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Alvaiázere
Incêndio florestal mobilizou mais 
de três centenas de operacionais

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

E
ram 19h40 do dia 11 de agosto 
quando se registou um foco de 
incêndio no lugar dos Bispos, 
freguesia de Pussos S. Pedro, 

que rapidamente se propagou aos 
concelhos vizinhos de Ferreira do 
Zêzere e Figueiró dos Vinhos.

No combate a este incêndio, que 
chegou a ter quatro frentes ativas 
em povoamento florestal, estiveram 
envolvidos 320 operacionais e 99 
meios terrestres, segundo dados 
da Autoridade Nacional da Proteção 
Civil.

“Apesar do forte reacendimento 
na tarde do dia 12 de agosto na zona 
da Portela do Brás, o incêndio foi de-

belado e controlado nas primeiras 24 
horas”, afirmou Mário Bruno Gomes, 
comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere. Seguiram-se as opera-
ções de consolidação de rescaldo e de 
prevenção de reativações, que envolve-
ram 182 operacionais.

Já no dia 21 de agosto, no espaço 
de apenas uma hora (entre a meia-
noite e a uma da manhã) registaram-
se quatro focos de incêndio: Vale da 
Aveleira, Marzugueira, Aveleira e Vale 
da Couda, o que vem reforçar a tese 
de “mão criminosa” defendida pela 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Célia Marques.7

Cláudia Martins
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Com o título GRUPO EXCURSIONISTA OS TEIMOSOS 
DE ALVAIÁZERE (II), dáva-se continuidade ao assunto 
do mês anterior: «Escolhido o nome e fixada a quota, 
tornava-se indispensável falar de 
algumas normas básicas para orien-
tação futura. COESÃO, palavra que ao 
tempo, não seria muito propalada, 
estava perfeitamente enquadrada 
no espírito de todos os elementos 
do grupo. Visitar o máximo dentro 
de cada percurso marcado; gastar 
o mínimo possível; almoço volante, 
em pleno campo, mata ou serra; 
jantar e dormir paulatinamente bem 
instalados para manter a saúde e boa 
disposição para o dia seguinte. Como 
a intenção era conhecer todo o País, 
teríamos que dividi-lo em zonas. As-
sim, no primeiro ano optámos pelas 
Beiras com todas as suas maravilhas. 
No segundo iríamos ao Minho encan-
tador e no terceiro percorreríamos o 
Nordeste Transmontano.

…Marcadas datas e feitos os pre-
parativos para a primeira viagem, 
reinava sem dúvida grande expectati-
va, não só nos passeantes mas também em familiares e 
amigos. É que não era hábito ouvir-se falar de excursões, 
principalmente em gente pobre. Como “não há bela sem 
senão”, algo de preocupante haveria de surgir no meio 
de tanta euforia. O Quim Cerveira tem um desarranjo 
intestinal. Julgando coisa passageira, ia-se preocupan-

do mais à medida que os dias passavam e a saúde não 
melhorava. Se há última da hora falha um elemento, 
como resolver a situação? Não seria fácil, principalmente 

na parte monetária. O certo é que 
a Mãe do Quim já estava determi-
nada a não o deixar partir. Porém, 
com conversas doces e garantia 
de todos os cuidados possíveis, 
prepara uns termos cheios do chá 
recomendado e uma infinidade de 
conselhos e lá seguimos tentando 
esquecer as preocupações. 

Era nosso motorista o Dino (Ber-
nardino Santos Ribeiro), de saudosa 
memória. Ao chegarmos à zona da 
Bairrada, estava no programa sa-
borear um pedacito de leitão, fruto 
quase proibido aos pobres daquele 
tempo. O Quim lamentava-se: “Se 
soubesse que custava tanto ver-vos 
comer, sem eu poder provar, não 
tinha vindo.”.“Oh pá!” Diz o Dino 
brincalhão: “Come este bocadinho 
e bebe uma tacinha desta poma-
da que ficas são como um pêro.” 
Titubeante, acedeu. Por milagre 

ou Graça de Deus, o certo é que passado pouco tempo 
tínhamos o Cerveira em forma. Fez o resto do passeio 
em plena alegria e boa disposição. Guardámos o chazi-
nho para trazer de recordação à sua Mãe. Assinava A.S.

Assim se escrevia e descrevia com piada, há vinte 
anos!7
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Rui Oliveira

Turismo Centro de Portugal

Cria linhas de apoio para empresas 
afetadas pelos incêndios florestais

O 
Turismo Centro de Portugal 
anunciou durante o mês 
de agosto a abertura de 

linhas de apoio para as empresas 
turísticas afetadas pelos incêndios 
do mês de junho, no valor de 8,5 
milhões de euros.

No total, foram 11 os Conce-
lhos atingidos: Alvaiázere, Ansião, 
Arganil, Castanheira de Pera, Fi-
gueiró dos Vinhos, Góis, Oleiros, 
Pampilhosa da Serra, Pedrógão 
Grande, Penela e Sertã.

Em nota informativa, o Turis-
mo Centro de Portugal explicou 
que existirão três linhas de apoio: 
tesouraria e fundo de maneio (1,5 

milhões de euros), valorização 
turística do interior (2 milhões de 
euros) e apoio à qualificação da 
oferta, infraestruturas e espaços 
envolventes (5 milhões de euros).

Para além disso, as empresas 
destes Concelhos serão agora 
apoiadas pela Segurança Social, 
através de um regime excecional 
de redução e isenção de contri-
buições e do diferimento no paga-
mento das contribuições.

Os apoios financeiros serão 
processados pelo Turismo Centro 
de Portugal num período máximo 
de cinco anos, com um período 
de carência de capital de 18 

meses, não estando associados 
a quaisquer juros remunerató-
rios. O objetivo destas medidas 
é minimizar os impactos finan-
ceiros dos incêndios florestais 
ocorridos em junho, tendo sido 
a informação já transmitida a 
vários operadores que tiveram 
a oportunidade de participar em 
sessões de esclarecimento em 
Figueiró dos Vinhos e Pampilhosa 
da Serra.

Para informar e esclarecer qual-
quer questão relacionada com este 
assunto, o Turismo do Centro de 
Portugal criou uma linha telefónica 
específica: 800 209 209.7

Já é sina! Agosto quente e incêndios 
todos os dias. Cada ano parece pior que 
o anterior. Desta vez com dias de ventos 
muito fortes. Mais de cem suspeitos deti-
dos pelas autoridades, levanta-nos dúvi-
das de vários tipos. Maníacos? Vinganças? 
Negócios? Política? Quem souber que res-
ponda. Entretanto a reforma da floresta é 
arma de arremesso entre as forças politicas 
que somam incapacidades e culpas ao lon-
go dos tempos de democracia. Por favor, 
entendam-se porque anos como este, são 
vergonha e empobrecimento nacional!

Atendendo a que as eleições autárqui-
cas se realizam no primeiro dia de Outu-
bro, para evitar o risco do nosso jornal 
de Setembro chegar depois daquela data, 
publicamos neste número, as entrevistas 
aos diversos candidatos. Uma rara opor-
tunidade para os nossos leitores tomarem 
conhecimento e analisarem as diversas 
propostas e promessas. 

Uma olhadela ao número de eleitores e 
o sobressalto que se repete. Num concelho 
que nas últimas autárquicas tinha 7.000 
eleitores, passado quatro anos são 6400, 
seguindo a tendência da desertificação ge-
neralizada do interior do País, em grande 
parte da responsabilidade das políticas dos 
sucessivos governos que fecham escolas, 
centros de saúde, tribunais, correios, etc. 
e etc. Será fundamental e prioritário com-
batermos essa tendência, sendo importante 
para tal, que todos votem, aumentando a 
legitimidade e reforçando o poder dos elei-
tos, para além de dignificar a democracia e 
valorizar a nossa liberdade de escolha.

A finalizar uma breve e singela homena-
gem ao Faustino, antigo jogador e treinador 
do Grupo Desportivo de Alvaiázere, que nos 
deixou este mês, com 73 anos, vitima de 
doença oncológica. Muitos dos alvaiazeren-
ses que na década de oitenta acompanha-
ram de perto o trajecto do G.D.A. designa-
damente aquando da primeira passagem 
pela terceira divisão nacional, certamente se 
recordam de alguém que muito contribuiu 
para a divulgação do nome de Alvaiázere. 
Até sempre, Faustino!7
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Candidatos à presidência dos Órgãos Autárquicos
No contexto das Eleições Autárquicas que se realizam no próximo dia 01 de 

outubro, o Jornal “O Alvaiazerense” entrevistou os cabeças de lista dos principais 
partidos candidatos à presidência dos órgãos autárquicos do Concelho.

Por uma questão de igualdade no tratamento jornalístico, foi concedido um 
espaço limitado e igual para cada um dos candidatos. A ordem das entrevistas 
foi feita de acordo com o sorteio oficial realizado no Tribunal de Alvaiázere, es-
tipulado para os boletins de voto.

Este espaço é da inteira responsabilidade dos candidatos.
As questões colocadas a todos os candidatos foram:
1 - Qual o balanço que faz do trabalho desenvolvido ao longo deste man-

dato pelo atual executivo?
2 - Quais as razões que levam a (re)candidatar-se à Assembleia Municipal/ 

Câmara Municipal/ Junta de Freguesia?
3 – Caso seja eleito(a), quais as primeiras medidas a implementar?

1 - O balanço ficou manifestamente 
aquém das promessas eleitorais de 
2013, nomeadamente em termos am-
bientais, acessibilidades, emprego e 
qualidade de vida dos alvaiazerenses. 
A título de exemplo, o saneamento 
básico e as acessibilidades continuam 
muito deficitários fora dos centros 
urbanos do Concelho, o que em nada 
contribui para a desejável coesão 
territorial nem vai ao encontro do tão 
apregoado apelo à fixação de pessoas 
no município. 

2 - Recandidato-me à Assembleia 
Municipal para, em equipa da can-
didatura socialista, continuarmos o 
trabalho desenvolvido de fazer ouvir 
e respeitar a voz dos alvaiazeren-
ses, esbater assimetrias, combater 
desigualdades e o persistente défice 
democrático através do exercício de 
um contraditório sério, fundamenta-
do e consistente. Num Concelho de 

orçamento modesto como é Alvaiá-
zere exige-se ao executivo a máxima 
racionalidade e isenção no estabeleci-
mento e definição das opções progra-
máticas anuais, bem como o maior 
rigor e contenção na sua execução, 
por forma a que todos os munícipes 
as percebam e sintam como justas e 
de tratamento igualitário, ao invés do 
que frequentemente acontece em que 
uns são havidos como filhos e outros 
como enteados. Mas só fomentando 
a crítica e o livre debate de ideias se 
obterão as melhores soluções para o 
desenvolvimento e progresso econó-
mico de Alvaiázere.

3 - À Assembleia Municipal compete 
apreciar e deliberar sobre as propostas 
apresentadas pelo executivo camarário, 
bem como acompanhar e fiscalizar a 
atuação deste órgão. Se voltarmos a 
ter a confiança dos alvaiazerenses, que 
muito nos honrará, exerceremos esse 
mandato no quadro das atribuições e 
competências legais estabelecidas, in-
terpretando o melhor que pudermos e 
soubermos a sua vontade eleitoral, em 
respeito pela Constituição e pelos valo-
res e princípios fundamentais democrá-
ticos, fieis ao lema: OUVIR ALVAIÁZERE, 
REFORÇAR A DEMOCRACIA.7

1 - O mandato cessante foi o último 
ato de uma peça de teatro a três tempos. 
Sendo inegável que tal enredo começou 
numa verdadeira embriaguez de despe-
sismo, a verdade é que não tardou em 
resvalar na ressaca de constrangimento 
financeiro que, perante a incapacidade 
de pagamento a credores, obrigou ao 
recurso ao financiamento e controlo go-
vernamental do PAEL (dirigido a resolver 
os elevados montantes em atraso), cuja 
libertação é agora ostentada como es-
tandarte. Todavia, os milhões gastos (em 
viaturas de luxo, candeeiros milionários, 
obras inacabadas e/ou inúteis, entre 
outras de igual recorte) vêem-se vazios 
de real valor para a população – que, 
ano após ano, abandona o Concelho. 
Os números do INE demonstram que o 
Município sofreu, de 2014 a 2016, em 
termos relativos, a segunda maior perda 
de população residente dos Concelhos 
do norte do distrito de Leiria, perda 
que, referida a 2011, alcança o dobro 
da média nacional e da média da região 

Centro. Esta evidência é o retrato fiel 
do trabalho do executivo, desprovido 
de estratégia de efetiva promoção do 
território, de valorização da economia 
local e onde não há preocupação pela 
implementação de verdadeiras políticas 
de criação de emprego e de fixação de 
população. 

2 - A candidatura corresponde à acei-
tação do desafio lançado pelo Enf. Nél-
son Silva, cuja postura pessoal e humana 
e respetivo projeto, me levaram por 
imperativo de consciência (isto porque 
é urgente alterar a letargia que inunda a 
autarquia) a participar nesta candidatura. 

3 - O órgão a que me candidato não 
tem funções executivas, antes lhe caben-
do o papel de apreciar e sindicar o tra-
balho do executivo municipal. Todavia, 
para além de acompanhar as propostas 
apresentadas por esta candidatura, luta-
rei pelo incremento dos níveis de demo-
craticidade e participação dos munícipes 
no processo de decisão autárquico. Cria-
remos uma página de acesso digital com 
informação do trabalho da assembleia e 
das concretas opções de voto tomadas. 
O exercício dos mandatos públicos não 
pode ser opaco, antes se impondo pres-
tar ao cidadão informação plena, sem 
truncagem ou areamento.7

1 - Como é do conhecimento geral, 
sendo o órgão a que me candidato 
deliberativo, darei a minha opinião 
sobre o Executivo Municipal que esteve 
em funções pouco mais de dois anos, 
tempo insuficiente para por em prática 
as ideias que terão para o Concelho. 
Pelo trabalho realizado neste período, 
tenho uma opinião francamente posi-
tiva. A atual presidente merece, sem 
dúvida, a oportunidade para continuar 
a demonstrar o seu valor e o rigor pro-
fissional. Contudo, os Alvaiazerenses 
decidirão.

2 - As mesmas de sempre. O amor 
que tenho a esta terra e aos Alvaiaze-
renses e a vontade firme de continuar 
a dar um sério e desinteressado con-
tributo para o seu desenvolvimento.

3 - O presidente da Assembleia 
Municipal não poderá tomar gran-

des medidas, já que a lei não lhe dá 
grandes poderes para intervir nas 
decisões para o Concelho. Se for 
eleito, como espero, continuarei a 
dirigir com a maior democraticidade 
as reuniões deste órgão deliberativo, 
apresentando sempre sugestões que 
me pareçam importantes para Alvaiá-
zere. Darei todo o apoio ao executivo 
camarário eleito, podendo a minha 
experiência de muitos anos de autarca 
ser útil. Não posso interferir nas deci-
sões do Executivo, mas darei sempre 
a minha opinião.

UM ABRAÇO AMIGO PARA TODOS 
OS ALVAIAZERENSES.7

Mónica Lopes
(Assembleia Municipal)

- CDU -

Pedro Simões
Advogado

(Assembleia Municipal)

- CDS-PP -

Acílio Godinho
Jurista

(Assembleia Municipal)

- PS -

Álvaro Pinto Simões
Reformado

(Assembleia Municipal)

- PSD -

Nota da Redação:

Até ao fecho desta edição, o Jornal “O Alvaiazerense” contactou diversas 
vezes os candidatos da CDU às Eleições Autárquicas do concelho de Alvaiázere, 
que afirmaram que “devido ao envolvimento na organização da Festa do Avante, 
não foi possível dar uma resposta em tempo útil, optando por não responder”.7

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

Advogada
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Nelson Paulino (Enfermeiro)

CÂMARA MUNICIPAL | CDS-PP

1 - O balanço que faço não poderia 
deixar de ser negativo. Pouco mudou 
face ao seu antecessor exceptuando-
se a melhoria verificada na execução 
orçamental de 2016, mantendo eu a 
opinião de ser possível melhorar, face à 
desequação e desequilíbrio orçamental 
verificado, motivo pelo qual não se cum-
pre o mínimo estipulado por lei (85%).

Alvaiázere nestes últimos anos tor-
nou-se num dos piores Municípios não 
só do distrito de Leiria, mas também 
da Região Centro e obviamente do país.

Do ponto de vista demográfico foi 
um dos Concelhos que mais população 
perdeu. 

Ao nível do distrito foi o único Mu-
nicípio, que entre 2011 e 2016 não foi 
capaz de reduzir o desemprego.

No ranking dos Municípios que avalia 
a capacidade para gerar negócios, visitar 
e viver, ao nível da Região Centro com 
100 Concelhos, Alvaiázere ocupa a posi-
ção 96! Ao nível do país ocupa a posição 
288 entre 308.

Estes são apenas alguns dos resulta-
dos de uma estratégia política desastro-
sa, de realização de obra sem qualquer 
retorno para a população do Município 
de Alvaiázere.

2 - A principal razão é a de compro-
misso que assumo e tenho para com os 
alvaiazerenses. Não é uma candidatura 
política ou partidária, ou de sustentação 
de interesses lobistas. É sim, o senti-

do de dever e de 
compromisso de 
trabalho com os al-
vaiazerenses e para 
os alvaiazerenses, 
sem exclusão de 
qualquer cidadão, 

É sobretudo uma candidatura de 
resiliência, o que constitui diferença 
substancial de outra candidatura, cujo 
discurso é o de paixão pelo Município 
e de tudo fazer pelo Concelho e no 
entanto a primeira opção é viver fora 
do Concelho e nada contribuir para o 
desenvolvimento de Alvaiázere.

3 - Caso seja eleito, a primeira me-
dida será a de promover uma auditoria 
externa e isenta ao Município. 

Tenho como objetivo rever os proje-
tos de construção da Loja do Cidadão, 
da plataforma empresarial, ou do polo 
museológico que se pretende instalar 
junto à Câmara.

Sendo a grande prioridade voltar a 
dar vida ao centro da Vila de Alvaiázere, 
criando parcerias sérias com centros de 
investigação e tecnologia, para que se 
possam instalar em Alvaiázere e assim 
criar emprego com valor acrescentado e 
que valorize de facto o território.

