da cidadania numa 
sociedade democrática com o desen-
volvimento de atitudes de tolerância 
e de respeito em relação a outros 
povos e culturas. Facilitaram ainda 
a aprendizagem e concretização de 
conteúdos programáticos da discipli-
na de História.7

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de Alvaiázere

Visita de estudo encerrou atividades 
do Clube de História

ANABELA
cabeleireira
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Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282
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AS NOSSAS ALDEIAS

S
alpicos, são isto mesmo: pingas de 
sangue que devemos transformar 
em livro de leitura; ferroada de 

abelha em quem se atravessa nos seus 
caminhos do mel; abanão para acordar os 
que andam distraídos. E eu penso ainda 
que quem não sente as vicissitudes da 
vida, fica exposto, é casa sem seguro nem 
alarme nas vésperas do assalto.

Não paro de ser salpicado, e outra 
vez aqui estou para dizer como e com 
quê. Tenho andado um pouco distante 
das televisões, desiludido mesmo, que, 
do que sou obrigado a ouvir e a ver, até 
o futebol dos milhões me agasta! Assim, 
a movimentar-me neste estado de espí-

rito, foi pela “força” de uma chamada de 
atenção em jeito de convite que assisti ao 
programa televisivo do último domingo, 
“Maravilhas de Portugal”. Se gostei? Como 
poderia ser de outra maneira, se o sangue 
da minha alma é aldeão pelmá? 

Gostei porque, aqui, estou como a 
coruja, para quem as suas filhinhas, tidas 
por muito feias, «são as mais lindas do 
mundo», eu a achar que todas as aldeias 
deste nosso Portugal são as mais lindas 
maravilhas do nosso mundo. Anda mal 
contada a história das corujas feias! Ope-
rem-se as “cataratas” e logo se verá que 
toda a coruja é ave muito linda!

Também folheei o livro “A Viagem Que 
Ainda Ninguém Fez” de Luís Segadães e 
de Vasco Pinhol. Se gostei? Claro que sim, 
mas… Escreveu: «… fomos desfolhando o 
país que somos, região atrás de região, 
aldeia atrás de aldeia, até chegarmos ao 
resultado que temos hoje em mãos. (…) 
Quisemos sobretudo, passar um retrato 
real do país que temos, contando e mos-
trando as emoções que fomos vivendo em 
cada momento, sempre com o Portugal 
como ele é». Alguém os viu por aqui? E, se 
sim, terão visto os restos de belas aldeias 
mortas? E eu digo a Luís Segadães que 
elas também são Portugal!

*
A ler-me no que sinto pelas nossas 

aldeias, ocorreu-me uma leitura que trago 
em mãos, o meu “Colar do Juiz Morann”. 
Lá está o capítulo “Histórias com Nomes 
Sonantes”, um punhado de Aldeias das 
nossas e, entre elas… a mais pequenina. 
«Vale do Feto acabou por nos ficar no 
caminho dos nomes sonantes e (…) só 
dei pela metáfora embrulhada no nome 
muito fora do tempo útil. (…)

Lugar sertanejo a ligar a vizinhança 
de quase ninguém, o Vale do Feto era 
um covão de silêncios confrades, e o 
que ali poderia fazer história verda-
deira fora deixado ao abandono pelo 
último morador ontem à noite. E, por-
que, na Serrania, uma desgraça nunca 

vem só (…), a secura ia murchando os 
fetos (…).

Quis beber um pouco de água, mes-
mo que por uma infusa desbeiçada, se 
a houvesse, ou por uma folha de couve 
em forma de mão enconchada na ponta 
de uma cana, mas o poço do senhor 
Gaspar era fundo e a picota ficara de-
sactivada desde que os últimos braços 
já carregados de anos e de safras, se 
mudaram para os subúrbios de outro 
povoado mais ameno, outro Vale, mas 
da Aveleira. 

Decidi ir à procura do senhor Gas-
par para lhe ouvir uma versão perso-
nalizada das verdadeiras razões da sua 
mudança, mas… já lá não estava, que 
(…) partira para Lisboa a caminho do 
desconhecido (…).

Parei uma última vez ao cimo da la-
deira fronteiriça para ficar triste. Não 
consegui deixar aquele lugar sem me 
ler no silêncio dos nomes que a Serra-
nia fez e que por aqui ando a soletrar 
para não mais deixar de escrever. Lá 
por Lisboa dos arrabaldes, o senhor 
Gaspar não irá dizer sim nem não, que, 
para a morte, tanto se lhe dá.

Gaspar foi espadilha, mas o último 
em Vale do Feto!» 

Deixo a minha declaração de amor 
às nossas Aldeias com estas palavras da 
minha musa:

Cada pedra arrancada palmo a palmo
foi um braço de terra conquistada
por “mouros do trabalho”; foi o salmo
com versos chorados na enxada,
na bigorna de fogo em tempo calmo
alinhado na extrema emparedada.
É mentira que os muros levantados
sejam castro de homens derrotados!

(Épica Serranas, est. 38)

De Avelão do Caminho ao Brejo
Prosseguimos pela Rua Fonte do So-

breiro e voltamos a atravessar a N10 e 
saímos pela Rua dos Combatentes. Pas-
samos São João da Azenha encontrando 
a sua pequena Capela e atravessando o 
Largo em frente para Aguada de Baixo, 
que passamos pela Rua Alto da Póvoa, 
Largo do Cruzeiro e Rua Dr. Cura Rachão, 
atravessamos a estrada que liga Oliveira 
do Bairro à entrada da Zona Industrial 
de Águeda e entramos na Landiosa. Se-
guindo à direita logo na entrada do lugar 
no final desta estrada, viramos à direita 
passando debaixo do IC2 e na rotunda 
viramos à esquerda para a Zona Industrial 
de Águeda Sul.

Atravessando toda a zona industrial, 
no final seguimos pela direita e chegamos 
ao Brejo (Carrasqueira).

Do Brejo a Águeda
Percorremos a Rua Nova do Brejo 

virando à esquerda nas alminhas para a 
Rua Chão da Moita, iniciando a descida 
que nos leva ao Sardão passando pela 
Fonte do Atalho.

Atravessamos em frente à N10 e entra-
mos no Sardão e percorremos a Rua Dr. 
António Breda e saímos passando pelo 
parque das merendas e por debaixo do 
acesso à nova ponte do rio. Atravessamos 
a Ponte para o Largo Elizeu Sucena e che-
gamos a Águeda.

Etapa 11 – ÁGUEDA/ ALBERGARIA-A-
VELHA | 19,5 quilómetros..

Águeda a Lamas do Vouga | 10 
quilómetros

Saímos de Águeda em direção a Pa-
redes pela Rua 5 de Outubro, passando 
o Largo Senhora da Boa Morte. Antes de 
paredes encontramos um cruzeiro do nos-
so lado direito e logo depois encontramos 
Paredes e o Largo da Ajuda. Subimos a 
Rua Anunciação Helena e viramos à direita 
para a Rua do Ribeiro que nos leva até a 
linha da estrada de ferro. Atravessamos a 
mesma e seguimos pela Rua Vale D’Erva 
virando para a Rua do Portinho que nos 
leva sempre subindo até à zona industrial 
e comercial de Mourisca do Vouga. 

Entramos em Mourisca do Vouga e 
percorremos a Rua da Liberdade, Rua 
25 de Abril onde no seu final nos se-
máforos atravessamos o IC2/N1 para 
Pedacães, e descendo para a Ponte do 
Marnel passamos a ponte medieval e 
viramos à esquerda, e por debaixo da 
ponte da N1, e virando à esquerda para 
passar junto da Igreja e Cemitério de 
Lamas do Vouga.

De Lamas do Vouga a Albergaria-a-
Velha | 9,5 quilómetros

Após o cemitério de Lamas do Vouga 
encontramos a estrada Real a qual percor-
remos até à Ponte do Vouga. Passamos 
o Pontilhão e seguimos para Lameiro e 
daqui para Serém de Cima. 

Em Serém de Cima percorremos a 
estrada Real e a Rua Central seguindo 
pelo antigo caminho e por entre novos 
eucaliptais até Albergaria-a-Velha onde 
entramos pelo Asseilhó. Chegando a 
Albergaria-a-Velha atravessamos a Ponte 
do IP 5, seguimos pela Rua D. Diniz até à 
Rotunda de Assilhó subimos pela Rua do 
Cruzeiro, passando na igreja de S. José, 
e Rua de S. José chegando ao Largo da 
Misericórdia em Albergaria-a-Velha.

Etapa 12 – ALBERGARIA-A-VELHA/ 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 23,0 quilómetros.

De Albergaria-a-Velha a Albergaria-
-a-Nova | 9,0 quilómetros

Saindo de Albergaria a Velha pela 
avenida Máximo Albuquerque e no final 
desta, na rotunda seguimos à esquerda o 
caminho por entre muros nos leva à Rua 
Gonçalo Eriz, e passando a Igreja Matriz, 
e logo depois dos Bombeiros Voluntários 
viramos à esquerda para a Rua Alexandre 
de Albuquerque que nos leva à saída da 
vila em direção ao Santuário da senhora 
do Socorro. Após um pouco mais de cem 
metros entramos pelo antigo caminho 
que nos leva até Albergaria-a-Nova.7

atualidade

Vila de Rei
XXVIII Feira de 
Enchidos, 
Queijo e Mel

Entre os dias 29 de julho e 6 de 
agosto, o concelho de Vila de Rei irá 
receber a XXVIII Feira de Enchidos, 
Queijo e Mel. 

