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O 
Centro de Saúde de Alvaiázere 
é um dos estabelecimentos de 
saúde referenciado para a contra-

tação de mais clínicos de medicina geral 
e familiar, num despacho conjunto dos 
Ministérios das Finanças e da Saúde, pu-
blicado em Diário da República (Despa-
cho nº 7788/2017, Diário da República 
nº171/2017, de 5 de setembro).

Este documento autoriza a con-
tratação, por parte do Ministério da 
Saúde, liderado por Adalberto Campos 
Fernandes, de 290 médicos para exer-
cer em serviços e estabelecimentos de 
saúde e unidades funcionais que se 
consideram carenciados de recursos 
humanos, contratos que serão celebra-
dos em regime de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado ou 
contrato individual de trabalho sem 
termo.

Neste despacho é elaborada a lista 
dos estabelecimentos de saúde caren-
ciados, num total de 317, entre os quais 
o Centro de Saúde de Alvaiázere, Cas-
tanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos, 
do Agrupamento de Centros de Saúde 
Pinhal Interior Norte.

No documento pode ler-se ainda que 
a contratação dos profissionais deve ser 
feita “com a maior celeridade possível, 
permitindo, assim, a sua colocação nos 
serviços e estabelecimentos onde se 
denotem as maiores carências deste 
grupo de pessoal com as qualificações 
profissionais aqui em causa”.7

atualidade

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

Em Alvaiázere

Centro de Saúde autorizado 
a contratar mais médicos
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Em Outubro de 1997, o A.S. concluía o seu testemunho, 
como fundador d’ OS TEIMOSOS: «…Com o andar dos anos 
elementos do grupo foram substituídos, uns por morte 
e outros por saírem da nossa terra. Entrou um que não 
gostava de igrejas. Conhecia bem a da 
sua freguesia e dizia que eram todas 
iguais. Depois de uma visita guiada ao 
convento da Conceição em Beja, passou 
a ser um fervoroso visitador de igrejas 
e admirador de Arte Sacra; Também ou-
tro não ligava a Castelos “Velhos”. Dizia 
que eram só pedras e para ver pedras 
bastavam-lhe as da Serra de Alvaiázere. 
Depois de visitar em pormenor um cas-
telo mudou radicalmente de opinião: 
eram pedras vivas, que falavam das 
coisas e tempos passados. Na mata de 
Buarcos, achámos um local aprazível 
para um piquenique. Vai daí, distribuir 
tarefas e preparar uma bela sardinhada 
para o almoço. Só que, era proibido 
fazer lume nas Matas Nacionais. Caiem 
sobre nós os guardas florestais, que 
nos vimos em papos de aranha, para 
que nos deixassem prosseguir viagem. 
Na bonita cidade de Aveiro estacioná-
mos numa Avenida Central e demos 
umas voltinhas. Ao regressar ao carro 
havia um aglomerado de gente à volta do nosso emblema. 
Entre essa gente, um conterrâneo que ali aguentou cerca 
de duas horas sem arredar pé, para nos ver e falar. Aliás, 
uma cena semelhante viria a repetir-se mais tarde na cidade 
de Pinhel. Uma mocita de “trás da serra” servia na casa de 

uma senhora rica e velhinha. Ao regressar da Missa, viu 
pessoas a comentar os burrinhos do nosso distintivo. Viu 
o nome de Alvaiázere e disse para a sua patroa: Senhora, 
arranje-se lá como puder ao almoço, mas eu não saio daqui 

sem falar a esta gente. Rapariguinha 
simpática, não conhecia nenhum de 
nós, mas pululava de contente. Em 
São Jacinto, a base aérea fazia uns 
voos de meia-hora, sobrevoando a 
cidade de Aveiro e a sua periferia, ao 
preço de 50$00 por pessoa. Como 
nunca nenhum tinha voado, era canja 
a oportunidade de um baptismo no 
ar. Era chefe do grupo o Gonçalves, 
de saudosa memória. Pensativo e 
meditabundo, olha contristado para 
nós e diz: E se o avião cai, que contas 
dou de vocês? Não ninguém vai voar. 
Alguns ficaram com uma grande 
cachola, mas quem manda, manda. 
Eram assim as nossas regras.

…Em Cuba, não na de Fidel, mas 
na simpática Vila do Baixo Alentejo, 
um cavalheiro aguardava paciente-
mente junto dos nossos burrinhos. 
Tinha sido funcionário público em 
Alvaiázere, e tinha tanto amor à nos-
sa gente e à nossa terra que queria 

prestar-nos homenagem. Passámos a noite inteira em farra, 
com cante alentejano, cabeças de borrego assadas no forno 
e sardinhas pela manhã, à chegada do comboio. GRATAS 
RECORDAÇÕES.

Assim se recordava, há vinte anos!7
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Rui Oliveira

Tem médico de família? Acha que Alvaiázere necessita de mais médicos de família?

Alberto Gonçalves
Alvaiázere

inquérito

Maria Alves
Alvaiázere

Cláudia Vicente
Alvaiázere

Tenho médico de família, 
mas acho que é uma excelente 
medida, estamos a precisar por-
que os médicos de família que 
temos estão sobrecarregados de 
utentes e muita gente também 
tem que esperar muito tempo 
para ter uma consulta, por isso 
fazem falta mais médicos.7

Por acaso tenho médico de 
família, mas é público e toda a 
gente sabe que há muito tempo 
que Alvaiázere está a precisar 
de mais médicos de família no 
Centro de Saúde, porque os que 
lá estão têm muitos pacientes e 
para ter uma consulta é preciso 
esperar meses.7

Sim, apesar de ter médico de 
família e de não ter qualquer ra-
zão de queixa, acho que se hou-
ver mais médicos, tanto melhor 
para a população, para a saúde e 
para o Concelho, só temos a ga-
nhar se forem contratados mais 
médicos para o Centro de Saúde 
de Alvaiázere.7

Casimira Antunes
Pussos S. Pedro

Eu tenho médico de família 
mas acho que sim, a população 
é tão grande para ter apenas 
quatro médicos de família. Há 
muitos idosos que esperam 
muito tempo para ter uma con-
sulta, por isso acho que sobre-
tudo para eles vai ser bastante 
importante.7

A maioria dos nossos leitores quando 
ler estas linhas já terá conhecimento dos 
resultados daquelas que foram as décimas 
segundas eleições autárquicas. Também já 
terão ouvido todos os líderes partidários e 
é provável que tenham chegado à estranha 
conclusão: não houve derrotados. Só vence-
dores! Para além dos que ganharam o maior 
número de câmaras, os outros também ven-
ceram, ou pelas juntas de freguesias con-
quistadas, ou pelo número de mandatos, ou 
porque mantiveram a mesmo quantidade 
de câmaras, ou por atingirem percentagem 
superior ao anterior candidato ou mais vo-
tos do que há quatro anos ou porque sim. 
Certamente que tanto a nível nacional como 
local, as leituras poderão ser diversas e de 
acordo com as conveniências. Importa que 
depois da algazarra da campanha, as coisas 
acalmem e se pratique a democracia. Uma 
palavra de apreço para todos os candidatos, 
porque sem eles não haveria discussão de 
propostas e as eleições e a democracia fi-
cariam empobrecidas.

Vencedores sem dúvida, foram todos os 
portugueses com a saída da classificação de 
lixo da dívida nacional, por uma agência de 
“rating”, ao que dizem a mais conservadora. 
É conveniente que as outras sigam o exem-
plo, muito em breve. O importante será 
aproveitar as vantagens financeiras e não 
perder muito tempo a discutir de quem é o 
mérito. Já todos sabemos, que esse perten-
ce aos portugueses que sofreram na pele os 
tempos de restrições múltiplas e também às 
empresas no seu todo, incluindo patronato 
e trabalhadores.

Das eleições alemãs já conhecemos os 
vencedores, a Sra. Merkel e um partido da 
extrema-direita, que se formou apenas há 
4 anos e que já possui 94 deputados. Mas 
aqui só se descortina uma verdadeira ven-
cedora: a Sra. Angela Merkel, que abriu o 
país a mais de um milhão de refugiados, a 
sua grande maioria fugindo de uma vida 
de miséria e a quem foi dada uma oportu-
nidade para ter um futuro. Por isso mesmo 
a chanceler perdeu milhões de votos, mas 
ganhou um lugar na história do mundo 
humanitário. Merecidamente!7
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“Temos realizado um trabalho de melhoria 
da qualidade dos serviços prestados, 
da rentabilização dos recursos e de 
dinamização do Centro de Dia.”

Paulo Reis Silva, presidente da ASCRA – Associação Social, Cultural e 
Recreativa de Almoster  desde 2006, fez um balanço positivo destes onze 
anos à frente da Instituição, explicando quais os maiores obstáculos 
com os quais a direção se tem deparado, mas também quais os desafios 
que se colocam para o futuro.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Há 
quanto tempo assumiu a presidência 
da ASCRA e qual o balanço que faz 
destes anos à frente da Instituição? 

Paulo Reis Silva (PRS) - É com 
imenso orgulho que sou um dos sócios 
fundadores da ASCRA e faço parte da 
sua direcção desde a sua fundação. 
Assumi a presidência da instituição 
no início de 2006 e desde então que o 
balanço que faço não poderia ser mais 
positivo. Foram anos difíceis e de mui-
to trabalho, com a apresentação, logo 
em maio de 2006, da candidatura ao 
Programa PARES, para construção das 
instalações próprias da Associação e 
criação da valência de Centro de Dia. 
Com a aprovação da candidatura no 
início de 2007, começou um longo 
caminho que culminou em 2011 com 
a inauguração do Centro de Dia e a 
reinstalação do Serviço de Apoio Domi-
ciliário (SAD) nas novas instalações da 
sede da Associação. Desde então e até 
aos dias de hoje temos realizado um 
trabalho de melhoria da qualidade dos 
serviços prestados, da rentabilização 
dos recursos e de dinamização da nova 
valência, tendo conseguido atingir uma 
“velocidade de cruzeiro”, com estabi-
lidade e qualidade tanto ao nível das 
respostas sociais disponíveis, como ao 
nível financeiro. 

(“O Alv.”) – Quais têm sido as 
principais dificuldades com as quais 
a ASCRA, enquanto Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social, se tem 
debatido ao longo dos seus 20 anos 
de existência? 

(PRS) - Os 20 anos de existência 
da ASCRA foram marcados por várias 
fases distintas e com dificuldades tam-
bém elas diferenciadas. Numa primeira 
fase, logo após a fundação, a principal 
dificuldade foi a de encontrar forma 
de implementar a valência de SAD, já 
à época entendida como uma grande 
necessidade para a população sénior. 
Depois do reconhecimento com IPSS, no 
ano 2000, foi apresentada uma candi-
datura para a construção de instalações 
para albergar o SAD. Embora tenha sido 
aprovada, não seguiu em frente por 
falta de fundos disponíveis do então 

quadro comunitário. Em 2002, através 
do Projecto de Luta Contra a Pobreza 
conseguiu-se financiamento para a 
instalação do SAD em instalações provi-
sórias, cedidas pela Junta de Freguesia 
de Almoster. Surgiu então a dificuldade 
de demonstrar à população as virtudes 
desta resposta social e da captação de 
utentes. Com o passar do tempo e com 
a qualidade apresentada pelo serviço, 
também essa barreira foi vencida. 
Com a aprovação da candidatura ao 
PARES surgiu um novo desafio… O de 
encontrar financiamento para a parte 
não comparticipada do investimento. 
Para além de alguns fundos próprios, 
do apoio da população e da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, foi ainda ne-
cessário recorrer a um empréstimo ban-
cário para tornar possível a realização 
da obra, que atingiu um valor total de 
quase meio milhão de euros. Vencida 
que foi mais esta importante etapa 
da vida da Associação, hoje em dia a 
principal dificuldade prende-se com 
o manter a instituição equilibrada ao 
nível financeiro, dos recursos humanos 
e da qualidade das respostas sociais, 
mas com a colaboração dos órgãos so-
ciais, técnicas e funcionárias tem sido 
plenamente conseguido. 

(“O Alv.”) – Em 2011 foi realizado 
um sonho antigo, a inauguração das 
instalações próprias. Quais são ago-
ra os grandes desafios futuros que 
se colocam à ASCRA e à sua direção? 

(PRS) - Neste momento a direcção 
da ASCRA tem dois objectivos maiores 
para cumprir, um a mais curto prazo e 
um outro mais a médio/longo prazo. 
Num futuro mais próximo, até por-
que está já a decorrer, pretendemos 
aumentar os acordos de cooperação 
com a Segurança Social, de forma a 
que possam abranger todos os utentes 
apoiados pela Instituição. Pretendemos 
ainda rentabilizar mais as instalações 
actuais do Centro de Dia, com a criação 
da valência de Centro de Convívio. A 
mais longo prazo, pretendemos criar 
a valência de Lar Residencial, o que 
obrigará à criação de novas instalações. 
Obviamente que este é mais um sonho 
que pretendemos que se torne realida-

de num futuro não muito longínquo, 
mas que devido aos valores envolvidos, 
só conseguiremos levar a cabo com o 
apoio da Segurança Social ou de fundos 
comunitários. Nesta fase, iremos ini-
ciar a realização do projecto, para que 
quando houver a oportunidade de can-
didatar a obra a fundos para construção 
deste tipo de equipamentos, estejamos 
em condições de o fazer. 

(“O Alv.”) – Em termos de respos-
tas de apoio social, de que forma 
descreve o concelho de Alvaiázere 
e especificamente a freguesia de 
Almoster? O que é que falta fazer?

(PRS) - Penso que, de uma forma ge-
ral, o concelho de Alvaiázere está bem 
servido ao nível dos equipamentos e 
das respostas sociais. Existe ainda uma 
lacuna, na área da população com defi-
ciência, que já está a ser colmatada com 
a construção do Lar Residencial e CAO 
– Centro de Actividades Ocupacionais da 
Associação Casa do Povo de Alvaiázere. 
No apoio à população sénior, penso que 
as respostas existentes no Concelho são 
adequadas, à excepção da valência de 
Lar Residencial e SAD na freguesia de 
Pelmá, que embora seja neste momento 
servida pela Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere, necessita de uma respos-
ta local e de maior proximidade, dado 
o grau de envelhecimento da sua popu-
lação. Pelo que sei, já existe projecto, 
caminhando esta situação também para 
a sua resolução. Falando mais especi-
ficamente na Freguesia de Almoster e 
na sequência do que já referi numa das 
respostas anteriores, sentimos a falta da 
valência de Lar Residencial. Consegui-
mos já dar resposta à parte do dia dos 
idosos, quer seja na instituição através 
do Centro de Dia, ou nas suas casas 
através do SAD. Mas é insuficiente… Em 
alguns casos os utentes necessitam de 
apoio, acompanhamento e cuidados de 
saúde durante as 24 horas e aí só com 
a valência de lar conseguimos dar a 
resposta adequada e necessária. 

(“O Alv.”) – Quais as valências da 
Instituição e quantos utentes apoia 
em cada uma delas?

(PRS) - Neste momento a ASCRA 

dispõe de três valências em funcio-
namento: O SAD – Serviço de Apoio 
Domiciliário, onde apoiamos cerca 
de 24 utentes, o Centro de Dia, com 
cerca de 10 utentes e a Cantina Social, 
onde fornecemos cerca de 6 refeições 
diárias. Continuamos também a traba-
lhar na implementação da valência de 
Centro de Convívio, para dar resposta 
aos utentes do SAD que pretendam 
desenvolver actividades fora das suas 
casas, deslocando-se em alguns dias à 
instituição. Numa outra vertente, mais 
fora da esfera das respostas sociais, 
temos também apresentado algumas 
candidaturas a formação financiada 
do quadro comunitário Portugal 2020, 
tendo como público-alvo a população 
desempregada e/ou desocupada. 

(“O Alv.”) – Que mensagem gosta-
ria de transmitir aos alvaiazerenses, 
em geral, e particularmente aos al-
mosterenses? 