É essencial encetar medidas concre-
tas que visem melhorar a atratividade de 
investimento empresarial e desta forma 
criar capacidade de fixar população no 
Concelho.7

Célia Marques (Arquitecta)

CÂMARA MUNICIPAL | PSD

1- O balanço que faço do último 
mandato é bastante positivo, até 
porque, como tiveram conhecimen-
to, fizemos uma análise ao grau de 
execução do nosso compromisso 
eleitoral e constatamos que cum-
primos o que prometemos, indo 
inclusivamente além do inicialmente 
previsto. Aliás, esse trabalho é bem 
visível, quer ao nível da gestão dos 
dinheiros públicos quer ao nível do 
grau de execução dos compromissos. 
Mas, o trabalho de uma autarquia 
nunca se extingue, logo muito há a 
fazer. Para além de que existem vá-
rios projetos aos quais é necessário 
dar continuidade, como por exemplo 
a requalificação e ampliação da Zona 
Industrial de Tróia, o parque ecológi-
co Gramatinha-Ariques ou a Loja do 
Cidadão, entre outros.

2 - As razões que me levam a can-
didatar são várias, primeiro porque 
sou de Alvaiázere, todas as minhas 
origens estão aqui...sempre estive 
presente e sempre contribuí, no que 
me foi possível, para que a minha 
terra crescesse. Tive oportunidade de 
abrir um espaço profissional fora de 
Alvaiázere, de trabalhar no setor pú-
blico em outro Concelho e até de sair 
de Portugal, mas as ligações afetivas 

falaram mais alto, 
não só as familia-
res mas também 
as de amizade e 
de identidade. Es-
colhi Alvaiázere. 
Depois, as razões técnicas, porque 
iniciei a revisão do Plano Diretor 
Municipal que ainda não tive opor-
tunidade de concluir, iniciei alguns 
projetos que gostaria de ver darem 
resultados, para além de que, muitos 
mais existem para por em prática se 
tiver oportunidade de continuar a ge-
rir os destinos deste território.

3 - Não existem primeiras medidas 
a implementar, porque são várias as 
frentes de trabalho em que a autar-
quia deve atuar. Dar uma resposta às 
necessidades diárias da população, 
apoiar a ação do tecido associativo 
que tem um papel crucial de apoio 
e de fomento da atividade cultural, 
social e desportiva, criar medidas 
direcionadas para a atração de in-
vestimento para o Concelho e para a 
criação de postos de trabalho, logo 
todas a implementar em simultâneo. 
Esta é a Visão de toda a equipa que 
me acompanha e que acredita ser este 
o rumo certo para o desenvolvimento 
e crescimento de Alvaiázere.7

Tânia Pereira Gabriel
CÂMARA MUNICIPAL | CDU

Carlos Simões (Economista)

CÂMARA MUNICIPAL | PS

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

Nota da Redação:

Até ao fecho desta edição, o Jornal “O Alvaiazerense” contactou diversas 
vezes os candidatos da CDU às Eleições Autárquicas do concelho de Alvaiázere, 
que afirmaram que “devido ao envolvimento na organização da Festa do Avante, 
não foi possível dar uma resposta em tempo útil, optando por não responder”.7

1 – Na freguesia de Alvaiázere, o 
balanço que faço não posso classificar 
de positivo. O executivo esteve atado, 
seguindo ordens. Por isso, no cargo de 
presidente da Assembleia, eu e a minha 
equipa, e apoiantes, em maioria, ado-
tamos a postura de velar pelo superior 
interesse da população e democracia, e 
reprovámos e aprovámos os documentos 
e/ou propostas sempre com sugestões 
e alternativas em ambas as posições, 
relevando a ação direta na exigência 
à Câmara para cumprir as obrigações 
financeiras, retidas, das Eólicas. Quanto 
ao executivo da Câmara, órgão a que me 
candidato agora, posso afirmar que o 
mandato, dividido nos clãs, foi mais do 
mesmo, com um caciquismo visível e um 
continuar de megalomanias despesistas.

2 – A razão é a de continuar uma 
cidadania ativa, com coragem e deter-
minação na defesa da causa pública e 
da nossa terra, para melhor viver aqui. 

Com honra, humildade e confiança 
sou candidato à presidência da Câmara, 
sentindo-me com competência, expe-
riência e responsabilidade para levar esta 
terra aos caminhos da prosperidade e 
desenvolvimento sustentado, com pro-
jetos e ações que atraiam investimento 
e a fixação de pessoas, e promovam a 
qualidade de vida à população. 

Na determina-
ção para enfrentar 
as dificuldades e os 
novos desafios co-
letivos, mais razões 
estão na equipa que 
constituí, de pessoas de confiança, com 
experiências e competências diversas, 
qualidades humanas, com forte motiva-
ção e empenhamento para esta missão, 
para uma gestão de rigor e transparência 
“Por todos e para todos”.

3 – Valorizar as pessoas, instituições 
e o património natural e edificado será 
sempre o princípio para o conjunto de 
ideias base que definimos, em gestão do 
território, educação, saúde, ambiente e 
economia, a enquadrar no contexto de 
novas competências descentralizadas.

Assumindo o compromisso, não 
poderei executar sem um conhecimento 
profundo da real situação, e para isso 
uma das primeiras medidas será a au-
ditoria interna às condições técnicas e 
financeiras.

Não obstante, o foco prioritário é a 
captação de investimento e a construção 
de loteamentos nos centros urbanos 
da vila e das freguesias, promovendo o 
acesso à fixação de pessoas e simulta-
neamente a rentabilização dos recursos 
do município.7

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600
Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

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

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

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

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

Célia Marques
Gestora

(Almoster)
- CDS-PP -

Cidália Ribeiro
Administrativa

(Almoster)
- PS -

1 - O trabalho realizado pelo 
atual executivo fica muito aquém 
das expetativas criadas aquando da 
alteração do mesmo, seguindo um 
padrão idêntico de desenvolvimento 
realizado durante décadas até esse 
momento. Os trabalhos mais notórios 
são a realização de pura manutenção 
básica da freguesia e das atividades 
já implementadas há anos, como é 
o exemplo das marchas populares, 
fazendo-se assim notar o desgaste 
da equipa que o integra. Também se 
faz notar cada vez menos interação 
com a população, potenciando assim 
a sua maior desagregação, resultado 
este muito negativo para todos os 
almosterenses.

2 - As principais razões que me 
levaram a encabeçar esta equipa nesta 
caminhada, foi o amor à minha terra e 
o facto de não a querer deixar entrar 
em declínio, pois considero que tem 
capacidade para melhorar muito em 
prol dos habitantes e visitantes, que 
devido à sua localização por aqui pas-
sam. Não será de braços cruzados ou a 

criticar em vão o trabalho dos demais 
que fará a diferença ou se conseguirá 
atingir os objetivos definidos, só com 
trabalho e empenho se conseguirão 
alcançar. É a possibilidade de poder 
fazer a diferença em prol de Almoster 
que mais nos motiva, a mim e à minha 
equipa.

3 - Indo de encontro com as res-
postas anteriores, a nossa equipa tem 
por objetivo principal dar vida à nossa 
freguesia e à sua população, dinami-
zando-a e melhorando-a de forma a 
criar condições para que seja cada vez 
mais cativante para quem já se fixou 
e para quem pondera em fixar-se na 
nossa freguesia, tanto para residir 
como para investir. 

Mais concretamente, pretendemos 
dar mais atenção aos equipamentos 
já existentes na freguesia, reutilizan-
do-os, dando-lhes utilidade e fazendo 
com que sejam úteis à população. 

A prevenção é outro ponto de 
enorme importância para nós, tanto 
a nível florestal como rodoviário, as-
sim sendo tencionamos não descurar 
destes pontos.

Lidero uma equipa capaz e válida 
para promover a mudança na nossa 
Almoster.7

1 - A experiência adquirida e o 
profundo conhecimento da fregue-
sia permitiram que conseguíssemos 
executar aquilo a que nos propuse-
mos, tendo cumprido em quase 80% 
o nosso compromisso eleitoral de 
2013. Para além disso executámos 
um grande número de projetos não 
previstos, que pela sua premência ti-
veram de ser incluídos nos planos do 
executivo. Prova da assertividade das 
opções tomadas foi a aprovação por 
unanimidade, em Assembleia de Fre-
guesia (AF), dos consecutivos Orça-
mentos, GOP e Prestações de Contas. 
Com um parco orçamento e um nível 
de receitas próprias muito baixo, a 
gestão dos fundos disponíveis e das 
opções tem de ser ponderada, rigoro-
sa e com prioridades bem definidas e 
o aval da AF significa que o caminho 
trilhado ao longo do mandato foi o 
mais correto.

2 - Desde muito jovem que parti-
cipo na vida social e na comunidade 
de Almoster, mais intensamente nos 
últimos oito anos em que exerço es-

tas funções. Tenho muito orgulho no 
trabalho realizado e sinto que ainda 
posso dar mais pela minha terra. 
Podendo ainda cumprir mais um man-
dato e tendo ideias e projetos para a 
freguesia, não poderia ficar indiferente 
às manifestações de apoio que fui 
recebendo, para que continuasse o 
projeto iniciado há oito anos. Assim, 
consegui constituir uma equipa de 
excelência que comigo irá abraçar este 
desafio. Gente dinâmica, trabalhado-
ra, que ama a sua terra, uma equipa 
multifacetada, de todas as idades e 
representativa de todo o território da 
freguesia, que comigo irá conseguir 
manter Almoster no rumo certo.

3 - Caso, como espero, volte a me-
recer a confiança dos Almosterenses, 
darei continuidade a uma política de 
proximidade, resolvendo os proble-
mas e criando as condições para que 
os residentes vejam a sua qualidade 
de vida melhorada e como forma de 
atrair jovens a fixarem-se na freguesia. 
Contaremos com o apoio da Câmara 
Municipal na implementação de proje-
tos de maior dimensão, necessários à 
criação destas condições. Estes proje-
tos e o restante compromisso eleito-
ral, bem como toda a equipa que me 
acompanha, serão apresentados com 
detalhe à população no próximo dia 
8 de Setembro, onde todos poderão 
perceber as nossas ideias e o rumo 
que traçámos para Almoster.7

Paulo Reis Silva
Empresário

(Almoster)
- PSD -

1 – Na minha opinião o balanço 
passa por negativo. Foi feito muito 
pouco tendo em conta as necessi-
dades da população, independente-
mente do reduzido orçamento. Diria 
mesmo, um trabalho muito limitado, 
aliás como vem sendo habitual nestes 
mandatos, e sente-se no dia-a-dia, nas 
várias áreas, o muito que falta fazer.

Comparativamente com outras fre-
guesias, não evoluímos quase nada. O 
sentimento é de que que nos querem 
pôr todos adormecidos. Mas nós es-
tamos cá e cada vez mais despertos. 

2 – As razões que levaram à mi-
nha candidatura, na sequência de um 
desafio lançado para integração num 
projeto abrangente de cidadania, são 
essencialmente a forte motivação e 
vontade de dinamizar Almoster para 
sair do óbvio, para além da valorização 
da igualdade e lutar contra qualquer 
descriminação e qualquer tipo de in-
timidação.

Nasci, cresci e vivo nesta terra, 
e em proximidade, tratando todos 
como contribuintes e cidadãos por 

igual e não por rótulos desta ou da-
quela forma e cor, estarei com uma 
equipa que comunga destes valores e 
na razão de querer dar o contributo 
para melhorar a vida das pessoas da 
nossa freguesia. Ser uma presença 
ativa junto da população, para que se 
sintam governados a tempo inteiro e 
não a tempo parcial. 

Precisamos regenerar, e é por tudo 
isto que o lema desta candidatura é 
Almoster PRECISA… e nós estamos cá.

3 – Temos algumas ideias base 
para as primeiras medidas e para 
este projeto integrador, que passa-
rá sempre pela colaboração com as 
associações existentes e Município. 
Pretendemos atuar na área social e 
criar uma rede de apoio à pessoa 
idosa, bem como um espaço de ocu-
pação de tempos livres de crianças e 
jovens em período de férias escola-
res. Depois, colaborar ativamente na 
elaboração de um plano de prevenção 
contra incêndios, criando condições 
de primeira intervenção local. Entre 
outros, fazer um aproveitamento dos 
recursos naturais, nomeadamente 
da nascente da preza do moinho em 
Azenha e da preza Surgião no lugar 
do Fojo. Para além da preservação dos 
espaços públicos, a acrescer com um 
espaço de lazer na zona do Brejo, pro-
mover a manutenção do património 
cultural vai ser outra das principais 
prioridades.7
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Alice Ferreira
Reformada

(Alvaiázere)
- CDS-PP -

1 - A impressão que o executivo 
cessante deixa é a de falta de iniciativa 
própria e desaproveitamento da auto-
nomia que a lei confere. Limitou-se a 
seguir as directrizes do executivo mu-
nicipal, provavelmente sem questionar 
a qualidade de algumas obras, muito 
publicitadas, que presumivelmente 
em nada melhorarão a vivência e o 
bem-estar da população.

2 - A principal motivação desta can-
didatura passa pela necessidade pre-
mente de correcção do rumo seguido 
pelos actuais executivos, que assenta 
essencialmente no material,  esque-
cendo-se que, sem pessoas, e sem a 
actividade delas, de pouco vale con-
tinuar a construir, reconstruir ou re-
modelar. É necessário ir ao encontro 
destas, escutando os seus anseios e 
necessidades, tentando resolvê-los 
dentro do possível, para que se sintam 
confortáveis e seguros, quer sejam 
jovens ou menos jovens.

3 - Tentar obter uma maior auto-
nomia e independência para a Junta 

de Freguesia, evidentemente sem 
quebrar  o diálogo e o trabalho de 
equipa, que terão obrigatoriamente 
que existir, e, serão imprescindíveis, 
para assim poder desenvolver políticas 
de maior proximidade junto das popu-
lações, e nesta linha de pensamento 
deixar o conforto dos gabinetes e 
auditórios de ambiente controlado, 
levando uma palavra de esperança aos 
mais jovens e uma palavra de apoio e 
segurança aos mais idosos.7

Teodora Cardo
Professora

(Alvaiázere)
- PS -

Roberto Correia
(Alvaiázere)
- CDU -

1 - É difícil julgar em causa própria, 
mas o balanço é positivo e está à vista. 
Nos últimos quatro anos apoiámos 
as nossas associações e as crianças 
do jardim-de-infância e os alunos do 
1.º ciclo. Promovemos o atendimento 
descentralizado em Maçãs de Cami-
nho. Efetuámos diversos arranjos ur-
banísticos: envolvente da Associação 
de Maçãs de Caminho, em Valbom, 
Relvas, Carregal, Laranjeiras, Igreja 
Velha, Couto, Quintinha, Saganga, Ro-
minha, Laranjeiras, Mosqueiro e zona 
norte e sul da entrada de Alvaiázere. 
Alcatroámos o alargamento da estra-
da que liga Charneca a Pousaflores e 
melhorou-se o piso entre o Couto e 
Maçãs de Caminho. Em parceria com 
o Município foram remodelados os 
parques infantis de Maçãs de Cami-
nho e do Jardim Norte. O volume de 
trabalho só é possível porque existe 
uma gestão financeira rigorosa dos 
recursos da Junta.

2 - Conheço bem a nossa freguesia, 
conheço as suas caraterísticas, os seus 
pontos fortes e as suas fraquezas. 

Além da vida cívica, a minha experiên-
cia autárquica tem-me dado a sensi-
bilidade e a experiência necessárias 
para ter uma perceção ajustada das 
principais dificuldades e necessidades 
da população da freguesia. Muito foi 
feito, mas muito ainda há para fazer. 
Por isso reuni uma equipa determina-
da e motivada em quem confio e que 
deposita em mim a confiança para 
fazer mais por toda a freguesia e pelos 
seus fregueses.

3 - Mais do que promessas irrealis-
tas, vamos continuar a trabalhar em 
prol da população.

Continuaremos a apoiar as nossas 
crianças e jovens e as instituições 
locais. Vamos continuar a intervir nos 
lugares e na rede viária: em Alvaiáze-
re, Carregal, Azenha, Relvas, Amarela, 
Quinta de S. Gens, Rio, Pomares, Ven-
das, Zambujal, entre outros. Vamos 
promover parcerias com vista à im-
plantação de um rebanho comunitário 
e à valorização do património. Em 
parceria com o Município iremos pro-
ceder à edificação da Casa Mortuária 
em local que não vá contra as dinâ-
micas locais. Vamos implementar um 
programa de cariz social para acesso 
gratuito a medicamentos.7

Vítor Joaquim
Ecónomo

(Alvaiázere)
- PSD -

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.

Nota da Redação:

Até ao fecho desta edição, o Jornal “O Alvaiazerense” contactou diversas 
vezes os candidatos da CDU às Eleições Autárquicas do concelho de Alvaiázere, 
que afirmaram que “devido ao envolvimento na organização da Festa do Avante, 
não foi possível dar uma resposta em tempo útil, optando por não responder”.7

1 - Como vereadora da Câmara, o 
breve balanço que faço ao executivo 
camarário é de continuidade de políti-
cas anteriores, sem inovação e visão, 
com desinvestimento no parque em-
presarial, na criação de emprego, na 
coesão social, na rede de saneamento 
público. E no património arquitetónico 
do Município, não se verifica o retorno 
das elevadas verbas na sua aquisição 
do Armazém das Cinco Vilas, em Ma-
çãs de D. Maria, da Casa Apalaçada, 
na Vila de Alvaiázere…

Sobre o trabalho do executivo da 
Junta de Freguesia de Alvaiázere, 
constata-se a não concretização das 
competências em si delegadas pela 
Câmara, com limpeza e ajardinamen-
to de espaços públicos deficitários. 
Limita-se a fazer a gestão corrente, 
faltando definição prévia de rigoro-
sos critérios em obras que sirvam 
toda a população, e não apresen-
tando projetos mobilizadores e com 
visão futura.

2 – Candidato-me pelo amor que 
tenho a Alvaiázere, onde nasci e vivi 

até aos quarenta anos, e a Maçãs de 
Caminho, onde vivo atualmente.

A humildade sempre pautou a minha 
vida, e depois de ter exercido, durante 
dois mandatos as funções de presiden-
te da Junta de Freguesia de Maçãs de 
Caminho, e a terminar dois mandatos 
como vereadora da C. M. Alvaiázere, 
candidato-me agora a presidente da 
Junta de Freguesia de Alvaiázere. Julgo 
ter uma perspetiva global e setorial bas-
tante atual, com experiência, competên-
cia e dinâmica para poder exercer uma 
ação justa e humana e, por isso, venho 
junto dos meus concidadãos exprimir 
a confiança que penso poderão ter em 
mim, concedendo-me a vossa escolha. 
É preciso mudar… O voto é secreto, não 
tenha medo… Confie em Teodora Cardo 
e na sua equipa… 

 
3 - Dialogar com os parceiros 

sociais e a população no sentido de 
estabelecer metas de trabalho para 
melhorar a qualidade de vida da popu-
lação, corrigindo, alterando e inovan-
do; Proteger e recuperar o Património 
da freguesia; Construir uma Casa 
Mortuária na sede da freguesia; Criar 
um Centro de Convívio para Jovens e 
Idosos; Lançar iniciativas de âmbito 
cultural e desportivo; Potenciar o en-
volvimento dos naturais da freguesia, 
que estão radicados fora dela, em pro-
jetos de interesse para a coletividade 
tirando partido das suas experiências 
profissionais e empresariais…7  

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

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

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

1 - Neste último mandato assisti-
mos a um trabalho muito aquém do 
necessário para responder às necessi-
dades da população, pouco inovador 
e promotor de desenvolvimento. Tal 
contribuiu para um distanciamento 
entre a Junta e os Maçanenses, assim 
como para a estagnação da nossa 
freguesia. 