O primeiro dia começa com a 
atuação de Aurea, tendo os seguintes 
como cabeça de cartaz, no seguimen-
to dos dias, respetivamente: Kum-
pania Algazarra; Augusto Canário 
& Amigos; Graciano Ricardo; Quim 
Barreiros; À-Part; Os Quatro e Meia; 
Deolinda Kinzimba e por último David 
Antunes & Midnight Band.7

Ansião
Festas do 
Concelho 2017

A Câmara Municipal de Ansião or-
ganiza entre os dias 9 e 13 de agosto 
as Festas do Concelho. Em paralelo 
acontece um Encontro de Jovens de 
Cidades Geminadas e as celebrações 
dos 25 anos de Geminação entre An-
sião e Erbach, entre 7 e 14 de agosto.

Os cabeça de cartaz deste ano 
são: Tony Carreira e Dj Miranda, am-
bos no dia 11, no campo da mata; no 
dia 12 os ÁTOA, no campo da mata; 
entre outros artistas que prometem 
animar a população.7

Ferreira do Zêzere
Festa do 
Emigrante 2017

A maior festa do concelho de 
Ferreira do Zêzere, a Festa do Emi-
grante, irá começar no próximo dia 
11 de agosto e prolonga-se até ao 
dia 13. Além da Festa do Emigrante, 
decorre também a Mostra Comercial 
e Industrial do concelho, a Exposição 
de Artesanato e Produtos Locais e 
por último o DePe.Nicar, Feira de 
Petiscos.

Os festejos começam na sexta-
feira, dia 11, com Matias Damásio no 
palco principal. 

Relativamente a sábado, este tem 
como principal atuação o concerto 
“Canta Portugal”, com José Figueiras, 
Nel Monteiro, Léo & Leandro, As La-
tinas e Aranhas Dj. No último dia de 
festa, está reservada uma surpresa, 
com a participação de um artista 
conhecido e a atuação do Grupo 
Medley.7

B R E V E S
  Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

Caminhos 
de Santiago

Pedro Silva
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U
m cartaz com cinco dias e menos atrativo que 
o ano passado foi um dos motivos apresen-
tado para que este ano o Alvaiázere Capital 
do Chícharo tivesse uma menor afluência 

de pessoas, afirmam os comerciantes com quem o 
Jornal “O Alvaiazerense” falou para fazer um balanço 
da edição deste ano.

Joaquim Carvalho, da Pelmá, participa há vários 
anos no certame, tendo começado com a exposição 
de montras com material de construção, aquele que 
é o seu ramo de atividade. Tendo verificado que com 
a participação na feira se traduziu num incremento 
do número de clientes e de vendas, recentemente 
apostou na exposição de produtos de artesanato tra-
dicional em madeira, tendo o seu stand conquistado 
o ano passado o primeiro lugar na mostra artesanal. 
Este ano, o júri do concurso decidiu por unanimidade 
não atribuir prémio nesta categoria, por considerar 
que não foram reunidos os requisitos necessários, 
algo que Joaquim Carvalho lamenta: “este ano tinha 
produtos novos, fiz uns pratos de chícharo com pei-
xes e entrecosto a acompanhar, e tenho muita pena 
que não tenha sido entregue o prémio a ninguém, 
não acredito que ninguém se tivesse distinguido”. 
Joaquim Carvalho afirmou ainda que este ano, apesar 
de o volume de vendas ter aumentado, tal não se 
deve ao facto de ter havido mais pessoas, até porque 
na sua opinião foram menos. Como motivos que 
justificam esta menor afluência, Joaquim Carvalho 
apontou “um cartaz bastante extenso, que se torna 
cansativo para comerciantes e população”, consi-
derando que “três dias chegavam perfeitamente” e 
ainda a realização das marchas populares no Estádio 
Municipal, “que acaba por fazer com que as pessoas 
fujam do recinto da feira, o que prejudica os comer-
ciantes”, sublinhou.

Participante no Alvaiázere Capital do Chícharo 
desde a sua primeira edição, Manuel Silva, produtor 
do medalhado vinho “Vale da Brenha”, de Maçãs de 
Caminho, afirmou que o certame foi positivo: “quan-
do já estamos instalados e temos um produto de 
excelência não existem motivos para que as coisas 
não corram bem”, referiu. No entanto, sublinhou 
alguns aspetos que, na sua opinião, poderiam ser 
melhorados: “o cartaz deste ano foi muito longo e 
tornou-se cansativo e para além disso defendo desde 
sempre que a suspensão do Festival Gastronómico 
do Chícharo na sua data própria (em outubro) foi um 
tiro no pé, já tive oportunidade de dizê-lo ao exe-
cutivo municipal. Uma das soluções poderia passar 
por fazer este Festival anualmente e a FAFIPA de dois 
em dois ou de três em três anos”. Como aspetos po-
sitivos frisou o facto de o certame ser positivo para 
o Concelho, divulgando e promovendo aquilo que o 
mesmo tem de melhor.

A mesma opinião acerca da união dos dois eventos 
tem Armindo Miguel, produtor do Licor de Chícharo 
de Alvaiázere, que considera que realizar o Festival 
do Chícharo em junho “não dignifica nem valoriza o 
produto, uma vez que nessa altura o mesmo ainda é 
da colheita passada”. Por isso, acrescentou, “sendo 
o chícharo inclusivamente uma leguminosa quente e 
que deve ser comida no inverno, fazia todo o sentido 
que se voltasse à versão original do Festival e que este 
se realizasse em outubro, nem que o cartaz tivesse 
menos dias”. O cartaz foi também um dos aspetos 
menos positivos apontados por Armindo Miguel 
acerca da edição deste ano do Alvaiázere Capital do 
Chícharo, considerando que “não era o melhor car-

taz de sempre, já houve anos melhores” e que isso 
foi um dos fatores, embora não o único, que levou 
a que tivesse “menor volume de faturação e menor 
afluência”. Não tendo dúvidas de que o certame tem 
tudo para continuar a ser um certame de referência, 
por ser “o evento âncora da economia local e uma 
excelente forma de continuar a divulgar o nosso tra-
balho”, Armindo Miguel garantiu que a participação 
nas próximas edições está assegurada, como tem 
vindo a acontecer desde 2013.

Catarina Oliveira, responsável pela empresa Doce 
Felicidade, que existe há cerca de dois anos e meio 
e que o ano passado conquistou o primeiro lugar na 
categoria de produtores, afirmou que manteve o nível 
de vendas relativamente ao ano de 2016. Apesar do 
resultado positivo, considerou que no domingo, dia 
11 de junho, houve poucas atividades face ao número 
de visitantes registado, tendo sido um dia de maior 
afluência, lamentando que as pessoas que visitaram 
a feira não tivessem “nada para ver ou até mesmo 
para participar”.

A opinião de que este ano houve menos visitan-
tes é unânime: Catarina Rodrigues, comerciante de 
queijos, defendeu que “era desnecessário haver tanto 
dias de feira, chegava ser só ao fim-de-semana, assim 
as pessoas foram vindo ao longo dos dias de forma 
dispersa”, isto apesar de, tal como Catarina Oliveira, o 
nível de vendas dos seus produtos ter sido semelhan-
te ao do ano passado. Em termos de aspetos menos 

positivos e que podem ser melhorados, Catarina 
Rodrigues afirmou que houve muitas atividades fora 
do recinto da feira e que isso acabou “por afastar a 
população das tendas do comércio”, referindo ainda 
que os artistas não atraíram muitos espectadores 
e que houve pouca divulgação da visita de Marcelo 
Rebelo de Sousa ao certame, “acabando assim por vir 
quase só pessoas do Concelho”, concluiu.7

Cláudia Martins e Mónica Teixeira

Alvaiázere Capital do Chícharo 2017

Comerciantes consideram que este ano houve 
menos afluência de visitantes
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PSD Alvaiázere

Célia Marques apresentou candidatura 
às eleições autárquicas

“
Alvaiázere no Rumo Certo” é o 
nome da candidatura de Célia 
Marques, atual presidente da Câ-
mara Municipal de Alvaiázere, às 

eleições autárquicas de 1 de outubro, 
candidatura que foi apresentada num 
jantar que se realizou no dia 2 de julho, 
no Pavilhão Desportivo.

Neste jantar estiveram presentes 
cerca de um milhar de pessoas, entre 
as quais o atual líder do Partido Social-
Democrata (PSD), Pedro Passos Coelho, 
as deputadas à Assembleia da Repúbli-
ca Teresa Morais e Margarida Balseiro 
Lopes, o presidente da Câmara Munici-
pal de Ansião, Rui Rocha, militantes e 
simpatizantes do partido.

Após as intervenções da presidente 
da Concelhia da JSD de Alvaiázere, 
Cristiana Santos, de Rui Rocha e Pedro 
Passos Coelho, tomou a palavra Agos-
tinho Gomes, presidente da secção de 
Alvaiázere do PSD, que afirmou que 
Alvaiázere é “um Concelho que pro-
move o empreendedorismo, a susten-
tabilidade e a estabilidade financeira”, 
acrescentando: “todos juntos somos 
muitos e teremos muito mais força”.