(PRS) - Penso que a melhor men-
sagem que posso transmitir é uma 
mensagem de esperança. O concelho 
de Alvaiázere tem uma população enve-
lhecida e, de uma forma geral, está pre-
parado para lhe dar o apoio necessário 
para que tenham maior qualidade de 
vida, o que pode ser também um gran-
de apoio para que os casais mais jovens 
se fixem no Concelho, sabendo que os 
seus seniores têm acompanhamento 
de qualidade no dia-a-dia. Também na 
parte da infância e juventude temos 
creches e escolas com infraestruturas 
de excelência, completando assim 
uma rede de apoio social às famílias 
bastante satisfatória no concelho. Aos 
Almosterenses agradeço todo o apoio e 
carinho que têm dado à nossa ASCRA, 
aos qua ainda não o são convido-os 
a fazerem-se sócios da Associação, 
ajudando-nos assim a ajudar os outros 
e peço-lhes que continuem a estar ao 
nosso lado, divulgado e apoiando a 
nossa instituição, as suas valência e 
actividades, para juntos mantermos e 
melhorarmos tudo o que já consegui-
mos nestes 20 anos de existência e 
encararmos com optimismo os gran-
des desafios que se avizinham. Bem 
hajam!7
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Em Bofinho - Pelmá

Festa em honra 
de Santo António 
animou população Dias 15, 16 e 17 de setembro 

o lugar de Aldeia Nova dina-
mizou mais uma festa em 

honra de Nossa Senhora de Fátima.
Na sexta-feira a mini foi rainha 

abrindo os festejos com música 
ambiente com DJ residente e a 
“Festa da Mini”. 

Ao final da tarde de sábado 
degustou-se o tradicional porco no 
espeto e para queimar as calorias 
dançou-se até de madrugada ao 
som de John Mitchel.

Domingo, a encerrar os fes-
tejos, realizou-se o 10º mega 
passeio de motos, motorizadas 
e bicicletas que culminou com o 
almoço convívio.

Este ano as motas fizeram tam-
bém a sua estreia no novo alcatrão 
nas estradas de circundantes ao 
local da festa onde as suas marcas 
ficaram bastante visíveis.7

Paula Reis

Dia 9 de setembro a Confraria 
do Santíssimo Sacramento 
da Paróquia de Almoster 

realizou o seu 3º passeio anual.
O destino era Évora, nomeada-

mente a visita à Capela dos Ossos 
e, apesar da peripécia sucedida 
com o transporte que atrasou o 
início da viagem em mais de duas 
horas, chegaram a Évora à hora 
de almoço, onde irmãos e amigos 
partilharam um agradável e farto 
momento.

Seguiu-se a visita à Capela dos 
Ossos, à Exposição de Presépios e 
à Igreja de São Francisco.

Cancelada ficou a visita ao 
Centro Interpretativo do Tapete 
de Arraiolos, em consequência do 
atraso inicial da viagem.

Para compensar, o grupo aca-

bou por fazer uma curta paragem 
em Almeirim e degustar uma bela 
sopa da pedra para retemperar 
energias.

Chegaram são e salvos e des-
taca-se o convívio, bem como 

a integração de quatro novos 
irmãos, sendo atualmente supe-
rior a 60 o número de homens 
e mulheres que integram esta 
Confraria.7

Paula Reis

Em Aldeia Nova - Almoster

Festa em honra de Nª Srª de Fátima

Paróquia de Almoster
Realizou 3º Passeio Anual da Confraria

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

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

Nos passados dias 2 e 3 de setembro, realizou-
se mais uma festa em honra de Santo António, no 
Bofinho, freguesia de Pelmá. Este ano num recinto 
melhorado, principalmente na parte do restaurante, 
fruto não só das receitas das últimas festas mas 
principalmente da ajuda, boa vontade e empenho 
dos habitantes, quer da Aldeia, quer do Bofinho. 

No sábado a noite foi animada pelo grupo PA3 e 
no domingo à tarde celebrou-se a missa em honra 
do santo padroeiro, presidida pelo Padre Jacinto, 
à qual se seguiu a procissão em torno do lugar. O 
Grupo de Concertinas do Mondego animou a tarde 
e depois de um bom jantar, os presentes foram dar 
um pézinho de dança ao som do Duo Mikas.

Deixa-se aqui um agradecimento especial à Câ-
mara Municipal de Alvaiázere pela ajuda prestada 
nas obras executadas no recinto.7

Leonor Matias

Na freguesia de Maçãs de D. Maria

Incêndio mobilizou 
35 operacionais

No dia 8 de setembro, um incêndio no lugar de 
Pardinheira, freguesia de Maçãs de D. Maria, mobi-
lizou 35 operacionais, oito veículos de combate a 
incêndios e ainda um meio aéreo.

O alerta para este incêndio, que deflagrou numa 
área de povoamento florestal, foi dado pelas 14h00, 
tendo sido dado como concluído pelas 16h00, 
segundo dados do site da Autoridade Nacional da 
Proteção Civil, não havendo danos a registar.7

Cláudia Martins

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.
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Como nos anos anteriores, a festa 
a encerrar as festividades de ve-
rão no concelho de Alvaiázere é 

a festa em honra de S. Miguel, no lugar 
de Relvas, Maçãs de Caminho, e este 
ano não foi exceção: os festejos ocor-
reram nos dias 23 e 24 de setembro.

O primeiro dia de festividades teve 
início com a abertura do bar, tendo 
música ambiente selecionada. 

As pessoas tiveram ainda opor-
tunidade de jogar jogos tradicionais 
(quebra-púcaros, vira-latas e solta a 
rata), de usufruir de um esmerado 
serviço de frangos para levar para 
fora e participar na recitação do terço. 
Relativamente ao jantar, houve o tra-
dicional e delicioso pernil no espeto. 

O dia ficou ainda marcado pela V 
Garraiada Relvas 2017, onde o povo se 

divertiu e participou. O primeiro dia de 
festa acabou com a atuação de André 
Cardoso, que animou a população pre-
sente no recinto da festa.

O segundo, e último, dia de feste-
jos teve diversas atividades, como por 
exemplo, a arruada com o grupo de 
gaiteiros “Os amigos”; a habitual mis-
sa solene seguida de procissão, onde 
as pessoas mais crentes percorrem o 
lugar junto à capela; jogos tradicio-
nais, o “Solta a rata”, entre outros e o 
leilão de ofertas. 

Pela primeira vez na festa de S. 
Miguel, o povo pôde participar ou 
assistir à 1ª Grande Corrida de Carros 
de Mão, que animou quem estava a 
assistir. 

De seguida, teve lugar a atuação 
do Rancho Folclórico “Margarida da 

Serra” e a entrega de prémios aos 
vencedores dos jogos tradicionais e 
da corrida de carros de mão.

A noite acabou com a atuação do 

grupo “M&R”, onde se pôde dar um pé 
de dança e com o sorteio dos prémios 
das rifas.7

Mónica Teixeira

atualidade

Em Relvas, Maçãs de Caminho

Festa em honra de S. Miguel encerrou festas de verão

A tradicional festa em honra de 
Santa Teresa d’ Ávila, do lugar 
do Barqueiro, pertencente à 

freguesia de Maçãs de D. Maria, ani-
mou novamente a população local, 
tendo sido entre os dias 8 e 10 de 
setembro.  

As festividades tiveram início na 
sexta-feira, dia 8, à tarde, e estas fica-
ram marcadas com o já típico passeio 
pedestre, onde a população local e não 
só teve a oportunidade de percorrer 
alguns trilhos da natureza pelo lugar 
e tendo assim andado cerca de cinco 
quilómetros. 

Antes do início da caminhada, as 
pessoas participaram numa pequena 
aula de aeróbica, como aquecimento.

Foi no início da noite que a barraca 
do chá teve a abertura, onde as pes-
soas puderam pedir algo que as aque-
cesse. A população pôde desfrutar de 
um belo caldo verde, como primeiro 
prato, e de um delicioso porco no es-
peto com batata frita e salada. 

Para acabar o primeiro dia de festa, 
o baile com Nuno Santos animou todo 
o povo presente no recinto. 

O segundo dia teve começo no 
início da tarde com as inscrições para 
o torneio de sueca, durante o qual as 
pessoas tiveram a oportunidade de 
jogar um pouco e conviver entre si. 

De seguida, teve lugar a abertura 
da quermesse e a missa vespertina 
para os mais crentes. 

As concertinas da Sertã animaram 
logo de seguida, com as suas músi-
cas, tendo sido depois o baile que foi 
abrilhantado pelo grupo “Jovisom”. 

Para terminar mais um dia de fes-

ta, este foi festejado com a atuação 
do Dj Holocausto, que durou até de 
madrugada.

O último dia de festa iniciou com 
o VIII Passeio de Motas, evento que 
atrai vários jovens e menos jovens 
do Concelho que são todos amantes 
de motas. 

Posteriormente foi a missa solene, 
seguida de procissão acompanhada 
pela Filarmónica de Alvaiázere, onde 
as pessoas devotas do lugar e amigos 
percorrem certa parte do lugar. 

Durante a tarde, o povo assistiu a 
três atuações: a do grupo de dança 
e cantares da Associação Cultural e 
Recreativa Tricanas de São Silvestre; 
à do grupo de dança do “Sonigym” e 
por fim à do Rancho Infantil das Ser-
ras de Ansião. 

As festividades acabaram com o 
baile do grupo “Brinco Baile”, que 
estimulou a população a dançar e o 
sorteio das rifas.7

Mónica Teixeira

No lugar do Barqueiro, Maçãs de D. Maria

Festa em honra de Santa Teresa d’ Ávila animou população

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.

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)
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O projecto “Redescobrir o 
chícharo nas terras de 
Alvaiázere”, actividade pe-

dagógica desenvolvida pelo corpo 
docente do Pré-Escolar do Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiázere, 
no ano lectivo 2016/2017, foi 
reconhecido como “projecto peda-
gógico modelo” pela Al-Baiäz As-
sociação de Defesa do Património.

No âmbito das actividades das 
Jornadas Europeias do Património, 
este ano sobre a temática “Pa-
trimónio e Natureza”, a Associa-
ção Al-Baiäz entregou diplomas a 
95 alunos, distinguindo-os como 
“Amigos da natureza”, por terem 
sido elementos activos de um pro-
jecto sobre o chícharo, património 
natural do nosso território.

A iniciativa da Associação foi 
o reconhecimento da relevância 
pedagógica do projecto, não só 
pelo carácter de intervenção pre-
coce na abordagem da área do 
Património, mas também porque 

envolveu todo o corpo docente e 
não docente, alunos e seus fami-
liares, unidos em diversas activi-
dades e fases do projecto. 

Os jovens alunos acompanha-
ram todo o processo de produção 
da leguminosa, participaram em 
espaços intergeracionais cujas 
actividades representam conhe-
cer, preservar e valorizar o pa-
trimónio.

Foram recolhidas receitas 
tradicionais confeccionadas com 
aquela leguminosa, compiladas 

no livro “As receitas com chícharo” 
e os alunos ainda acompanharam 
a construção de uma maquete, 
com figuras, artefactos e maqui-
naria representando o trabalho 
agrícola relacionado com o chí-
charo, num trabalho conjunto de 
alunos e familiares organizados 
por grupos.

Estão todos de parabéns. Um 
trabalho da escola, alunos e seus 
familiares e assim se forma para 
a cidadania.7

Maria Adelaide Furtado

atualidade
Agrupamento de Escolas
Abertura do ano letivo

As reuniões iniciais assinalaram, mais uma vez, 
o arranque do ano letivo.

No dia 4 de setembro, teve lugar a reunião geral 
de professores, presidida pelo Diretor, que acolheu 
os docentes que, à data, já integravam o corpo 
docente do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere.

Seguiram-se depois, ao longo da semana, as reu-
niões das várias estruturas destinadas à preparação 
das atividades iniciais e planificação do ano letivo.

Nos dias 11 e 12, tiveram lugar as reuniões de 
receção aos alunos, pais e encarregados de educa-
ção, antecedidas das boas-vindas aos alunos e aos 
pais pelo Diretor do Agrupamento.  

Os alunos, pais e encarregados de educação 
do 5º ano, no final da reunião, fizeram uma visita 
à escola-sede, guiados pelos alunos do Clube dos 
Amigos da Escola, que deram a conhecer os dife-
rentes serviços e o seu funcionamento. 

No presente ano letivo, dando continuidade ao 
trabalho de implementação das novas tecnologias 
na administração educativa, o livro de sumários ele-
trónico passará a substituir o “velho” e tradicional 
livro de ponto em papel. 

A partir de 2017-2018, tudo o que diz respei-
to às funções docentes, marcadas no respetivo 
horário, e ao trabalho com as turmas é feito na 
plataforma GIAE. Para os pais e encarregados de 
educação significa isto mais um passo na acessibi-
lidade à vida escolar dos seus filhos e educandos, 
a partir de casa.

A Direção deseja a todos os votos de um bom 
ano letivo!7

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
Reconhecimento legal da Associação de Estudantes 

“Redescobrir o chícharo nas terras de Alvaiázere” 

Projecto foi reconhecido pela Al-Baiäz

Creche da Acredem
Começou mais um ano letivo

Foi com muito entusiasmo que se iniciou mais 
um ano letivo na Creche da Acredem!

Entre risos e choros, uns voltavam cheios de 
saudades desta vida escolar, outros receavam, 
“mas o que será isto?!”. As Educadoras e Auxiliares 
da Creche lá estavam para receber os pequenitos e 
fazê-los compreender que esta escolinha mais não é 
do que a continuação do meio familiar das crianças.

É sempre um momento único para todos, marca-
do pela (re)organização dos espaços e com o intuito 
de promover um feliz acolhimento, rumo a novos 
mundos que marcam a primeira infância.

Nesta grande (re)entrada, todo o pessoal docen-
te e não docente, de mãos dadas com as crianças, 
pais e encarregados de educação, iniciam uma 
viagem que levará todos até novas descobertas.

Fica assim registada a alegria e boa disposição das 
crianças neste arranque do ano letivo 2017/2018.

A Creche da Acredem dá as boas-vindas a todos 
a mais um entusiástico (re)começo!7

A Direção da Acredem

No dia 5 de setembro, Mário 
Bruno Gomes, comandante 
dos Bombeiros Voluntários 

de Alvaiázere e formador nas áreas 
da Proteção Civil e Socorrismo, 
dinamizou a ação subordinada ao 
tema “A segurança na Escola – O pa-
pel dos assistentes operacionais”, 
acreditada pelo Centro de Forma-
ção do Mar ao Zêzere – Cenformaz, 
que envolveu todos os assistentes 
técnicos e operacionais do Agrupa-
mento de Escolas e do Município. 

Temas fundamentais como o 
tratamento de feridas e de hemor-
ragias, o encaminhamento para o 

Hospital, os exercícios de seguran-
ça e o manuseamento de extintores 
(com exercício prático na zona 
desportiva municipal) suscitaram 
elevado interesse junto do público-
-alvo. Por ser um tema com estreita 

ligação ao quotidiano escolar, os 
presentes deram exemplos concre-
tos e colocaram dúvidas, sempre 
que lhes pareceu oportuno.7

Pela Direção, 
Prof. Henrique Lopes 

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Promoveu formação na área da segurança

A Associação de Estudantes 
(AE) da Escola Básica e Se-
cundária Dr. Manuel Ribei-

ro Ferreira representa todos os es-
tudantes desta Instituição e pugna 
pela defesa dos seus interesses. É 
da sua competência desenvolver 
atividades culturais, recreativas e 
desportivas, sem fins lucrativos, 
destinadas à comunidade escolar. 
Ancorada na promoção do asso-
ciativismo, a AE procura apoiar 
os alunos nos seus mais diversos 
interesses, tentando proporcionar 
as melhores condições aos estu-
dantes, o que, aliás, se constitui 
como um dos seus pilares.

Esta Associação sempre esteve 
ciente das mais-valias que o seu 

reconhecimento legal poderia 
trazer para os estudantes que 
representa, pelo que foi com 
este intuito que os seus atuais 
órgãos sociais avançaram com o 
processo. 