Creio que, mesmo tendo em conta 
as limitações existentes, mais poderia 
ter sido feito, sendo que foi a falta 
de proximidade e colaboração com 
habitantes e empresários que impos-
sibilitou ambos de alcançarem o seu 
potencial máximo.

Este é apenas o meu ponto de vista 
como residente da freguesia e espe-
tador, desconhecendo ao certo o que 
se passou nestes últimos anos, mas 
acreditando num rumo melhor.

2 - Candidato-me pela minha visão 
da nossa freguesia como uma terra de 
desenvolvimento social e económico, 
de maneira a que os nossos jovens 
sejam capazes de assentar aqui as 
suas raízes, trabalhar, formar as suas 

famílias, mas ao mesmo tempo, uma 
freguesia que nunca se deixa de preo-
cupar e contar com a participação de 
todos os seus cidadãos. Candidato-
me pela minha vontade de criar uma 
Maçãs de D. Maria ativa, presente, que 
vê os Maçanenses como iguais mem-
bros, presentes e necessários para a 
freguesia.

3 - Caso tal aconteça julgo ser a 
implementação e reforço, conjunta-
mente com as entidades competentes, 
das atuais medidas de proteção contra 
e de apoio ao combate a incêndios, 
mais especificamente a revitalização 
e criação de um perímetro de bocas-
de-incêndio. A urgência desta medida 
prende-se com os repetidos eventos 
dos últimos anos logicamente, mas 
também com a necessidade de uma 
melhor prevenção e atuação na futura 
eventualidade de eventos similares.

Da mesma maneira creio que a 
questão do armazém das cinco vilas 
e da praia fluvial, que se tem vindo a 
arrastar ao longo dos anos e continua 
por resolver, deve ser terminada. Estas 
duas últimas medidas permitir-nos-iam 
cumprir o nosso grande objetivo de 
criar uma Junta mais dinâmica e envol-
vida com os seus cidadãos, para juntos 
podermos progredir e evoluir.7

Rafael Simões
Estudante

(Maçãs de D. Maria)
- CDS-PP -

1 - Ao longo deste mandato assis-
timos, mais uma vez, à estagnação da 
nossa freguesia. Muitas promessas fo-
ram feitas, mas poucas se realizaram. 
Nessas promessas estavam algumas 
obras que já estariam adjudicadas 
segundo o manifesto eleitoral das 
últimas eleições do atual executivo, 
como o Armazém das Cinco Vilas. 
Na minha opinião este continua a ser 
o problema mais grave, um edifício 
com tanto valor histórico continua 
sem resolução à vista. O seu avançado 
estado de degradação representa um 
risco iminente de colapso pudendo 
mesmo levar a uma tragédia. Outro 
assunto que continua sem solução é o 
Cemitério Velho que está abandonado 
e onde nada foi feito para lhe devolver 
alguma dignidade, continuando a ser 
um mau cartão-de-visita para aque-
les que procuram a nossa freguesia. 
Também a Praia Fluvial continua sem 
a requalificação prometida há 4 anos. 
E, por fim, é com muita tristeza que 
vejo as escolas primárias de Maçãs de 
D. Maria e Vendas de Maria completa-
mente abandonadas, após a constru-

ção do Centro escolar. É necessário 
requalificá-las, adaptando-as a novas 
funções úteis à população.

2 - Maçãs de D. Maria é a terra onde 
cresci e sempre vivi, por isso conheço 
bem a sua realidade. Eu e a minha 
equipa estamos preparados para ouvir 
a população e em conjunto resolver os 
principais problemas da nossa terra. 
Só assim conseguimos fazer mais 
e melhor por Maçãs de D. Maria. A 
população não vive de promessas, é 
preciso colocar mãos à obra e juntos 
fazermos desta terra um sítio melhor 
para se viver. 

3 - As primeiras medidas a imple-
mentar terão por objetivo responder 
às necessidades mais urgentes da 
população pelo que iremos começar 
pela resolução imediata do Armazém 
das Cinco Vilas. Outra das nossas 
prioridades passa pelo aumento da 
proximidade à população, e iremos, 
então, visitar todos os lugares da fre-
guesia de maneira a recolher as suas 
principais necessidades. Também pre-
tendemos elaborar um plano de pre-
venção de incêndios florestais, tendo 
em conta os acontecimentos recentes. 
Acima de tudo, queremos que Maçãs 
de D. Maria seja para TODOS…7

Henrique Rosa
Empresário

(Maçãs de D. Maria)
- PS -

1 - O trabalho pode-se considerar 
positivo, pois os principais objetivos a 
que nos propusemos foram consegui-
dos. Embora os recursos financeiros da 
autarquia sejam muito limitados, procu-
rámos dar resposta às necessidades da 
população, garantindo a prestação de 
serviços de proximidade e executámos 
obras emergentes para a freguesia, 
como o alargamento do cemitério novo.

2 - A experiência que adquiri na 
Junta de Freguesia permite-me ter as 
competências e o conhecimento sobre 
como gerir uma autarquia. A minha 
envolvência na comunidade Maçanense 
permite-me ter a sensibilidade para sa-
ber o que Maçãs de Dona Maria precisa.

Estou por isso motivado a, pela 
primeira vez, assumir a liderança da 
Junta de Freguesia para concretizar um 
conjunto de projetos que considero 
determinantes para o desenvolvimento 
da freguesia.

3 - Eu e a minha equipa temos um 
conjunto de projetos ambiciosos para 
Maçãs de Dona Maria.

Requalificar a entrada da Vila e a 
Serra de Santa Helena, conforme es-
tudo prévio já executado.

Vamos melhorar o espaço envol-
vente à capela, construir um parque de 
merendas, recuperando as tradições 
da freguesia. Vamos ainda promover 
a construção de um parque infantil, a 
instalação de aparelhos de manuten-
ção física e a marcação de um percur-
so pedestre.

Vamos ser agentes ativos na reso-
lução da situação do Armazém das 5 
Vilas e do Cemitério Velho, valorizan-
do o seu património e a sua história. 
Vamos ser promotores da requalifica-
ção da Vila, respeitando a sua traça ca-
racterística e a identidade Maçanense 
e alargar a entrada de quem vem da 
rotunda do Casal Novo.

Em parceria com o Município, que-
remos dar continuidade ao projeto da 
“Praia Fluvial”.

Iremos promover a urbanização 
de terrenos com o intuito de os ceder 
com condições vantajosas, para fixar 
população.

Vamos ainda adquirir uma carrinha 
e mais meios para tornar a Junta mais 
autónoma na sua atividade regular, 
nomeadamente, de limpeza e manuten-
ção das vias e dos lugares da freguesia.

Finalmente, quero agradecer a con-
fiança de quem me acompanha neste 
projeto para trabalhar no desenvol-
vimento de Maçãs e para melhorar a 
qualidade de vida dos Maçanenses.7

Eduardo Craveiro
Administrativo

(Maçãs de D. Maria)
- PSD -
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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.

1 - Agora que estamos em final de 
mandato a minha perceção é de que 
o resultado do trabalho efetuado pelo 
atual executivo foi pouco eficaz, pouco 
inclusivo, pouco abrangente e muito 
pouco atento.

A freguesia tem assistido a algu-
mas obras que começam, mas que 
nunca mais terminam. Por exemplo, 
em algumas estradas circula-se, mas 
com limitações e com maior desgaste 
dos veículos e aumento do tempo de 
viagem. Também as vias mais antigas 
carecem da manutenção mínima para 
que continuem a prestar a sua função.

Nota-se, com grande pena minha, 
que existe um grande apego às “antigas 
freguesias”. Apesar de difícil, as mudan-
ças são uma oportunidade para melho-
rar. E todos teríamos muito a ganhar.

Não há informação suficiente sobre 
o que vai sendo feito e nem sempre se 
conhece a utilidade, o motivo ou a ne-
cessidade das estratégias e objetivos.

O apoio a crianças, idosos, aos 
mais carenciados e desfavorecidos foi 
pouco, por falta de atenção. As famílias 
ficaram assim mais sobrecarregadas.

2 – Candidatei-me por várias ra-
zões, mas principalmente porque que-
ro dar o meu contributo para melhorar 
a vida das pessoas da nossa freguesia.

Conheço toda a freguesia. O con-
tacto com as pessoas da freguesia de 
Pussos S. Pedro tem sido para mim 
uma honra e um privilégio. Escuto com 
atenção o sentir das pessoas, as suas 
dificuldades, aspirações e sonhos. 
Preocupa-me a situação económica das 
famílias e das empresas, bem como o 
futuro incerto que se apresenta para 
os mais jovens.

É por tudo isto que o lema da mi-
nha candidatura é QUEREMOS MAIS E 
MELHOR para a freguesia de Pussos 
S. Pedro.

3 - São várias as medidas que gos-
taria de ver implementadas. 

Finalizar as obras em curso e pro-
mover a manutenção do património 
vai ser uma das principais prioridades. 
Claro que, nesta matéria, estamos 
sempre dependentes do orçamento.

Promover e sensibilizar a popula-
ção para a limpeza das vias florestais, 
para assim diminuir de vez os riscos 
de propagação dos incêndios, é outra 
medida a implementar.

É necessário criar um espírito de 
unidade, de união, de interajuda e de 
comunhão entre todos. 

Eu e a equipa que eu escolhi vamos 
trabalhar para que o lema QUEREMOS 
MAIS E MELHOR seja uma realidade.7

1 - No meu entender muito mais 
poderia e deveria ter sido feito tendo 
em conta as capacidades financeiras 
da Junta de Freguesia, a começar 
pela preservação e manutenção dos 
espaços públicos, como por exemplo 
os cemitérios, jardins, praças, fonta-
nários e outros, bem como a limpeza 
de bermas e valetas. Estes trabalhos 
devem acontecer com regularidade 
e não apenas nas vésperas de datas 
importantes, como normalmente 
aconteceu. Agora, nestes próximos 
30 dias muito se fará! Em relação a 
novos projetos, nada foi feito e haverá 
decerto muito onde se possa apostar 
para melhorar a qualidade de vida da 
nossa população. 

Outra questão que, na minha opi-
nião, o atual executivo não desenvol-
veu com sucesso, foi a concretização 
da união das freguesias, que na reali-
dade não aconteceu. Pussos e Rego da 
Murta (São Pedro) continuam a atuar 
como se de duas freguesias distintas 
se tratasse. Como é do conhecimen-
to público, eu fui um dos que lutou 
contra a agregação das freguesias, 

mas tendo em conta que a agregação 
aconteceu mesmo, deve promover-se 
essa união e “tratar” a freguesia como 
uma só, evitando estar de um lado ou 
do outro, como muitas vezes aconte-
ceu e que em nada serviu de exemplo 
e de incentivo à desejada união.

2 - Recandidato-me com uma equi-
pa jovem e dinâmica, empenhada em 
trabalhar em prol da população e da 
nossa área territorial, comprometen-
do-me, eu e os que me acompanham, 
a dar o nosso melhor pois entendo 
que a nossa freguesia e as suas gen-
tes merecem muito mais e, claro, por 
dever cívico, pois não basta dizer que 
algo não está bem, é preciso tomar 
medidas e trabalhar no presente de 
forma a alcançar e construir um futuro 
melhor para todos.

3 - Caso seja eleito, as primeiras 
medidas que nos propomos a imple-
mentar e consideradas como prio-
ritárias, serão o reforço urgente do 
pessoal ao serviço, pois só assim se 
conseguirá dar resposta às necessida-
des da freguesia que tem mais de 40 
km2 e muitos km’s de valetas e bermas 
que necessitam de limpeza regular, 
bem como outros espaços públicos 
que exigem igualmente manutenção 
regular. Novos projetos estão também 
na nossa mira. Temos ideias, vontade 
e motivação! Cabe aos eleitores permi-
tirem-nos pô-las em prática.7

Paulo Sá Oliveira
Empresário

(Pussos S. Pedro)
- PS -

José Lopes
Empresário

(Pussos S. Pedro)
- CDS-PP -

1 - Não me compete e entendo não 
ser justo fazer qualquer juízo de valor 
sobre o trabalho desenvolvido pelo 
atual executivo.

2 - Candidato-me porque entendo 
que é uma forma de colocar a minha 
capacidade de trabalho ao serviço da 
comunidade, contribuindo de forma 
convicta para promover o bem-estar e 
qualidade de vida de todos, criar medi-
das de desenvolvimento da freguesia, 
e nunca por mera promoção pessoal 
ou conveniência própria.

3 - Parece-me prudente pensar que 
antes de dar inicio à concretização das 
medidas que constam no compromis-
so eleitoral, saber quais os recursos 
disponíveis ou o modo de os arranjar 
para dar sustentabilidade financeira 
aos trabalhos a efetuar.

Elejo como prioridades o apoio ao 
tecido associativo criando condições 
que garantam dinâmica social, des-
portiva, cultural e recreativa, principal-
mente ao nível da terceira idade e dos 
jovens. Neste sentido, construir um 

Parque Infantil em S. Pedro, um Parque 
Verde para lazer e com equipamentos 
geriátricos em local da freguesia a 
definir, apoiar a construção do Lar 
para Idosos, melhorar a rede viária, 
instituir o atendimento descentraliza-
do pelo executivo, definir horário de 
atendimento administrativo em S. Pe-
dro, criar o dia da Freguesia e o dia da 
Juventude, entre outras, são medidas 
que pretendo, juntamente com a equi-
pa que me acompanha, implementar 
tão rápido quanto possível.

Tudo será tão mais fácil de concre-
tizar se trabalharmos unidos em prol 
do desenvolvimento da nossa terra.

Contamos convosco, contem tam-
bém connosco!7

Clara Pacheco
Farmacêutica

(Pussos S. Pedro)
- PSD -

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.
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1 - Ao longo de oito anos, integran-
do o executivo, fizemos um trabalho 
que muito nos orgulha. Hoje, a Junta 
de Freguesia dispõe de funcionários, 
viaturas e ferramentas que lhe permi-
te cumprir a sua missão. Criamos e 
conservamos vias e espaços públicos. 
Melhoramos o espaço e a qualidade 
de atendimento na Junta, mas não es-
quecemos a frustração de não termos 
conseguido impedir o fecho do Centro 
de Saúde, escola primária e jardim-de-
-infância, com cerca de 50 alunos. Ain-
da assim, é um balanço muito positivo 
e estamos convictos que é um trabalho 
para continuar e melhorar.  

2 - Há uns meses, o PSD (pelo qual 
vencemos as últimas eleições), com a 
participação ativa do atual presidente 
de junta, escolheram um cabeça de 
lista militante e recrutaram futuros 
candidatos, sem comunicar e até de-
sinformando o restante executivo. Só 
fomos informados na semana anterior 
à apresentação dos candidatos do 
partido de que, afinal, o presidente 
(com o qual tínhamos a intenção de 

continuar), já não iria entrar na lista e 
queriam que integrássemos essa lista de 
liderança imposta. Ora, se o partido tem 
a legitimidade para escolher os seus 
candidatos, a forma como procedeu e 
a deslealdade com que o atual presi-
dente agiu, decidimos rejeitar. Perante 
isto, e aceitando o desafio lançado por 
tantos pelmanenses, garantiremos aos 
eleitores a possibilidade de votar pela 
continuidade. O movimento “Juntos pela 
Pelmá” nasceu da vontade de se conti-
nuar um trabalho que se renovará ou 
cessará por escolha dos pelmanenses 
e não por jogos partidários. Não é um 
movimento contra nada nem contra nin-
guém. Trabalharemos com todos e para 
todos. Candidatamo-nos como indepen-
dentes, com uma liderança renovada e 
uma equipa reforçada, mas com a leal-
dade e vontade de trabalhar em prol da 
nossa terra, que a nossa gente conhece, 
porque o nosso juramento foi e sempre 
será à Pelmá e aos pelmanenses.

3 - Queremos ouvir mais as pes-
soas e agir de forma mais próxima e 
transparente. Assim, iremos reunir com 
todas as coletividades para coordenar 
recursos e identificar necessidades para 
que as soluções se reflitam no planea-
mento de 2018. Aumentaremos a nossa 
presença nas redes sociais, a partilha de 
atas de reuniões e outros documentos 
de interesse coletivo. Encetaremos o 
desenho de um programa regular de 
atividades, entre outras medidas.7

Cláudia Rodrigues
Comercial

(Pelmá)
- Independente -

1 – Nos últimos quatro anos, as 
inovações e iniciativas foram muito 
poucas e as que se promoveram 
tiveram fraca ou mesmo nenhuma 
visibilidade. São exemplos disso mes-
mo a festa da freguesia, a renovação 
de espaços, a cooperação entre as 
várias associações e o executivo, entre 
outros. 

Na realidade, o atual executivo 
esteve sobretudo ao serviço do parti-
darismo, ao invés de defender os inte-
resses da freguesia e das suas gentes.

 
2- Sobretudo, tenho a plena capa-

cidade de colocar os interesses da po-
pulação à frente de quaisquer outros, 
bem como o de ser um elo de ligação 
entre todas as entidades da freguesia 
e do Concelho. Essa capacidade assen-
ta no facto de residir na freguesia, e 
por isso viver e acima de tudo, sentir 
realmente as preocupações e necessi-
dades diárias das suas gentes.

3 - Cumprir as atribuições es-
tabelecidas pela lei em vigor, tais 
como a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios da população, os 
contratos de delegação e acordos de 
execução em articulação com o Mu-
nicípio, por forma a contribuir para a 
unificação dos interesses e necessida-
des de todas as freguesias.

Fazer um levantamento de todos 
os terrenos baldios, promovendo a 
sua rentabilização em prol de todos 
os habitantes da freguesia.

Limpeza e manutenção de todos 
os caminhos rurais, com o objetivo 
de facilitar os acessos em situações 
de emergência.

Valorizar e preservar os espaços 
naturais mais emblemáticos da fregue-
sia com o intuito de atrair visitantes e 
promover o mapa turístico.

Desenvolver a cultura, priorizando 
a família como um todo, combatendo 
deste modo o isolamento, a atual pas-
sividade das associações já existentes, 
assim como dar a possibilidade de se 
formarem movimentos capazes de ca-
tapultar a freguesia fora de portas.7

Ludgero Marques
Gestor de Qualidade

(Pelmá)
- CDS-PP -

1 - Mais do que avaliar o que foi 
feito, é mais importante estruturar 
um projeto de futuro para a freguesia, 
com gente renovada e motivada, que 
esteja empenhada apenas em servir 
a Pelmá e que una todos os Pelma-
nenses.