Seguiu-se Álvaro Pinto Simões, atual 
presidente da Assembleia Municipal, 
que fez rasgados elogios a Célia Mar-
ques: “a arquiteta Célia merece todo o 
nosso apoio, lutou sempre por fazer 
melhor, por dar estabilidade a Alvaiá-
zere, conseguiu equilibrar as finanças 
locais, e é por isso que queremos que 
continue!”.

“Imbuída de espírito de responsabi-
lidade e convicta de poder contribuir 
para o desenvolvimento de Alvaiázere”, 
foi assim que Célia Marques assumiu, 
perante um Pavilhão repleto de gente, 
a sua “disponibilidade para servir os 
alvaiazerenses e trabalhar em prol de 
uma comunidade motivada e envolvida 
num projeto comum”.

Tendo desempenhado as funções 
de vice-presidente da autarquia duran-
te seis anos, após os quais assumiu a 
liderança, nos últimos dois, a autarca 
considera estar preparada e à altura 

dos desafios: “conheço bem a realida-
de, as instituições e as pessoas e sei 
o que esperam de mim”, sublinhou, 
afirmando ainda: “analisando todo o 
percurso, percebi que este caminho só 
é possível com o apoio de todos, todos 
são necessários, e por isso darei o meu 
melhor ao vosso lado”.

Caso seja eleita no dia 1 de outu-
bro, Célia Marques garantiu que irá 
continuar a apostar numa política de 
abertura, proximidade e diálogo, ten-
do enumerado algumas das medidas 
às quais se propõe, e que incluem, 

entre outras: dinamização do ecos-
sistema empresarial; alargamento da 
Zona Industrial de Troia; envolvimen-
to de universidades e empresários 
através da criação de novas parcerias 
e projetos; criação de novas atrações 
no setor do turismo; revitalização dos 
espaços de lazer e dos equipamentos 
desportivos do Concelho; criação de 
condições que permitam a fixação de 
jovens no Concelho mas também que 
os motivem a fazer o seu percurso es-
colar em Alvaiázere, e, por fim, apoio 
à população senior, com a promoção 
de um serviço de saúde mais próximo.

De seguida foram apresentados 
os candidatos às Juntas de Freguesia: 
Paulo Reis Silva e Vitor Joaquim serão 
novamente candidatos por Almoster e 
Alvaiázere, respetivamente; sendo que 
as restantes três freguesias apresen-
tam novidades: Eduardo Laranjeira é 
candidato em Maçãs de D. Maria, Vidal 
Duarte em Pelmá e Clara Pacheco em 
Pussos S. Pedro.

Álvaro Pinto Simões é o cabeça de 
lista à Assembleia Municipal, e para 
o executivo municipal, Célia Marques 
será acompanhada por Manuel Gon-
çalves, João Reis, Leandra Garcez, 
António José Grácio, Agostinho Gomes 
e Sílvia Lopes, “uma equipa motivada, 
com capacidade de trabalho, resiliente 
e dedicada à causa pública”, frisou a 
atual presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere.7

Cláudia Martins
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T
eve lugar no passado dia 22 
de julho o 35º aniversário da 
Casa do Concelho de Alvaiá-
zere (CCA) da sua fundação, 

que se realizou no Salão dos Bom-
beiros Voluntários de Alvaiázere com 
muita alegria e diversão. O almoço 
contou com a presença de um total 
de cerca de 250 sócios e amigos, 
alguns de Alvaiázere residentes em 
Lisboa e no Concelho e outros de 
Concelhos vizinhos amigos. Neste al-
moço estiveram ainda representadas 
dez casas regionais, entre as quais: 
Sertã, Tomar, Tábua, Arganil, Ferreira 
do Zêzere, Penacova, Tondela, Valen-
ça do Minho e Pampilhosa da Serra.

Este evento contou com a pre-
sença do vice-presidente da ACRL 
(Associação das Casas Regionais 
em Lisboa); a presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Célia Mar-
ques; o vereador Agostinho Gomes; 
a vereadora Teodora Cardo; o coman-
dante dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, Mário Bruno Gomes; o 
Conselho Fiscal da CCA, assim como 
o presidente da Assembleia Geral e 
ainda os vários representantes das 
Juntas de Freguesia do Concelho. 

O almoço proporcionou a todas as 
pessoas presentes um verdadeiro ani-
versário, tendo o convívio começado 
com algumas entradas que deliciaram 
a todos. De seguida, os presentes 
tiveram a oportunidade de saborear  
um belo almoço, cujo menu permitia 
optar por leitão ou cabrito. 

Durante o almoço, Sandra Nunes, 
presidente da CCA, tomou posse da 
palavra para referir que pretendeu 
assinalar uma data tão importante 
no concelho de Alvaiázere, concelho 
este que pretende divulgar sempre 
da melhor forma. A presidente da 
CCA renovou o seu empenho na 

promoção do seu Concelho pelo país 
e pelo mundo fora e na fortificação 
dos laços de amizade e colaboração 
entre todos os alvaiazerenses, agra-
decendo ainda todo o apoio crucial a 
todas as pessoas presentes, sem elas 
não era possível este sucesso, às dez 
casas regionais que se deslocaram 
para estar presentes no almoço. Ma-

nifestou ainda o seu agrado aos seis 
ex-presidentes da CCA e a todos os 
outros órgãos sociais por estarem 
presentes no almoço, tendo agrade-
cido ainda aos fundadores da Casa do 
Concelho de Alvaiázere, assim como 
a todos os presidentes e comitivas 
que ajudaram de alguma forma que 
a CCA chegasse aos 35 anos. 

Por último, Sandra Nunes, grati-
ficou o apoio prestado de algumas 
pessoas particulares por terem apoia-
do e ajudado de alguma forma na 
concretização do almoço.

Além da amizade, os represen-
tantes das diversas casas regionais 
fizeram questão em presentear a 
Casa do Concelho de Alvaiázere com 
várias obras artísticas oriundas dos 
seus Concelhos.

Depois do almoço, as pessoas 
tiveram a oportunidade de dançar ao 
som do acordeonista Gonçalo Barata, 
tendo de seguida atuado o Rancho 
Folclórico e Etnográfico da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria, que ani-
mou o local. 

Os festejos do 35º aniversário 
só acabaram com o cantar dos pa-
rabéns, onde não faltou o bolo de 
aniversário e o Licor de Chícharo para 
acompanhar.7

Mónica Teixeira

destaque
No Salão dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Casa do Concelho de Alvaiázere comemorou 
35º aniversário com almoço regional
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Joana Pontes, atleta juvenil do Grupo de 
Amigos dos Casais do Vento (freguesia de 
Pelmá) sagrou-se Campeã Nacional de 5 

Km Marcha no dia 3 de junho, em Braga, tendo 
alcançado também a sua melhor marca pessoal 
nesta distância, com o tempo de 25.37 minutos.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, 
a jovem de 17 anos explicou que começou a 
praticar atletismo aos 12 anos, no Grupo de 
Amigos dos Casais do Vento, o único clube que 
representou nestes cinco anos de carreira. 

Joana Pontes participou pela primeira vez 
nos Olímpicos Jovens Nacionais há dois anos, 
em representação da Associação Distrital de 
Atletismo de Leiria, e há três semanas tornou-
se internacional, tendo representando Portugal 
pela primeira vez.

Com um currículo repleto de conquistas, en-
tre as quais 55 medalhas e 25 troféus, “cada um 
com o seu valor, mas todos muito importantes”, 
a atleta confessou que só este ano começou a 
ter ambições de se tornar campeã nacional. 

A conquista deste título teve um sabor espe-
cial: “sei o quanto treinei para isso e os esforços 
que tive de fazer para conjugar os treinos com 
a vida profissional e pessoal e, por vezes, ter 

de deixar algumas coisas para trás”, afirmou 
Joana Pontes, acrescentando ainda: “fico muito 
contente por ter conseguido obter este título 

após todo o trabalho feito ao longo da época. 
Agora é treinar para mais e melhor, rumo a no-
vas ambições”.

Tal como a jovem afirmou, nem sempre é 
fácil conjugar os estudos com os treinos, até 
porque treina seis vezes por semana e mora 
longe da escola, chegando muitas vezes tarde 
a casa. No entanto, Joana Pontes afirmou que 
“é tudo uma questão de organização e força 
de vontade”, tendo este ano conseguido subir 
as notas, apesar dos treinos terem sido mais 
intensos e exigentes.

A nível profissional, os planos para o futuro 
da atleta passam pelo Ensino Superior, numa 
área que não o desporto, tendo referido que 
pretende seguir com a sua carreira desportiva, 
“conjugando ao máximo as duas” e que ambicio-
na “conseguir mínimos para a taça do mundo e 
posteriormente para o campeonato do mundo”, 
sem esquecer a maior ambição de todas, os 
Jogos Olímpicos.

Com os pés bem assentes na terra, Joana 
Pontes quer dar um passo de cada vez, sendo os 
Jogos Olímpicos um objetivo a longo-médio pra-
zo: “ainda há muito por fazer antes”, concluiu.7

Cláudia Martins

mérito
Mérito Desportivo

Jovem alvaiazerense Joana Pontes sagrou-se 
Campeã Nacional de Marcha

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

CONSULTAS

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

EXAMES

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

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
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A
lvaiázere +, é o nome da nova 
incubadora de negócios do Muni-
cípio de Alvaiázere, que promete 

agitar o ecossistema empreendedor da 
região centro e que tem como missão 
tornar o Município de Alvaiázere num 
Território com + ideias, + investimento 
e + emprego. Esta iniciativa, que surgiu 
numa parceria da Câmara Municipal de 
Alvaiázere com a ADECA – Associação de 
Desenvolvimento Integrado do Concelho 
de Alvaiázere e com os Territórios Criati-
vos, promoveu nas últimas duas semanas 
uma formação de empreendedorismo 
com a duração de 30 horas, que assina-
lou a inauguração do novo espaço para 
empreendedores.