A Associação de Estudantes da 
Escola Básica e Secundária Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira foi reconhe-
cida, para todos os efeitos legais, 
no dia 3 de agosto de 2017. Este 
facto é ilustrativo da preocupação 
que a atual Associação de Estu-
dantes manifestou com o presente 
e o futuro, pelo que irá continuar 
a representar e a dar voz a todos 
os alunos do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere.7

A Associação de Estudantes
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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.
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 &

CLDS 3G
Organizou Workshop 
de Empreendedorismo

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no dia 13 
de setembro o workshop temático de empreende-
dorismo “Certificação de Produtos Naturais”. Esta 
atividade insere-se no âmbito do Eixo 1 de Inter-
venção – Emprego, Formação e Qualificação, tendo 
decorrido nas instalações da Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere

Os principais conceitos abordados consistiram 
na importância da certificação dos produtos natu-
rais (princípios base), o registo e certificação de 
produtos tradicionais e DOP/IGP/ETG (de acordo 
com a política da União Europeia), certificação em 
produção biológica e produção integrada: legislação 
e enquadramento, organismos de controlo e certi-
ficação, etapas do processo de certificação e, por 
fim, outros sistemas de certificação e boas práticas 
para produtos naturais.

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

Já no dia 18 de outubro, o CLDS 3G realizará 
o workshop HACCP – Higiene Alimentar, encon-
trando-se programados outros, como por exemplo 
Atendimento e Contacto com o Público e Gestão do 
Tempo e da Vida Familiar.7

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

Vai promover Jantar de 
Angariação de Fundos

A Associação da Casa do Povo de Alvaiázere vai 
realizar no próximo dia 21 de outubro, pelas 20 ho-
ras, um jantar solidário, para angariação de fundos, 
no Pavilhão Municipal de Alvaiázere. Esta iniciativa 
tem como objetivo apoiar a construção da obra do 
Lar Residencial e Centro de Atividades Ocupacionais 
para deficientes, estruturas fundamentais para jo-
vens e adultos portadores de deficiência mental e 
outras incapacidades, do concelho de Alvaiázere e 
região envolvente.

O jantar terá como ementa creme de cenoura 
com gengibre, lombo de porco com arroz árabe e 
legumes salteados e para sobremesa semifrio de 
bolacha ou pão-de-ló com coulis de vinho do por-
to. Ao longo do mesmo decorrerão momentos de 
animação com grupos de clientes de outras Insti-
tuições de Concelhos vizinhos, também portadores 
de deficiência.

A Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
conta com todos para a realização de um grande 
evento, apelando à responsabilidade social da po-
pulação alvaiazerense e zona envolvente.

Os bilhetes encontram-se à venda na Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere e junto da direção 
da mesma.7

No dia 13 de setembro, a Bi-
blioteca Escolar recebeu os 
alunos e os respetivos pais 

do 1º e 5º anos para iniciar o ano 
letivo, lembrando a importância 
dos livros e da leitura no percurso 
escolar das crianças e dos jovens.

Para este recomeço, na Escola 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, os 
novos alunos, acompanhados dos 
seus “padrinhos” ou “madrinhas” 
do Clube dos Amigos da Escola, 
visitaram os diferentes espaços, 
incluindo a Biblioteca onde se in-
teiraram do seu funcionamento e 
puseram à prova alguns conheci-
mentos literários adquiridos no 4º 
ano através de um pequeno jogo 
de memória. Foram também con-
vidados a usufruírem do espaço e 
do fundo documental, quer partici-
pando nas atividades programadas, 
quer lendo na sala – livros, jornais 
ou revistas - ou requisitando livros 
para casa em função dos seus gos-
tos, interesses ou necessidades.

Nas Bibliotecas das Escolas 
Básicas de Alvaiázere Maçãs de 

D. Maria, para complementar esta 
receção, os alunos do 1º ciclo reali-
zaram, durante a primeira semana 
de aulas, uma atividade onde refle-
tiram sobre as atitudes e regras a 
observar e indicaram as atividades 
mais interessantes a dinamizar na 
Biblioteca. 

Em 2017/2018, no plano de 
atividades, a Biblioteca Escolar 
prevê incluir novos projetos de 
leitura que onde se promova mais 
intensamente o prazer de ler, 

de forma livre ou orientada, em 
diversos suportes, se divulguem 
autores e obras de diferentes 
géneros que vão ao encontro das 
necessidades formativas e curri-
culares dos alunos dos diversos 
anos de escolaridade e se estimule 
o uso da biblioteca como um lugar 
de saber e inovação, capaz de con-
tribuir para o enriquecimento do 
trabalho individual, do currículo e 
das práticas letivas.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar

Receber bem para recomeçar bem

Em Breuberg, Alemanha

Almoço de solidariedade a favor das vítimas 
dos incêndios em Pedrógão Grande

No passado mês de julho realizou-se um almoço 
de solidariedade na cidade de Breuberg, Ale-
manha, para as vítimas do fogo de Pedrógão 

Grande e arredores. Neste almoço conseguiu-se an-
gariar 7700.00€, tendo este dinheiro sido entregue 
em mão a quem mais precisa.

Foi muito comovente encontrar e poder ajudar 
estas pessoas que tanto sofreram e ainda continuam a 
sofrer. Deu vontade de chorar com o sofrimento de al-
guns, mas também de alegria ao ver a gratidão deles. 

Não foi uma caminhada nada fácil, mas foi com 
toda a certeza muito gratificante. As pessoas a quem 
foram entregues os donativos ficaram muito agra-
decidas.          

Bem-haja a todos que estiveram nesta missão, 
principalmente a comunidade Alemã de Breuberg que 
apoiou muito esta causa.

Que nunca ninguém se encontre numa situação 
destas. Obrigada.7

Fátima Simões
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O MEU APARO PENSANTE

Um jornal, do mais pequenino ao 
de maior tiragem, não presta se 
só serve de andor aos ombros de 

alguém, e não deveria existir se não 
defende a verdade a favor de quem 
sente carências vitais e de bem-estar, 
mas, sozinho, se, vê incapaz. 

Gosto do nosso “Alvaiazerense” e 
nele venho dando conta do que me sal-
pica, mas nunca cedendo à tentação de 
ser fabricante de carapuças. Digo isto 
porque, hoje, desejo abordar assunto 
delicado das campanhas eleitorais. 
Não é das de Alvaiázere que vou pôr o 
meu aparo a pensar, esperando que o 

nosso Concelho e as nossas Freguesias 
se tenham pautado pelo respeito e pela 
amizade. Só este “casal” poderá ter sido 
o vencedor.

O que entretanto me vem salpican-
do os poros por onde respiro Alvaiázere 
e a Barroca da Silveira, é o meu aparo 
pensante com a ajuda da preparação 
que trouxe da Escola Primária de Pelmá, 
cada vez mais a meter-se comigo como 

quem quer ajudar a “desassossegar 
o mundo sossegado” e a “violentar o 
silêncio conformado”. (Miguel Torga)

Hoje, aqui ponho em destaque e 
deixo em “partilha” que, também neste 
nosso lar português, «nada se perde, 
nada se cria, tudo se transforma». E, vai 
daí, eis-me com o meu aparo molhado 
no tinteiro da carteira que me ensinou 
tanta coisa boa, para dizer sabe-se lá 
a quem, que já é bem tempo de se ir 
notando alguma mudança na maneira-
de fazer campanhas eleitorais, apresen-
tando novos figurinos que tenham bem 
no meio os problemas e as aspirações 
das nossas gentes. Se me dizem que já 
vai aparecendo muita novidade, direi 
eu que esta terá ficado às escuras, 
que, pelo nosso viver, apetece concluir 
que, “como antes, quartel-general em 
Abrantes”. 

Nestas eleições, era de esperar que 
nos espetáculos das campanhas, se não 
fizesse tanto barulho e os candidatos 
nos convidassem a dar a nossa ajuda 
na definição de projetos de desenvol-
vimento para o bem-estar, só depois 
o povo e os candidatos a assumirem 
publicamente o compromisso credível 
de bem servir. Mas, o parecer do meu 
aparo é de que ainda continuamos a não 
poder gostar do que vemos em algumas 
ruas e ouvimos em todos os canais tele-
visivos. Falam os líderes partidários aos 

diferentes níveis, todos mais ou menos 
a esganiçarem os problemas de Tan-
cos, a responsabilidade dos militares, 

a governação de quem faz o que pode, 
os relatórios pedidos para esclarecer 
quem são os culpados disto e daquilo, 
os relatórios que não aparecem porque 
são forjados… uma triste “luta de galos”. 
Porém, dos problemas das terras por 
onde passaram as caravanas,… nem 
uma palavra! Desta vez quase que nem 
promessas! Ou promessas de que desta 
vez é que vai ser.

Os partidos vão passeando os seus 
líderes e os candidatos a líderes, os do 
governo apostados em dizer que a vida 
vai ficando melhor, assim tentando de-
fender-se de ataques dos da “terra quei-
mada”; as oposições a tudo arrasarem, 
tudo mal e nós é que éramos bons. 
Ideias sobre a real situação, soluções 
para os problemas locais e meios para 
os resolver, nem por isso. 

Estive à conversa com o meu aparo 
com tinta em pena, e ele me convenceu 
a respeitar, cada vez mais, aqueles 
nossos concidadãos que, de quatro em 
quatro anos, aceitam fazer parte das 
listas de candidatos às eleições autár-
quicas. Do que trago em salpicos de lá 
muito de trás, espanta-me que ainda 
haja quem se disponibilize a servir, 
nem que seja só por quatro anos e só 
até onde for capaz. É que tudo se lhes 
pede, e muitas vezes alvos de maus 
juízos, mesmo caluniados. 

Louvo a coragem de quem avança!
A saber que, em tudo o que nos 

vem por obra da capacidade humana, 
mesmo a contarmos com algumas 
exceções, estas, sempre confirmam a 
regra que se há de ter por lei. E a mim 
me parece que a “lei da disponibilidade” 
para colaborar no serviço a favor do 
povo sempre contará com gente séria 
e honesta, e muito antes das ideologias 
partidárias.7

atualidade

Ansião
Primeira unidade 
turística de 
alojamento

Foi inaugurada, no passado dia 3 
de setembro, a primeira unidade de 
alojamento em Ansião, destinada ao 
turismo de qualidade, que se intitula 
de “Ansiturismo – Alojamento & SPA”. 
A unidade foi inaugurada pelo presi-
dente da Região do Turismo Centro 
de Portugal, Pedro Machado, e teve a 
presença de vários representantes do 
Município e convidados.

Esta unidade encontra-se na Rua 
Jerónimo Soares Barbosa, 34, e tem 
complementaridade com serviços 
terapêuticos e de bem-estar (VillAn-
cião Spa&Wellness), incluindo ainda 
piscina interna, jacuzzi, ginásio e 
equipamento de fisioterapia.7

Soure
S. Mateus animou 
população

Entre os dias 21 e 26 de setembro, 
o concelho de Soure esteve em festa 
com o tradicional S. Mateus.

Os eventos foram muitos durante 
os seis dias, que decorreram na vila 
e que animaram a população local e 
não só. Em relação aos concertos, as 
pessoas tiveram a oportunidade de 
assistir a diversas atuações: Marco 
Paulo, Piruka, Bonfire, Emanuel; entre 
outros.7

Penela
Concelho esteve 
em festa

As festas de S. Miguel e a FAGRIP 
– Feira das Nozes, dos Produtos En-
dógenos e Gastronomia, decorreram 
entre os dias 28 de setembro e 1 de 
outubro, em Penela.

Os festejos tiveram diversas ativi-
dades: a Feira do Livro, o Desfile de 
Moda, Raid Noturno TT, animação 
musical e ainda, claro, as tasquinhas.

Os concertos foram dinamizados 
por Mickael Carreira e ainda “Deixem 
o Pimba em Paz”, com Bruno Noguei-
ra e Manuela Azevedo.7

B R E V E S
  Salpico

Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

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

Integrado no Programa das comemo-
rações das Jornadas Europeias do 
Património 2017, o passeio pedestre 

Por Trilhos de Al-Baizir realizou-se na 
manhã de domingo, dia 24 de setem-
bro, tendo contado com a participação 
de 15 caminhantes.

Este percurso, cuja distância total 
é de cerca de nove quilómetros, ini-
ciou-se pelo caminho da Estrada do Pé 
da Serra em direção aos Gamanhos, 
até entrar num caminho florestal que 
atravessa o cercal do sopé da Serra de 
Alvaiázere.

Já na encosta da serra, o carvalhal 
dá lugar a olivais que hoje em dia coe-
xistem com extensos alfombrados de 
ervas aromáticas como o tomilho, de 
onde brotam belas orquídeas.

Após uma passagem na Capela dos 
Covões, local de culto e peregrinação 
e de onde se tem uma excelente pano-
râmica sobre a planície do Campo de 
Alvaiázere, os caminhantes rumaram 
depois até à Cabeça da Mata. 

A partir daí, atravessaram o vasto 
olival, entrando depois pela Mata do 
Carrascal na orla urbana de Alvaiázere, 
regressando ao ponto de partida.

O próximo passeio pedestre, PR3 
“Grande Fórnea” está marcado para 
dia 29 de outubro, pelas 9 horas, no 
Parque Multiusos de Alvaiázere.

As inscrições são obrigatórias até 
ao dia 27 de outubro às 17h, através 
do site do Município www.cm-alvaia-
zere.pt ou dos contactos 915 698 
733/22/91.7 

Passeios pedestres 2017
Por trilhos de Al-Baizir reuniu 15 participantes
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Entre os dias 10 e 17 de setembro, 
as Paróquias de Almoster, Alvaiá-
zere, Maçãs de Caminho e Maçãs 

de D. Maria, sob o acompanhamento 
espiritual do Padre André Sequeira, 
realizaram uma viagem de peregrina-
ção à “Terra Santa”. 

Com o propósito de promover o 
encontro, a amizade e os laços fra-
ternos da comunidade paroquial, a 
viagem deu a conhecer aos 31 pere-
grinos os lugares sagrados onde se 
desenrolaram episódios narrados na 
Bíblia Sagrada.

De Tel Aviv a Jerusalém, foram 
inúmeros os locais visitados. De uma 
inolvidável experiência religiosa (in-

cluindo o Monte do Templo, o Muro 
das Lamentações, a Igreja do Santo 
Sepulcro, o Monte Sião, a Via Sacra e 
o Monte das Oliveiras), às maravilhas 
naturais de Israel (a costa do Medi-
terrâneo, o Mar Morto e a região da 
Galileia). 

Mas também houve tempo para 
visitar surpreendentes sítios arqueo-
lógicos de Israel (ruínas romanas de 
Cesaréia; as ruinas de Cafarnaum; o 
Muro das Lamentações, em Jerusalém 
antiga; o Poço de Santa Maria, em Na-
zaré; entre outras).

No final ficou o sentimento de que 
ir em peregrinação à “Terra Santa”, 
palmilhar os mesmos lugares que 

Jesus percorreu, meditar nas suas 
palavras nos lugares onde as mesmas 
foram proferidas, escutar, ver e sentir 

a Sua Terra é uma experiência única 
na vida de um cristão.7

O grupo

atualidade

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

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

O 
último semestre do Rancho Fol-
clórico da Freguesia de Pussos 
(RFFPussos) foi votado à participa-

ção na comunidade, devolvendo-lhe o tra-
balho de recolha que, nas mais diversas 
áreas, resgata do esquecimento.

Trabalhou-se de forma mais sistemáti-
ca a temática da gastronomia, sendo que 
esse  esforço culminou na participação 
no evento Alvaiázere Capital do Chícharo 
dinamizado pelo Município de Alvaiá-
zere, entre os dias 09 e 13 de junho. O 
RFFPussos assumiu uma tasquinha em 
que o chícharo, as couves e a broa de 
milho ditaram os sabores de sempre e 
deliciaram os milhares de visitantes que 
se deslocaram a Alvaiázere por esses dias. 
Regozija-se a direção por ter alcançado 
o terceiro lugar no Concurso que visava 
identificar a melhor tasquinha.

Por forma a conseguir uma represen-
tatividade mais fiel, no mesmo período 
dedicou-se a intervir no trajo dos vários 
elementos – aperfeiçoaram-se pormeno-
res que ditam a singularidade das gentes 
e que obrigaram a uma pesquisa cuidada 
e à procura dos tecidos que fielmente 
traduzam os resultados do trabalho de 
investigação realizado.