Naturalmente que o bom trabalho 
do presidente Pascoal Gomes, que 
apoia este projeto, nos deve respon-
sabilizar e motivar em fazer mais e 
melhor.

2 - Devo muito da minha vida à mi-
nha terra, à Pelmá. O amor que tenho 
à Pelmá motiva-me a querer retribuir 
aquilo que a Pelmá e os Pelmanenses 
também me deram. Sinto que a expe-
riência de vida que adquiri ao longo 
dos anos, de muito trabalho na minha 
atividade empresarial, mas também 
junto da comunidade local, dão-me as 
competências necessárias para fazer 
mais pela Pelmá.

Motivado por um conjunto alarga-
do de pessoas que acreditam em mim, 
que consideram que posso contribuir 
para o desenvolvimento da minha fre-

guesia, constituí uma equipa que me 
orgulha e em quem confio, e que vai 
certamente fazer tudo para melhorar 
a vida da nossa população.

3 - A prioridade de ação da Junta 
de Freguesia vai ser trabalhar com 
o objetivo de oferecer uma resposta 
concreta à população socialmente 
mais desprotegida, nomeadamente, 
à população idosa. Vamos promover 
as diligências necessárias para que 
haja uma oferta de serviços na nossa 
freguesia nessa matéria.

Queremos rejuvenescer a fregue-
sia, torná-la atrativa para os mais 
jovens. Por isso, vamos trabalhar no 
sentido de ter mais e melhores con-
dições para a fixação de população e 
para melhorar a qualidade de vida da 
juventude.

A Pelmá tem ainda um vasto pa-
trimónio cultural, natural e edificado, 
que tem que ser valorizado. Vamos 
trabalhar nesse sentido, de forma a 
trazer gente à nossa freguesia e a criar 
novas dinâmicas.

Eu e a minha equipa estamos mo-
tivados em trabalhar para a Pelmá e 
para os Pelmanenses.

Esta não é uma candidatura nega-
tiva; não nos apresentamos a eleições 
contra ninguém.

Somos candidatos porque temos 
um projeto ambicioso, um rumo bem 
definido, que sabemos que é o certo 
para a Pelmá.7

Vidal Duarte
Empresário

(Pelmá)
- PSD -

PS Alvaiázere
Comunicado

Carlos Simões, como candidato independente nas listas do Partido Socialista (PS) 
à presidência da Câmara Municipal de Alvaiázere, no âmbito das autárquicas-2017 
e responsável pelas candidaturas às Assembleias de Freguesia, e no caso a visar da 
freguesia de PELMÁ, vem comunicar o seguinte:

a) O PS não apresentou lista à Assembleia de Freguesia de Pelmá, e nesse contex-
to, com toda a naturalidade democrática assume recomendar a simpatia e utilidade 
de intenções na lista independente que se apresenta àquele órgão;

b) Fê-lo formalmente em Flyer de apresentação de candidatos, emitido via postal 
não endereçada, tendo utilizado normalmente a expressão “O PS apoia a …”;

c) Tendo conhecimento do contexto de desinformação e provocação dos candi-
datos de determinada lista concorrente à lista independente, no contexto daquela 
referência escrita no nosso Flyer, queremos esclarecer que o entendimento da 
palavra “apoia” é apenas e tão só o de “recomendar”, ou “simpatizar”, portanto sem 
apoio material, apenas em opinião e em vontade autónoma dos elementos da lista 
PS, e que é de toda a legitimidade e normalidade democrática.

Assim, sem outras considerações, a candidatura do PS, com o maior respeito 
que lhes merecem todos os cidadãos de Pelmá, solicita a melhor compreensão para 
esta situação, e lamenta os transtornos que tal situação esteja a causar especifica-
mente aos elementos constituintes da lista independente e igualmente aos demais 
simpatizantes.

Ao dispor, obrigado.7

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere
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N
os dias 11, 12 e 13 de agosto, 
realizou-se a já tradicional festa 
de Alvaiázere, em honra de Santa 
Maria Madalena e do Sagrado 

Coração de Jesus.
Este ano e pela primeira vez, o início 

aconteceu na sexta-feira onde se pôde 
apreciar e degustar o porco no espeto 
acompanhado do bom vinho. Na quer-
messe, como vem sendo hábito, começa-
ram a sair os bons prémios e a noite foi 
animada com a “Banda Acesso”

Durante a tarde de sábado, entre 
outras diversões, teve lugar a garraiada, 
com bastante participação e assistência. 
Após a missa vespertina, assistiu-se ao 
encontro de bandas filarmónicas, com 
os belos concertos, que a Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília e a Banda 
Filarmónica Figueiroense, de Figueiró dos 
Vinhos proporcionaram, seguindo-se um 
grandioso baile com a animação musical 
do “Grupo Musical XOK”. 

Um passeio de motas, com grande 
número de participantes, a tradicional 
arruada pela Filarmónica Alvaiazerense 
de Santa Cecília com os cumprimentos 
à Vila, a Eucaristia e a Procissão Solene, 
preencheram a manhã de domingo. A 
tarde decorreu em ambiente de convívio, 
com as refeições degustadas no bom 
restaurante da festa, entre o desenrolar 
de umas rifas na recheada quermesse, a 
compra dos tradicionais bolos de fogaça 

que poderiam acompanhar com o chá ou 
café ou ainda um bom docinho, servidos 
no “Bar das Senhoras”, ou ainda de bebi-
das refrescantes e bons petiscos que o 
bar da festa “oferecia” e ainda apreciar a 
atuação de dois pequenos Alvaiazerenses 
que, com os seus acordeões, animaram 
a grande quantidade de pessoas que se 
encontravam no recinto, preenchendo 
assim a ausência justificada do Grupo 
“Unidos da Concertina”, de Arega, que se 
encontravam nesse dia em grande aflição, 
porque os incêndios que deflagraram 
na zona, cercavam as suas habitações e 
todos os seus haveres.

À tarde, e com uma grande 
manifestação de fé, a comunidade cristã 
orou, recitando o santo terço e fazendo a 
Consagração, da Comunidade, ao Sagrado 
Coração de Jesus.

A atuação do Rancho Típico de Cadima 
preencheu mais um momento de grande 

animação e de participação dos muitos 
que estavam a assistir e se envolveram 
nas danças folclóricas que este ofereceu. 
A noite terminou com mais um grandioso 
baile com o amigo Márcio Cabral.

Este ano e mais uma vez, a festa teve 
a presença de um grupo de jovens na 
sua comissão que, com o seu trabalho e 
dedicação, muito contribuíram para o seu 
sucesso. A comunidade paroquial deve 
estar agradecida por esta participação e 
colaboração e, ainda, acarinhar a sua pre-
sença nas várias atividades da paróquia. 
A comunidade paroquial conta convosco, 
obrigado.

A comissão de festas agradece a to-
dos os que de algum modo, quer com o 
seu contributo, quer com o seu trabalho, 
colaboraram na festa paroquial, e ainda 
aos patrocinadores, à Câmara Municipal 
e à Junta de Freguesia.7

Zé Carlos

R
ealizou-se nos dias 28, 29 e 30 de 
julho a festa em honra de S. Pedro.

Na sexta-feira, dia 28, o arraial 
abriu pelas 14 horas com um 

esmerado serviço de bar e abertura da 
quermesse. Pelas 22 horas deu-se início 
ao baile com o grupo musical SÓRITMO.

Relativamente ao sábado, dia 29, a 
abertura do arraial deu-se pelas 10 horas 
da manhã, de seguida, pelas 16h30, co-
meçou a garraiada e já pelo final da tarde 
o Rancho Folclórico Lírios do Nabão mos-
trou a todos como bem se dança o fol-
clore. Como a noite já se ia aproximando 
chegou a altura da atuação da organista 
Sílvia Alcobia, seguindo-se depois o grupo 
musical “Remix” que abrilhantou o baile 
que durou até altas horas da madrugada.

O domingo, dia 30, começou às 10 
horas com a recolha de andores e fogaças 
de vários lugares da freguesia e às 11h30 
deu-se início à missa dominical, presidida 
pelo pároco Jacinto Gonçalves, seguida da 

habitual procissão, contrariando o calor 
que se fazia sentir e que contou com a 
presença da Filarmónica Frazoeirense.

Querendo manter viva a tradição, al-
gumas crianças exibiram as suas fogaças, 
onde alguns grupos de jovens e crianças 
carregavam andores recheados de bolos. 
A seguir foi espaço de repouso para o 
almoço no serviço de bar, ou recolhidos 
em casa de famílias.

Pelas 18 horas, assistiu-se à atuação 
do grupo de concertinas da Lousã e depois 
procedeu-se à passagem de testemunho da 
Bandeira de uns mordomos para os outros. 

Para terminar com muita alegria e 
muita animação o baile foi abrilhantado 
pelo organista Graciano Ricardo, até altas 
horas da madrugada.

Parabéns aos mordomos deste ano 
2017, e a todos quantos os ajudaram, e 
boa sorte para os novos mordomos do 
ano 2018.7

Rita Antunes

destaque
Associação de S. Pedro
População 
levou bandeira 
a Dornes

No dia 15 de agosto a Associação 
de S. Pedro, levou a cabo mais uma 
iniciativa, levando a bandeira de Nos-
sa Senhora do Pranto em peregrinação 
a Dornes. Desde o primeiro cruzeiro, 
que fica na localidade de Paio Mendes, 
e como era em procissão a caminho 
de um local de culto, o grupo iniciou 
assim as suas orações, lendo sempre 
em cada cruzeiro uma passagem bíbli-
ca. Houve ainda tempo para algumas 
músicas dedicadas sempre a Nossa 
Senhora e chegando à igreja de Dor-
nes, assistiu-se à missa solene partin-
do, por fim, todos em procissão. 

Como as horas já passavam e o 
calor apertava chegou a hora do almo-
ço, organizado pela Associação de S. 
Pedro e com o prolongar da tarde, hou-
ve ainda tempo para apreciar a bela 
paisagem que rodeia toda aquela área. 

Chegada a hora da partida, o 
grupo voltou à igreja de Dornes para 
recolher a bandeira, assistindo assim 
à recitação do terço e depois da reco-
lha da bandeira, todos regressaram 
à freguesia, entregando a mesma na 
Igreja de S. Pedro.7

Rita Antunes

Em Alvaiázere

Festa tradicional atraiu muitos visitantes

Em S. Pedro
Festa anual animou população
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Em Almoster 
Festa em Ponte Velha

Dia 5 de agosto a população de Ponte Velha - 
Almoster, realizou a sua festa em honra de Santo 
António.

À tradicional oferta de febras, sardinha, pão 
e bom vinho da região, não faltou boa animação 
musical proporcionada pelas cantorias do grupo 
“Rambóias do Lis”, de Leiria e do grupo “Amigos do 
acordeão Margens do Nabão e Minhoto”, de Ansião.

Durante o arraial houve ainda venda de bolos 
tradicionais e o “Jogo do Peso”, cujo objetivo é acer-
tar no peso de um recheado cabaz e quem mais se 
aproximou ganhou.7

A 
festa em honra do Sa-
grado Coração de Jesus  
realizou-se nos dias 19 e 
20 de agosto.

Durante o dia de sábado o 
arraial foi animado pelos últimos 
preparos e já por alguma anima-
ção na disputa do jogo do tiro ao 
alvo. Ao cair da noite assistiu-se 
à atuação do Rancho Folclórico 
infantil Serras de Ansião e para 
terminar a noite o grupo musical 
Duo Evolution foi o responsável 
pela animação do baile, até ao 
cantar do galo.

O ponto alto dos festejos é 
sempre o domingo com a cele-
bração da missa solene à qual se 
seguiu a procissão de andores reli-
giosos e de oferendas e onde, após 
muitos anos, a bonita imagem do 

padroeiro da freguesia São Salva-
dor do Mundo voltou a participar 
na procissão. 

À tarde o arraial manteve-se 
composto com animação dos in-
sufláveis e do grupo de Gaiteiros 
de Abiúl.

Para encerrar os festejos as-
sistiu-se à atuação do Rancho 

Folclórico de Pousaflores ao qual 
se seguiu o baile a cargo do Duo 
Musical Nova Onda.

Em auxílio aos festejos e para 
que nada faltasse, houve jogos 
tradicionais, sorteio de prémios, 
quermesse, bar e restaurante com 
petiscos variados.7

Paula Reis

Em Almoster
Festa em honra do Sagrado Coração de Jesus

Festa em Ariques

Dias 26 e 27 de agosto, o lugar de Santiago, em 
Ariques – Almoster, voltou a dinamizar os festejos 
em honra do seu santo padroeiro.

Ao cair a noite de sábado houve febras e en-
tremeadas, seguindo-se o baile a cargo do artista 
“Pirikito”.

No domingo, realizou-se o 3º passeio de mo-
torizadas, que culminou com um animado almoço 
convívio entre todos os participantes. Pelas 15h30 
a pequenina capela acolheu a celebração religiosa à 
qual se seguiu a procissão com andores de ofertas e 
com o andor de S. Tiago. Durante a tarde não faltou 
animação musical com o Rancho Folclórico Margari-
das da Serra, da Serra do Mouro, e leilão de ofertas.

Para encerrar os festejos, o conjunto musical 
“Forte Ritmo” encerrou com a chave de ouro e ani-
mou a noite até de madrugada.

Mais uma iniciativa de sucesso levada a cabo 
pela comissão da Capela.7

Paula Reis

Em Pelmá

Festa em honra do Sagrado Coração de Jesus 
e de Nossa Senhora de Fátima

E
m honra do Sagrado Coração 
de Jesus, realizou-se no segun-
do fim-de-semana de Agosto 
a festa anual da paróquia de 

Pelmá. 
No Sábado, dia 12, pelas 14 

horas, com a abertura do arraial, 
deu-se início à festa. Durante a tarde 
completaram-se os arranjos florais na 
Igreja e nas imagens que iam figurar 
na Procissão, abriu a quermesse, o 
serviço de bar e, pelas 19 horas, o 
serviço de restaurante. Pronta para 
ser servida estava a tradicional Carne 
de Rebolão ou Catrepe, tão aprecia-
da pelas pessoas desta região, e o 
frango de churrasco, uma gostosa 
sopa de legumes, as sobremesas, etc. 
Tudo isto bem regado com o bom 
vinho da região. O pior foi quando 
faltou a electricidade! Complicou-se 
o trabalho na cozinha, os que se 
encontravam a jantar tiveram de 
iluminar a mesa com os telemóveis e 
a actuação do Grupo Musical PA3 foi 
interrompida. Mas, passado algum 
tempo, tudo voltou ao normal com o 
regresso da luz. A música encheu de 
alegria todo o espaço envolvente e o 
baile durou até às tantas.

Pelas nove horas de Domingo 
deu-se a abertura do arraial. A quer-
messe começou a funcionar assim 
como o serviço  de bar.

Às 9h30m, com a Igreja cheia de 
fiéis, o Padre Jacinto Gonçalves iniciou 
a celebração da Missa Solene a que se 
seguiu a Procissão com as imagens 
do Sagrado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora de Fátima, dos três 
andores de bolos, da Confraria, do 
Grupo Coral e restante comunidade 
paroquial. Por volta do meio-dia, com 
a abertura do restaurante, chegou o 
momento de saborear o almoço ao ar 
livre, num ambiente de bom convívio.

Depois de missa e ao longo da 

tarde teve lugar a venda dos delicio-
sos bolos de ferradura. As rifas da 
quermesse permitiram  experimentar 
a sorte a quantos gostam de jogar.

O Rancho Folclórico de Maçãs 
de D. Maria veio animar a tarde, por 
volta das 18 horas, para regalo dos 
amantes destas modas.

Às 19 horas o jantar estava 
pronto a servir e foram muitos os 
que quiseram tomar a sua  refeição 
em clima de festa.

A encerrar o programa das festas, 
esteve o Duo Musical Mikas com mú-
sica para dançar até de madrugada.7

 Joaquim Carvalho (foto)
 Fernanda Freire (texto)
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Nos passados dias 5 e 6 de agosto realizou-se, 
na Paróquia de Pussos, a tradicional festa em honra 
do seu padroeiro: Santo Estevão.

Os festejos iniciaram-se no sábado à tarde com 
a abertura do bar, da quermesse e do restaurante. 
Ao início da noite os visitantes puderam dançar ao 
som da música do grupo Manuel Brás.   

Tal como acontece em todas as festas popula-
res, o ponto alto dos festejos foi no domingo com 
a celebração da missa presidida pelo Padre Jacinto 
Gonçalves. De seguida realizou-se a procissão dos 
andores de Santo Estevão, Nossa Senhora de Fátima, 
Santo António e o Sagrado Coração de Jesus, bem 
como as tradicionais bandeiras, fogaças e andores 
de bolos, acompanhada pela população e pela 
Banda Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília. 
Durante a tarde a festa continuou com a atuação 
do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria e o Grupo Unidos da Concertina. Mais 
tarde foi a vez da Cátia Sofia animar a noite com a 
sua música. 

A Comissão de Festas quer agradecer a todos os 
que visitaram e participaram na festa. Também não 
se esquece de todos os voluntários que colaboraram 
na realização deste evento, visto que trabalharam 
arduamente para o seu êxito, não só durante os 
festejos, mas nas semanas antes com os preparati-
vos. Deseja, também, reconhecer a boa vontade de 
todos os que ofereceram tanto bens materiais como 
donativos. Um bem-haja a todos.7

A Comissão de Festas da Paróquia de Pussos

Em Pussos

Festa em honra 
de Santo Estevão

Festa em honra de S. Paulo e Sr. dos Aflitos
Vila esteve em festa durante quatro dias

Festa em honra do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Sr.ª da Graça
Animou paróquia de Maçãs de Caminho

A 
tradicional festa em honra 
de S. Paulo e Sr. dos Aflitos 
teve lugar entre os dias 24 
e 27 de agosto, na fregue-

sia de Maçãs de D. Maria. 
As festividades tiveram início na 

quinta-feira, dia 24, durante a tarde 
com a montagem dos arcos, sendo 
estes umas das principais atrações da 
festa. Os tradicionais arcos são cons-
truídos durante os meses anteriores 
à festa pela população nos diversos 
lugares pertencentes à freguesia de 
Maçãs de D. Maria, para assim embe-
lezar a rua principal da vila. De segui-
da a população teve a oportunidade 
de assistir à dança protagonizada por 
um grupo do ginásio “Sonigym”. O 
primeiro dia de festejos acabou com 
o baile com o grupo “Só ritmo”, com 
a participação especial de Leandro.  