Durante cinco módulos, os empreende-
dores tiveram contacto com temas como 
Empreendedorismo e Business Model 
Canvas, Design Thinking e Estratégias de 
Marketing, Liderança e Gestão de Equipas, 
Plano Financeiro, terminando com uma 
sessão em que os formandos tiveram a 
oportunidade de realizar um pitch de três 
minutos para um painel de júri convidado. 

A Presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Célia Marques, esteve pre-
sente no encerramento do programa de 
formação, destacando o papel que será 
desenvolvido por este novo projeto no 
Município. A nova incubadora de negócios 
“pretende fomentar um verdadeiro ecos-
sistema “amigo” das empresas, dos seus 
empresários e dos empreendedores, que 
coloque Alvaiázere no radar dos investi-
dores e de novos negócios”.

Nesse sentido e com o objetivo de 
continuar a potenciar o ecossistema 

empreendedor local, está agendado 
um bootcamp para empreendedores 
durante o mês de setembro, nos dias 
16 e 17. Durante os dois dias decorrerá 
uma formação intensiva que permite aos 
empreendedores incubados desenvolver, 
em equipa, os seus modelos de negócio 
e planos de implementação. O programa 
envolverá entidades de referência e in-
vestidores reconhecidos do ecossistema 
empresarial nacional.

Acompanhe todas as novidades em: 
https://alvaiazeremais.pt.7

N
o dia 18 de julho, a presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques, esteve em Leiria 

para a assinatura do protocolo para a ins-
talação da Loja do Cidadão do Concelho, 
numa cerimónia que contou também com 
a presença da Secretária de Estado da Mo-
dernização Administrativa, Graça Fonseca.

Na Loja do Cidadão estarão concentra-
dos vários serviços públicos, permitindo 
“que o cidadão possa tratar de todos os 
assuntos que tem para resolver com a 
Administração Pública, de forma mais 
rápida, cómoda e com menos burocracia”, 
como consta de um comunicado emitido 
pelo Município de Alvaiázere, no qual é 
ainda referido que “o executivo municipal 
considera que a instalação de uma Loja 
do Cidadão em Alvaiázere assume uma 
importância estratégica, para que o Conce-
lho esteja na vanguarda da modernização 
administrativa, conferindo, desta forma, 

melhor qualidade de vida a todos os muní-
cipes e vantagens às suas empresas”.

O serviço de atendimento do Município 
de Alvaiázere terá na Loja do Cidadão um 
serviço que permite aproximar o cidadão da 
administração pública: o Espaço do Cidadão, 
onde são disponibilizados um conjunto de 
serviços públicos já disponíveis na Internet, 
complementado com outros serviços de 
grande utilidade, como por exemplo, a re-
novação das cartas de condução.

A Loja do Cidadão de Alvaiázere, cuja 
gestão estará a cargo do Município, cum-
prindo as regras definidas pela Agência 
de Modernização Administrativa (AMA), 
vai funcionar no antigo edifício do Tri-
bunal Judicial, estando o investimento 
orçamentado em cerca de 450 mil euros 
e o início das obras previsto ainda para 
este ano, tal como anunciou recentemen-
te Célia Marques.7

Cláudia Martins

atualidade
Incubadora de negócios

Pretende agitar o ecossistema empreendedor

Município de Alvaiázere

Comemorou 
o Dia Mundial 
dos Avós

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.

Em Alvaiázere
Município 
reivindica 
projeto florestal 
mais abrangente

Um mês depois dos grandes 
incêndios florestais de Pedrógão 
Grande (Leiria) e Góis (Coimbra), 
dos quais resultaram 64 mortos 
e mais de duas centenas de feri-
dos, os Municípios de Alvaiázere e 
de Ansião tomaram uma posição 
conjunta e enviaram uma carta ao 
primeiro-ministro, António Costa, e 
ao Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, na qual exigem a 
sua integração no projeto piloto de 
reordenamento do território, que foi 
anunciado pelo Governo.

Apesar do investimento feito na 
sensibilização das suas populações 
nas medidas a tomar para prevenir 
os incêndios florestais, as autarquias 
defendem que a solução para este 
flagelo passa por uma estratégia in-
tegrada de ordenamento e cadastro 
florestal, estratégia essa que os Mu-
nicípios não têm capacidade de levar 
a cabo sozinhos.

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
afirmou: “compreendo que quando 
falamos deste tipo de intervenções 
não seja possível colocar todos os 
Municípios no mesmo patamar de 
igualdade, mas é uma oportunidade 
perdida se todos os Municípios que 
foram afetados não estejam envolvi-
dos”, reforçando ainda que o risco de 
incêndio no concelho de Alvaiázere é 
agora mais acentuado, “por ter toda 
a área a norte já ardida”.

Recorde-se que nestes incêndios 
de junho foram afetados cerca de 
500 imóveis, dos quais metade eram 
casas de primeira habitação. Os pre-
juízos ascendem a 193 milhões de 
euros e o investimento em medidas 
de prevenção e relançamento da eco-
nomia está orçamentado em mais de 
300 milhões. 

No combate às chamas, que con-
sumiram 53 mil hectares de floresta, 
estiveram envolvidos mais de dois mil 
operacionais.7

O Dia Mundial dos Avós come-
mora-se no dia 26 de julho, data em 
que se assinala o dia de Santa Ana 
e São Joaquim, pais de Maria e avós 
de Jesus Cristo.

O Município de Alvaiázere não 
quis deixar passar a data em bran-
co e por isso organizou uma série 
de atividades na Piscina Municipal, 
nas quais participaram cerca de 70 
avós, acompanhados de alguns dos 
seus netos.

Estes tiveram a oportunidade de 
se divertir com jogos de tabuleiro 
e jogos de mesa, promovendo o 
contacto inter-geracional.

No final do dia houve ainda tem-
po para partilhar um lanche entre 
todos os participantes.7

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 Leiria

Assinatura do protocolo para 
instalação da Loja do Cidadão
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Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA: Guilhermina Marques que completou no dia 2 de julho, 91 primaveras e 
a Manuel Marques que completou no dia 23 de julho, 86 primaveras. Muitos parabéns.7

Aniversários

Batizados

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.parabéns

o canto dos poetas
SantoS populareS

Junho, mês dos Santos Populares
também de muito calor
que os Santos nos tragam
muita paz e amor.

Ainda estamos na Primavera 
breve chegará o Verão 
que Deus nos traga
saúde e paz ao coração.

Os meus Santos Populares
que são da minha devoção
que eu tenha um pouco de alegria,
para acabar com a solidão. 

Não há nada mais bonito
que é a boa harmonia 
todos se darem bem 
e teremos o pão de cada dia.

Tenho uns bons vizinhos, 
por todos sou muito estimada,
onde moro nos Cabaços
mesmo à beira da estrada.

O mês de Junho também é
o mês das boas sardinhas
com broa e vinho para
encherem as barriguinhas.

De todos me despeço
com lágrimas de emoção,
o mês que vem escrevo
se me derem ocasião.

Adelaide Ferreira Coelho  

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

No passado dia 23 de julho, na 
Igreja de Ansião, foi batizada a menina 
Joana rodrigues teixeira, filha de 
Andrea Carina Ferreira Rodrigues e de 
Márcio Ruben Pereira Teixeira, residen-
tes em Lousal - Ansião e neta de Maria 
Filomena e Albertino Rodrigues, avós 
maternos, residentes em Barqueiro - 
Maçãs de D. Maria e de Floriana e Artur 
Teixeira, avós paternos, residentes em 
Lamego.

Foram padrinhos da pequena Joana, 
Alexandra Silva e Micael Figueiredo, 
residentes em Águeda.

Depois de os pais e padrinhos 
assinarem o livro dos batismos e das 
tradicionais fotografias, seguiu-se um 
almoço-convívio em Santiago da Guarda 
onde todos os familiares e amigos pu-
deram festejar este dia especial.

Parabéns ao novo membro da Igreja 
de Cristo, bem como aos seus pais, mano, 
Renato Teixeira, avós, tios e padrinhos.7 

Nascimento
No passado dia 8 de julho foi bati-

zada a menina Matilde nunes amo-
rim, filha de Tiago Amorim e Cláudia 
Nunes.

A cerimónia decorreu na Igreja Pa-
roquial de Pelmá e de seguida amigos 
e familiares da Matilde comemoraram 
em casa dos seus avós, Jorge e Lena, 
na Aldeia do Bofinho, de onde são 
naturais.

A sua prima Leonor deseja-lhe mui-
tas felicidades, saúde e alegria pela 
vida fora.7

No passado dia 31 de julho, Cláudia So-
fia alegria Mouzinho Martins, residente no 
lugar de Carvalhal de Pussos, da freguesia 
de Pussos S. Pedro, festejou a bonita idade 
de 33 anos de vida, na companhia de alguns 
familiares e amigos.