Para além das atuações em festivais de 
folclore e festas em que o grupo partici-
pou, destaca-se a organização, no dia 02 
de setembro, do XXI Festival de Folclore 
e XXII Aniversário do Rancho Folclórico 
da Freguesia de Pussos. Depois de um 
jantar com os sabores locais, no Centro 
Cultural, Recreativo e Social da Freguesia 
de Pussos, subiram ao tabuado, para além 

do grupo anfitrião, o Grupo de Cantares e 
Danças de Santa Cruz de Tâmega, Ama-
rante (que etnograficamente se integra 
na região de Entre Douro e Minho), o 
Rancho Típico de Pombal (que represen-
tou, como o grupo anfitrião, a região da 
alta Estremadura) e o Grupo de Danças 
e Cantares de Sobral de Monte Agraço, 
Seramenha (que representa a Estrema-
dura Centro – saloia). A moldura humana 
que deu sentido acrescido a este festival 
teve acesso, assim, a uma diversidade de 
atuações que pretendem evidenciar as 
semelhanças e diferenças das diferentes 
zonas, na afirmação e dignificação do mo-
vimento folclórico português. Para além 
dos representantes das várias edilidades 
locais (a quem muito a direção agradece o 
apoio inestimável à Associação) estiveram 
representadas a Associação de Folclore 

da Região de Leiria e Alta Estremadura e 
a Federação de Folclore Português, cujas 
palavras de ânimo e reconhecimento 
impulsionam o muito trabalho ainda a 
desenvolver por este grupo. A direção, 
restantes órgãos sociais e elementos 
agradecem ainda penhoradamente o 
apoio das várias empresas locais e pes-
soas individuais que tornaram possível a 
realização deste festival e todo o trabalho 
que, ao longo do ano, se desenvolve.

Depois de um curto período de inter-
rupção, o RFFPussos inicia o trabalho de 
preparação de uma iniciativa inédita no 
Concelho que o Município de Alvaiázere 
promoverá na freguesia de Almoster – 
Cantares de Natal e mostra gastronómica 
de iguarias de Natal. Os pormenores da 
atividade serão divulgados oportuna-
mente, mas fica desde já a referência e o 

convite para despertar a curiosidade dos 
alvaiazerenses e amigos de Alvaiázere 
para o que se espera ser um momento 
marcado pela mística do natal.

Ainda em relação ao mês de setembro, 
destaca-se a participação do RFFPussos 
no 13º Volume dos Cadernos de Estudos 
Leirienses, numa iniciativa conjunta da 
Textiverso, da Al-Baiäz (Associação de 
Defesa do Património) e do Município de 
Alvaiázere, que foi apresentado no dia 
16 de setembro de 2017 na Biblioteca 
Municipal de Alvaiázere. O RFFPussos está 
representado nesta publicação com um 
texto da autoria da presidente e vice-pre-
sidente da Associação intitulado “Pussos 
e o seu rancho folclórico”.

Para que todo o trabalho desenvolvido 
ao longo de 22 anos de vida faça sentido, 
ele deve ser partilhado e acarinhado pelo 
maior número de pessoas, pelo que se 
deixa o convite a todos os alvaiazeren-
ses para que se juntem ao RFFPussos na 
imortalização da história do Concelho. 
Os ensaios decorrem à sexta-feira no 
Centro Cultural, Recreativo e Social da 
Freguesia de Pussos, em Cabaços, e todos 
são bens vindos. Todos as pessoas têm 
talentos conhecidos ou por descobrir que 
se encaixam naquele que é o trabalho do 
RFFPussos, que vai muito para além de 
cantar e dançar.

O RFFPussos espera por todos os que 
se queiram juntar a esta causa e deixa o 
agradecimento reconhecido a todos os 
que já fazem parte desta família.7

A Direção do Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussos

Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos

Celebrou 22º aniversário com Festival de Folclore

Paróquias do concelho de Alvaiázere

Cristãos foram em peregrinação à Terra Santa
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A 
Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA) organizou 
o I Festival de Tunas Mistas 
no concelho de Alvaiázere, 

nos passados dias 22 e 23 de setem-
bro. 

Tendo sido uma iniciativa de cariz 
solidário, teve como principais objeti-
vos angariar fundos monetários para a 
Instituição, para desta forma a SCMA 
proporcionar uma melhor qualidade 
de vida aos seus utentes, envolver 
os idosos no evento e a comunidade 
alvaiazerense, tendo ainda como obje-
tivo tentar abrir o Cine-Teatro todos os 
meses com algum evento do género, 
para assim não se manter fechado.

Desta forma, durante dois dias o 
concelho de Alvaiázere acolheu estu-
dantes universitários vindos de fora, 
para participar no evento em questão, 
ao todo, foram quatro tunas que esti-
veram a concurso.

O primeiro dia do festival foi mar-
cado pela simbólica Serenata, que de-
correu à frente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere. As tunas a concurso tiveram 
oportunidade de mostrar um pouco da 
sua alegria, assim como o seu talento. 

O grupo convidado dessa noite foi 
a Associação de Cultura Alva Canto, de 
Alvaiázere.

Relativamente ao segundo e último 
dia do evento, a população local e não 
só teve a oportunidade de assistir ao 
Festival, que se realizou no Cine-Teatro 
José Mendes de Carvalho. Foi neste mo-
mento que todas as tunas mostraram o 

seu talento à comunidade geral e que 
animaram todas os presentes. 

A primeira tuna a atuar foi a Phartu-
na – Tuna da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra, que já conta 
com 21 anos de existência. A segunda 

que atuou foi a ArquitecTuna – Tuna 
Académica da Faculdade de Arquitetura 
de Lisboa, que possui 9 anos de ativida-
de. No que diz respeito à terceira tuna, 
esta dá-se pelo nome de TAISCTE-IUL, 
do Instituto Universitário de Lisboa, 
com 27 anos de vida; a última a atuar, 
foi a Desconcertuna – Tuna Mista da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação, com 10 anos de existên-
cia. No meio das atuações das tunas, 
todos os presentes puderam assistir 
à atuação do grupo convidado do dia. 

Em ambos os dias, no final dos es-
petáculos houve convívio com música e 
bar no Parque Multiusos, para todos os 
que quisessem se deslocar até ao local. 

Os prémios foram atribuídos de 
acordo com cada categoria: melhor 
serenata - Phartuna; melhor instru-
mental – TAISCTE-IUL; melhor solista 
- ArquitecTuna; melhor pandeireta 
- Desconcertuna; melhor porta-estan-
darte - Phartuna; melhor original - Ar-
quitecTuna; melhor adaptação - TAISC-
TE-IUL; tuna mais tuna - ArquitecTuna; 
tuna mais solidária - Desconcertuna e 
por último melhor tuna que foi para a 
Phartuna. Ao todo, foram entregues 
dez prémios, que foram escolhidos pela 
SCMA e pelos seus utentes.7

Mónica Teixeira

destaque
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Organizou I Festival Solidário de Tunas Mistas 
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O 
Município de Alvaiázere, atra-
vés do Museu Municipal, as-
sociou-se, mais uma vez, às 
comemorações das Jornadas 

Europeias do Património, nas quais par-
ticipa desde 2006 e que este ano foram 
subordinadas à temática “Património e 
natureza”.

As comemorações iniciaram-se na 
manhã do dia 22, no Museu Municipal, 
com a abertura da exposição “Cársica: 
uma viagem pela geodiversidade de 
Alvaiázere”, do geógrafo João Paulo 
Forte, a qual estará patente ao público 
até final do ano. 

Em Almoster, mais concretamente 
na “Igreja Velha”, os serviços educativos 
do Museu dinamizaram um atelier de 
educação patrimonial não formal com 
os utentes da ASCRA (Associação Social 
Cultural e Recreativa de Almoster); “pas-
so a passo”, “história a história”, foi pos-
sível reconstituir digitalmente o espaço 
que outrora fora a Igreja de Almoster.

Pelas 21h00, o Museu foi palco de 
uma noite de fados com o grupo Fado 
ao Centro que encantou os presentes 
com o espetáculo “De Coimbra com 
Amor”; os fadistas João Farinha e Nuno 
Bettencourt, envergando trajes pretos 
e capas de cor negra que conferiram 
solenidade ao momento, acompanha-
dos por duas guitarras portuguesas e 
viola, interpretaram diversos temas que 
marcaram o século passado da nostál-
gica Coimbra. 

Se o dia 23 foi marcado por vários 
encontros com o património alvaiaze-
rense, o entardecer deste dia contou 
com a presença de Dulce Freire, investi-
gadora auxiliar do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa, com 
a conferência “A herança das semen-

tes na Península Ibérica: agricultura e 
inovação desde o século XVIII”. A noite 
prosseguiu, a partir das 21h00, com 
um concerto no âmbito da comemo-
ração do Centenário das Aparições 
de Fátima com o grupo VOX ANGELIS. 
Neste espetáculo, dois cantores, Pedro 
Miguel Nunes e Liliana Bolyakova, e 
uma pequena orquestra, composta 
por dois violinistas, um violoncelista 

e um guitarrista, interpretaram obras 
de música sacra barroca da autoria de 
Giovanni Pergolesi, Antonio Vivaldi, 
Tomaso Albinoni, Joseph Haydn, e 
Giulio Caccini, assim como de cânticos 
sacros do Santuário de Fátima, que os 
presentes puderam acompanhar.

A manhã de domingo iniciou-se com 
um tranquilo passeio pedestre por tri-
lhos de Al-Baizir onde o património e a 

natureza eram uma constante. Ao som 
de cabras e ovelhas e de uma névoa de 
Outono, onde as cores de meia-cor pai-
ravam no céu (revelando indistintamen-
te casas, árvores e montes) os sentidos 
invadiram-se de distâncias de eterna 
paixão por um território que é NOSSO.

As comemorações deste ano das 
Jornadas Europeias do Património ter-
minaram pelas 20h00, na Biblioteca 
Municipal, com um profícuo Encontro 
de Autores do Norte do Distrito de 
Leiria – inserido na exposição “Mostra 
bibliográfica e documental do norte do 
distrito de Leiria”, do colecionador Élio 
Marques.

Otilina Silva, Irene Valente, Manue-
la Oliveira, Condessa Annabelle de la 
Panouse, Carlos Laranjeira, Henrique 
Lopes, Américo Estanqueiro, António 
Martins, entre outros, deliciaram os 
presentes numa tarde de partilha de 
experiências e de conhecimentos, onde 
não faltaram os momentos de leitura.7

Paula Cassiano

destaque

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

emacnunes@hotmail.com

Museu Municipal de Alvaiázere

Comemorou Jornadas Europeias do Património
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Biblioteca Municipal
Organizou encontro 
de autores do Norte 
do Distrito de Leiria

Teve lugar no passado dia 24 de setembro o en-
contro de autores do Norte do Distrito de Leiria, dina-
mizado pela Biblioteca Municipal de Alvaiázere, onde 
decorreu, e foi inserido no programa das Jornadas 
Europeias do Património.

Esta iniciativa teve o principal objetivo de reunir os 
vários autores do Norte do Distrito de Leiria num am-
biente informal, onde entre si tiveram a oportunidade 
de partilhar conhecimentos, a importância da escrita 
na sua vida, o livro que mais os marcou. 

A ideia surgiu devido ao facto de a exposição 
bibliográfica e documental “Autores do Norte do 
Distrito de Leiria” (Alvaiázere, Ansião, Castanheira de 
Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande), de Élio 
Marques, ter estado patente no Museu Municipal e na 
Biblioteca Municipal de Alvaiázere. 

O primeiro livro que o colecionador Élio Marques 
adquiriu é do século XV, tendo num total de 100 au-
tores, com diversas temáticas presentes.

O convívio teve início com o discurso de Paula Mar-
ques, que começou por agradecer a todos os presentes 
por aceitarem o convite e a Élio Marques por ter tido a 
iniciativa de colecionar livros dos cinco Concelhos, que é 
de valorizar. De seguida, foi o colecionador, que referiu 
que se têm de valorizar todos os nomes dos escritores 
que estão presentes na sua coleção e que a sua expo-
sição irá futuramente para outros Concelhos vizinhos.

Sendo de gerações e percursos diferentes, os au-
tores presentes no encontro puderam dar o seu teste-
munho de vida e assim se passou uma tarde repleta de 
conhecimentos, alegria e muita animação.7

Mónica Teixeira 

destaque
No Museu Municipal de Alvaiázere

Investigadora Dulce Freire apresentou 
projeto “A herança das sementes na 
Península Ibérica”

F
oi no âmbito da celebração 
das Jornadas Europeias do 
Património, este ano subor-
dinadas à temática Patrimó-

nio Natureza, que a investigadora 
alvaiazerense Dulce Freire teve a 
oportunidade de fazer a primei-
ra apresentação pública do seu 
projeto “A herança das sementes 
na Península Ibérica: agricultura 
e inovação desde o século XVIII”, 
projeto vencedor de uma bolsa 
de estudo do Conselho Europeu 
de Investigação no valor de 1,5 
milhões de euros (ver reportagem 
de mérito – página 14).

Após uma breve introdução fei-
ta pela vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Sílvia Lo-
pes, a investigadora começou por 
definir o objetivo geral deste pro-
jeto, que terá uma duração total de 
cinco anos, objetivo que consiste 
na análise de conexões entre as 
sementes locais, os ecossistemas 
e a ação humana, de forma a com-
preender melhor os percursos da 
inovação e do desenvolvimento da 
Península Ibérica desde o século 
XVIII. 

Em termos mais específicos, o 
que se pretende com este proje-
to, que será multidisciplinar pois 
combinará a Geografia, a Biologia e 
a Agronomia, é “construir uma geo-
grafia histórica da biodiversidade”, 
tendo em conta que nesta altura em 
que as sementes foram trazidas, 
houve um crescimento populacio-

nal em número de pessoas mas 
também em altura e robustez das 
mesmas; “desenhar redes sociais 
e institucionais que permitiram a 
circulação e o cultivo de velhas e 
novas sementes”, ou seja, perceber 
de que forma as novas sementes 
trazidas vieram competir com as 
sementes que já existiam, como o 
chícharo, as ervilhas, favas, centeio 
e trigo e, por fim, “identificar as 
inovações subjacentes aos diver-
sos resultados da agricultura e às 
dinâmicas da agro-biodiversidade”, 
tentar entender as transformações 
que se operaram nos terrenos e se 
as políticas interferiram com estas 
inovações.

Para obter novas explicações, 
a investigadora vai explorar novas 
fontes históricas, que estão disper-
sas não só pelos países da Europa, 
como também além-fronteiras, em 
países como os Estados Unidos 

da América ou o Brasil, cruzar 
diferentes métodos de análise e 
recorrer a novos instrumentos para 
diferentes dados históricos, como 
a própria explicou. 

Dulce Freire abordou ainda 
algumas das principais obras da 
autoria de médicos, botânicos e 
naturalistas em Portugal, exibindo 
também imagens ilustrativas de 
vários legumes como beringela, 
batata-doce, inhame, couve, feijão 
e tomate e concluiu com a enume-
ração dos fatores que tornam este 
projeto tão importante, nomea-
damente ao nível da historiogra-
fia, da interdisciplinaridade e da 
avaliação dos problemas atuais, e 
quais os impactos esperados, que 
são essencialmente “a contribuição 
para um conhecimento científico 
mais sólido e a promoção de uma 
ciência aberta”.7

Cláudia Martins
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N
atural dos Casalinhos da Pelmá, a historiadora e 
investigadora Dulce Freire viveu no concelho de 
Alvaiázere até aos dez anos, tendo frequentado 
a Escola do Besteiro, onde foi aluna da profes-

sora Fernanda Freire e da professora Manuela.
Apaixonada pela terra e pela ruralidade, Dulce Freire 

começou por explicar, em entrevista ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, que viver em Alvaiázere foi uma experiência 
muito boa: “vivi cá no final de uma época que começou 
após a Segunda Guerra Mundial e na qual a humanidade 
vivia do que a terra dava, esta era a base da sua subsis-
tência, da sua alimentação e da sua riqueza. Orgulho-me 
de ter visto e aprendido a fazer coisas que entretanto 
desapareceram”, confessou.

Rumou depois a Lisboa, onde os pais já viviam, e 
quando concluiu o Ensino Secundário seguiu os seus 
estudos na Universidade Nova de Lisboa: primeiro, com a 
licenciatura em História do século XX, depois com o mes-
trado em História Económica e Social Contemporânea e, 
por fim, com o doutoramento, cuja tese versou sobre “O 
Impacto da Revolução Verde”, ou seja, “quais as formas 
de industrialização da agricultura depois da Segunda 
Guerra Mundial, num período de estudo que abrangeu 
os anos 50-80, especificamente na zona do ribatejo”.