O segundo dia começou à noite 
com o freestyle executado por Paulo 
Martinho, que mostrou as várias ha-
bilidades que consegue fazer, tendo 
de seguida sido o baile a cargo do 
conjunto “PA3” e por último a atua-
ção da banda “The Carpets” – Cover 
e Rock Band que animou a população 
até de madrugada.

Relativamente ao sábado, este 
teve um início em grande com a alvo-

rada, logo pela manhã, e de seguida 
teve lugar a 4ª concentração e pas-
seio moto turístico em honra de S. 
Paulo e Sr. dos Aflitos. A tarde, sen-
do uma atividade considerada como 
ponto alto da festa da freguesia de 
Maçãs de D. Maria, foi marcada pelas 
provas de atletismo e ciclismo. A 
garraiada animou a população, antes 
da típica eucaristia em louvor de S. 
Paulo, que atraiu os mais devotos. 
O povo, para terminar o dia, teve a 
oportunidade de dançar ao som de 
vários artistas: da banda “K Preta”; 
do artista Jorge Guerreiro e por fim 
do “Dj Menaka”, que entusiasmaram 
todos no recinto da festa.

O último dia de festividades ficou 
marcado pela recolha das fogaças e 
bandeiras e pela eucaristia solene e 
a procissão eucarística que todos os 

anos convida a população da fregue-
sia e não só a participar e assistir. 

Relativamente à tarde, esta foi 
marcada por uma vertente cultural, 
na qual a população assistiu às atua-
ções dos seguintes grupos: Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria; Rancho Folclórico da 
Amizade de Telões – Amarante e ain-
da do grupo de concertinas “Notas 
Soltas” de Arega.       

A população pôde acabar as festi-
vidades com o baile abrilhantado pela 
Banda “Like”, a atuação do artista Iran 
Costa e ainda o Dj Ricky Simões, que 
acabou a noite com muita animação.    

Mais um ano consecutivo, o lucro 
da festa reverte a favor da compra e 
reconstrução das “Casas do Adro”, 
que estão à frente da Igreja.7

Mónica Teixeira    

A 
festa anual em honra do Sa-
grado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora da Graça vol-

tou a animar a paróquia de Maçãs de 
Caminho, nos dias 5 e 6 de agosto.

As atividades radicais ocuparam 
o programa da manhã de sábado, 
sendo que ao fim da tarde houve 
atividade religiosa com recitação do 
terço. Depois a animação musical 
com a atuação das “Concertinas do 
Mondego“ a acompanhar a bucha de 
porco no espeto, ficando o bailarico 
a cargo do “Grupo Nova União”.

No domingo de manhã, teve lu-
gar o 4º Passeio de Motas de Maçãs 
de Caminho e às 11:30 horas houve 
a celebração da missa solene e a pro-
cissão de oferendas. Esta, constituin-
do o ponto alto e essência da festa, 
teve acompanhamento da irmandade 
e das fogaceiras trajadas a rigor com 

os fatos brancos rendados que leva-
vam as fogaças recheadas com os 
tradicionais bolos de ferradura, ao 
som do grupo de concertinas “Ami-
gos da Gaita”, tendo-se registado 
também uma grande participação de 
devotos e crentes. 

À tarde, a animação desenvolveu-
se em redor da quermesse e do bar, 
e do “jogo da rata”, não faltando 
o leilão dos tradicionais bolos de 
ferradura e a cultura popular com 

a atuação do Rancho Folclórico de 
Pousaflores a que se seguiu outro 
grandioso baile com a atuação do 
grupo “Evolution”.

Foram muitos os que ao longo 
daquele fim-de-semana marcaram 
a sua presença, quer nas atividades 
religiosas quer nas de entreteni-
mento, garantido muito colorido e 
animação e bons momentos de sã 
confraternização.7

Carlos Simões
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D
epois de em 2016 ter con-

quistado o primeiro lugar 

dos stands de produtores do 

certame Alvaiázere Capital do 

Chícharo, a empresa Doce Felicidade 

continua a dar cartas no mercado, desta 

vez com a conquista do primeiro lugar 

na oficina de empreendedorismo orga-

nizada pelo Município de Alvaiázere, no 

passado dia 12 de julho, no âmbito do 

projeto “Tourism Up”.

O Jornal “O Alvaiazerense” falou com 

Catarina Oliveira, responsável por esta 

empresa que nasceu em 2014, numa 

altura em que a jovem estava desempre-

gada, após concluir um estágio profis-

sional. A ideia inicial era, como a própria 

explicou, produzir bolos secos, tendo 

em conta que a empresa da família 

(Panificadora Paulo Sá Oliveira) revendia 

bolos secos de origem espanhola e a 

panificadora trabalhava entre as 14h00 

e as 3h00, não estando a ser rentabili-

zada da melhor forma que poderia sê-lo.

Licenciada em Engenharia Ali-

mentar, Catarina decidiu aliar as 

tradicionais receitas de bolos secos a 

ingredientes como o chícharo e a alfar-

roba, inovadores neste tipo de fabrico. 

Durante este processo, acabou por 

surgir a ideia de “fazer uns pastelinhos 

de chícharo diferentes dos existentes 

no mercado”, afirmou, e para os quais 

foi desenvolvido um recheio com base 

em receitas familiares e também nos 

conhecimentos adquiridos ao longo do 

seu percurso académico.

Quanto à implementação no mer-

cado, a jovem empreendedora afirmou 

que, “após a desconfiança e curiosida-

de que os novos produtos suscitam, 

venceu a curiosidade que levou os 

nossos clientes a experimentar”. Com 

uma aceitação muito boa, dentro e fora 

do Concelho, atualmente os produtos 

Doce Felicidade podem ser encontra-

dos em vários locais: Ansião, Coimbra, 

Condeixa, Leiria, Penela e Pombal, 

entre outros.

Para Catarina, o prémio conquistado 

o ano passado no Alvaiázere Capital do 

Chícharo teve um significado especial: 

“foi a recompensa de todo o nosso tra-

balho, que vai desde a procura de ma-

térias-primas de qualidade, à melhoria 

contínua dos nossos produtos e à ima-

gem cuidada que tentamos passar da 

nossa marca e do nosso stand”, referiu.

Com a abertura de novas vendas a 

acontecer a bom ritmo, a jovem em-

preendedora sublinhou “o aumento 

das vendas, a reformulação das emba-

lagens e o lançamento de uma linha de 

biscoitos para cada estação do ano, ten-

do em conta os frutos da época” como 

os principais objetivos a curto prazo.

Já no que diz respeito às metas a 

atingir a médio e longo prazo, Catarina 

concluiu: “pretendemos criar uma loja 

online, avançar para congelação de pas-

téis de chícharo, certificar a empresa de 

acordo com ISO22000 e avançar para 

exportação”.7

Cláudia Martins

mérito
Doce Felicidade

Empresa pretende lançar em breve uma 
nova linha de biscoitos

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
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Município de Alvaiázere
Vai investir mais de um milhão de euros 
no desenvolvimento empresarial

N
o mês de agosto o Município 
de Alvaiázere anunciou a apro-
vação de duas candidaturas a 

fundos comunitários que prevêem a 
criação da Plataforma Empresarial de 
Alvaiázere e o alargamento da Zona 
Industrial de Tróia, um investimento 
que ascende a um milhão de euros 
(incluindo os valores da empreitada e 
da execução do projeto), e cuja com-
participação será na ordem dos 720 
mil euros.

Estes projetos, na área do desenvol-
vimento económico e empresarial, inse-
rem-se no “Programa Alvaiázere +”, que, 
segundo a autarquia, pretende “fomen-
tar um verdadeiro ecossistema ‘amigo’ 
das empresas, dos seus empresários 
e dos empreendedores”, que coloque 
Alvaiázere no radar dos investidores e 
empreendedores, e que potencie a cria-
ção de mais oportunidades de emprego 
no Concelho.

Uma das intervenções diz respeito à 
reabilitação da antiga Escola Básica de 
Alvaiázere, de forma a permitir a cria-
ção de um espaço de dinamização de 
atividades económicas e de iniciativas 
produtivas. 

Esta infraestrutura terá capacidade 
de alojamento para empresários e em-
preendedores que queiram desenvolver 
os seus negócios em Alvaiázere e possi-
bilitará uma oferta de camas que poten-
cie novas dinâmicas locais, através da 
rentabilização de outros equipamentos 
públicos, como os desportivos, com o 
acolhimento de estágios ou de competi-
ções desportivas.

A outra candidatura tem em vista a 
beneficiação e o alargamento da Zona 
Industrial de Tróia, onde será criada 
uma zona destinada ao acolhimento 
empresarial, criando assim as condições 
propícias para a instalação de empresas, 
particularmente a indústria.7

Município de Alvaiázere
Elaborou Plano de
Mobilidade Elétrica

O Município de Alvaiázere é um dos 
dez Municípios que elaborou e submeteu 
a aprovação do Plano Municipal de Mobili-
dade Elétrica, que prevê a atribuição de um 
total de vários pontos de carregamento em 
Municípios estratégicos, de forma a reduzir 
as distâncias entre os pontos já existentes. 

Para além de Alvaiázere, os Municípios 
de Abrantes, Chaves, Elvas, Estremoz, 
Seixal, Trofa, Valença, Vendas Novas e Vila 
Nova da Barquinha manifestaram também 
o seu interesse em integrar a Rede Portu-
guesa de Cidades Inteligentes e o Progra-
ma para a Mobilidade Elétrica em Portugal.

Este programa, designado de MOBI.E, 
é um projeto piloto que consiste num 
sistema de carregamento a nível nacio-
nal, acessível a qualquer utilizador, com 
possibilidade de carregar qualquer tipo 
de veículo automóvel (interoperabilidade 
técnica) e acesso a qualquer ponto de car-
regamento através de um mesmo registo 
ou contrato e mecanismo de autenticação 
e acesso (interoperabilidade de serviço).7

Município de Alvaiázere
Governo suspendeu 
Plano de Apoio à 
Economia Local

Em despacho conjunto do secretário 
de Estado das Autarquias Locais e do se-
cretário de Estado do Tesouro, o Governo 
suspendeu as obrigações do Município 
de Alvaiázere no âmbito do Plano de 
Apoio à Economia Local (PAEL), às quais 
estava sujeito desde 2012.

Segundo um comunicado emitido 
pela autarquia, esta suspensão deve-se 
a uma “gestão financeira rigorosa do 
executivo camarário presidido por Célia 
Marques e ao cumprimento do limite de 
dívida evidenciado no ano de 2016”.

O Município de Alvaiázere aderiu 
ao PAEL em 2012, o que permitiu a 
liquidação da sua dívida externa aos 
fornecedores, essencialmente do con-
celho de Alvaiázere, aliviando assim a 
“tesouraria das empresas com atividade 
no território”. Em contrapartida, o Muni-
cípio cumpriu um plano de ajustamento 
financeiro que, segundo a autarquia, 
“limitou a autonomia da ação da Câmara 
Municipal, no quadro das suas compe-
tências”, segundo a nota de imprensa, na 
qual pode ler-se ainda que, no final do 
mês de julho, o Município de Alvaiázere 
foi considerado pela Ordem dos Conta-
bilistas Certificados o oitavo com maior 
equilíbrio orçamental a nível nacional.7

ELEIÇÕES E VAIDADE

S
ou vaidoso sim, senhores, e é pelo 
pedacinho de história que o Povo 
Alvaiazerense fez comigo ao longo 

de dez anos, eu agora a olhar para trás e 
aqui a lembrar o filósofo grego, para quem 
«vaidade das vaidades, tudo é vaidade». 

Por minha conta, costumo dizer que 
a vaidade é uma bela virtude, se o vaido-
so se aguentar com ela, que o mesmo é 
dizer, cada um a orgulhar-se do que vai 
fazendo pelos outros.

Estão aí à porta outras eleições autár-
quicas, e eu lembrei-me das primeiras que 
constitucionalmente se realizaram livres 
em Alvaiázere no ano de 1975. Fui então 
candidato à presidência da nossa Câmara 
como independente, embora incluído na 
lista do Partido Socialista.

A vaidade que ainda agora sinto por 
ter sido eleito não me vem do facto de ter 
sido o senhor presidente da câmara, nem 
verdadeiramente pela obra que mandei 
fazer, que, se algo de bom mandei fazer, 
e há quem generosamente o reconheça, 
essa era a minha obrigação e o meu com-
promisso. De onde me poderia vir então 
a vaidade com que me enfeito? Veio-me 
do Povo Alvaiazerense - «O Povo de que 
vim», e quero dizer porquê.

O País tinha ido a votos para eleger a 
Assembleia Constituinte e, em Alvaiázere, 
o P.S. ficou bastante longe de ser maiori-
tário nos votos arrecadados. Ora, passado 
pouco tempo, sendo eu o seu candidato 
proposto como independente para a Câ-
mara Municipal, não era previsível melhor 
resultado nas autárquicas, pouco provável 
portanto que este Filipe da Pelmá viesse 
a ser Presidente da nossa Câmara. Mas 

foi! É que os Alvaiazerenses ainda não 
tinham aprendido a “matemática” dos jo-
gos partidários e quiseram concentrar-se 
mais nas pessoas a escolher, aquelas que, 
no parecer dos eleitores, dessem alguma 
esperança de bem servir um concelho tão 
carenciado. Houve tentativas de impedir 
que assim fosse, mas nem os truques das 
brochas resultaram.

Serei sempre vaidoso pelo Povo que 
procedeu como sempre se deveria proce-
der em assuntos tão sérios como são as 
eleições. O Povo Alvaiazerense avaliou 
competências, confiou nas vontades 
mais críveis de servir e votou de entre as 
pessoas candidatas a da sua esperança.

Hoje, já fora do “combate político”, 
desejo morrer de vaidade por esse Povo 
Alvaiazerense que um dia me elegeu e, 
um pouco mais tarde, com a mesma se-
renidade, me dispensou. 

Porque não, ser sempre assim ainda 
agora? Cada leitor a pensar e a conhecer os 
homens e as mulheres que se disponibilizam 
para servir honestamente, a escolher de en-
tre os melhores, deixando aos partidos que 
tornem credíveis as suas ideologias.

Já agora, mais vaidoso ainda me sin-
to pelo «Povo de que vim», que se não 
deixou dividir, uns contra os outros, os 

melhores a cumprirem os seus compro-
missos e todos amigos.

A ler “O Mensageiro do Rei” de Francisco 
Moita Flores, (p.71) romance de «Amores 
impossíveis num Portugal em convulsão, 
entre o Regicídio e o nascimento da Repú-
blica», aqui transcrevo, como se fossem 
palavras minhas: «-Vocês não têm amigos? 
A amizade é uma comunhão de emoções. 
Não é, apenas, uma partilha de interesses. 
Podes ser do Futebol Clube do Porto e eu do 
Benfica, mostrando interesses diferentes, 
e sermos amigos. Podes ser de esquerda 
e ele de direita e a vossa amizade superar 
essas diferenças. Vejam esses dois irmãos 
que andam na política. Os Portas. Um é de 
direita, direitinha, o outro da esquerda mais 
esquerdina, e eram dois grandes amigos. 
Podes ser rei, este pode ser funcionário dos 
Correios, tens sangue azul, este sangue 
amarelo, não interessa. A amizade constrói-
se em comunhão solidária. A tristeza de um 
cria no outro a necessidade de dar conforto, 
a alegria de cada um de vós, torna-se no 
júbilo de ambos. As emoções são as mani-
festações mais esplendo-rosas do afeto».

Para fazer uma boa escolha eleitoral, o 
meu aparo aconselha que se pense no fu-
turo dos nossos filhos. Dele aqui vos deixo:

A CASA DO FUTURO

Hoje, fui jantar à casa do futuro
feito presente em Além da Ponte,
paredes em vidro da claridade,
horizontes para a nova idade.

Esta casa se fez de luz pura
para poder ler as noites,
para romper o escuro em cada dia.

Estavam lá dois futuros sorridentes
por conta dos pais e dos avós
com muitas lâmpadas acesas
para iluminar os dois futuros
para ver os caminhos e os becos,
a não evitar, a contornar, a seguir, 
o futuro lá na frente
um futuro feito do presente
e de passado não esquecido,
se vier por mãos de boa Gente.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

CLDS 3G
Dinamizou ateliers 
“Crescer Com Cor”

O CLDS 3G de Alvaiázere, no âmbito 
do Eixo 2 de Intervenção, realizou duran-
te os meses de julho e agosto, diversas 
ações do “Crescer com Cor”.

Destinada aos jovens dos 12 aos 18 
anos, foram realizadas três ações, subor-
dinadas às temáticas Artes Culinárias, 
Primeiros Socorros e Dança, onde pude-
ram adquirir competências associadas à 
realização de receitas fáceis, socorrismo e 
comunicação em situações de emergência 
e partilhar alguns passos de dança, com 
um total de 18 participantes.

O Crescer com Cor desenvolveu ainda 
algumas atividades no ATL da ACREDEM 
e no ATL de Alvaiázere, para crianças 
até aos 12 anos, dinamizando jogos de 
promoção cognitiva, culinária, primeiros 
socorros, peddy paper, jogos de tabuleiro 
e jardinagem, contando com aproximada-
mente 30 participantes.

Estas atividades têm como principais 
objetivos promover o contacto social, 
dinamizar a cidadania, promover a cul-
tura e a prática de desporto, estimular o 
raciocínio lógico/abstrato e a promoção 
cognitiva, proporcionando diversas ativi-
dades para a ocupação saudável e ativa 
das crianças e jovens, em tempo de férias 
escolares.7
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Maria Ferreira 
que completou no dia 20 de agosto, 87 primaveras e a Alberto Fernandes Nunes que 
completou no dia 28 de agosto, 89 primaveras. Muitos parabéns.7

Bodas de Ouro
Para este dia acontecer
Algo se fez com gosto
Nasceu meu irmão José
Que foi a 31 de Agosto

Graças a Deus e a tudo
Dizemos mais uma vez
Parabéns querido irmão
Este ano já são sessenta e três

Que para o ano se repita
E nós sempre a festejar
Pois eu acredito em Deus
E continuarei a acreditar

Continuo a acreditar
E sempre cada vez mais
Que cada ano faças uma festa
Sempre junto dos nossos pais

Pois eles continuam a ser
O nosso pilar verdadeiro
Além do pai estar sempre a dizer
Quero ir p’ro meu Outeiro

Até que nós vamos ouvindo isto 
É sinal que eles cá estão,
Pois qualquer um de nós
Ama-os de coração

Mas falando mais de ti
Pois isso é o principal
És Filho, Pai, Irmão verdadeiro
E ninguém te quer mal

Para mim tu tens sido
Mais que um grande paizão
E podes ter a certeza
Que te amo do coração

Se te falei mal alguma vez
Mas olha, penso que não
Peço-te mil desculpas
A ti meu querido irmão

P’ra família e p’ros amigos
Ajudas tudo no que puderes fazer
Por isso eu direi sempre
Ninguém te pode esquecer

Dás tudo o que for preciso
Para ajudar qualquer um
Por isso continuo a dizer
Melhor que tu não há nenhum

Há tanto a dizer sobre ti
Só coisas boas eu sei
Ficam cá dentro de mim
Pois nunca as esquecerei

Mas este ano é assim
P’ro ano logo se verá
Tens aqui é um irmão
Que nunca te esquecerá

Tens feito dele alguém
E te agradeço desde já
Porque se não fosses tu
Não estaria como está

Obrigado irmão por tudo
E Deus te dê sorte na vida
Que continuemos sempre juntos
Da nossa família querida.