O seus familiares desejam-lhe muitos 

parabéns, muitas felicidades e que este dia 

se repita ao longo de muitos anos com muita 

paz, saúde e amor.7

Gonçalo Filipe Mouzinho antunes  
comemorou o seu 1º aninho, no pas-
sado dia 24 de julho e foi batizado no 
dia 30 de julho, na Igreja Paroquial de 
Pussos.

 Foram padrinhos do pequeno Gon-
çalo, Carla Alexandra Raposo Mouzinho 
e Heitor David Antunes Marques.

Após a cerimónia religiosa, seguiu-
se o almoço onde familiares e amigos 
comemoraram este dia especial.

Seus pais, mano Rafael Alexandre, 
avós, tios, primos e padrinhos desejam 
votos de muitas felicidades nesta nova 
etapa da sua vida.7

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

COnCESSIOnáRIO dOS tRACtORES SHIBAURA E HÚRLIMANN

lara Sofia da Silva Mateus, nasceu 
a 19 de julho de 2017 com 48 cm e 
3,070 kg no Hospital de Almada. Filha 
de Lídia Maria Dinis da Silva e de Edgar 
Alexandre Castiço Mateus, residentes 
em Cruz de Pau, Amora, Seixal, a Lara 
é bisneta do colaborador do “Alvaiaze-
rense”, o poeta “José Riseufa”, residente 
em Maçãs D. Maria, neta da assinante 
Otilina de Jesus Simões Dinis e é sobri-
nha-neta de Carlos Simões, diretor do 
jornal “O Alvaiazerense”.

Toda a família lhe deseja felicidades.
Parabéns!7
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A vez da FAFIPA
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

O êxodo rural, o envelhecimen-
to da população, o abandono 
das terras de cultivo e a con-

sequente eucaliptalização do inte-
rior são uma constante nas últimas 
décadas. 

Os incêndios que ciclicamente 
ocorrem têm o condão de “pisar” a 
ferida.

Vamos arrancar os eucaliptos? 
Que culturas rentáveis poderemos 
implementar de forma a tentar inver-
ter a situação? Não será, certamente, 
a semear batatas.

Estas são questões que merecem 
diferentes abordagens. 

Hoje apresentarei uma das mais 
controversas: o cultivo de cannabis/
cânhamo.

Há relativamente pouco tempo, 
no discurso que apresentou nas 
Conferências do Estoril, o juiz Car-
los Alexandre, responsável pela 
Operação Marquês, afirmou que o 
tráfico de drogas é uma das prin-
cipais fontes de financiamento do 
crime organizado. Sendo assim, 
defendeu a liberalização de algum 
comércio de drogas, mantendo-o 
sob controlo estatal. «Não apenas 
retiraria dos circuitos do crime co-
mum os 50% a 60% de drogados e 
pequenos traficantes que para ele 
contribuem, como reduziria dras-
ticamente a expressão do crime 
organizado».

Concordo que, tal como acon-
tece com outras drogas, incluindo 
o tabaco e o álcool, a plantação e 
comercialização deve ter regras bem 
definidas. Não, não estou, longe de 
mim, a induzir alguém a ser consu-
midor. Entendo que, quem for apa-
nhado drogado, tal como acontece, 
por exemplo, na condução sob o 
efeito de álcool, deve ser fortemente 
punido.

A plantação em Portugal traria 

vários ganhos. O primeiro adviria 
da redução drástica dos crimes com 
ela relacionados. Em segundo lugar, 
seriam poupados muitos milhões 
de euros nas despesas relaciona-
das com a proibição, ou seja, nas 
detenções, processos judiciais e 
prisões. Em terceiro lugar, os im-
postos cobrados, o que se poupava 
nas importações e, até a provável 
exportação, levaria a ganhos sig-
nificativos, talvez superiores a 500 
milhões de euros.

Exportar? Deves estar nos “fu-
mos”! Deves, deves…

Portugal, segundo os entendidos, 
é o país da Europa com melhores 
condições para a produção, conse-
guindo duas produções por ano. 

Aqui há que distinguir a receita 
proveniente da cannabis medicinal 
e do cânhamo (a cannabis não psi-
coactiva, com um teor da substância 
activa THC inferior a 0,2%).

Este último foi/é utilizado em 
produtos de higiene e beleza, em 
fibras para a construção, em rou-
pas, sacos, alimentação, biodiesel, 
briquetes, etanol, etc.

Relembro que a produção indus-
trial de cânhamo existiu em Portugal 
até aos anos 1970, valendo na altura 
cerca de duzentos mil contos.

Quanto valeria hoje se houvesse 
um real investimento?

Se vários países da Europa produ-
zem (com subsídios) e transformam 
cânhamo por que razão Portugal não 
segue o exemplo?

Bom, talvez por causa dos incên-
dios. Ficava tudo “pedrado”!

Para finalizar esta “droga” de 
apontamento nada como “ligá-lo” a 
Alvaiázere. Assim: CANAPOR, CRL 
(Cooperativa para o Desenvolvimen-
to do Cânhamo). Sede: Rua Nossa 
Senhora dos Covões, 3250 -113 
Alvaiázere.7

P
ode parecer tarde (e talvez seja), 
mas não queria deixar de escrever 
sobre a nossa FAFIPA.

Mais uma vez, a montra de Alvaiá-
zere. Um bom programa (com o S. 
Pedro a ajudar), um José Cid em exce-
lente forma, gastronomia do melhor, 
marchas maravilhosas (segundo pa-
rece a de Almoster estava magnífica), 
inauguração do centro de arqueologia 
que a ser bem explorado pode ser um 
fator bastante positivo para Alvaiázere, 
palestras com bastante interesse entre 
outros atrativos e uma homenagem 
que, segundo dizem os Alvaiazerenses 
da altura, mais que justa ao Professor 
José Augusto Martins Rangel, numa 
cerimónia muito bonita e emotiva.

Assisti, porventura, ao melhor dis-
curso da presidente da Câmara que lhe 
ouvi até hoje. Emotivo, forte, encora-
jador, “onde não há lugar para os que 
não têm ambição” (adorei esta frase) e 
encorajador das nossas gentes.

Vi um filme promocional de Alvaiáze-
re de uma beleza sem limites, que nos 
faz arrepiar a pele e sentir o verdadeiro 
orgulho Alvaiazerense, que nos emocio-
na e nos faz ver o que de belo temos no 
nosso território. Eu sou dos que “bem 
me quer…”. Excelente trabalho!

Ouvi também um discurso do presi-
dente da Assembleia Municipal a elogiar 
o trabalho que o executivo municipal 
tem desenvolvido, nomeadamente no 
capitulo financeiro de modo a equilibrar 
as contas do Município, dado que pelo 
que ouvi, as mesmas se encontravam 
muito más há uns tempos atrás.

É aqui que me vou centrar. Se 
agora as contas estão melhores e o 
esforço da presidente da Câmara em 
pagar aos fornecedores e cumprir com 
os programas de estabilidade assina-
dos pelo Município, estão a dar frutos, 
o que se passou para a Câmara ter as 
contas descontroladas?

Onde estava o Sr. presidente da 
Assembleia Municipal, órgão fiscali-
zador do Município, quando os saldos 
positivos que deixou como presidente 
eram desbaratados em obras estéreis 
e sem proveito nenhum?

Porque não se insurgiu na altura? 
Não seria essa a sua obrigação?

Porque é que nos seus discursos 
nunca referiu que as contas se es-
tavam a descontrolar? Poderia ter-se 
inspirado no Presidente da Republica 
Prof. Cavaco Silva, quando disse ao 
País que a gestão do então Primeiro 
Ministro José Sócrates estava a levar 
Portugal para uma espiral recessiva 
sem precedentes.

Bem sei que numa atitude apazi-
guadora, tentamos sempre não deitar 
mais achas para a fogueira, mas os or-
ganismos, sejam eles de que natureza 
forem, fiscalizadora ou executiva, têm 
de atuar dentro das funções que lhes 
estão incumbidas e a fiscalização da 
gestão do executivo municipal é uma 
incumbência da Assembleia.

Talvez agora o esforço seja ingló-
rio, pois o atraso a que fomos sujeitos 
por 10 anos de (des)governação, seja 
difícil de colmatar.

Agora, vou de férias…7

Especialidades
Variedade de petiscos:

- Caracol (Verão) - Caracoleta assada
- Moelas grelhadas ou estufadas

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

Grande variedade de Bifes: 
- Bife à Varanda, Bife na frigideira c/ molho de 
mostarda, Bife à Guilho, Bife à Café, 
Bife à Pimenta, Bife ao Alho, etc.
- Posta de Vitela à Mirandesa 
- Posta de vitela em cama de grelos
- Cozido à Portuguesa (aos domingos de outubro a abril)

- Naco de Vitela na Pedra 
- Tábua de Picanha c/ fruta
- Tornedó c/ molho à casa 

Tel.: 218380070 - Rua Vale Formoso de Cima, 113 - Loja B - 1950-266 Lisboa
E-mail: restaurantevarandavaleformoso@gmail.com      Facebook: Varanda Vale Formoso

Pratos:
- Lascas de Bacalhau em cama de grelos
- Bacalhau à Varanda 
- Bacalhau c/ broa na Telha
- Arroz de ameijoa
- Polvo à lagareiro 
- Prego de atum em bolo de caco c/ batata doce

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

Verão 2017 
Mais um Verão...
Terrível verão de 2017!... Colocou a olho nu, todas as estratégias 

defensivas do nosso património florestal.
Pelos vistos tem décadas, e nenhuma implantação e nenhuma con-

cretização!...
Por essa omissão pagaram as sessenta e seis infelizes vítimas, não 

se sabendo a verdade, quem são os verdadeiros responsáveis pelo 
sucedido.