Questionada acerca do seu interesse pela agricultura, 
a investigadora confessou que sempre lhe interessou 
este tema, um tema que na altura ainda não era muito 
estudado e sobre o qual tinha bastante curiosidade, 
embora não saiba exatamente explicar se esta se deve 
às suas origens e à sua ligação ao meio rural.

Após ter coordenado um projeto da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia em Portugal intitulado “Agricultura 
em Portugal: alimentação e sustentabilidade 1870-2010”, 
Dulce Freire submeteu, em 2016, o seu projeto “A he-
rança das sementes na Península Ibérica: agricultura e 
inovação desde o século XVIII” a uma bolsa de investi-
gação atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação, 
no valor de 1,5 milhões de euros. O primeiro resultado 
foi conhecido em abril deste ano e em meados de ju-
nho a investigadora foi a uma entrevista em Bruxelas 
defender este projeto perante um júri composto por 22 
elementos. A avaliação foi positiva e Dulce Freire viu o 

seu projeto ser um dos aprovados, de um total de 3300 
projetos de todas as áreas do conhecimento, o que é 
para si motivo de orgulho: “ver o meu interesse reco-
nhecido é uma grande satisfação, e este projeto permite 
também colocar Portugal e a sua história nos mais altos 
patamares da investigação europeia, aumentando ainda 
mais a nossa responsabilidade, que já é imensa perante 
a entidade que nos financia, financiamento que é feito 
com dinheiros públicos, de todos os países da União 
Europeia”, sublinhou.

Este projeto, como a investigadora explicou, é fruto 
de um longo e intenso processo, que se iniciou em 2012, 
com a leitura e recolha de material, até se chegar a este 
tema, que é, nas suas palavras “altamente estimulante 
do ponto de vista científico e no qual estou inteiramente 
empenhada, de alma e coração”.

O primeiro passo deste projeto que vai ter a duração 
de cinco anos e terá duas componentes, uma de recolha 
e pesquisa de informação e uma outra de três estudos de 
caso (milho, leguminosas e hortas), será o recrutamento 
da equipa, que é constituída por quatro investigadores 
com experiência e dois alunos de doutoramento. A equi-
pa é uma equipa multidisciplinar, pois o que se pretende 

é o cruzamento de conhecimentos de várias áreas de 
estudos: biologia, agronomia, geografia e história, dis-
ciplinas que nos últimos 150 anos trabalharam de forma 
isolada, referiu Dulce Freire. 

Depois do recrutamento, a equipa por si coordenada 
vai instalar-se no Instituto de Ciências Sociais, onde será 
o cerne de todo o projeto, para perceber “onde está a 
documentação e quais as fontes realmente importantes, 
num universo de cerca de 67 mil obras, muitas delas com 
vários volumes, publicadas por botânicos, naturalistas, 
médicos e agrónomos, e que podem estar em qualquer 
parte do mundo”, frisou. A partir dessas informações, 
serão identificadas as variedades das sementes das 
plantas e essa informação será colocada em bases de 
dados para depois elaborar mapas georreferenciados.

Na sua opinião, os maiores desafios deste projeto 
serão “conseguir encontrar as informações relevantes e 
colocá-las de forma sistemática que permita dar resposta 
às questões levantadas hoje em dia pela investigação”, 
afirmou, acrescentando: “este projeto, tal como todos os 
que o Conselho Europeu de Investigação financia, é um 
projeto arriscado, com uma parte surpresa em que nem 
eu sei o que vai acontecer, mas espero que aconteçam 
só as coisas melhores”.

Nos próximos cinco anos, as informações recolhidas 
serão publicadas em revistas científicas, bases de dados 
e mapas, sendo que no final será publicado um livro e 
realizada uma exposição itinerante: “queremos ter dados 
muito bons, para que as soluções para o futuro sejam, 
também elas, muito boas”, afirmou a investigadora.

Esperando que os resultados ultrapassem os riscos, 
Dulce Freire está confiante de que o seu projeto possa 
abrir novas perspetivas para projetos futuros, trazendo 
novamente sementes que já estavam esquecidas e cuja 
herança já só se encontra nos livros e não na comuni-
dade: “gostaria muito que daqui a cinco anos houvesse 
mais estudos locais e regionais sobre a agricultura e as 
sementes de cada região, e sobretudo ver nas hortas e 
pomares sementes como a lentilha e a beringela, que se 
perderam no tempo mas que acredito que têm todo o 
potencial para regressar”.7

Cláudia Martins

mérito
Natural da freguesia de Pelmá

Investigadora Dulce Freire recebeu bolsa do Conselho 
Europeu de Investigação no valor de 1,5 milhões de euros
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Município de Alvaiázere
Falsos pedidos para 
recolha de água

No mês de agosto, o Município de Alvaiázere 
lançou um alerta dirigido à população relativamente 
a falsos pedidos que estão a ser feitos para recolher 
água para análise. O alerta foi lançado depois de o Mu-
nicípio ter tido conhecimento que estavam a ser feitos 
contactos telefónicos aos munícipes, questionando a 
disponibilidade para se deslocarem até às suas habi-
tações para proceder à recolha de água para análise. 
Um dos argumentos utilizados neste falso pedido foi 
o facto de haver a possibilidade de a água não estar 
nas melhores condições após os incêndios florestais 
ocorridos durante o mês de junho.

Em comunicado, a autarquia esclarece que, 
sendo “responsável pelo abastecimento de água à 
população, em regra, não promove recolhas de água 
para análise em casas de particulares e não tem co-
nhecimento de qualquer tipo de iniciativa do género 
a ser promovida por parte de outra entidade com 
responsabilidade nesta matéria”, adiantando ainda 
que a existência destes pedidos já foi comunicada às 
autoridades competentes e que, caso seja contactada, 
a população deverá de imediato contactar também a 
Guarda Nacional Republicana.7

Nos dias 16 e 17 de setem-
bro a Câmara Municipal 
de Alvaiázere, através dos 

Serviços de Desporto, dinamizou 
mais uma edição do Festival da 
Juventude – Alvaiázere Radical, 
com um cartaz direcionado aos 
mais jovens, com várias atividades 
culturais e desportivas.

No sábado, dia 16 de setembro, 
a Piscina Municipal abriu ao públi-
co pelas 17h00, onde até às 22h00 
se fizeram os banhos noturnos, 
sempre animados pela música am-
biente. Pelas 22h00 realizou-se o 
concerto das Bandas de Garagem, 
organizado pela ACRA, que deu a 
conhecer ao público duas novas 
bandas. A festa prolongou-se pela 
madrugada dentro, com a atuação 
dos dois DJ’s convidados: DJ Nuno 
Machado e DJ José Leite, que ani-
maram esta Summer Party.

Já no domingo, pela manhã, 
teve lugar o Passeio de Cicloturis-
mo de Alvaiázere, pelas 9h30, ao 
qual se seguiu o almoço convívio 
e a entrega dos prémios.

Durante estes dois dias, o aloja-

mento no Parque de Campismo foi 
disponibilizado de forma gratuita, 
tal como todas as atividades, in-
cluindo também os insufláveis e 
o touro mecânico, que fizeram as 
delícias dos mais novos.7

Município de Alvaiázere

Promoveu Festival da Juventude 
“Alvaiázere Radical” 

Alvaiázere+ (www.alvaiaze-
remais.pt), a incubadora de 
negócios do Município de 

Alvaiázere, dinamizada em parce-
ria com a ADECA e os Territórios 
Criativos, realizou, nos dias 16 e 
17 de setembro, um Bootcamp de 
Empreendedorismo.

Foi um fim-de-semana intensi-
vo, em que o empreendedorismo 
foi a palavra de ordem. Durante 
dois dias, alguns empreendedores 
da região de Alvaiázere tiveram a 
oportunidade de desenvolver os 
seus projetos, em sessões de for-
mação, de mentoria e de feedback 
com entidades convidadas.

A presidente da Câmara de 
Alvaiázere, Célia Marques, abriu a 
sessão com a garantia de que iria 
ser “um dia realmente importante 
na vida da incubadora e do Muni-
cípio de Alvaiázere”, reforçando 
deste modo a convicção de Luís 
Matos Martins, administrador 
dos Territórios Criativos, de que 
“estão a ser desenvolvidas, em 
Alvaiázere, as melhores práticas 
a nível nacional no que toca ao 
empreendedorismo e à atividade 
empresarial”.

Isabel Neves, reconhecida em-
presária e investidora, também 

rumou à Capital do Chícharo para 
uma inspirational talk aberta à 
comunidade. 

Rendida aos encantos da re-
gião, afirmou que está “disponível 
para ajudar a abrir portas onde 
elas existirem e apoiar na concre-
tização dos sonhos de todos os 
empreendedores”.

A incubadora de negócios 
recebeu ainda a conferência com 
o tema “Empreendedorismo e o 
Potencial da Região Centro”, mo-
derada por Mário Pinto, do Diário 
de Leiria. 

O painel de oradores foi cons-

tituído por João Coroado, do Ins-
tituto Politécnico de Tomar, Luís 
Matos Martins, dos Territórios 
Criativos, Gonçalo Gomes, do Tu-
rismo do Centro, e Rui Pedrosa, do 
Instituto Politécnico de Leiria.

O fim-de-semana terminou 
com um almoço com todos os 
participantes e convidados, com 
a certeza do enorme potencial de 
Alvaiázere e de que, como referiu 
Esmeralda Dourado, membro do 
Conselho Consultivo da incuba-
dora, “temos de olhar com uma 
lente diferente para os produtos 
endógenos”.7

Alvaiázere +, ADECA e Territórios Criativos

Fim-de-semana dedicado ao 
empreendedorismo

Em Alvaiázere
Decreto-lei determina 
proibição da caça

Alvaiázere é um dos 17 concelhos afetados pelos 
incêndios florestais nos quais é proibido o exercício 
da caça a partir do dia 30 de setembro, de acordo com 
um decreto-lei publicado no dia 25.

Neste diploma, publicado pelo Ministério da Agri-
cultura, é referido que na época venatória 2017/2018 
é proibido caçar qualquer espécie cinegética “nos 
terrenos situados no interior da linha perimetral da 
área percorrida por incêndio, ou grupos de incêndios 
contínuos de área superior a 1000 hectares, bem como 
numa faixa de proteção de 250 metros”.

Para além disso, o decreto-lei prevê que as zonas 
de caça associativas e turísticas concessionadas cujos 
terrenos sejam abrangidos por este decreto-lei ficarão 
dispensadas do pagamento da taxa anual, calculada de 
forma proporcional aos hectares ou fração de hectares 
dos mesmos. O Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas irá determinar a área das zonas de caça 
concessionadas abrangidas pela isenção e publicitá-la 
na sua página da Internet, calculando-se assim a isen-
ção em função da área interdita à caça à data de 01 de 
janeiro do próximo ano.

Para além de Alvaiázere, em causa estão também 
os concelhos de Abrantes, Ansião, Castanheira de 
Pêra, Castelo Branco, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos 
Vinhos, Mação, Nisa, Oleiros, Pampilhosa da Serra, 
Pedrógão Grande, Proença-a-Nova, Sardoal, Sertã, Vila 
de Rei e Vila Velha de Ródão, em virtude de terem sido 
fustigados pelos incêndios florestais deste verão.7

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere
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o canto dos poetas
Belo jardim

Como é bom ver estas paisagens verdejantes 
Que embelezam este país com este esplendor
E onde o sol vem visitar os habitantes 
Cada manhã desde que nasce até se pôr.

A passarada canta lindas melodias 
E os verdes campos dão-nos as demais belas flores
Um paraíso que eu quero ver todos os dias
E assim poder ter momentos inspiradores. 

Inspiração que eu preciso para escrever 
Música e versos nos momentos de solidão
Este país é o melhor para se viver 
Belo jardim ao qual dedico esta canção.

Belo lugar que me inspira a escrever
Música e versos nos momentos de solidão
Neste país é onde eu teimo em viver
Belo jardim ao qual dedico esta canção.

Poema com música original de 
Victorino Antunes Marques

jesus meu grande 
amigo
Jesus meu irmão,
meu amigo, meu caminho,
minha luz, meu raio de sol,
pura felicidade.

Só tu me compreendes
mesmo no silêncio,
só tu enxugas minhas lágrimas
quando me sinto amargurada.

Só tu me dizes sim
quando me viram as costas, 
só tu me falas
quando não sei o que dizer.

Só tu me dás ânimo 
quando perco o sentido de viver, 
és tu Jesus meu grande e fiel amigo
fica comigo sempre, para sempre Jesus.

Adelaide Ferreira Coelho

atualidade

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):  olinda 
luz dionísio moiral que completou no dia 11 de setembro, 75 primaveras; maria 
simões Ferreira que completou no dia 14 de setembro, 93 primaveras; maria 
das neves que completou no dia 17 de setembro, 88 primaveras; josé marques 
Paixão que completou no dia 24 de setembro, 83 primaveras e a maria gomes 
Cristóvão que completou no dia 25 de setembro, 83 primaveras.

Para todos muitos parabéns.7

desassossego
Casamento

Aniversários

Bodas de Prata

No passado dia 26 de agosto, reali-
zou-se o casamento de arlindo gomes 
marques, natural de Aldeia Nova, Al-
moster, e adelina augusta de jesus 
gomes marques, natural de Chaves, 
na Quinta de S. António da Barôta, em 
Massamá Norte. Foi também neste dia 
que o nubente festejou os seus 60 anos 
de vida.

Os noivos agradecem a todos os 
convidados que se deslocaram ao local 
para festejar esta data tão importante 
e feliz.7

No sábado, dia 29 agosto de 1992, 
na Igreja paroquial de Pelmá, celebrou-
se o casamento de jaime da silva 
Vieira graça com lucinda lopes graça 
Vieira, dos Casais do Vento.

No passado dia 3 de setembro, 
passados 25 anos e na mesma Igreja, o 
jovem casal celebrou as Bodas de Prata 
matrimoniais.

Depois da homilia, simbolizaram 
este dia com a bênção das alianças.

Depois da cerimónia dirigiram-se 
para a associação da Avanteira para 
continuar a festejar com um almoço, 
entre familiares e amigos, onde correu 
tudo com muita amizade e alegria.

Que o Jaime e a Lucinda continuem 
a ser felizes até às Bodas de Ouro.7

Joaquim Carvalho

No passado dia 21 de setembro 
lucília Vaz, conhecida e tratada ca-
rinhosamente por todos como Lucília 
“da Carvalha”, em referência ao lugar 
onde nasceu, e reside, na freguesia de 
Pussos S. Pedro, comemorou o seu 75º 
aniversário. 

Uma vida em superação de várias 
adversidades…, de esperanças… e de 
celebração da amizade. 

Muitos parabéns, muitas felicidades 
e que comemore muitos mais anos com 
muita saúde, paz, amor e alegria.7

desassossego 1 
enigma

Hoje:
“Perdoai-lhe pai (João)... porque não sabem o que fazem” Sic...
Ajudam, quando não deviam, a construir muros, quando lhes ensinaste a cons-

truir pontes...
Mas nunca poderão fazer terminar o sangue que nos corre nas veias... sangue 

que de ti adveio...  
Só com a morte!...
Abraço a todos...

desassossego 2
PonTes
amanhã:

Eu que às vezes sou um existencialista, mas crente... o que é contraditório!...
Penso, logo existo... E...
Estou a pensar no amanhã, em véspera de eleições.
Também aqui, porventura alguns, em outras vertentes construíram muros. Muros 

por vezes difíceis de destruir, para o mal de Alvaiázere.
No bem, no desenvolvimento, necessitamos de pontes... de muitas pontes...
E por isso numa perspetiva futurista, em prole do desenvolvimento Alvaiazerense, 

faço um apelo a que as pontes se construam, e os valores se unam, pois, só assim, com 
uma GRANDE IDEIA, o FUTURO pode ser possível aos Alvaiazerenses e em Alvaiázere.