O mano amigo 

António Freitas

Uma Pequena Homenagem a um Grande Homem:
Zé Dias ou Zé do Outeiro – 31/08/1954

Aniversários

No Domingo, dia 20 de Agosto de 
1967, na Igreja paroquial de Pelmá, ce-
lebrou-se o casamento de Manuel Graça 
Pereira com Maria Pereira Simões. No Do-
mingo 20 de Agosto de 2017, passados 
50 anos, este casal volta à mesma igreja 
para celebrar, merecidamente, (50 anos 
é muito tempo) as suas Bodas de Ouro 
matrimoniais.

O Sr. Manuel e sua esposa D. Maria, 
são naturais do lugar dos Barreiros, fre-
guesia de Pelmá.

Depois da eucaristia da comemoração 
das Bodas de Ouro matrimoniais com 
a bênção e troca das novas alianças, o 
casal, acompanhado pelos filhos, outros 
familiares e amigos, dirigiu-se a um res-
taurante na zona de Tomar, onde teve 
lugar o almoço de comemoração de uma 
data tão especial.

Daqui até às Bodas de Diamante são só 
mais 25 anos! Para este casal, votos  de mui-
ta saúde e alegria para chegarem até 2042. 
E mais anos de vida daí para a frente.7

 Joaquim Carvalho (foto)
 Fernanda Freire (texto)

Batizado
No dia 15 de Agosto, Dia da Assunção 

de Nossa Senhora, a Igreja de Pelmá aco-
lheu mais um membro da família cristã. 
Foi celebrado o baptismo da menina Elena 
Marques. Nascida a 3 de Dezembro de 
2016, a Elena é filha de Daniel Gomes 
Marques e de Orelie (nacionalidade fran-
cesa) e neta paterna de Carlos Freitas 
Marques e de Emília Gomes Neves, ambos 
da freguesia de Pelmá.

Presentes nesta cerimónia estiveram 
os pais e avós desta bebé, os padrinhos: 
Gil Marques Carvalho e Carla Gaby Freitas 
Marques, outros familiares e restante co-
munidade paroquial.

Presidiu à celebração do baptismo da 
Elena, o padre Jacinto Gonçalves.

Maria Emília Freire, natural de Casa-
linhos - Pelmá, completou 90 anos no 
passado dia 22 de Agosto.

No almoço de aniversário, para além 
da aniversariante, estiveram presentes os 
seus quatro filhos, um dos seus genros, a 
nora, quatro dos seus netos e uma bisneta.

Um muito obrigado à nossa Mãe por 
todos os sacrifícios que passou para nos 
criar e educar.

Que a sua vida se prolongue por mais 
uns anitos, com saúde e alegria, são os 
votos de seus filhos, netos e bisnetos.7

Fernanda Freire

Misericórdia a realizar sonhos

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Utentes visitaram várias Praias

Maria da Conceição 
celebrou 103 anos

A D. Maria da Conceição feste-
jou 103 anos de vida na compa-
nhia dos utentes e funcionários 
da Instituição da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere e junto 
de alguns familiares.7

No passado dia 20 de julho, 
os utentes das respostas sociais 
de ERPI, Centro de Dia, SAD, HSC 
e UCCI realizaram um passeio às 
Praias da Vieira, Pedrogão e São 
Pedro de Moel.7

A Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere realizou um sonho 
antigo da D. Emília Graça. 

Esta utente sonhava ver o mar 
pela primeira vez, assim sendo 
foi concretizado esse seu desejo, 
levando-a a conhecer a Praia de 
Pedrogão, contemplando o Oceano 
pela primeira vez.7

Votos de muitas felicidades para a 
Elena, seus pais e padrinhos.7

Fernanda Freire
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Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO
Não está certo

Alberto Jesus Ferreira

Concordâncias e discordâncias
António Gonçalves

C
omo já tenho uma certa idade, uma 
vez que nasci no ano de 1937, já 
passei por algumas gerações. Já 

vivi em épocas que se discutia um palmo 
de terra, a partilha de águas de rega, 
jogavam-se umas cartas nas tabernas e 
muitas outras coisas. Pois estas pessoas 
podiam-se considerar de cultura reduzida. 
Ora por vezes serviam-se de maus tratos, 
a cultura era reduzida e lá a porrada servia 
para resolver situações, que nunca fica-
vam resolvidas e claro iam para Tribunal 
e, logo a cadeia os esperava.

Para estas celas lá iam os incultos que 
nem o nome sabiam fazer. 

Não sei se os senhores leitores sabem 
o ensino obrigatório começou na Rússia 
em 1819, depois de derrotado por Napo-
leão Bonaparte, comandante das invasões 
francesas, nascido na ilha de Córsega 
em 15 de Agosto de 1769. Mais tarde o 
governante Frederico “O Grande”, tornou 
obrigatório o ensino dos 5 aos 13 anos, 
para garantir maior lealdade dos cidadãos 
na defesa da Pátria.

Em Portugal, com a instauração da Re-
pública em 1910 houve uma mudança de 
fundo na educação. Os pedagogos João de 
Barros e João de Deus foram os mentores 
da reforma do ensino primário em 1911. 
Este último João de Deus, foi o autor da 
“Cartilha Maternal” (pela qual o meu sau-
doso PAI estudou) segundo ele chegou a 

dizer, método este, usado até aos anos 
de 1930. Assim, os trabalhadores rurais 
desta época eram de cultura muito redu-
zida. Comparando a cultura desse tempo 
com a de agora, os actuais têm obrigação 
de terem uma cultura muitíssimo mais 
avançada.

Acontece que, a partir dos anos de 
1930 as escolas e os professores não fal-
tavam, uma vez que ainda se pode ver os 
velhos edifícios espalhados pelas aldeias, 
quase todas do mesmo estilo.

Mas os tempos mudaram e, não sei se 
os senhores leitores já repararam, as ca-
deias actuais têm muitos senhores que se 
dizem cultos, com cursos universitários, ou 
pelo menos têm passado pelas universida-
des, nem imagino porque crimes, talvez por 
andarem a dar trigo aos pardais, digo eu, 
mas eles é que sabem, e os pobres incultos 
a que acima me refiro andaram cá por fora, 
bem descansados com os amigos e talvez 
a beberem uns copos.

Como isto tudo mudou e por causa do 
material sonante que é o dinheiro.

Eu signatário deste artigo, que tenho 
vergonha, prefiro andar à solta com me-
nos dinheiro do que estar na cadeia por 
causa dele. Sou livre nesse aspecto.

Escrevo este artigo para demonstrar a 
cultura de antigamente e a actual. Qual é a 
melhor. Pois a continuarem assim parece-
me bem que NÃO ESTÁ CERTO.7

O
nde estão as maçãs de D. Maria? 
Os alvaiazerenses, os maçanenses 
em particular, devem estar a pen-

sar que fui acometido de tolice estival. 
Coisas da silly season, dirão.

Vivemos num mundo globalizado, 
apressado, em que, muitas vezes, nos es-
quecemos do antigo, das nossas raízes.

Certamente, todos os estimados lei-
tores, já ouviram falar da maçã golden, 
da fuji, da starking, da gala, mas se lhe 
perguntassem pela abana-carabunhos, 
pela focinho-de-burro, pela camoesa-do-
biribau, pela baunesa ou pela barriga 
de freira já teria muitas dificuldades em 
fazer qualquer associação.

Provavelmente só os mais velhos 
ou os que vivem no campo associariam 
os nomes de três ao prato, malápio, 
camoesa, durázio, bravo de esmolfe a 
variedades regionais de maçã.

Tais variedades regionais, desconhe-
cidas do público em geral e algumas 
delas, até há bem pouco tempo, da 
comunidade científica são objeto de 
investigação e financiamento. – Projeto 
PRODER nº 18614 – Prospeção, conser-
vação, caracterização e multiplicação 
de Variedades Regionais de Pomóideas, 
Prunóideas e Castanheiro.

Qual é o interesse pela fruta dos 
nossos avós, feia e miudinha? Por duas 
razões: os recursos genéticos vegetais 
são considerados património da humani-
dade de valor incalculável e a sua perda 
é um processo irreversível, e também 
porque a diversidade frutícola de uma 
região constitui uma fonte de recursos 

com imenso potencial para o seu desen-
volvimento sustentável.

Ao promover-se uma fruticultura 
sustentável assente em variedades au-
tóctones e perfeitamente adaptadas ao 
solo, ao clima da região e resilientes a 
determinadas pragas, em detrimento 
de variedades estrangeiras melhoradas, 
estamos a alavancar uma das principais 
saídas para a conservação da biodiver-
sidade regional e com potencial para o 
desenvolvimento económico, permitindo 
o acesso a mercados, particularmente 
ao biológico, por parte dos pequenos 
agricultores.

Uma terra onde há referências a ma-
çãs há mais de oitocentos anos, também 
deve ser solar de algumas variedades 
antigas. Temos de procurá-las pelos 
quintais e “ressuscitá-las”, pois as suas 
características podem ser uma mais-valia, 
no sentido de fazer ressurgir a produção 
de algumas destas maçãs.

 Se, por acaso, encontrássemos 
algumas que ainda não tivessem sido 
“descobertas”, poderiam vir a ser as tais, 
as maçãs de D. Maria.

Assim sugiro que tirem fotografias, 
associem ao nome, e mandem para o 
INIAV – Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, Pólo de Alcobaça 
ou para josemcbaptista@gmail.com, pois 
encaminharei para o citado Instituto, 
onde serão analisadas. 

Num futuro próximo gostaríamos de 
comer um pastel de chícharo ou um bolo 
de maçã ou uns “chichelos” acompanha-
dos de uma sidra de Maçãs de D. Maria.7

A
s promessas eleitorais e a prática 
no exercício das funções, nor-
malmente não bate a bota com a 

perdigota. Vejamos alguns exemplos em 
Alvaiázere, tendo como protagonista um 
dos actuais candidatos, face à sua prática 
do passado e o que propõe para o futuro.

No que diz respeito a impostos ou 
prestação de serviços salientamos duas 
promessas: Descida no IMI e no preço da 
água. Quanto ao IMI, já em discussão para 
o orçamento de 2016, os deputados do 
PS propunham que a taxa fosse de 0,3%, 
porquanto a receita do IMI em 2015 seria 
de praticamente o dobro dos anos ante-
riores, face à avaliação dos imóveis. Claro 
que a proposta do PS não foi aceite (nunca 
o são por muito válidas que sejam), com a 
desculpa que o dinheiro fazia muita falta 
ao executivo. (Onde estão as obras que 
beneficiaram os alvaiazerenses?) Voltámos 
a fazer a mesma proposta na discussão do 
orçamento para 2017.

Novamente recusada pelo PSD, por-
quanto o dinheiro era necessário para 
que o executivo pudesse pagar o seu 
endividamento. (Em que obras ou projec-
tos?) Passados dois anos vêm reconhecer 
que a proposta do PS era benéfica para 
os alvaiazerenses, e em ano de eleições 
prometem baixá-la.

No que diz respeito ao preço da água e 
outros serviços prestados pela autarquia, 
os deputados do PS também acharam o 
preço elevado e votaram contra tal medi-

da, havendo ainda a criação de uma taxa 
fixa. Defendeu o PSD o preço e a taxa, 
argumentando que a prestação de serviço 
pelo município ficava muito cara e que a 
taxa fixa era uma imposição por lei, ten-
do o defensor da proposta dito que até 
era baixa porquanto tinha casa na praia 
e lá pagava só de taxa fixa à volta dos 
15 euros. (Como com certeza todos os 
alvaiazerenses gostariam de ter casa na 
praia e acharem aquele preço razoável…).

Outras promessas virão como constru-
ção de praças, lugares de estacionamento, 
construção de muros em pedra, etc., etc.. 
Para beneficiar quem? Os alvaiazerenses 
ou os proprietários? Para que servem os 
actuais locais em frente ao multiusos,  no 
mini jardim público a caminho dos bom-
beiros, o largo do município, o largo atrás 
da igreja? É que nunca lá vejo pessoas a 
conviver…

Mais estacionamento? Haverá em 
Alvaiázere, vila, um milhar de lugares de 
estacionamento? Talvez ou mais. Sendo 
assim será que cada habitante precisará de 
vários lugares? E onde está a continuação 
da construção de saneamento que o ex-
-presidente Dr. Pinto Simões se propunha 
fazer? Prometam e façam mais obras de 
interesse para os habitantes e que tragam 
o aumento de população e rendimentos 
para a nossa terra. Os interesses pessoais 
ou partidários que fiquem nas calendas. 
E alvaiazerenses, acordem e saibam lutar 
pelos vossos interesses e de Alvaiázere.7

Pouco Espaço

Pedem-me um desassossego pequenino!...
Parece que o jornal tem pouco espaço para desassossego!...
Haverá, pois, grandes notícias, ou grandes desassossegos noticiosos...
Sim, gosto de um jornal vivo, com discussão de questões concretas...
Não gosto de um jornal somatório de notícias, relatando apenas festivida-

des… Não.
É mesmo isso que Alvaiázere bem precisa nesta hora...
VERDADEIRA DISCUSSÃO, DEBATE entre todos, agentes, candidatos, para 

que em conjunto se consiga definir ou encontrar o verdadeiro problema                   
Alvaiazerense...

Ou seja, que se encontre a chave para a resolução desse problema.
Ah!... Lembrei-me agora que vai haver eleições autárquicas a breve prazo… 

Votos, decisões dos Alvaiazerenses, que às vezes, poderão determinar ou 
encontrar a:

“CHAVE PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.”
Sim, A CHAVE, OS CANDIDATOS, AS PESSOAS...
E, vota-se nos partidos, é verdade, e isto apesar dos independentes que 

também existem, mas acima de tudo vota-se nas pessoas, no que são, no que 
fazem e no que podem vir a fazer... 

Alvaiazerenses: Desta vez reparem nelas… nas pessoas, diferentes e que 
aparecem pela primeira vez nestas lides.

Afinal, não ocupei muito espaço do jornal, pois não?!!!

TENHO DITO.7
J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JESUVINA EMÍLIA GOMES
 (90 anos)

N. 29/09/1926 - F. 04/08/2017

CASAIS DO VENTO
PELMÁ

4 quartos todos c/ roupeiro, 3 casas de banho (todas 
c/ luz natural), cozinha completamente equipada, 

sala c/ 35 m2 e recuperador de calor c/ lareira, 
1 anexo c/ 100 m2, sotão, estacionamento para 3/4 

viaturas, barbecue, terreno c/ árvores de fruto

Construção recente (2005) * Área útil 285 m2 
Contacto: 963 021 760        Preço: 152,500€      

email: josegoncalves178@gmail.com

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 137 a folhas 138 verso do livro de notas 

para escrituras diversas número 152-A, JACINTO GRAÇA MAR-

QUES e cônjuge MARIA JACINTA DAS NEVES MARTINS MARQUES, 

casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da 

freguesia da Pelmá, concelho de Alvaiázere, onde residem no lugar 

dos Casais do Vento, na Rua dos Guiomares nº67, declararam,

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

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

de mato, pinhal e pousio com oliveiras com a área de mil nove-

centos e dezanove metros quadrados sito no referido lugar Dos 

Casais do Vento, dita freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do Norte com Augusto Ferreira, do Sul com António 

Gomes de Sousa e dos restantes lados com caminho, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 582, com o valor patrimonial e atri-

buído de DUZENTOS E DEZOITO EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS, 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse no ano de mil nove-

centos e setenta e nove, já no estado de casados, por compra que 

dele fizeram a Manuel Gomes de Sousa, viúvo, residente que foi no 

lugar de Avanteira, dita freguesia de Pelmá, acto este que nunca 

chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém têm possuído o mencionado imó-

vel em nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos 

materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a 

conservação da propriedade, plantando e cortando os pinheiros 

e as oliveiras, colhendo a azeitona, roçando o mato, avivando as 

estremas, dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza e pagando pontualmente as contribuições e impostos 

por ele devidos, sempre à vista e com o conhecimento de toda a 

gente, de uma forma contínua, pacífica, pública e de boa fé sem 

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Ansião, quatro de Agosto de dois mil e dezassete.

A Notária,

(Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 422 de 31/08/2017

VENDE-SE

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

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA AjudAnte em substituição legAl, 

em funções notAriAis,
Assunção mAriA dA silvA diAs

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

TIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 23 verso a folhas 

24 verso, do livro de notas para escrituras diversas número 79-D, 

deste Cartório, José Tiago Guerreiro e mulher Cidália Ribeiro de 

Carvalho Guerreiro casados sob o regime da comunhão geral, am-

bos naturais da freguesia e concelho de Alvaiázere onde, residem 

na Travessa de São José nº10, no lugar do Pé da Serra, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de 

outrém dos seguintes prédios situados na freguesia e concelho 

de Alvaiázere:

1 – Prédio rústico, sito em Horta Grande, composto de ter-

reno de com vinha e pastagem, carvalhos e oliveiras, com a área 

de trezentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte, 

caminho; sul, Maria Adelaide, nascente e poente, ribeiro, inscrito 

na respectiva matriz, em nome do antepossuidor Gil Mendes de 

Barros – cabeça de casal da herança de, sob o artigo 6532, da fre-

guesia de Alvaiázere, o qual proveio, do artigo 3552 da freguesia 

de Alvaiázere (extinta), com o valor patrimonial para efeitos de 

IMT de €87,95;

2 – Prédio rústico, sito em Horta Grande, composto de terreno 

de carvalhos, com a área de quatrocentos e oitenta metros qua-

drados, a confrontar do norte, José Carvalho; sul, Acácio Neves 

Carvalho, nascente e poente, ribeiro, inscrito na respectiva matriz, 

em nome da antepossuidora Ilda Brás Dias – cabeça de casal da 

herança de, sob o artigo 6526, da freguesia de Alvaiázere, o qual 

proveio, do artigo 3549 da freguesia de Alvaiázere (extinta), com 

o valor patrimonial para efeitos de IMT de €33,66;

Os prédios atrás identificados vieram à sua posse, já no esta-

do de casados, por compra meramente verbal, a verba um, a Gil 

Mendes de Barros e mulher Luísa Marques Antunes, residentes que 

foram no lugar de Vale da Couda, freguesia de Almoster, concelho 

de Alvaiázere, a verba dois, a Ilda Brás Dias e marido Joaquim 

Marques, residentes que foram no lugar de Serrada, freguesia e 

concelho de Alvaiázere, no ano de mil novecentos e oitenta e cinco; 

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

fazer o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial, mas 

desde logo entraram na posse e fruição dos referidos prédios em 

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

interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades 

dos prédios, todos os actos de posse de que os mesmos eram 

suscetíveis, nomeadamente, plantando e cortando árvores, lim-

pando e cultivando os referidos terrenos, colhendo os respetivos 

frutos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do 

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

suportando os respetivos encargos.