Alvaiázere, por enquanto, passou um pouco ao lado de toda esta 
realidade conflitual…. Não, porque, não tenha cenário e realidades 
idênticas às vividas nos concelhos vizinhos de Pedrógão e Figueiró...

Com grande velocidade foram aprovadas novas estratégias legais, 
novos diplomas, que permitirão no futuro a criação de diferentes postos 
de trabalho.

Vêm aí as sociedades de gestão e desenvolvimento florestal...
Esperamos que, também no concelho de Alvaiázere, possam fruti-

ficar, e criar um quadro e um novo pólo de crescimento de desenvol-
vimento local.

Estejamos todos atentos.   
TENHO DITO.7

J.S
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VENDE-SE

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

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277

VENDE-SE:
Herança

8 propriedades de várias dimensões  

2  com autorização para construção

Situadas na Porta - Alvaiázere

Contactar: Tlm 933 214 681

Pagamento
de Assinatura
Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da sua as-

sinatura através de transferência bancária 

pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

É extremamente importante que nos 

envie o comprovativo de pagamento, indi-

cando nome e morada completa para pos-

teriormente atualizarmos a sua assinatura 

e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através dos contactos:

- geral@oalvaiazerense.com.pt 

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

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

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 MARTINS CARVALHO 
(94 anos)

N. 17/01/1923 - F. 13/07/2017

CARVALHAL DE PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

Sua esposa, filhos, netas e restante família partici-
pam a todas as pessoas das suas relações e amizade o 
falecimento do seu ente querido, cujo funeral ocorreu 
no dia 22/06/2017.

Na impossibilidade de o fazerem pessoalmente 
vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que 
lhes manifestaram o seu pesar.

Continuamos a rogar ao Pai que o tenha em bom 
lugar e ficam as lembranças e a saudade nos nossos 
corações.

AGRADECIMENTO
JOAQUIM ALVES

(75 anos)
N. 06/05/1942
F. 17/06/2017

CARREGAL
MAÇÃS DE CAMINHO

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

A Liga Portuguesa Contra o Cancro dis-
ponibiliza um serviço de apoio em seis 
áreas-chave: social, psicológica, emocio-

nal, jurídica, informativa e ocupacional.
O serviço de apoio jurídico é um serviço 

profissional prestado por advogados especia-
lizados na área da saúde e consiste essencial-
mente no aconselhamento e tratamento de 
questões com relevância jurídica apresentadas 
por doentes, sobreviventes e seus familiares. 
O objetivo é dar apoio através da intervenção e 
comunicação com entidades do Estado, como 
as Finanças ou a Segurança Social, e também 
privadas, como por exemplo bancos, compa-
nhias de seguros ou entidades empregadoras. 

O apoio informativo traduz-se na orientação 
dos doentes sobre direitos e deveres, estando 
à distância de um contacto com um profissio-
nal da Liga Portuguesa Contra o Cancro, ou 
tal como o apoio jurídico, através da Linha 
Cancro da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

(800 100 100 – todos os dias úteis entre as 9h 
e as 18h) ou por email, através do endereço 
linhacancro@ligacontracancro.pt.

Por fim, o apoio na vertente ocupacional 
desenvolve-se através dos núcleos regionais es-
palhados pelos vários pontos do país (Açores, 
Centro, Madeira, Norte e Sul), que dispõem de 
centros de atividades dinamizados por profis-
sionais e formadores voluntários, e que podem 
ser frequentados de forma gratuita. Nestes 
centros de atividade são executados trabalhos 
ocupacionais (expressão plástica), de desenvol-
vimento pessoal e social (expressão corporal, 
ioga) e atividades de âmbito formativo e cultu-
ral (pintura, informática, línguas estrangeiras, 
entre muitas outras), sempre com o objetivo 
de proporcionar aos doentes a melhoria do 
bem-estar físico e emocional, a valorização 
das duas capacidades, a aquisição de novas 
competências, a minimização do isolamento e 
a melhoria da autoestima.7

Liga Portuguesa Contra o Cancro

Apoio ao Doente Oncológico e 
Família (continuação)

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:
Moradia

4 quartos todos c/ roupeiro, 3 casas de 

banho, cozinha completamente 

equipada, sala c/ lareira e recuperador 

de calor, despensa, sotão, anexo c/ 100 

m2, estacionamento para 3/4 viaturas, 

terreno c/ árvores de fruto, barbecue

Situada em Vale da Couda - Almoster
Construção recente * área da moradia 285 m2 

Preço: 152,500€      Contacto: 963 021 760

visite o nosso site: www.oalvaiazerense.com.pt
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Seus filhos, noras, neta e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA ROSA DA SILVEIRA 

ARMINDO (75 anos)
N. 31/12/1941
F. 06/07/2017

CARREGAL
MAÇÃS DE CAMINHO

Querido Américo,
Fez dia 15 de julho, trinta e dois anos que partiste 
Tanta dor, tanta saudade. 

A tia que não te esquece,
Linda

TRINTA E DOIS ANOS DE SAUDADE

SANDOEIRA
pUSSOS S. pEDRO

AMÉRICO JOSÉ DUARTE 
ANtuNes vAz (PINtO)

N. 27/11/1964
F. 15/07/1985

Sua esposa, filhos, noras e netos assinalando o 4º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se 

apagará dos seus corações, rogamos a Deus pelo seu 

eterno descanso.

Pedimos a Deus que estejas bem no Céu.

QUATRO ANOS DE SAUDADE

ALVAIÁZERE

ABÍLIO CARVALHO

N. 07/04/1938
F. 30/07/2013

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era o seu desejo vêm por este meio 

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos manifes-

taram e partilharam o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
BERNARDINO MENDES 

GERARDO (62 anos)
N. 05/12/1954
F. 01/06/2017

NATURAL: LOUREIRA - PussOs s. PeDRO
RESIDENTE: SANDOEIRA - PussOs s. PeDRO

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
JOAQUINA JESUS SANTOS 

(83 anos)
N. 01/07/1934
F. 08/07/2017

CARREGAL
MAÇÃS DE CAMINHO

Sua esposa, filha, genro, neto e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO SOARES LOUÇÃO 

(88 anos)
N. 11/05/1929
F. 10/07/2017

QUINTINHA
ALVAIÁZERE

Seu genro, netos, bisnetas e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ALMERINDA ROSA FRANCO 

(91 anos)
N. 01/06/1926
F. 13/07/2017

CARVALHAL
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus 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
EDLA CUSTÓDIA DE FREITAS 

FeRReIRA (69 anos)
N. 30/01/1948
F. 19/07/2017

FRANÇA
CABeÇAs - MAÇÃs De D. MARIA

Seus filhos, genros, netos, bisneta 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
ELVIRA FERNANDES

(89 anos)
N. 23/01/1928
F. 23/07/2017

REDOUÇAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
LUÍSA GOMES FREIRE

(87 anos)
N. 12/08/1929
F. 26/07/2017

LOUREIRA
pUSSOS S. pEDRO

Suas filhas, genros, netos, bisnetas e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
CELESTINA DA SILVA DIAS

(85 anos)
N. 18/02/1932
F. 23/07/2017

SOUTINHO
MAÇÃS DE D. MARIA
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Férias Judiciais? 

Paula Reis

falar direito

As férias judiciais sempre fo-
ram motivo de grande incom-
preensão na opinião pública e 

serviram inclusivamente de arma de 
arremesso contra os magistrados em 
determinada ocasião.

Há países em que não existem férias 
judiciais, como é o caso da Holanda. 
Porém, em Portugal, a falta de recur-
sos humanos na área da justiça, aliada 
ao facto do exercício da advocacia ser 
exercida por milhares de pequenos es-
critórios, tem sido determinante para 
manter o regime das férias judiciais.

Para melhor percebermos esta 
necessidade pensemos no exemplo 
das fábricas de automóveis. Muitas 
fábricas de automóveis param as 
suas produções em determinados 
períodos e todos os funcionários 
gozam férias na mesma altura. 
A produção contínua é possível, 
mas só se existir um excesso de 
recursos que permita colmatar as 
falhas de quem se encontre de férias. 
Se são necessários 100 trabalhadores 
para a realização de uma função e 20 
têm de gozar férias é necessário que 
existam 120 trabalhadores no quadro 
de pessoal.

A outra opção passa por di-
minuir a produção e adequá-la 
aos 80 trabalhadores disponíveis.  
Se traduzirmos esta realidade fabril 
para o mundo da justiça, verificamos 
que aqui o princípio também se aplica. 
O quadro de magistrados e de 
funcionários de justiça é cronica-
mente deficitário, pelo que só é 
possível o funcionamento da acti-
vidade judicial com a concentração 
das férias num período e com a di-
minuição daquela durante o mesmo. 
Aliado a este factor, somam-se mais 
dois que são igualmente relevantes. 
Durante o mês de Agosto, o País encon-
tra-se praticamente parado, com todos 
os sectores, com excepção do turismo, 
a funcionarem a meio gás. Parece 
que o País se concertou, tacitamente, 

para gozar as suas férias em Agosto. 
Um segundo elemento muito relevante 
passa pela estrutura da nossa advocacia. 
Se todos os prazos processuais cor-
ressem os seus termos em férias, os 
advogados dos pequenos escritórios 
não se conseguiriam organizar, por 
falta de escala, o que levaria ao desa-
parecimento deste tipo de advocacia, 
ainda maioritário entre nós.