Pois,
Só assim… poderemos fixar pessoas, e evitar a total desertificação.
Só assim… poderemos construir parques empresariais.
Só assim… poderemos abrir novas e grandes vias em direção ao ocidente, via Ourém.
Só assim… poderemos criar emprego, e empregadores.
Só assim… poderemos manter as nossas associações cívicas e desportivas 
Só assim… poderemos ter um melhor serviço público. 
Só assim… o turismo planeado e programado, poderá ter, e ser futuro em Alvaiázere.
Só assim… poderemos criar e manter o 

“BEM-ESTAR SOCIAL”
Só assim…o concelho de ALVAIÁZERE poderá continuar a EXISTIR… ser MAIOR 

E MELHOR.
Desde já grato, pela vossa atenção, e, antecipadamente, parabéns aos eleitores, 

e aos eleitos.
    Tenho dito.7     

          J.S.

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



30 SETEMBRO 2017 17opinião

Filarmónica Stª Cecília de Alvaiázere
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

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

Transportes Escolares

E
screvo este artigo em plena campa-
nha eleitoral e, quando o lerem, já 
são conhecidos os eleitos. Assim, 

sinto-me confortável para os felicitar 
pois, certamente, apresentaram a me-
lhor equipa e o melhor projeto para o 
Concelho. Felicito também os não ven-
cedores pois quem apresenta sugestões, 
projetos, faz crítica, não é, de forma 
alguma, perdedor.

Os problemas do Concelho estão 
devidamente assinalados logo é altura 
de trabalhar. Uma das formas de aju-
dar é através do exercício da crítica. 
Normalmente, procuramos que, desde 
tenra idade, os meninos tenham espí-
rito crítico mas, depois, não gostamos 
de ouvir…

Iniciou-se mais um ano letivo. Uma 
das medidas anunciadas pelo governo 
é a gratuitidade dos manuais para o 1º 
ciclo. Até, por aqui, há quem os queira 
gratuitos para o 2º ciclo. Mas será mes-
mo assim? 

A sua produção envolve custos logo 
alguém terá da pagar, ou seja, os ma-
nuais passam a ser pagos por todos os 
portugueses, contribuintes, mesmo os 
que não têm filhos. 

Sendo verdade que serão pagos por 
quem paga impostos também é verdade 
que este financiamento público é feito 
de forma indiscriminada pois tanto 
beneficiam os alunos de famílias de 
rendimentos elevados como de famílias 
carenciadas.

No final do ano, os alunos têm de 
devolver estes mesmos manuais. Fará 
sentido, principalmente, para crianças 
dos anos iniciais? Um aluno que lê, 
escreve, risca, pinta, recorta, não se 
apropria e não poderá interiorizar que 
o livro é seu? 

Também sabemos que os alunos têm 

ritmos de aprendizagem diferenciados, 
nesta situação, como é que os alunos 
terão acesso aos manuais de há dois ou 
três anos? No seu percurso escolar há 
vários momentos de avaliação externa 
(aferidas, exames). Como reveem os 
conteúdos se já não têm os manuais?

Depois de várias utilizações, (pinta-
dos, folheados, amarrotados, riscados, 
apagados) o livro continuará a ser mo-
tivador? 

É verdade que, sendo um instru-
mento de trabalho e sendo o país de 
recursos limitados, devemos poupar, 
mas não seria mais justo redirecionar 
as verbas dando-se os manuais a quem 
deles efetivamente precisa?

No final do ano letivo, o que fazer 
aos manuais com marcas de utilização? 
Qual a fronteira entre boa e má utili-
zação?

Aqui, convenientemente, o governo 
“lava as mãos” e empurra o odioso da 
decisão para a oportuna autonomia das 
escolas.  

Vou terminar com mais uma ou duas 
críticas. O anterior executivo camarário 
mandou cortar os carvalhos que se 
encontravam no pátio da Escola Básica 
de Alvaiázere. Fez bem. Basta atender à 
tragédia ocorrida na Madeira. Na minha 
modesta opinião, o atual executivo, 
deve monitorizar os cedros restantes 
e ser célere na colocação de outras 
árvores, preferencialmente, autóctones. 

Esteve muito bem a Misericórdia de 
Alvaiázere com a realização do 1º Fes-
tival de Tunas. Espero que tenha sido o 
primeiro de muitos. Ao ver a sala cheia, 
infiro que os alvaiazerenses gostam e 
merecem cultura de qualidade. Os au-
tarcas e os candidatos (alguns, agora, 
já autarcas) não aparecem nas fotogra-
fias… Terão ganho algum voto?7

Venho por este meio manifestar 
o meu descontentamento pela 
forma como estão organizados, 

este ano, os transportes de alguns 
alunos do 1º ciclo do Agrupamento 
de Escolas do concelho de Alvaiázere.

No ano lectivo de 2016/2017 as 
crianças eram transportadas em carri-
nhas que passavam junto da residên-
cia dos alunos. Faziam um percurso 
mais curto, facilitando a vida das 
crianças e de seus pais/encarregados 
de educação.

Este ano está diferente, mal organi-
zado, prejudicando a vida das crianças 
que têm de sair mais cedo de casa e 
voltar bastante mais tarde. Na Venda 
do Preto o transporte está a ser feito 
por um autocarro de grande porte não 
querendo, o motorista, passar nas 
pequenas ruas dos Casalinhos. Assim 
os meninos são obrigados a estar 
na paragem às 7h40, para iniciarem 
as aulas às 9h, porque o autocarro 
passa  pelos vários lugares do Sul da 
freguesia de Pelmá, seguindo depois 

para a Loureira, S. Pedro, etc. À tarde o 
autocarro sai de Alvaiázere às 17h30, 
fazendo o percurso inverso em relação 
ao da manhã, o que  obriga as últimas 
crianças a chegar a casa às 19 horas 
e, algumas vezes, depois desta hora.

Desta forma como podemos es-
perar que estes alunos sejam alunos 
atentos e tenham bom rendimento 
escolar? Assim não  pode ser.

Fazem cerca de uma hora e meia de 
viagem, um percurso diário, o que se 
torna cansativo. Na época de Inverno, 
com os dias pequenos, chegam a casa 
de noite. Como podem ter vontade de 
preparar as lições  para o dia seguinte?

Estamos a falar de meninos pe-
quenos. Onde arranjam tempo para 
descansar, para dormir e para brincar? 
Se não for na infância, então quando 
irão brincar?

Seria bom que esta injusta situação 
fosse tida em conta, e melhorada,  
para bem dos alunos e suas famílias.7  

Agostinho Freire
Pelmá

A “Banda de Alvaiázere” como 
é conhecida a Filarmónica 
Stª Cecília de Alvaiázere, é a 

instituição mais antiga do Concelho, 
sabia?

É verdade. Fundada em 11 de Ou-
tubro de 1923, prestes a completar 
94 anos, a Banda de Alvaiázere tem 
sido ao longo deste quase século de 
existência, a principal Associação 
com cariz cultural do nosso Conce-
lho.

Com pequenos períodos menos 
bons ao longo da sua longa história 
de vida, vive hoje com uma energia e 
juventude extraordinárias.

Com um conjunto de músicos da 
nossa terra é agora orientada sob a 
batuta de um também jovem Alvaia-
zerense que anteriormente tinha pas-
sado pelas suas fileiras, o Fernando 
Gomes.

Esta aposta (de aplaudir), foi 
um ato de coragem e de arrojo por 
parte da atual direcção, à qual dei-
xo os meus parabéns pela digna 
Filarmónica que hoje podemos ouvir 
durante todo o ano, em especial ao 
Prof Manuel Francisco que pegou há 
uns anos a esta parte na direcção e 
tem vindo ano após ano a fazer um 
trabalho extraordinário.

Por experiência própria em termos 
associativos, sei que não é fácil cortar 

com hábitos do passado e criar novas 
linhas que projectem o futuro. E isso 
foi feito e com enorme sucesso até 
agora. Hoje tocam na Filarmónica 
Pais e Filhos, jovens e menos jovens. 
Uma harmonia perfeita para o su-
cesso.

Que bom foi ver o espectáculo 
musical em colaboração com a escola 
de bailado Diogo Carvalho, por oca-
sião da FAFIPA. 

Também por lá passei 11 anos. 
Outros tempos… 

Por isso aqui deixo o meu agra-
decimento à Filarmónica Stª Cecília 
de Alvaiázere pelo seu historial e 
percurso na cultura Alvaiazerense.

No momento em que escrevo es-
tas palavras ainda não decorreram as 
eleições autárquicas. Quando o jornal 
chegar a sua casa já todos saberemos 
quem nos vai governar nos próximos 
4 anos. 

Independentemente dos resulta-
dos o que peço a quem ganhar é que 
o faça de maneira honesta e com os 
pés bem assentes na Terra. Estamos 
a pagar bem caro as políticas irreais 
e despesistas com que fomos gover-
nados até há pouco tempo. Não se 
esqueçam disto.

Que projectem Alvaiázere de vez e 
que criem condições para podermos 
dizer “Sorte em Viver Aqui”…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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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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

Pagamento
de Assinatura
Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da sua as-

sinatura através de transferência bancária 

pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

É extremamente importante que nos 

envie o comprovativo de pagamento, indi-

cando nome e morada completa para pos-

teriormente atualizarmos a sua assinatura 

e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através dos contactos:

- geral@oalvaiazerense.com.pt 

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

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

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 

Justificação e Compra e Venda de 29/08/2017, exarada a folhas 

37, do Livro de Notas n.º 98, do Cartório Notarial sito em Tomar, 

da notária Paula Cristina Viegas Rodrigues Ferreira, compareceram 

como outorgantes: JOSÉ NUNES DUARTE, NIF 171.542.398 e mu-

lher MARIA IRENE MARQUES LEITÃO DUARTE, NIF 186.060.866, 

casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da 

freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, residente em 18 Allée 

Marc, Sangnier 93-220 Gagny, França, e quando em Portugal em 

Lagoa do Grou, dita freguesia de Freixianda. 

Declararam que, com exclusão de outrem, são donos e legíti-

mos possuidores, do prédio rústico, sito em Valadas, freguesia de 

Pelmá, concelho de Alvaiázere, composto de cultura com oliveiras, 

inscrito na matriz em nome de Manuel Duarte Júnior, sob o artigo 

1839, com o valor patrimonial  e atribuído de 45.63€, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o número 

duzentos e setenta/ Pelmá, encontrando-se a sua aquisição ali 

registada pela apresentação 4, de 03/08/1988, em nome de Elisa 

de Jesus e marido Manuel Duarte Júnior.

Que, o mencionado prédio veio à posse deles justificantes já 

no estados de casados por partilha verbal efectuada por óbito de 

seus pais, Elisa de Jesus e Manuel Duarte Júnior, ambos já faleci-

dos, por volta do ano de 1994.

Que desde aquela até à presente data, possuem o aludido 

prédio, mandando cultiva-lo e limpá-lo, de forma a considerarem 

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 exercerem um direito 

próprio sobre coisa própria.

Que, esta posse assim exercida ao longo de 23 anos se deve 

reputar de pública, pacífica e contínua.

Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram 

o mencionado prédio para seu o seu património, por usucapião, 

que aqui invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios 

extrajudiciais normais.

Está conforme.

Tomar, 29 de Agosto de 2017

A Colaboradora Autorizada,

ANDREIA ISABEL SANTOS CORREIA, n.º de inscrição na Ordem 

dos Notários: 294/07 

(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 423 de 30/09/2017

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 4 a folhas 5 verso do livro de escrituras 

diversas 154-A, FERNANDO FIRMINO DE FREITAS GONÇALVES 

e cônjuge JACINTA DA CONCEIÇÃO FREITAS BASTOS GONÇAL-

VES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais 

ele de Angola, de nacionalidade portuguesa e ela da freguesia da 

Pelmá, concelho de Alvaiázere, onde residem no lugar de Casais 

do vento, na Rua das Guiomares nº 57, declararam:

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

com exclusão de outrem, de UMA TERÇA PARTE de prédio rústico 

composto por terra de cultura com oliveiras, videiras em cordão, 

mato e pinhal com a área de oitocentos metros quadrados sito 

nos Casais do Vento, dita freguesia da Pelmá, concelho de Alvaiá-

zere, a confrontar do Norte com Joaquim Marques Henriques, do 

Sul com António Mendes, do Nascente com Caminho e do Poente 

com Barroco, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 588, com 

o valor patrimonial e atribuído, correspondente à fracção, de 

CENTO E QUATRO EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o número 

mil novecentos e cinquenta e nove da freguesia da Pelmá, não 

tendo esta fracção inscrição de aquisição.

Que deste imóvel são comproprietários os Herdeiros de 

Manuel da Graça, casado, residente que foi na Rua do Canto, no 

dito lugar de Casais do Vento.

Que a referida fracção tem sido possuída dentro de um 

espírito de compropriedade, participando das vantagens e dos 

encargos do prédio na proporção da sua quota, respeitando em 

relação aos restantes comproprietários o uso a que os consortes 

têm direito, verificando-se assim uma situação de composse.

Que aquela referida fracção do mencionado imóvel, objecto 

da presente escritura veio à sua posse no ano de mil novecentos 

e noventa e seis, já no estado de casados, por compra que dela 

fizeram a Maria Rosa Bastos Simões, viúva, residente que foi no 

dito lugar dos Casais do Vento, acto este que nunca chegou a 

ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído aquela fracção do 

referido imóvel em nome próprio e sobre ela têm exercido todos 

os actos materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a de- 

fesa e a conservação da propriedade, semeando-a, amanhando-a, 

plantando e cortando as oliveiras, as videiras e os pinheiros co-

lhendo a azeitona e a uva, roçando o mato, avivando as estremas, 

dela retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza, 

conservando-a e pagando pontualmente as contribuições e im-

postos por ela 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, quinze de Setembro de dois mil e dezassete.

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 423 de 30/09/2017

Certifico que por escritura de vinte e cinco de setembro de 

dois mil e dezassete, no Cartório Notarial de Pombal, sito na Rua 

Prof. Carlos Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da 

notária Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada 

a folhas quarenta e seis do livro de notas Duzentos e Treze – G, 

José Maria Gonçalves Pedrosa, NIF 107 917 270 e mulher Emília 

Gomes de Matos Pedrosa, NIF 163 229 902, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais do concelho de Alvaiázere, 

ele da freguesia de Almoster e ela da freguesia de Pelmá, onde 

residem na Rua da Fonte do Bofinho, nº 33, no lugar de Bofinho, 

declararam que são, com exclusão de outrem, donos e legítimos 

possuidores do prédio rústico, sito no lugar de Presa do Lagar, 

na dita freguesia de Pelmá, composto de terra de cultura com 

oliveiras, com a área de seiscentos e oitenta metros quadrados, 

a confrontar do norte com Manuel de Oliveira, sul com caminho, 

nascente com Alfredo Gonçalves Bastos e de poente com Maria 

Marques, inscrito na respetiva matriz sob o artigo número 6.699, 

com o valor patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de 

Transmissões de €100,57, que também lhe atribuem, não descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o prédio veio à sua posse em mil novecentos e noventa, 

em dia e mês que não sabem precisar, já casados, por compra 

meramente verbal que dele ajustaram fazer ao antepossuidor, 

Alfredo Marques, viúvo, residente que foi no lugar de Besteiros, 

na referida freguesia de Pelmá, compra essa de que não ficaram a 

dispor de título formal, após o que, de facto, passaram a possuir o 

prédio em nome próprio, avivando-lhe as extremas, cultivando-o, 

colhendo os seus frutos e produtos, posse que sempre foi por si 

exercida durante mais de vinte anos, de forma a considerarem tal 

prédio como seu, sem interrupção ou oposição de ninguém, à vista 

de toda a gente da região, sendo por isso uma posse pacífica, con-

tínua, pública e de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, 

não lhes sendo possível provar o seu direito de propriedade pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

A Colaboradora da Notária: Colete Maria Monteiro Ferreira, 

inscrita na Ordem dos Notários com o nº 142/6 e com autorização 

de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 423 de 30/09/2017

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

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 53 a folhas 55 do livro de escrituras di-

versas 154-A, Célia Margarida Gomes Marques, casada, natural 

da freguesia e concelho de Alvaiázere, residente na Urbanização 

Quinta Nova, lote 16, 3º frente, na Vila de Condeixa-a-Nova, que 

intervém na qualidade de PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ALVAIÁZERE, em nome e em representação do MUNICÍPIO DE 

ALVAIÁZERE, declarou:

Que o MUNICIPIO DE ALVAIÁZERE, que representa, é dono e 

legítimo possuidor há mais de vinte anos, com exclusão de outrem, 

de um prédio urbano designado por “MERCADO DE CABAÇOS” 

composto por zona de venda de peixe, frutas, hortaliças, talhos 

com sala de desmancha, área polivalente, instalações sanitárias 

e anexo, com a área total de oitocentos e noventa e sete metros 

quadrados sito no lugar de Cabaços, dita freguesia de Pussos 

São Pedro, concelho de Alvaiázere, a confrontar por todos os 

lados com arruamento, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

2035 (que proveio do artigo urbano 1352 da extinta freguesia de 

Pussos) com o valor patrimonial de € 423.611,53 e o atribuído de 

QUATROCENTOS E CATORZE MIL DUZENTOS E NOVENTA EUROS, 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o MUNICÍPIO DE ALVAIAZERE, que representa, mandou 

edificar o dito imóvel, no ano de mil novecentos e noventa e dois, 

num terreno rústico que lhe foi doado no mesmo ano pela extinta 

Junta de Freguesia de Pussos, acto este que nunca chegou a ser 

formalizado.