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

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

nados prédios por usucapião, que aqui expressamente invocam, 

justificando o seu direito de propriedade para efeito de registo, 

dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 10 de agosto de 2017.

A Ajudante em funções notariais, 

Assunção Maria da Silva Dias

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 422 de 31/08/2017  

Seus filhos, genro, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era o 

seu desejo vêm por este meio agradecer, reconhecida-

mente, a todos quantos manifestaram e partilharam o 

seu pesar neste momento de dor marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
LAURINDA MARIA 
DA SILVA (88 anos)

N. 16/04/1929
F. 06/08/2017

CASAL DA SERRA - PONTINHA
ODIVELAS

VENDE-SE:

Vivenda de rés-do-chão, 1º andar e logradouro com 230 m2 

e água situada na Rua da Quintinha, lote 12 - Alvaiázere
Tlms. 913 317 573 - 967 633 948 - 917 042 072

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
PAULA VIEGAS FERREIRA

EXTRACTO

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

ficação de 03/08/2017, exarada a folhas 28, do Livro de Notas n.º 

97, do Cartório Notarial sito em Tomar, da notária Paula Cristina 

Viegas Rodrigues Ferreira, compareceram como outorgantes: 

CLEMENTINA NEVES MARQUES, NIF 191.785.474 solteira, maior, 

natural da freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, residente 

em 13 Chemin des Mervignolles, 95260 Beaumont sur Oise, e 

quando em Portugal na Rua do Canto, n.º14, Pelmá, Alvaiázere. 

Declarou que, com exclusão de outrem, é dona e legítima possui-

dora do prédio urbano, sito na Rua do Canto, n.º 14, Casais do 

Vento, freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, composto de 

casa de rés-do-chão e logradouro, com a superfície coberta de 

70,56 m2 e descoberta de 1,44 m2, inscrito na matriz em nome 

de Carminda Neves sob o artigo 190, com o valor patrimonial tri-

butário e atribuído de € 6.670,00, não descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que, o referido prédio veio à posse dela justificante por volta 

de 1994, por doação verbal da mencionada Carminda Neves e 

do marido Manuel Augusto Marques, casados sob o regime da 

comunhão geral, então residentes na Rua do Canto, n.º 14, Pelmá, 

Alvaiázere, pais da ora justificante, após o que, de facto, passou a 

possuir o aludido prédio em nome próprio, tendo-o habitado sem-

pre que em Portugal, dele usufruindo e fazendo nele as necessárias 

obras de conservação e melhoramentos, posse que sempre foi 

exercida por ela de forma a considerar tal prédio como seu, sem 

interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à 

vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre 

na convicção de exercer um direito próprio sobre coisa própria.

Que, esta posse assim exercida ao longo de vinte e três anos 

se deve reputar de pública, pacífica e contínua. 

Assim, na falta de melhor título, ela outorgante adquiriu o 

mencionado prédio para o seu património, por usucapião, que 

aqui invoca, por não lhe ser possível provar pelos meios extraju-

diciais normais.

Está conforme.

Tomar, 3 de Agosto de 2017

A Colaboradora Autorizada, 

MARIA JOÃO VITORINO SANTOS, n.º de inscrição na Ordem 

dos Notários: 294/02 

(Por delegação de poderes, da notária Paula Cristina Viegas 

Rodrigues Ferreira, publicitada no sítio da Ordem dos Notários 

em 31/01/2011)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 422 de 31/08/2017

Vale da Couda - Moradia
Vende-se:
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Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era o seu desejo, vêm por este meio  

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
JOSÉ ROSA

(89 anos)
N. 20/11/1927
F. 06/08/2017

RAL - BÊCO
FERREIRA DO ZÊZERE

UM ANO DE SAUDADE

Sua mãe, irmãs, cunhado, sobrinhos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

            AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA MARqUES CRISTóvãO 

(73 anos)
N. 24/10/1943
F. 09/08/2017

CANDAL
ALMOSTER

Suas filhas, genros, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ALBERTO RODRIGUES 

GODINHO (85 anos)
N. 13/10/1931
F. 07/08/2017

AMIEIRAS
MAÇãS DE D. MARIA

Lembramos a tua presença amiga 

nos nossos corações. 

Jamais te esqueceremos.

Que Deus te guarde no céu.
A Família

DOIS ANOS DE SAUDADE

OUTEIRINhO
pUSSOS S. pEDRO

MARIA vIOLANTE 
MARqUES pEREIRA

N. 05/04/1936
F. 25/08/2015

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
ARMINDA ROSA SIMÕES

 (88 anos)
N. 02/11/1928
F. 15/08/2017

CASAIS
MAÇãS DE D. MARIA

Seu marido, filhos, genro, neta e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA ROSA CONCEIÇãO 

SIMÕES (76 anos)
N. 07/02/1941
F. 15/08/2017

NATURAL: BARQUEIRO - MAÇÃS DE D. MARIA
RESIDENTE: FRANÇA

ALBERTINO DAS NEVES 
DAvID

N. 15/06/1946
F. 11/08/2016

NATURAL: CASTANHEIRA DE PÊRA
RESIDENTE: CABAÇOS - PUSSOS S. PEDRO

Meu querido e único amor

Partiste e deixaste-me para trás

A vida foi muito má para mim

Levou-te, mas eu é que deveria ter ido

Vivo na angústia e na dor

Mas na esperança de um dia

Te ir encontrar e estar contigo

No eterno descanso para além da morte.

UM ANO DE SAUDADE

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
ANTóNIO DIAS FERREIRA 

AFONSO (85 anos)
N. 10/05/1931
F. 25/08/2017

RIBEIRA VELHA
MAÇãS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

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 Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JERóNIMA DA CONCEIÇãO 

PINTO BRÁZ (91 anos)
N. 03/04/1926
F. 19/08/2017

ZAMBUJAL
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

            AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ANTóNIO FERREIRA 

GONÇALVES (88 anos)
N. 20/05/1929
F. 19/08/2017

SOBRALCHÃO
PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

            AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ANTóNIO GOMES DE MATOS 

(73 anos)
N. 23/05/1944
F. 24/07/2017

BOFINHO
PELMÁ
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES

informativo

Pagamentos em Dinheiro 

Paula Reis

falar direito

F
oi promulgada e já entrou em vigor 
a Lei 92/2017, incluída num pacote 
de medidas de combate ao bran-

queamento de capitais e que proíbe os 
pagamentos em numerário acima dos 3 
mil euros.

Em conformidade com o agora 
art. 63º-E da Lei Geral Tributária “é 
proibido pagar ou receber em numerário 
em transações de qualquer natureza 
que envolvam montantes iguais ou 
superiores a 3000 euros, ou o seu 
equivalente em moeda estrangeira”.

Prevê-se um regime especial para 
cidadãos não residentes em Portugal, 
desde que não atuem como empresários, 
subindo o limite para 10.000 euros.

Estes limites consideram todos os 
pagamentos relativos a um mesmo bem 
ou serviço, mesmo que eles sejam feitos 
de forma fracionada e cada parcela fique 

aquém dos 3000 euros (ou 10.000 euros 
para não residentes).

Relativamente aos pagamentos de fa-
turas de valor igual ou superior a 1.000 
euros, ou o seu equivalente em moeda 
estrangeira, realizados pelos sujeitos 
passivos de IRC, e por sujeitos passivos 
de IRS com contabilidade organizada, 
passam a ter de “ser efetuados através 
de meio de pagamento que permita a 
identificação do respetivo destinatário, 
designadamente transferência bancária, 
cheque nominativo ou débito direto”.

Também relativamente ao cumpri-
mento de obrigações fiscais se aperta 
a restrição para 500 euros. A realização 
de transações em numerário acima dos 
limites legalmente previstos é punível 
com coima de 180 euros a 4500 euros.

Mantenha-se informado, consulte um 
advogado!7

C
om o aproximar do novo ano 
letivo, a Biblioteca Escolar (BE) 
do Agrupamento de Escolas de 

Alvaiázere prepara-se para enfrentar 
novos desafios relacionados com a pro-
moção da leitura, os múltiplos saberes e 
competências associados ao currículo, o 
trabalho colaborativo com os professores 
e departamentos, de modo a impulsionar 
um contributo ainda maior na implemen-
tação das novas metodologias e cenários 
de aprendizagem inovadores que inte-
grem recursos educativos diversificados 
e o uso informado e crítico dos novos 
ambientes digitais.

O projeto “Livros, Histórias & Compa-
nhia” que nasceu há alguns anos com o 
objetivo de promover o gosto pela leitura 
e pelos livros, tem vindo a adaptar-se às 
mudanças operadas nos últimos tempos 
e aproximou-se da sala de aula, articu-
lando sessões de trabalho, sobretudo na 
disciplina de Português, sobre conteúdos 
literários a desenvolver, utilizando novos 
recursos para diversificar os métodos e 
as práticas letivas habituais. 

Assim, a partir de setembro, este 
projeto, reformulado a partir  do do-
cumento “Aprender com a Biblioteca 
Escolar” (referencial de aprendizagens 
associadas ao trabalho da BE na educa-
ção pré-escolar e nos ensinos básico e 
secundário apresentado pela Rede de Bi-
bliotecas Escolares), terá um novo alen-
to e irá investir no trabalho colaborativo 
com outras disciplinas, quer recorrendo 
à professora bibliotecária ou qualquer 
membro da equipa, quer usando os seus 
recursos materiais e tecnológicos para 
favorecer a aprendizagem e sucesso 
dos alunos.

É que, nesta articulação que se 
pretende, além de se veicularem 
conteúdos programáticos, vão-se ad-
quirindo conhecimentos, capacidades, 
atitudes e valores fundamentais para 
o desenvolvimento das diferentes lite-
racias – da leitura, da informação, dos 
média – tão importantes para a forma-
ção global dos alunos e para a evolução 
positiva do seu percurso escolar.7

A equipa da BE

Biblioteca Escolar
Livros, Histórias & Companhia, 
um projeto de leitura colaborativo

Certifico para efeitos de publicação, que por escri-

tura desta data, lavrada de folhas 53 a folhas 55 verso 

do livro de escrituras diversas 153 – A, António Simões 

Marques e cônjuge Rosa Simões casados sob o regime 

da comunhão geral, naturais da freguesia de Freixianda, 

concelho de Ourém, residentes na Estrada Real nº133, no 

lugar de Cardal de Baixo, Freixianda, União das Freguesias 

de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, concelho de 

Ourém, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais 

de vinte anos com exclusão de outrem de um prédio 

rústico composto por terra de cultura e vinha com 

oliveiras com a área de seiscentos e vinte metros qua-

drados sito no lugar de Banhosa, freguesia da Pelmá, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do Sul com José 

Maria e dos restantes lados com Manuel Marques de 

Matos, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 9241, 

com o valor patrimonial de € 113,20 e o atribuído de 

MIL EUROS, omisso na Conservatória do registo Predial 

de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse, já no 

estado de casados, por lhes ter sido doado no ano de 

mil novecentos e noventa e cinco por seus Sogros e Pais 

António Simões e mulher Maria da Glória, residentes que 

foram no mencionado lugar de Banhosa, acto este que 

nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém têm possuído o mencio-

nado imóvel em nome próprio e sobre ele têm exercido 

todos os actos materiais que caracterizam a posse, no-

meadamente a defesa e a conservação da propriedade, 

semeando-o e amanhando-o, plantando e cortando as 

videiras e as oliveiras, colhendo a uva e a azeitona, avi-

vando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza, conservando-o e pagando pon-

tualmente as contribuições e impostos por ele devidos, 

sempre à vista e com o conhecimento de toda a gente, 

de uma forma contínua, pacífica pública e de boa fé, sem 

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO 

que invocam na impossibilidade de comprovar o referido 

domínio e posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, vinte e um de Agosto de dois mil e dezassete.

A Notária, 

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares  

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 422 de 31/08/2017 

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura 

desta data, lavrada de folhas 139 a folhas 140 do livro 

de notas para escrituras diversas número 152-A, JOSÉ 

DA SILVA FRANCISCO e cônjuge CIDALINA SIMÕES 

GRAÇA DA SILVA, casados sob o regime da comunhão 

de adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de 

Figueiró dos Vinhos e ela da freguesia da Pelmá, concelho 

de Alvaiázere, residentes na Rua Via Lusitânia nº615, no 

lugar do Barqueiro, freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere, declararam, 

Que são donos e legítimos possuidores há mais de 

vinte anos, com exclusão de outrem, de um prédio rústico 

composto por eucaliptal com carvalhos e mato com a área 

de mil cento e sessenta metros quadrados sito na Lomba, 

dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, a confrontar do 

Norte com João Rodrigues Craveiro, do Sul com João dos 

Santos Braz e outro, do Nascente com Serafim Dias Franco 

e do Poente com caminho, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 171, com o valor patrimonial e atribuído de 

CENTO E SESSENTA E TRÊS EUROS E SESSENTA E NOVE 

CÊNTIMOS, omisso na Conservatória do Registo Predial 

de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse no ano de mil 

novecentos e noventa e seis, já no estado de casados, por 

compra que dele fizeram a João Gomes e mulher Carolina 

Serra, residentes que foram no lugar de Cabaços, dita 

freguesia de Maçãs de Dona Maria, acto este que nunca 

chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém têm possuído o mencio-

nado imóvel em nome próprio e sobre ele têm exercido 

todos os actos materiais que caracterizam a posse, no-

meadamente a defesa e a conservação da propriedade, 

plantando e cortando os eucaliptos e os carvalhos, cor-

tando e apanhando a lenha, roçando o mato, avivando as 

estremas, dele retirando todos os rendimentos inerentes 

à sua natureza e pagando pontualmente as contribuições 

e impostos por ele devidos, sempre à vista e com o conhe-

cimento de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, 

que invocam na impossibilidade de comprovar o referido 

domínio e posse pelos meios extrajudiciais normais.

Ansião, quatro de Agosto de dois mil e dezassete.

A Notária, 

(Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 422 de 31/08/2017

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES

N
o ano letivo 2017-2018, o Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere 
congratula-se por poder oferecer 

aos alunos do Ensino Secundário não só 
o Curso de Ciências e Tecnologias mas 
também o Curso de Línguas e Humani-
dades, dois dos quatro cursos Científi-
co-Humanísticos do Ensino Secundário. 
Ainda que todos os anos tenhamos estado 
abertos à possibilidade de funcionamen-
to deste último, o reduzido número de 
alunos optantes obstou sempre à sua 
concretização. Este ano, esta tendência 
foi contrariada. Assim sendo, a turma do 
10º ano do curso Científico-Humanístico 
com as opções de Ciências e Tecnologias 

e de Línguas e Humanidades funcionará 
conjuntamente nas disciplinas do domínio 
da formação geral e em separado nas 
que se constituem como disciplinas da 
formação específica. Embora o Ministério 
não tenha autorizado o funcionamento de 
duas turmas, como era nossa pretensão, 
muito nos satisfaz podermos possibilitar 
aos nossos alunos a frequência da opção 
pretendida no seu Concelho.

O Agrupamento, como já vem sendo 
hábito, tudo fará para proporcionar um 
ensino de qualidade e promover o suces-
so dos alunos.  

Votos de um bom ano letivo!7  
 A Direção do Agrupamento

CLDS 3G

Abertas as inscrições para a 
atividade “Saber Estudar”

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere
Ensino Secundário - Dois cursos em 
funcionamento no próximo ano letivo

O 
CLDS 3G de Alvaiázere realizou, no 
decorrer do ano letivo 2016/2017, 
a atividade “Saber Estudar”, dirigi-

da a alunos das escolas do concelho de 
Alvaiázere, com o objetivo de promover 
competências transversais ao processo de 
aprendizagem em contexto escolar, em 
particular a autonomia na realização de 
tarefas, a definição de tempos de estudo 
e priorização de atividades, aquisição de 
estratégias na resolução de problemas e o 
desenvolvimento de competências de in-
terpretação e comunicação de mensagens.

Considerando o sucesso de anos 
anteriores, o CLDS 3G de Alvaiázere irá 
promover a partir do início do próximo 
ano letivo sessões em grupo de “Saber 
Estudar” nos dois Centros Escolares do 
Concelho, Alvaiázere e Maçãs de D. Ma-
ria, dirigida aos alunos do 1º ao 4º ano 

de escolaridade, com uma periodicidade 
semanal e a duração de 1h e 30 minutos.

Os alunos do 5º ao 12º ano interes-
sados em beneficiar deste apoio terão o 
mesmo nas instalações do CLDS 3G de 
Alvaiázere – Sede da Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, às quartas-feiras 
à tarde.

Neste sentido, com o objetivo de 
planificar e organizar todos os grupos, o 
CLDS 3G convida os pais dos alunos dos 
Estabelecimentos de Ensino do concelho 
de Alvaiázere, entre o 1º e o 12º Ano, a 
inscrever os seus filhos nesta atividade, 
ajudando-os a criar hábitos que melhoram 
o seu desempenho escolar.