Contudo, ao longo do tempo o 
elenco de processos urgentes que são 
tramitados em férias aumentou subs-
tancialmente e ao contrário do que se 
pensa, os tribunais não estão fechados 
no Verão e têm uma actividade intensa. 
Na área criminal, uma parte muito 
substancial dos processos é tramitada, 
procedendo-se a centenas de julga-
mentos durante o Verão, em especial 
no âmbito da criminalidade rodoviária.

Os processos de violência do-
méstica têm natureza urgente, pelo 
que são igualmente despachados 
durante as férias e também no 
âmbito da jurisdição de Família 
e Menores a realidade é similar. 
Ainda no âmbito dos Tribunais civis, 
administrativos e laborais existem 
igualmente processos urgentes, em 
especial providências cautelares que 
são tramitadas durante o período das 
férias judiciais.

Em alguns tribunais, o período 
mais intenso de trabalho ocorre pre-
cisamente no momento em que se 
pensa que os mesmos estão parados.

Os magistrados e funcionários 
que asseguram o serviço durante as 
férias dos colegas têm normalmente 
uma carga de trabalho muito supe-
rior àquela que têm no resto do ano. 
Por isso, será ainda adequado falar-
mos em férias, terminologia normal-
mente associada ao lazer?

A quem as tem, BOAS FÉRIAS.7

In https://portal.oa.pt/comunica-

cao/imprensa/2017/07/20-1/ferias-ju-

diciais-ou-talvez-nao/ (adaptado)

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.

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.

fórum ...um espaço aberto 
à participação dos leitores

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

Peço licença para me apresen-
tar: sou aluna da Universidade 
Sénior de Alvaiázere; o meu 

nome pouco importa, a idade ainda 
menos, até porque não se pergunta 
a idade a uma senhora.

Estou aqui porque quero fazer 
um convite a quem ainda não co-
nhece a U.S. (Universidade Sénior) 
e tem disponibilidade e alguma 
vontade para fazer coisas novas.

Somos um pequeno grupo (pou-
cos, mas bons) interessado em di-
namizar, manter e levar em frente 
a nossa Universidade. Se é verdade 
que “burro velho não aprende lín-
guas” é mais verdade ainda que só 
temos a ganhar.

Como diria a minha professora 
de Inglês, “fica sempre alguma 
coisa”. 

De todas as disciplinas fica 
sobretudo o convívio agradável e 
sem preço com os nossos jovens 

professores. A partilha dos nossos 
saberes, a camaradagem, as reu-
niões, passeios e eventos que se 
organizam. 

É claro que nem sempre apetece 
sair de casa, às vezes pensamos 
que já não temos idade para cum-
prir horários, pensa-se em desistir 
e ficar no sofá. 

Acreditem, essa não é opção, 
faz mal aos ossos e pior ainda à 
cabeça… 

Temos de tudo para oferecer: 
algum barulho, algumas falhas 
também, mas muita, muita von-
tade de melhorar e sobretudo de 
continuar. Contra ventos e marés, 
amanhã será melhor e esperança, 
essa, não falta.

Venha juntar-se a nós, quem 
sabe se vai gostar como eu. Por 
mim, quero muito poder vir a cha-
mar-lhe colega!7

Aluna da Universidade Sénior

Convite de participação
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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

BIBLIOTECA MUNICIPAL - HORÁRIO 
 Segunda a sexta - 9h00 - 17h00
 Sábados - 09h00- 13h00

dias 5 e 6:
- FESTA EM HONRA DE SANTO ESTêvãO
Local: Pussos

 (Org.: Comissão de Festas de Pussos)

dias 5 e 6:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS E   

 NOSSA SENHORA DA GRAÇA
Local: Maçãs de Caminho
(Org.: Comissão de Festas de Maçãs de Caminho)

AGENDA CULTURAL - AGOSTO
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 13 e 27

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 6 e 20

AGOSTO

dias 5, 6 e 7:
- FESTAS GOFOA

 Local: Avanteira - Pelmá 
 (Org.: Comissão de Festas de Avanteira)

dias 11, 12 e 13:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS E   

      SANTA MARIA MADALENA
Local: Alvaiázere

 (Org.: Comissão de Festas de Alvaiázere)

dias 12 e 13:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS E   

 DE  NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 Local: Pelmá
 (Org.: Comissão de Festas de Pelmá)

dia 13: 09h00
- PASSEIO DE MOTORIZADAS
Local: Alvaiázere

 (Org.: Comissão de Festas de Alvaiázere)

dia 18: 20h00
- CAMINHADA NOTURNA - ALvAIÁZERE | 5 KM
Inscrições obrigatórias no site do município www.cm-alvaiazere.pt  

 (passeios pedestres - inscrições online) | preço: 2€ 
Informações: 915 698 733 / 915 698 722 / 915 698 791
Local: Concentração no Parque Multiusos de Alvaiázere

 (Org.: Gabinete do Desporto, Turismo e Museu de Alvaiázere)

dias 19 e 20:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS

 Local: Almoster
 (Org.: Comissão da Fábrica da Igreja de Almoster)

dias 24, 25, 26 e 27:
- FESTA EM HONRA DE S. PAULO E SR. DOS AFLITOS

 Local: Maçãs de D. Maria
 (Org.: Comissão de Festas de Maçãs de D. Maria)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P A S S A T E M P O S
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Descubra as 6 diferenças

Sudoku
Preencher todos 

os quadrados 

da grelha 

fazendo com 

que cada fila, 

cada coluna e 

cada um dos 

quadrados de 

três casas por 

três contenham 

todos os núme-

ros de 1 a 9, 

sem repetições 

ou omissões.
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No dia 22 de julho, o jovem 
Pedro Lagoa assinou con-
trato com a equipa principal 

da Académica de Coimbra, clube 
que representa há dez anos, tendo 
começado nos infantis e depois 
passado pelos vários escalões.

Para este jovem com raízes 
alvaiazerenses (filho de António 
Lagoa e Celestina Grácio), a assi-
natura do contrato profissional foi 
“um objetivo cumprido e o início 
de um sonho tornado realidade”. 

Convicto de que todo o esfor-
ço e trabalho realizado valeu a 

pena, Pedro Lagoa deixou o seu 
agradecimento a todos os que o 
ajudaram neste percurso, desde 
os treinadores até aos sócios, “sem 
os quais nada disto era possível”, 
afirmando que está preparado para 
por “a Académica no seu lugar, que 
é a primeira liga”.

O jovem deixou ainda uma 
mensagem aos jogadores das 
camadas jovens para que “nunca 
parem de sonhar, lutem sempre 
pelos objetivos e mantenham o 
foco”.7

Cláudia Martins

Decorreu no pretérito dia 8 
de Junho o jantar comemo-
rativo do 38º aniversário do 

GDA (Grupo Desportivo de Alvaiá-
zere). Com casa cheia, foi servida 
uma agradável refeição a todos os 
atletas, dirigentes e convidados do 
GDA, entre os quais, a presidente 
da Câmara Municipal e alguns dos 
seus vereadores, entre muitos ou-
tros amigos do GDA. 

Fazendo uso pleno da “caixa”, 
o presidente da recém-eleita direc-
ção, Carlos Manuel Pinto Trindade, 
agradeceu a presença dos convivas 
e aproveitou para apresentar toda 
a nova direcção recém-eleita.

A presidente da edilidade, Célia 
Marques, deu os parabéns ao GDA 
e desejou as melhores felicidades 
à nova direcção, esperando bons 
resultados no futebol, bem como 
enalteceu e incentivou a prática de 
outras modalidades e actividades. 
Igualmente tomou a palavra o vice-
-presidente, João Marques, infor-
mando que a direcção decidiu ho-
menagear o Pedro Simões, jogador 
e capitão do GDA, há muitos anos e 
que devido a impedimentos legais, 
face ao cargo que vai assumir em 
estrutura desportiva nacional, irá 
deixar de jogar. Na circunstância, o 
homenageado aproveitou para real-
çar que nas 4 décadas de vida do 
clube, teve no futebol a sua maior 
projecção, e que “O Alvaiázere”, 
como é conhecido a nível distrital, 
atingiu posição de destaque e res-
peito. Aproveitou para apelar aos 
alvaiazerenses que apoiem o GDA, 
algo que nos últimos anos não tem 
acontecido, no seu entender.

Por fim foram cantados os 
parabéns, tendo sido chamados 
três dos sócios fundadores, entre 
os vários presentes na sala, para 
apagar as velas da praxe. 

desporto

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Futebol

Pedro Lagoa assinou contrato pela 
equipa principal da Académica

Grupo Desportivo de Alvaiázere
Comemorou 38º aniversário com jantar

Benefícios do abacate
 
Uma das frutas mais consumidas na gastrono-

mia mundial, o abacate, além de delicioso, pode 
ser usado tanto em receitas doces como salgadas. 
Destaca-se pelos seus poderes medicinais e bene-
fícios à saúde. Rico em fitonutrientes, substâncias 
naturais da planta que funcionam como nutrientes, 
o alimento ajuda o organismo na prevenção de 
doenças cardiovasculares e, até mesmo, alguns 
tipos de cancros.