Que desde então, porém, o MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE tem 

possuído o referido imóvel em nome próprio e sobre ele tem exer-

cido todos os actos materiais que caracterizam a posse, nele se 

mantendo ainda em funcionamento alguns dos referidos serviços 

ali instalados, efectuando a gestão, manutenção e limpeza do 

referido mercado, 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, na  

sua indicada qualidade, invoca na impossibilidade de comprovar 

o referido domínio e posse pelos meios extrajudiciais  normais.

Está conforme.

Ansião, vinte e sete de Setembro de dois mil e dezassete.

A Notaria, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 423 de 30/09/2017
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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
PIEDADE TOMAsIA DA sIlvA 

(93 anos)
N. 17/05/1924
F. 29/08/2017

vÁRZEA DOs AMARElOs
MAÇÃs DE D. MARIA

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.

CARlOs BATIsTA DOs 
sANTOs (70 anos)

N. 26/08/1947 - F. 04/09/2017

fETEIRAs
PUssOs s. PEDRO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
IsIlDA DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA (92 anos)
N. 23/01/1925
F. 26/09/2017

vIlA
MAÇÃs DE D. MARIA

Seu filho, nora, 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
ARMINDO MARQUEs

(72 anos)
N. 24/08/1945
F. 16/09/2017

ZAMBUJAl
AlvAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio 

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acom-

panharam este seu ente querido à sua última morada, 

ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu 

pesar.

AGRADECIMENTO
JEsUMIA ROsA GOMEs 

(94 anos)
N. 25/11/1922
F. 31/08/2017

CAsAIs DO vENTO
PElMÁ

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO 

LOPES (93 anos)
N. 18/06/1924
F. 25/09/2017

vÁRZEA DOs AMARElOs
MAÇÃs DE D. MARIA

Há pessoas que passam pela nossa vida 
e levam um pouco de nós na lembrança...
Há pessoas que simplesmente ficam...

Seus pais, filhos, nora, genro e netos recordam-na 
com grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz!

sEIs ANOs DE sAUDADE
AlCINA MARIA 

MARTINs AlvEs
N. 19/01/1965
F. 17/09/2011

RElvAs
PUssOs s. PEDRO

Meu amor, 
O tempo passa, a dor e a saudade ficam para sempre.
Foste um homem brilhante, nunca te esqueceremos, 

hoje brilhas no céu para sempre. 
És o meu Anjo da Guarda que me dás a força de viver, 

és a estrela que me guia, o meu caminho.
Tua esposa, nossos filhos, nossos netos, nora e genro 

recordamos-te com saudade. Beijinhos meu amor.

ACÁCIO MIGUEl GOMEs
N. 16/02/1935
F. 24/09/2015

HORTAs
PUssOs s. PEDRO

DOIs ANOs DE sAUDADE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

HENRIQUE PEDRO 
(88 anos)

N. 04/02/1929 - F. 21/09/2017
NATURAl: ZAMBUJAl - ALVAIÁZERE
REsIDENTE: ROMINHA - ALVAIÁZERE

Sua esposa, filha, genro e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
DIAMANTINO sIlvA DIAs

(89 anos)
N. 31/07/1928
F. 26/09/2017

fERRARIAs
MAÇÃs DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
AUGUsTO GOMEs 

(86 anos)
N. 15/04/1931
F. 26/09/2017

PÉ DA sERRA
AlvAIÁZERE
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Novo Código dos Contratos Públicos 

Paula Reis

falar direito

Foi publicado a 31 de agosto o 
Decreto-lei n.º 111-B/2017 que 
introduz alterações ao Código dos 

Contratos Públicos e que entrarão em 
vigor dia 1 de janeiro de 2018.

Por forma a transpor diversas dire-
tivas europeias, estas alterações pro-
curam a simplificação, desburocratiza-
ção e flexibilização dos procedimentos 
de formação dos contratos públicos, 
com vista ao aumento da eficiência 
da despesa pública e à promoção de 
um melhor e mais fácil acesso àqueles 
contratos por parte dos operadores 
económicos.

As alterações introduzidas agre-
gam-se em três grandes grupos: al-
terações decorrentes da transposição 
das diretivas; medidas de simplifica-
ção, desburocratização e flexibiliza-
ção; e medidas de transparência e boa 
gestão pública.

Entre as principais medidas de 
simplificação, desburocratização e 
flexibilização previstas neste diplo-
ma, destacam-se o encurtamento dos 
prazos mínimos de apresentação de 

propostas e candidaturas em procedi-
mentos de valor inferior aos limiares 
europeus, a inclusão das pequenas 
empreitadas de obras públicas no 
regime de ajuste direto simplificado 
(até €5000) e o alargamento do proce-
dimento de concurso público urgente 
às empreitadas cujo valor estimado 
dos contratos a celebrar não exceda 
€300.000; a inclusão do regime de 
alienação de bens móveis por entida-
des públicas e o encurtamento dos 
prazos do ajuste direto e da consulta 
prévia.

Como medidas de transparência 
e boa gestão pública a introdução da 
consulta preliminar, de modo a que, 
antes de um procedimento de contra-
tação, a entidade adjudicante realize 
consultas informais ao mercado a fim 
de preparar o procedimento.

Destaca-se ainda a criação da figu-
ra do gestor do contrato, com a função 
de acompanhar permanentemente a 
execução do contrato.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

O
s autarcas do Século XXI têm a 
responsabilidade de se afirmarem 
como catalisadores do desenvolvi-

mento económico, social e cultural, de for-
ma consentânea com o ritmo de mudança 
a que o mundo de hoje obriga.    

Na busca de soluções e de respostas 
para problemas cada vez mais difíceis 
que atingem os territórios de baixa den-
sidade, urge que os municípios alinhem 
estratégias e que, de forma conjugada, 
se articulem para a resolução dos pro-
blemas e constrangimentos que lhes são 
transversais.

Alinhados neste espírito, os candida-
tos do Partido Socialista dos concelhos de 
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, 
Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, 
reuniram-se em Ansião para debater a 
necessidade de, no futuro, reforçarem 
linhas de cooperação e reivindicação de 
decisões políticas que a todos possam 
trazer benefícios. 

Estão de acordo acerca da absoluta 
necessidade de implementação, por parte 
do Estado Central, de uma política que 
trate de forma adequada os municípios 
que apresentam características e cons-
trangimentos específicos e diferentes.  

Entendem que toda esta região deve 
beneficiar de um conjunto de medidas 
de discriminação positiva que permitam 
esbater a assimetria territorial que com-

promete o desenvolvimento equilibrado e 
sustentável da região e do país.

Reconhecem, com uma enorme ex-
pectativa, a importância da Unidade de 
Missão para a Valorização do Interior, 
iniciativa de grande mérito desenvolvida 
pelo atual governo, e aplaudem a decisão 
do Primeiro-ministro de sediar esta estru-
tura em Pedrogão Grande.

Reafirmam a necessidade de imple-
mentação do Plano Nacional para a Coe-
são Territorial, que consideram uma opor-
tunidade que não pode ser desperdiçada 
e, enquanto candidatos autárquicos pelo 
Partido Socialista, assumem o empenho 
comum na concretização deste objectivo.

Acreditam que só de uma forma con-
jugada e construtiva poderão, no futuro, 

aprofundar o relacionamento intermunici-
pal, nomeadamente no quadro da Comu-
nidade Intermunicipal de Região de Leiria, 
e estão empenhados em trabalhar de uma 
forma muito próxima com a Unidade de 
Missão para a Valorização do Interior e 
com a Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Centro, na 
implementação de um conjunto de acções 
que de uma vez por todas permitam es-
bater as assimetrias existentes entre esta 
região e outras do litoral. 

Concordam que o défice acentuado de 
cuidados de saúde, os graves problemas 
relacionados com a mobilidade intrarre-
gional, os transportes públicos e as aces-
sibilidades (IC8 Avelar-Pombal, elevados 
custos das portagens da A13, requalifica-

ção da EN 350, etc.), o desajustamento da  
estrutura florestal de toda a região, são 
questões absolutamente criticas, a par 
de outras, igualmente relevantes, como 
o nível reduzido de desenvolvimento 
económico, o despovoamento, o envelhe-
cimento populacional e a insuficiência de 
serviços públicos essenciais, exigem uma 
atenção diferente daquela que tem tido 
por parte do poder central e uma atuação 
concertada das autarquias locais. 

Assim, reunidos em Ansião no dia 25 
de Setembro, os candidatos do PS aos 
municípios de Alvaiazere, Ansião, Cas-
tanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e 
Pedrógão Grande, assumem publicamen-
te o compromisso, perante o conjunto 
dos eleitores dos seus concelhos, de 
trabalharem em estreita proximidade e 
cooperação em prol da melhoria das con-
dições de vida das respetivas populações 
e do desenvolvimento sustentável destes 
territórios do Pinhal Interior.

O presente compromisso vai ser subs-
crito pelos 1.os candidatos às Câmaras 
Municipais, em nome das respetivas 
candidaturas.7

Carlos Simões – Alvaiázere
António José Domingues – Ansião
Gonçalo Abílio Lopes – Castanheira de Pera
Jorge Abreu – Figueiró dos Vinhos
Valdemar Alves – Pedrógão Grande 

Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande

Compromisso Público dos Candidatos do PS às 
Autarquias do Pinhal Interior

O 
partido CDS-PP de Alvaiázere rea-
lizou, no dia 27 de setembro, um 
jantar entre amigos e simpatizantes, 

no restaurante “O Marques”, em Cabaços.
O jantar contou com a presença da 

presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, e 
ainda do presidente da Juventude Popular, 
Francisco Rodrigues dos Santos.

O candidato à Assembleia Municipal, 
Pedro Simões, referiu que é bom sentir 
que as pessoas se encontram juntas na 
luta, mencionando que o concelho não se 
pode tornar naquilo que não é, e que é ne-
cessário olhar para o que existe de melhor.

De seguida, Nelson Paulino, candi-
dato à Câmara Municipal de Alvaiázere, 
afirmou que é preciso trabalhar para 
melhorar a qualidade de vida dos alvaia-
zerenses, apostando num futuro melhor.

Por último, a presidente do CDS-PP, 
afirmou que ao estar no Concelho se sente 
em casa, até porque já se deslocou algu-
mas vezes a Cabaços, onde o seu pai fez a 
escola primária e a sua família foi acolhida 
após virem de Luanda. Assunção Cristas 
destacou que é preciso aproveitar o en-
quadramento natural e os espaços verdes 
existentes em Alvaiázere, afirmando ainda 
que as pessoas precisam de ter ambição e 
é preciso trabalhar nas Juntas e nas Câma-
ras Municipais: Alvaiázere precisa de voltar 
a ser colocado no mapa, mas tem que se 
ter vontade de trabalhar e servir. Tendo 
concluido que quem vai para o CDS-PP 
não vai há procura de lugares, mas sim há 
procura de trabalho e serviço, sendo estas 
as boas razões para estar na política.7

Mónica Teixeira

CDS-PP Alvaiázere
Jantar de campanha contou com 
a presença de Assunção Cristas
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 de terça a sexta: 11h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   “Comunidade e património, pontos de encontro” 
 - Exposição temporária de fotografia
	   "Cársica: uma viagem pela Geodiversidade de Alvaiázere" 
 - Exposição temporária de fotografia de João Forte

dia 3: 9h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL SUBORDINADA 
À TEMÁTICA: “MOTIVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE”

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 7: 8h00
- MONTARIA “MATA PENDURA”
Inscrições através dos contactos: 965 657 145 / 968 500 576
Local: Concentração junto ao supermercado - Ponte Nova
(Org.: Mostercaça - Associação de Caçadores de Almoster)

dia 8: 9h30
- PASSEIO CANINO
Inscrição gratuita até ao dia 4 de outubro - 915 698 722 
Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dias 10 e 17: 19h00 e 23h00
- WHORKSHOP DE PRODUTOS ENDÓGENOS: “DERIVADOS DO MEL” 
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 - OUTUBRO
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 8 e 22

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 1, 15 e 29

OUTUBRO

dia 15:
- PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
Inscrição obrigatória até dia 13 de outubro no atendimento   

 do Município ou através do contacto 915 698 722
Local: Concentração no Parque Multiusos de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 18: 19h00
- WHORKSHOP TEMÁTICO DE EMPREENDEDORISMO: 
“HACCP - HIGIENE ALIMENTAR”   
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 21: 20h00
- JANTAR DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Construção do CAO e Lar Residencial para Deficientes
Bilhetes à venda na Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
Local: Pavilhão Desportivo de Alvaiázere
(Org.: Ass. Casa do Povo, Município de Alvaiázere, ETP Sicó, Betweien)

dia 25: 14h00 - 19h00
- OFICINA DA/PARA A FAMÍLIA COM O TEMA: 
COZINHA PARA PAIS E FILHOS - PIZZAS SAUDÁVEIS
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 29: 09h00
- PASSEIO PEDESTRE: PR3 - “GRANDE FÓRNEA” | 14,6 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 29: 11h30
- COMEMORAÇÃO DO 94º ANIVERSÁRIO DA  SOCIEDADE   

 FILARMÓNICA ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA 
 (Org. Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília)

P A S S A T E M P O S
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o	LEITE

o	TOMATE

o	MILHO

o	NABO

o	OVOS

o	ESPINAFRE

o	AMENDÔAS

o	BANANA

o	LENTILHA

o	BETERRABA

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

o ARROZ

o	AVEIA

o	BATATA

o	CEBOLA

o	CENOURA

o	COUVE

o	ERVILHAS

o	FAVAS

o	IOGURTE

o	PEPINO

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

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.

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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Falta de jeito, inspiração ou 
incapacidade para descrever 
como merece o fantástico 

passeio que a Casa do Concelho 
de Alvaiázere realizou no princípio 
do mês de Setembro corrente, tam-
bém o espaço disponível no jornal, 
fazem com que não dê para trans-
mitir aos leitores o êxtase que vai 
na alma. Começou às 4 da manhã 
do dia 2, quando dirigentes, sócios 
e amigos da Casa do Concelho co-
meçaram a juntar-se no aeroporto 
de Lisboa, cumprimentando-se 
e mostrando alegria e ansiedade 
pelo passeio que pediam há algum 
tempo. Igualmente o representan-
te da grande Vasion, garantia a 
boa organização e escolha do que 
se iria presenciar e adquirir. Come-
çando por São Petersburgo, cidade 
relativamente nova, com apenas 
300 anos de existência. E se hoje 
nos maravilhamos com palácios 
esplendorosos, catedrais, museus, 
edifícios ainda mais abrangentes, 
com uma cidade maravilhosa, o 
devem os russos e o mundo à 
ousadia de um jovem Czar, Pedro 
o Grande. E se pôde ver belezas 
extraordinárias, há que destacar 
entre os museus, o Hermitage, 
um dos maiores e mais ricos do 
mundo, o palácio de Catarina com 
destaque para o salão Ambar e o 
palácio de Peterhof (o Versailles 
russo). Nas catedrais, a de Sto. 
Isaac e a Igreja de S. Salvador do 
Sangue Derramado, com os seus 
fantásticos mosaicos e pinturas. 
De salientar também a Avenida Ne-
vsky e o seus fabulosos palácios. 

Enfim uma cidade que todos 
sabiam que é famosa, mas que 

acabou por ultrapassar todas as 
expectativas. 