A atividade é gratuita, podendo as 
inscrições ser realizadas nas instalações, 
por email: geral@casapovoalavaiazere.pt 
e pelo telefone - 236 651 008.7
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 de terça a sexta: 10h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   “Comunidade e património, pontos de encontro” 
 - Exposição temporária de fotografia
	   "Nas esquinas do tempo" 
 - Exposição temporária de fotografia de Esmi Baúto

dia 2:
- XXII ANIVERSÁRIO E XXI FESTIVAL DE FOLCLORE DO 
RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DE PUSSOS
Local: Cabaços - Pussos S. Pedro

 (Org.: Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos)

dias 2 e 3:
- FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO
Local: Bofinho - Pelmá

 (Org.: Comissão de Festas de Bofinho)

dias 8, 9 e 10:
- FESTA EM HONRA DE SANTA TERESA D´ÁVILA
Local: Barqueiro - Maçãs de D. Maria
(Org.: Comissão de Festas de Barqueiro)

dia 12: 9h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL SUBORDINADA 
À TEMÁTICA: “NOVAS TECNOLOGIAS NA PROCURA DE EMPREGO”

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

AGENDA CULTURAL - SETEMBRO
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 10 e 24

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 3 e 17

SETEMBRO

dia 13: 19h00
- WHORKSHOP TEMÁTICO DE EMPREENDEDORISMO: 
“CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS”   
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dias 15, 16 e 17:
- FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Local: Aldeia Nova - Almoster

 (Org.: Comissão de Festas de Aldeia Nova)

dia 16: 16h00
- LANÇAMENTO DO VOLUME Nº13 DOS CADERNOS DE 
ESTUDOS LEIRIENSES COM UM DOSSIÊ ESPECIAL SOBRE ALVAIÁZERE

Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere, Al-baiäz e Textiverso)

dias 19 e 26: 19h00 e 23h00
- WHORKSHOP TEMÁTICO DE PRODUTOS ENDÓGENOS: 
“DERIVADOS DO CHÍCHARO” 
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 24: 09h00
- PASSEIO PEDESTRE: PR4 - “MEGALAPIÁS” | 12 KM
Inscrições obrigatórias no site do município www.cm-alvaiazere.pt  

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

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

dia 28: 14h00 - 18h00
- SESSÃO DE CONSULTADORIA: “PROJETAR O MEU NEGÓCIO” 
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em con-

formidade com o seu original, que por escritura de 

Justificação lavrada neste Cartório, no dia vinte e 

dois de agosto de dois mil e dezassete, de folhas 

vinte e quatro a folhas vinte e seis do respectivo 

Livro e de Notas para Escrituras Diversas número 

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO, José de Barros 

Marques, NIF 169.343.731 e mulher Maria Gon-

çalves Barros Marques, NIF 169.343.740, casados 

sob o regime da comunhão geral, naturais ele da 

freguesia de Freixianda, concelho de Ourém e ela 

da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

residentes na Rua da Igreja, nº 50, Almoster, Al-

vaiázere, declararam: 

Que são com exclusão de outrem, donos e legí-

timos possuidores dos imóveis seguintes: 

1- Prédio rústico, terra de vinha, pinhal e mato, 

com a área de quinhentos e dez metros quadrados, 

sito em Casinha, freguesia de Almoster, concelho 

de Alvaiázere, a confrontar do norte com António 

Castelão, do sul com Manuel Marques Gomes, do 

nascente com José Marques Gomes e do poente 

com Manuel Simões Farinha Novo, inscrito na ma-

triz sob o artigo 11897, com o valor patrimonial 

de € 10,56 e a que atribuem igual valor.

2- Prédio rústico, terra de cultura com olivei-

ras e videiras em cordão, com a área de duzentos 

e noventa metros quadrados, sito em Casinha, 

freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, a 

confrontar do norte com caminho público, do sul 

com Albino Mendes, do nascente e do poente com 

Manuel Marques Novo, inscrito na matriz sob o 

artigo 11891, com o valor patrimonial de € 6,28 e 

a que atribuem igual valor.

3- Metade indivisa, único direito que possuem 

no prédio rústico, terra de vinha, pinhal e mato, 

com a área de mil cento e oitenta metros qua-

drados, sito em Casinha, freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com 

Abel Duarte, do sul com Diamantino Marques dos 

Reis, do nascente com José Marques Gomes e do 

poente com Manuel Simões Farinha Novo, inscrito 

na matriz sob o artigo 11896, sendo de € 1,07 

o valor patrimonial do direito justificado e a que 

atribuem igual valor.

Que é comproprietário deste prédio Abílio 

Alves Nunes, casado, residente em Almoster, 

Alvaiázere.

Que os prédios não se encontram descritos 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, 

tendo o da verba um vindo à posse de ambos, por 

compra verbal feita a Abel Duarte, solteiro, maior, 

residente que foi na dita freguesia de Almoster, no 

ano de mil novecentos e oitenta e sete, o da verba 

dois por compra verbal feita a Albino Gaspar Ramos 

e mulher Emília Maria Ramos, residentes que foram 

na dita freguesia de Almoster, em mil novecentos 

e noventa e cinco e o da verba três por compra  

a Abílio Alves Nunes e mulher Gracinda da Silva 

Antunes Alves Nunes, residentes em Almoster, Al-

vaiázere, em mil novecentos e noventa e cinco, sem 

que delas ficassem a dispor de título suficiente e 

formal que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que, possuem os indicados imóveis em nome 

próprio, há mais de vinte anos, sem a menor opo-

sição de quem quer que seja, desde o seu início, 

posse que sempre exerceram, sem interrupção 

e ostensivamente, com o conhecimento de toda 

a gente da freguesia de Almoster, lugares e fre-

guesias vizinhas, traduzida em actos materiais 

de fruição, conservação e defesa, nomeadamente 

usufruindo dos seus rendimentos, cultivando e 

recolhendo os respectivos frutos, limpando-os de 

mato, pagando os respectivos impostos e contri-

buições, agindo sempre pela forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade, sendo, por 

isso, uma posse pública, pacífica, contínua e de 

boa fé, pelo que adquiriram os ditos imóveis por 

USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária 

Alexandra Heleno Ferreira, vinte e dois de agosto 

de dois mil e dezassete.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 

12/08/2016, Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8.

CARTÓRIO NOTARIAL A CARGO DA NOTÁRIA 
PAULA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS

Certifico que por escritura de dez de agosto de 

dois mil e dezassete, outorgada no Cartório Notarial em 

Pombal, sito na Rua Professor Carlos Alberto Mota Pinto, 

número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina 

Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas 

cento e trinta e três, do livro de notas número duzentos 

e onze – G, Manuel da Silva Neto, NIF 128 584 092 e 

mulher Maria Manuela Mariano Sobreira Neto, NIF 181 

325 870, casados sob o regime da comunhão geral de 

bens, naturais, ele da freguesia de Abiul, concelho de 

Pombal e ela da freguesia de Freixianda, concelho de 

Ourém, residentes na Rua da Brazinha, nº7, no lugar de 

Parcerias, Freixianda, na freguesia de Freixianda, Ribeira 

do Fárrio e Formigais, concelho de Ourém, declararam 

que são com exclusão de outrem, donos e legítimos 

possuidores dos seguintes prédios:

Freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere

Um -  Prédio rústico, sito no lugar de Galeota, 

composto de terra de cultura com oliveiras, árvore de 

fruto e mato, com a área de oitocentos e vinte metros 

quadrados, a confrontar do norte com caminho público, 

sul com Manuel Nunes Pontes, nascente e poente com 

Ana Marques, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

10.732, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto 

Municipal de Transmissões de €113,20, não descrito na 

Conservatória do registo Predial de Alvaiázere;

Dois – Prédio rústico, sito no lugar de Barroca, 

composto de terreno de pastagem com oliveiras, pinhal 

e mato, com a área de quinhentos e cinquenta metros 

quadrados, a confrontar do norte, nascente e poente 

com Diamantino da Silva e de sul com Manuel Lopes, 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 11.006, com 

o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal 

de Transmissões de €125,82, não descrito na dita 

Conservatória.

Que os prédios referidos vieram à sua posse, 

em dia e mês que não sabem precisar, por compras 

meramente verbais que deles ajustaram fazer aos 

antepossuidores, da seguinte forma:

As verbas número um e dois, em mil novecentos 

e oitenta e seis, a Abílio Simões de Oliveira, viúvo, re-

sidente na Estrada dos Cachimbos, número cinquenta 

e seis, Quinta das Flores, Benavente, compras essas 

de que não ficaram a dispor de título formal, após o 

que, de facto, passaram a possui-los em nome próprio, 

cultivando-os, avivando as estremas, colhendo os seus 

frutos e produtos, cortando os pinheiros, posse que 

sempre foi por si exercida, durante mais de vinte anos, 

de forma a considerarem tais prédios como seus, sem 

interrupção, ou oposição de ninguém, à vista de toda 

a gente da região, sendo por isso uma posse pacífica, 

contínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição 

por usucapião, não lhes sendo possível provar o seu 

direito de propriedade pelos meios normais.

Conferido. Está conforme.

A Colaboradora da Notária, Blandina Mota Rai-

mundo Silva, inscrita na Ordem dos Notários com o nº 

142/5 e com autorização de 26.02.2013 publicada em 

www.notarios.pt 
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A paróquia de Almoster or-
ganizou um acampamento 
dirigido aos jovens e subor-

dinado ao tema “O tesouro”. 
A iniciativa decorreu no parque 

de campismo do Agroal entre os 
dias 26 e 29 de julho e contou 
com a participação de cerca de 30 
pessoas, entre miúdos e graúdos 
(fundamentais para providenciar a 
organização logística). 

Ao longo destes quatro dias 
foram realizadas diversas ativi-
dades que proporcionaram bons 
momentos em grupo e estimula-
ram a entreajuda e o trabalho em 
equipa. De todas as atividades 
feitas destacam-se os momentos 
de oração realizados todos os dias 
pela manhã, as idas à praia fluvial, 
a realização das tarefas em grupo, 
a prática de jogos, a palestra com 
Michael Georg Görne, ocorrida dia 
28, com a finalidade de demostrar 
o trabalho efetuado pela Organi-
zação sem fins lucrativos SOGA 
-Servir Outra Gente com Amor, e 

como forma de despedida o almo-
ço partilhado com os familiares 
dos jovens envolvidos.

Na memória e no coração de 
todos os participantes ficou a 
saudade pela “curta duração”, 
mas também o enorme orgulho e 
satisfação pela forma organizada, 

participativa e eficaz como decor-
reu este acampamento.

Uma experiência que marcou 
as férias dos participantes e per-
durará nas suas memórias como 
um momento único de amizade e 
partilha.7

Paula Reis

A ACREDEM (Associação Cul-
tural, Recreativa e Despor-
tiva de Maçãs de D. Maria) 

realizou nos passados dias 29 e 
30 de julho a sua festa de aniver-
sário, onde realizou-se também 
a primeira edição do Torneio das 
Cinco Vilas. Esta contou com equi-
pas de Avelar, Pousaflores, Maçãs 
de D. Maria e Arega onde a equipa 
anfitriã, da freguesia de Maçãs de 
D. Maria, sagrou-se campeã numa 
final onde a jovem da  equipa de 
Pousaflores, só no prolongamento 
é que se rendeu. 

No final da entrega de prémios, 
as equipas participaram no jantar 
convívio, tendo de seguida assis-
tido a um bom baile com o Duo 
Musical “M&R”.

Relativamente ao domingo, da 
parte da manhã, houve o passeio 
de motas e motorizadas com ex-

celentes exemplares. Da parte da 
tarde, seguiu-se o torneio de sueca 
e por fim um karaoke protagoniza-
do por “Kantaki”.

 A ACREDEM deixa um obriga-
do a todas as equipas que parti-
ciparam no torneio de futsal, ao 
grupo de motards das Cinco Vilas 

de Maçãs de D. Maria, pelo staff 
bem organizado e ainda a todos 
os que de alguma forma ajudaram 
para que se realizasse um fim-de-
semana cheio de atividades e boa 
disposição, podendo assim dizer-
se “Sorte em viver aqui”.7

Donato Silva

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

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

Saúde e alimentação infantil  

A 
saúde das crianças é uma prioridade para os 
pais, é uma prioridade para um país. Apesar 
de muitas das doenças que afetam as crianças 

nos dias de hoje poderem ser evitadas através da ali-
mentação, a verdade é que as crianças adoecem e é 
normal que assim seja. 

Muitos pais ficam alarmados quando os filhos têm 
febre, estão constipados, têm tosse ou diarreia. Tudo 
isto são sintomas normais, que desaparecem geral-
mente em muito pouco tempo. Contrariar de imediato 
os sintomas com medicamentos pode impedir que o 
corpo da criança faça a necessária adaptação ao meio 
ambiente, se regenere e se fortaleça, criando as suas 
defesas próprias e naturais. Caso a febre persista 
mais de 3 ou 4 dias, ou seja muito alta, então sim, é 
conveniente que se procure um médico para que seja 
avaliada a causa da persistência do sintoma.

Vejamos a causa de algumas doenças e a dieta 
mais adequada para as mesmas.

Otites - são cada vez mais frequentes na crianças, 
sobretudo no verão, altura em que os mergulhos na 
praia e piscinas tornam os ouvidos mais suscetíveis. 
Mas o problema está mais relacionado com a excessiva 
produção de muco, que afeta toda a parte respiratória, 
devido ao consumo de laticínios, assim como pelo 
excessivo consumo de frutas e de doces. Neste caso 
deve-se reduzir ou eliminar o consumo de lacticínios e 
de açúcar. Pode-se aplicar 2 a 3 gotas de azeite morno 
no ouvido e colocar toalhas frias à volta do mesmo 
para aliviar a dor.

Hiperatividade e défice de atenção - é cada vez 
maior o número de crianças a tomar medicamentos 
para este problema, e por vezes a medicação é de-
masiado agressiva e com efeitos secundários indese-
jáveis. Atua-se mais sobre o problema em vez de se 
resolver a causa. A principal causa é a alimentação 
moderna, em especial o consumo excessivo de açúcar 
ao pequeno-almoço e ao longo do dia. O objetivo será 
reduzir ou eliminar o açúcar refinado (refrigerantes, 
bolos, cereais industriais, leite com chocolate, doces). 
Os caldos de vegetais doces e banhos quentes de água 
salgada são bons calmantes. 

Na próxima edição continuarei a abordar este tema, 
com outras patologias mais comuns na infância e os 
métodos naturais mais eficazes para sua prevenção.7

Paróquia de Almoster
Organizou acampamento para jovens

Em Maçãs de D. Maria

Acredem festejou aniversário

Em Almoster

Utentes da ASCRA 
participaram em 
diversas atividades

Apesar do tempo quente, os utentes da ASCRA 
continuam com as suas atividades. 

No passado dia 26 de julho comemorou-se o 
Dia dos Avós nas Piscinas Municipais de Alvaiáze-
re. No dia 17 de agosto foram até à praia Costa 
de Lavos ver o mar e sentir a água fria nos pés, 
juntamente com uma caminhada e depois um 
almoço-convívio na mata ao ar livre. Um dia de 
calor, diferente para todos. No dia 23 de agosto 
participaram na atividade do Museu, onde falaram 
de todo o processo do linho, desde a sementeira 
até à conceção do linho. Uma tarde muito produtiva 
com troca de ideias e conhecimentos.7

Carla Simões
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Coisas da 
Natureza

Do lugar de Granja, freguesia de Pussos 
S. Pedro chegaram-nos estas batatas, de          
tamanhos e formatos invulgares, cultivadas 
na horta de Manuel Maria dos Santos. 

Desde o início das obras de remodelação da parte 
do adro da igreja, junto à igreja paroquial, que o cen-
tro de Almoster perdeu o seu fontenário.

Por necessidade de intervenção na zona envolven-
te, a fonte teve de ser demolida. 

Porém, o seu característico azulejo em honra de 
Santo António foi conservado e apesar de mais de 
dois anos de ausência, a fonte construída, voltou a 
ser aplicado e a água voltou a correr.7

Paula Reis

Em Almoster
Fonte de Santo António
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Olho Vivo

No norte do Município junto à EN 110 existe um painel promocional do Concelho com 

referência a uma praia fluvial. Só falta materializar este equipamento de lazer!...

“Sorte em ter uma Praia Fluvial”...

ADECA, UE-CPLP e Município de Alvaiázere

Alvaiázere vai ser sede do projeto que 
irá educar crianças através do desporto

Em Maçãs de Caminho

Sede da Associação 
foi assaltada

Um vidro partido deu o alerta para o assalto na 
Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Maçãs de Caminho, que presumivel-
mente terá ocorrido na madrugada do passado dia 
28 ou 29 de agosto. 

Das instalações da Associação foram levadas 
diversas garrafas de bebidas e uma pequena quan-
tia em dinheiro, tendo os assaltantes deixado tudo 
remexido. 

No local estiveram a Guarda Nacional Republicana 
e a Polícia Judiciária, que estão a proceder às inves-
tigações.

Só mais tarde viria a ser descoberto o roubo 
da carrinha de nove lugares de que a Associação 
de Maçãs de Caminho dispõe, quando esta foi en-
contrada abandonada em Alvaiázere e com a porta 
lateral bastante danificada. 

No seu interior estavam várias garrafas partidas, 
uma manta decorativa da Associação e ainda um livro 
rascunhado na capa.

Esta carrinha é utilizada pela Associação para 
fazer serviço social, de transporte da população 
idosa para a antiga freguesia de Maçãs de Caminho, 
percorrendo dois circuitos: um na zona do Carregal 
e outro nos lugares de Valbom, Relvas e Mosquei-
ro, pelo que a direção lamenta profundamente o 
sucedido.7

Cláudia Martins

N
o passado dia 24 de agosto, realizou-se um 
pequeno-almoço de negócios, que teve lugar no 
restaurante “O Marques”, em Cabaços, organiza-
do pela ADECA – Associação de Desenvolvimento 

Integrado do Concelho de Alvaiázere, em parceria com 
a UE-CPLP (União de Exportadores da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa) e o Município de Alvaiázere. 
Esta última procura parceiros de negócio que tenham po-
tencial para exportação e internacionalização, nos diver-
sos países membros e observadores da UE-CPLP: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné – Bissau, Guiné Equatorial, Mo-
çambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor – Leste. 

Esta iniciativa, na qual estiveram presentes dezenas 
de pessoas, teve como principal objetivo juntar empre-
sários do Concelho com a UE-CPLP, para assim potenciar 
mais oportunidades de negócio para as empresas de 
Alvaiázere a ter acesso a novos mercados externos em 
países com língua portuguesa. 

O presidente da União de Exportadores da CPLP, 
Mário Costa, anunciou a grande novidade do dia: o 
concelho de Alvaiázere foi escolhido para ser a sede 
do futuro projeto da UE-CPLP, “União de Exportadores 
para o Desporto”, que através da área do desporto irá 
educar crianças de todo o mundo. Este salientou que o 
nome de Alvaiázere irá correr todo o mundo, uma vez 
que o Concelho vai ser o centro do projeto e vai ser 
em Alvaiázere que vai decorrer todo o planeamento e 
a monitorização do projeto. Este projeto começou há 
três anos em Moçambique e atualmente já desenvolveu 

seis milhões de jovens e crianças. Os seus objetivos são 
promover jovens do concelho de Alvaiázere para depois 
passarem a mensagem aos jovens dos países da CPLP, 
captar os talentos na área do desporto. Isto devido ao 
facto de que são os jovens o futuro e muito deles, mes-
mo atualmente, acabam por não ter formação profissio-
nal, sendo que através deste projeto de desporto terão 
acesso à formação necessária. 

As empresas que participaram tiveram a oportunida-
de de ter apoio especializado, de associados da UE-CPLP, 
para desta forma conseguirem entrar nos mercados nas 
diversas áreas de negócio, em quaisquer fases do pro-
cesso de internacionalização e exportação.7

Mónica Teixeira
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