Um abacate pequeno, com 150g de polpa, forne-
ce 240 calorias, 22g de gorduras, 13g de carboidra-
tos, 3g de proteínas e 10g de fibras. Conseguimos 
perceber, portanto, que o abacate não é uma fruta 
de baixa carga calórica, mas o seu diferencial está 
na composição de suas gorduras. Quase 70% das 
gorduras encontradas no abacate são monoinsa-
turadas, a maioria de ácido oleico, e o restante é 
composto por gorduras poli-insaturadas (ómega-6 
e ómega-3) e saturadas (ácido palmítico).

Além dos macronutrientes, o abacate é um te-
souro de vitaminas e nutrientes importantes para o 
equilíbrio do organismo. Destacam-se as vitaminas 
do complexo B, vitamina C, A, E, cobre, manganês, 
magnésio, fósforo, potássio e zinco.

Existem muitos benefícios do abacate para a 
saúde e boa forma, nomeadamente:

= Controlar a taxa de colesterol e pressão san-
guínea;

= Possui ação antioxidante e anti-inflamatória;
= Age contra prisão de ventre e perturbações 

digestivas;
= Auxilia na desintoxicação do fígado;
= Evita fadiga mental e reduz o stress;
= Ajuda na formação dos ossos e dentes;
= Fornece energia. 

Algumas Dicas ao Consumir Abacate

Os fitonutrientes do abacate estão mais concen-
trados em partes que geralmente não comemos, 
que são a casca e a semente, ou caroço. Na parte 
da polpa mais próxima à casca podemos encontrar 
mais nutrientes do que nas partes centrais, por isso 
recomenda-se que ao descascar, seja aproveitada o 
máximo possível essa polpa próxima à casca. Uma 
forma de fazer isso é descascando com as mãos, 
como uma banana. Para isso, basta cortar o abacate 
longitudinalmente em quatro partes e depois puxar 
a casca com o indicador e o polegar. Isso irá pre-
servar boa parte da polpa que tem uma coloração 
mais escura e é rica em fitonutrientes presentes 
também na casca.7

Corpos Sociais do GDA eleitos para 
as épocas 2017-2019

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: José Carlos Fernandes Castelão - Sócio nº 534
Vice-Presidente: Luís Miguel Carvalho Guerreiro - Sócio nº 20
Secretário: António Furtado Rodrigues - Sócio nº 799

CONSELHO FISCAL
Presidente: João Paulo Carvalho Guerreiro - Sócio nº 363
Secretário: Rui Jorge Leiria - Sócio nº 772
Secretário: Melissa Lyne Valente - Sócio nº 319

DIRECÇÃO
Presidente: Carlos Manuel N. Pinto Morais Trindade - Sócio nº 260
Vice-Presidente: João Carlos Gomes Reis Silva - Sócio nº 701        
Vice-Presidente: Ricardo Rodrigues Freire Mendes - Sócio nº 652
Vice-Presidente: Luís Manuel Ferreira Simão - Sócio nº 268
Vice-Presidente: João Pedro Freitas Marques - Sócio nº 197
Secretário: Ana Filipa Lopes de Carvalho Duque - Sócio nº 793
Tesoureiro: Rui Miguel Vicente Jesus - Sócio nº 768
Vogal: André Filipe Martins Ramos - Sócio nº 801
Vogal: Cláudia Maria Gonçalves da Silva - Sócio nº 800
Vogal: Ulrich Edgar Simões Cassiano - Sócio nº 767
Vogal: Felix Gonçalves Marques - Sócio nº 535
Vogal: Paula Alexandra Antunes Costa - Sócio nº 570
Vogal: António José Gonçalves Lopes Carvalho - Sócio nº 802

“O Alvaiazerense” deixa à di-
recção votos de êxitos desportivos 
e acima de tudo de bom trabalho 
nas diversas actividades que têm 
em mãos e que lhe impute a res-

ponsabilidade de estarem à frente 
de uma associação de primordial 
importância para a sociedade al-
vaiazerense.7

Rui Oliveira
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N
os passados dias 15 e 16 de julho, o Município 
de Alvaiázere organizou o Torneio de Ténis de 
Alvaiázere, através dos Serviços de Desporto 
do Concelho, que teve lugar no campo de Ténis 

de Alvaiázere. 
O torneio teve a inscrição de 16 atletas, sendo este o 

número máximo permitido pela organização.
O primeiro dia foi marcado pelas duas primeiras 

eliminatórias do torneio em questão, sendo que as 
meias-finais e a grande final do torneio ficaram para o dia 
seguinte. Todos os jogos foram sempre bem disputados 
e agradáveis para os espectadores que se deslocaram 
para assistirem ao torneio. 

A final da prova foi disputada por Rafael Marques, o 
vencedor em título e pelo veterano Pedro Alves, sendo 
este um atleta conceituado a nível regional na categoria 
+ 45 anos e federado na ATLEI (Associação de Atletismo 
de Leiria).

Como já foi referido em cima, no final o vencedor foi 
o alvaiazerense Rafael Marques, tendo revalidado assim o 
título conquistado no ano anterior pelos parciais de 6-4 
e 7-6, tendo o último set sido decidido num tie-break. 

O torneio teve como principais objetivos promover 
e divulgar esta modalidade, o convívio e a confraterni-
zação num contexto desportivo e por último a dinami-
zação dos espaços criados para a prática de ténis que 
o Concelho possui.7

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do 1º Ciclo de Maçãs de D. Maria

Coisas da 
Natureza

Em Alvaiázere

Município organizou Torneio de Ténis 

Do lugar de Cabaços, freguesia de Pussos 
S. Pedro chegou-nos este tomate, de tamanho 
invulgar, que pesa 990 gramas, cultivado na 
horta de Elsa Lopes. 

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

emacnunes@hotmail.com

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

 

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

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165
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U
ma delegação dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere chefiada pelo vice-presidente Joa-
quim Simões e pelo Comandante do Quadro 
de Honra Joaquim Santos, deslocou-se a Lisboa 

para participar numa sessão do programa “Preço Cer-
to”, apresentado pelo famoso apresentador Fernando 
Mendes, após uma inscrição efetuada pela Bombeira 
de 3ª Ana Serra no referido programa que acabou por 
ser sorteada.

E assim no dia 11 de julho, após vários cálculos e 
pesquisas, o Chefe Henrique Serra de Carvalho, conse-
guiu acertar no preço da montra a trazer para Alvaiá-
zere os valiosos prémios.

Dado que os prémios por decisão da direção e co-
mando serão vendidos aos interessados que os queiram 
comprar (em lote ou em peças separadas), dando aqui 
a conhecer os mesmos e o seu preço para venda.

Os preços apresentados são os preços reais dos 
produtos, segundo lista entregue pela RTP1.

Aproveitando ainda para informar que os produtos 
se encontram expostos no Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere para apreciação de todos 
os interessados, onde poderão efetuar a licitação dos 
mesmos. 

A proposta mais alta quer individualmente quer no 
conjunto ganhará os prémios, sendo a base de licitação 
o descrito na tabela.

Aproveitando por último, para agradecer publica-
mente o gesto altruísta do Chefe Henrique Carvalho 
e da Bombeira Ana Serra, pela oferta dos prémios aos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.

O programa será transmitido na RTP 1 nos princípios 
do próximo mês de outubro.7

A Direção e Comando da AHBVA

informativo

Autárquicas 2017
Carlos Simões afirma 
a sua coragem e 
determinação

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

Há quem goste de lavar roupa suja na Praça Pública, no centro da vila de 
Alvaiázere há quem prefira trazê-la já lavada e estendê-la aqui!...

“Sorte em estender aqui”...

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Ganharam montra do programa 
“Preço Certo”

CLDS 3G
Promove 
Ateliers de Verão

O CLDS 3G, da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, está a dinamizar 
os Ateliers de Verão “Crescer com Cor”, 
cujo público-alvo são jovens com idades 
compreendidas entre os 12 e os 18 anos. 

No dia 31 de julho realizou-se a pri-
meira sessão, dedicada às artes culinárias, 
estando as próximas agendadas para o dia 
7 de agosto, sobre primeiros-socorros, e 
para o dia 21 de agosto, subordinada à 
temática dança.

As inscrições são gratuitas, mas têm 
uma data limite para ser feitas: 4 de agosto 
para a sessão de primeiros-socorros e 18 
de agosto para a de dança, podendo ser 
efetuadas na Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere ou através dos contactos 
telefónicos 236 651 008/ 926 371 285.7

Em declarações ao jornal “O Alvaia-
zerense”, Carlos Simões, candidato a 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere nas listas do PS, afirma a “co-
ragem e determinação”, sua e das suas 
equipas autárquicas, em construir um 
projeto que “devolva e fomente a Vida 
em Alvaiázere”.

Assumindo ser “conhecedor da rea-
lidade do concelho, e dos poderes insti-
tuídos”, destacou que as suas promessas 
passam pela “honestidade da atuação 
nos vários cenários, num projeto que tem 
como eixos estratégicos as pessoas e a 
economia” e salienta a ideia reforçada do 
lema “por todos e para todos” objetivan-
do “o desenvolvimento efetivo e integral 
desta nossa terra”.

Mais adiantou que só após a entrega 
das listas, será efetuada a apresentação 
pública dos candidatos e projeto.7
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