Seguidamente Moscovo, uma 
cidade extraordinária, mais ao 
estilo das capitais europeias. 
Grandiosos edifícios, dos quais 
se destacou as torres (arranha 
céus) de inspiração Estalinista. A 
extraordinária Praça Vermelha, 
situada no Kremlin, património 
mundial da UNESCO. As esplendo-
rosas catedrais de S. Basílio e da 
Ascensão e Anunciação e o fan-
tástico museu do Arsenal. Tanto 
esplendor, tanta arte, tanta rique-
za, mas uma das obras que mais 
marcou foi o metro de Moscovo, 
designado quando da sua inau-
guração em 1935 como o Palácio 
do Povo. Uma autêntica catedral 
subterrânea. As suas pinturas, os 
seus quadros, as suas imagens, 
os seus candeeiros.. Todas as 
estações autênticas preciosidades 
construídas com materiais nobres 

e todas com motivos diferenciados 
e daí a grandiosidade e beleza dos 
seus mosaicos, das suas pinturas, 
vitrais, murais e esculturas que 
deixaram todos atónitos.

Por fim, e no último dia, 
outra preciosidade igualmente 
património mundial, considera-
do o Vaticano Russo Ortodoxo, 
Sergiyev Posad. Regressando 
assim ao País de alma cheia. É 
necessário referir que também 
impressionou também a hospita-
lidade, a humildade e a simpatia 
do povo russo que às vezes fazia 
lembrar Portugal. Igualmente o 
português falado pelos guias de 
nacionalidade russa. Correcto, 
rico em palavras ensinado em 
universidades russas. 

Até para o ano e que a Casa do 
Concelho com a colaboração da 
grande Vasion, traga a todos nova 
preciosidade.7         

António Gonçalves

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere
Organizou passeio a S. Petersburgo e Moscovo

Futsal
Juvenis e iniciados do
Benfica fizeram estágio da
pré-época em Alvaiázere

As equipas de Juvenis e Iniciados de futsal do 
Sport Lisboa e Benfica realizaram o seu estágio de 
preparação da época 2017/2018 em Alvaiázere, entre 
os dias 01 e 03 de setembro.

No primeiro dia ambas as equipas, Juvenis e Inicia-
dos, treinaram no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere. 
No sábado, dia 2 de setembro, os Juvenis treinaram 
de manhã no Pavilhão Polidesportivo de Cabaços, e à 
tarde defrontaram a equipa de Juniores da Burinhosa, 
no Pavilhão Polidesportivo de Maçãs de D. Maria. Já os 
Iniciados jogaram contra os Juvenis do Catarinense, 
às 12h00, e às 18h00 contra os Juvenis do Vitória 
Clube de Santarém.

Por fim, no domingo, dia 3 de setembro, ambas 
as equipas defrontaram as equipas de Olho Marinho 
e Grupo Recreativo Amigos da Paz (GRAP), nos seus 
vários escalões.7
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Saúde e alimentação infantil  

C
omo referi na edição anterior, a doença é parte 
integrante da saúde. É a forma que o corpo 
tem de se adaptar ao meio ambiente, às suas 

mudanças, e de se preparar, regenerar e fortalecer. Os 
sintomas podem ser aliviados de forma natural, sem 
químicos e sem procedimentos que possam atrapalhar 
o processo e/ou ter efeitos secundários. 

Vejamos outras doenças mais comuns na infância 
e que tipo de remédios naturais podem ser utilizados:

Varicela - É uma doença muito comum e sem 
consequências de maior. Tem como causa o consumo 
excessivo de açúcares, refrigerantes, frutos tropicais, 
farinhas refinadas e outros. Os banhos de farinha Mai-
zena ou flocos de aveia, misturando um pouco desta 
farinha na água tépida, aliviam bastante a comichão. 

Tosse - Chá de cascas de cebola; chá de raiz de 
lótus; sumo de nabo com um pouco de mel de arroz 
(indicado sobretudo para tosses mais secas e mais 
profundas).

Problemas digestivos - A ingestão regular de leite 
de vaca pode ser nociva para a saúde e estar na origem 
de uma multiplicidade de desordens, como alergias, 
asma, otites, problemas do sistema reprodutor, proble-
mas gastrointestinais, agressão, etc. Neste caso, elimi-
nar o leite de vaca na dieta da criança, será o primeiro 
passo em caso de problemas digestivos.

 Os emplastros de sal também são bastante bené-
ficos (aquecer o sal até ficar bastante quente e em-
brulhar numa toalha, aplicando com cuidado na zona 
abdominal. É muito eficaz para dor de barriga, cólicas 
intestinais, diarreia, etc. Creme de arroz; sopa de miso 
(em crianças até aos 2 anos não é aconselhável).

Problemas respiratórios em geral - Aplicação de 
um emplastro de mostarda no peito ou nas costas é 
muito eficaz em caso de bronquite, congestão pul-
monar, tosse e asma. Está ainda indicado para dores 
menstruais, reumáticas e rigidez muscular. 

Esmague as sementes de mostarda até ficarem em 
pó. Nas crianças pequenas, adicione a mesma quantida-
de de farinha branca para não ficar tão forte. Adicione 
depois água quente lentamente, mexendo numa só 
direção até obter uma pasta. Coloque esta pasta numa 
toalha de papel ou em papel cera dobrado ao meio 
e aplique sobre a área que vai tratar numa toalha de 
algodão. Mantenha o emplastro até que a pele esteja 
vermelha e se torne difícil de suportar o calor - cerca 
de 15-20 min. Nunca aplicar diretamente na pele.7

GACV
Somou bons resultados

No passado dia 16 de setembro, os atletas do 
Grupo de Amigos dos Casais do Vento (GACV) obti-
veram boas classificações na prova Pirilampos Night 
Run, em Bajouca. 

No escalão de Sub 20 femininos, Joana Pontes 
conquistou a medalha de ouro na prova de 5 km e 
Catarina Costa a medalha de prata. As atletas Marta 
Ferreira e Andreia Carvalho classificaram-se em sexto 
e sétimo lugar, respetivamente, e Cristiana Carvalho 
concluiu a prova na nona posição. No setor masculi-
no, Miguel Pontes conquistou o quarto lugar na prova 
de 5 km do escalão de Sub 20. As boas classificações 
dos atletas do GACV permitiram alcançar o quinto 
lugar na classificação em equipas, naquela que foi a 
primeira prova desta época desportiva.7
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N
o dia 10 de setembro, o 
Grupo Desportivo de Al-
vaiázere (GDA) fez o seu 
jogo de apresentação aos 

sócios, por ocasião da IX edição do 
Grande Troféu Tito Marques Duarte, 
um torneio criado em homenagem 
ao primeiro sócio do clube, que há 
38 anos foi um dos impulsionadores 
da sua criação.

Este Torneio é um disputado de 
forma triangular, ou seja, com três 
equipas participantes: GDA (Associa-
ção de Futebol de Leiria), Sport Club 
de Ferreira do Zêzere (Associação 
de Futebol de Santarém) e o Clube 
Atlético Mirandense (Associação de 
Futebol de Coimbra).

No primeiro jogo a equipa da 
casa defrontou o Sport Club de Fer-
reira do Zêzere, que derrotou por 
duas bolas a uma. 

Seguiu-se o jogo contra o Miran-
dense, que terminou com o mesmo 
resultado, também ele a favor do 
GDA, que desta forma sagrou-se 
campeão do Troféu, à semelhança 
do que aconteceu na época passada. 

O Sport Club de Ferreira do Zêze-
re e o Mirandense disputaram o jogo 
do segundo e terceiros lugares, que, 
após o empate a uma bola, teve de ir 

a grandes penalidades, que ditaram 
a vitória da equipa ferreirense.

Este Troféu realizou-se no Está-
dio Municipal de Ansião, uma vez 
que o Estádio Municipal de Alvaiá-
zere vai ser alvo de uma intervenção 
para substituir o relvado, sendo que, 
até as obras estarem concluídas, os 
jogos do GDA em casa terão lugar 
no Estádio da equipa de Pousaflo-
res, também no concelho vizinho 
de Ansião.

Para a nova época, o GDA terá 
novamente o mister José Marques 
no comando técnico, um voto de 
confiança dado pela nova direção ao 

treinador que garantiu a subida da 
equipa à Divisão de Honra. 

O plantel é constituído por Pale-
cas e Ecas na baliza, Alex (ex-Pereira), 
Fábio (ex-Chão de Couce), Marcos 
(ex-Sourense), Rui Carlos, Gonçalo 
Pessoa (ex-Sernache) e Carlos Paulo 
(ex-Condeixa) na defesa, João Carva-
lho, João Capão (ex-Vidigalense fut-
sal), Paulo Coimbra, Diogo Almeida, 
Zuca (ex-Meirinhas) e Filipe Pita (ex-
Condeixa) na posição de médios e, 
por fim, como avançados, Yan, Syllan 
(Alemanha), Chisom (ex-Felgueiras), 
Simão (ex-Boavista) e João André.7

Cláudia Martins

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do ATL de Alvaiázere

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De oUTUBRo
08/10 - sp. Pombal vs GDA
15/10 - GDA vs Portomosense
22/10 - Ginásio de Alcobaça vs GDA
29/10 - GDA vs GD Pelariga

Futebol

GDA venceu Troféu Tito Marques Duarte

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

 

CharneCa | 3250-264 Maçãs de D. Maria | alvaiázere | e-mail: henriquesolcano@hotmail.com
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Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165

Futebol

GDA começou época 
a vencer

Após a conquista do Troféu Tito Marques Duarte, 
na apresentação oficial da equipa sénior para a época 
2017-2018, o Grupo Desportivo de Alvaiázere entrou 
com o pé direito no Leiria Campeonato Lizsport, 
tendo começado com uma vitória em casa frente ao 
Peniche, por três bolas a uma, golos marcados por 
João André e Simão Silva, que bisou neste jogo dis-
putado no dia 17 de setembro.

Na segunda jornada, no dia 24 de setembro, a 
equipa de Alvaiázere deslocou-se ao Campo do Ou-
teiro para defrontar a equipa ACR Macerinha. O GDA 
acabou por sofrer uma derrota fora de portas por 3-1, 
ocupando, à data do fecho desta edição, o sétimo 
lugar do campeonato, liderado pela equipa do GRAP 
– Grupo Recreativo Amigos da Paz, de Pousos (Leiria).

Nota da Redação: até ao momento do fecho da 
edição, o jogo GDA vs Figueiró dos Vinhos, relativo à 
terceira jornada do campeonato (dia 30 de setembro), 
ainda não tinha sido disputado.7
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Olho Vivo

Artista desconhecido revelou criatividade com pinturas nos muros tristes e paredes 
degradadas, que finalmente ganham cor e vida, no centro da vila de Alvaiázere.

“Grafitar é o que está a dar!”...
Município de Alvaiázere

Vai organizar 
peregrinação a 
Fátima

No próximo dia 15 de outubro, o 
Município de Alvaiázere organiza uma 
peregrinação a Fátima, com saída do 
Parque Multiusos de Alvaiázere, a pé, 
prevista às 2h00 (da manhã) e chegada 
por volta das 15h30. 

Todos os participantes podem as-
sistir à Missa na Basílica da Santíssima 
Trindade.

A inscrição é obrigatória até ao dia 
13 de outubro e pode ser feita através 
do número: 915 698 722 ou no aten-
dimento do Município, não aceitando 
inscrições no dia da atividade. Esta 
tem um custo de cinco euros pago no 
ato da inscrição, que serve para cobrir 
o seguro, o transporte e uma pequena 
lembrança de participação.

Relativamente ao dia 22, haverá uma 
recriação etnográfica das aparições de 
Fátima, que terá lugar por volta das 
15h30 na Capela de Nossa Senhora dos 
Covões, em Alvaiázere.7

N
o passado dia 16 de setembro, a 
Biblioteca Municipal de Alvaiáze-
re recebeu a apresentação do 13º 
volume dos Cadernos de Estudos 

Leirienses, uma iniciativa organizada pelo 
Município de Alvaiázere em conjunto com 
a Al-Baiäz – Associação de Defesa do Pa-
trimónio e a Editora Textiverso.

A apresentação da obra, que contém 
um dossier especial sobre Alvaiázere e 
cuja coordenação científica foi da autoria 
do Professor Saúl António Gomes, foi feita 
pelo investigador Mário Rui Rodrigues e 
por Maria Adelaide Furtado, presidente 
da Al-Baiäz. 

Mário Rui Rodrigues começou por ex-
plicar que os estudos leirienses abrangem 
uma área geográfica que vai para além da 
região de Leiria, mas sim toda a região 
da alta estremadura, anexando ainda 
o concelho de Ourém. O investigador 
destacou aquelas que considera ser as 
principais diferenças entre os Cadernos 
de Estudos Leirienses e outras obras 
literárias, nomeadamente o facto de ser 
uma publicação aberta a todos os auto-
res, independentemente da sua formação 
académica, mas também da sua área de 
estudos, sendo o fator mais importante 
ter conhecimento e interesse pela região, 
fazendo de seguida um breve resumo dos 
artigos publicados neste 13º volume que 
não se referem a Alvaiázere.

Maria Adelaide Furtado sublinhou 
três pontos que considerou fundamen-
tais relativamente aos Cadernos de Es-
tudos Leirienses, que são a diversidade 
temática, a abrangência cronológica e 
os pontos de nexo relacional entre os 
vários artigos. Relativamente ao dossier 
especial sobre Alvaiázere, que tem mais 
de 250 páginas, a presidente da Al-Baiäz 
elaborou uma breve resenha sobre cada 
um dos artigos publicados, num total de 
catorze: Geologia das Cinco Vilas, Car-
los Laranjeira Craveiro; A Vegetação 
Espontânea e a Cultivada do Concelho 
de Alvaiázere, Mário Lousã, José Carlos 
Costa e Sílvia Ribeiro; Cenários, dinâmicas 
e rituais na pré-história recente na região 
do Nabão, Alexandra Figueiredo; O com-

plexo romano de Rominha (Alvaiázere, 
Leiria) e a sua integração funcional num 
espaço rural, Catarina Alexandra Fer-
nandes Mendes; Um texto esquecido de 
Policarpo Marques Rosa, acerca de alguns 
vestígios arqueológicos romanos em Al-
vaiázere, Catarina Alexandra Fernandes 
Mendes e Mário Rui Simões Rodrigues; 
A Capela de S. Salvador do Mundo de 
Almoster entre os séculos XIII a XVI. 
Apontamentos para a sua História, Miguel 
Portela; Os antigos concelhos de Pussos 
e de Maçãs de Caminho em 1640, Saul 
António Gomes; O impacto das Guerras 
da Restauração da Independência nas 
Cinco Vilas, Manuel Augusto Dias; Alvaiá-
zere no “Estado das Igrejas, Fábricas e 
Confrarias” (1774-75), Mário Rui Simões 

Rodrigues; História do Cemitério Antigo 
de Maçãs de Dona Maria, Carlos Laranjeira 
Craveiro; Apontamento da Igreja Matriz 
de Alvaiázere: A mensagem dos vitrais 
do guarda-vento, Maria Adelaide Furtado; 
A Fundição de Sinos da Boca da Mata, 
Alvaiázere: O legado da última fundição 
de sinos artesanal em território nacio-
nal, Maria Adelaide Furtado; Fernando 
Lopes, o “Cinema Novo” e Maçãs de Dona 
Maria, Élio Dias Marques e ainda Pussos 
e o seu Rancho Folclórico, Celestina Grá-
cio e Miguel Carvalho.

Carlos Fernandes, responsável pela 
edição dos Cadernos de Estudos Leirien-
ses, afirmou que todos os volumes têm 
o mesmo tipo de abordagem, dedicados 
ao público em geral, sobre temas “que 
estimulam a investigação e satisfazem a 
curiosidade”, concluindo que o principal 
objetivo destes Cadernos é “estimular a 
identidade daquilo que é nosso, dar a 
conhecer o património da região, para 
que o mesmo possa ser preservado e 
valorizado”.

Sílvia Lopes, vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, felicitou os 
moderadores pelas suas “brilhantes apre-
sentações”, considerando estas iniciativas 
“louváveis a todos os aspetos, porque 
perpetuam os nossos motivos de orgulho 
para as gerações vindouras”, finalizou.7
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Município de Alvaiázere e Al-Baiäz
Lançamento do 13º volume do Caderno de Estudos Leirienses 
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