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A
o início da tarde de 7 de ou-
tubro a freguesia de Almoster 
não escapou à tragédia dos 
incêndios florestais.

Com o ponto de ignição junto do 
lugar de Lameirão, rapidamente as 
chamas se estenderam para os lugares 
de Azenha, Almoster, Cumeada, Casal 
da Rainha, Vale da Couda, chegando 
perto do lugar de Ariques.

Ao final do dia, o incêndio foi dado 
como controlado, estando parte em 
fase de rescaldo e uma zona ativa jun-
to ao Couto (Vale da Couda), uma vez 
que anoiteceu e os meios terrestres 
não conseguiam acesso ao local do 
incêndio. 

Foi aberta nessa noite uma estrada 
que permitiu extinguir o incêndio, 
bem como outros reacendimentos que 
posteriormente se vieram a verificar no 
mesmo local.

Com o teatro de operações aparen-
temente controlado, foi com grande 
preocupação que se assistiram aos 
reacendimentos no dia seguinte e que 
voltaram a colocar em perigos algumas 
habitações. Foram horas de duro com-
bate, levado a cabo com sucesso pois 
não houve danos materiais de maior 
a registar e não houve ocorrências de 
ferimentos humanos.

Durante a semana seguinte foram 
verificados vários reacendimentos e 
acendimentos, de menor dimensão 
e que conseguiram ser rapidamente 
extintos, muito graças à prontidão 
de resposta da viatura de combate a 
incêndios da Junta de Freguesia de 
Almoster.

No combate estiveram envolvidos 
perto de 400 operacionais, vindos de 
norte a sul do país, 3 meios aéreos, a 
viatura de combate a incêndios da Junta 
de Freguesia e dezenas de populares 
que, com as suas alfaias agrícolas e 

depósitos de água, em muito ajudaram 
na extinção das chamas.

Durante este duro combate foi insta-
lado na sede da ASCRA o apoio logístico 
para o fornecimento de refeições quen-
tes, reforços e pequenos-almoços que, 
ininterruptamente, durante 48 horas 
acautelaram, em coordenação com os 
BVA, que não faltasse alimento aos ho-
mens e mulheres no terreno. Uma tare-
fa também levada a cabo com sucesso 
e muita dignidade graças aos esforços 
de todos os voluntários envolvidos.7

Paula Reis

atualidade
Agrupamento de Escolas

Atividades 
letivas 
suspensas 
devido à greve

No passado dia 27 de outubro 
houve uma greve nacional da fun-
ção pública, que também teve as 
repercussões no Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere. 

De acordo com os dados for-
necidos pelo professor José Peres, 
diretor do Agrupamento, do pes-
soal não docente com vínculo ao 
Ministério da Educação faltaram 
23 funcionários de um total de 
33 que deveriam apresentar-se ao 
serviço.

Relativamente ao corpo docen-
te, de um total de 51 professores 
com serviço marcado para este dia, 
faltaram 11.

Desta forma, apesar de as Esco-
las terem estado abertas durante 
todo o dia, acabaram por não se rea-
lizar as atividades letivas, “devido à 
falta de pessoal que garantisse as 
condições de segurança exigidas”, 
concluiu o professor José Peres.7

Cláudia Martins

Na freguesia de Almoster

A tragédia dos Incêndios Florestais
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Em Outubro de 1997, um título desperta curiosidade 
“CENTRO DE SAÚDE ALVAIÁZERE – 25 ANOS DE ACTIVI-
DADE”: «A história dos Serviços de Saúde no concelho de 
Alvaiázere está por fazer… Repare-se em primeiro lugar, 
que nesta altura é já praticamente impossível encontrar 
quem tenha lidado pessoalmente 
com médicos, barbeiros e farmacêu-
ticos do princípio do século XX. Para 
as gerações actuais, nomes como o 
Dr. Policarpo ou como Curado da 
Gama e Ferreira da Gama são ape-
nas mitos ou referências que pouco 
dizem. Ainda se ouvem nomes de 
barbeiros célebres das zonas de Ma-
çãs de D. Maria e de Alvaiázere, mas 
tudo tão vago e diluído que em breve 
nada restará para lembrar. Vem este 
arrazoado a propósito de ter ocorri-
do a passagem do 25º aniversário 
da inauguração do Centro de Saúde 
neste concelho. Foi exactamente no 
início do mês de Outubro de 1972 
que se deu o arranque. Eram três 
médicos (Dr. Arlindo Gonçalves, 
Dr. António Vaz de Morais e Dr. 
Alfredo Rodrigues), uma enfermeira 
(a Alcídia), dois funcionários admi-
nistrativos (José Manuel e Maria Noémia) e uma auxiliar 
(Zulmira). De todos estes, só uma pessoa se encontra 
ainda no activo (Maria Noémia Batista). Depois outros 
vieram, a instituição cresceu, evoluiu, sofreu reformas 
e remodelações, passou por graves crises de adaptação 
a um Serviço Nacional de Saúde que continua à procura 

do melhor rumo, mas fazendo por cumprir como pode 
a missão a que se destinava, promover melhores condi-
ções de saúde ao concelho de Alvaiázere. O período de 
1977 a 1982 foi marcante, pois este Centro conseguiu 
fazer a fusão de serviço de saúde pública e medicina 

preventiva com os Serviços Médicos 
Sociais da Caixa de Previdência, 
integrando também o pessoal do 
antigo Hospital da Misericórdia, 
já desactivado há muito. Por aqui 
passaram dezenas de médicos fa-
zendo os seus estágios de serviço à 
periferia e de policlínicos no início 
das suas carreiras. Daqui partiram 
muitas campanhas de vacinação, 
de saúde escolar, saúde materna e 
infantil, que ao tempo foram novida-
des e deixaram as suas raízes. É cer-
to que o Centro de Saúde, todos os 
Centros de Saúde, aliás, funcionam 
com várias insuficiências que não 
satisfazem necessidades e desejos 
das populações. Não tem pessoal, 
nem equipamentos, nem instala-
ções que permitam uma cobertura 
mais ampla dos objectivos a atingir.

Mas não podemos deixar de 
assinalar a passagem do 25º aniversário, as suas Bodas 
de Prata e lembrar que ao longo de um quarto de século 
ele se tem mantido ao serviço de todos e, se nem a todos 
agrada o seu serviço é preciso que todos entendam a razão 
principal das suas falhas». Assinava A.R.

Assim se escrevia, há vinte anos!7
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atualidade

Rui Oliveira

Acha que o Festival Gastronómico do Chícharo devia voltar a realizar-se em 
outubro em vez de ser em conjunto com a FAFIPA?

Luciana Oliveira
Pussos S. Pedro

inquérito

Lucília Bernardino
Lisboa

Catarina Oliveira
Almoster

Na minha opinião o Festival 
Gastronómico do Chícharo de-
veria realizar-se nas estações de 
inverno visto que é uma legu-
minosa com um valor proteico 
muito elevado e que se adequa 
a refeições mais pesadas que 
eu acho que são necessárias no 
inverno.7

Pessoalmente acho que devia 
voltar a realizar-se no mês de 
outubro, como era antigamen-
te. Digo isto porque no mês da 
FAFIPA o chícharo ainda é do 
ano anterior, enquanto se fosse 
em outubro, era já da nova 
colheita. Gostava que voltassem 
a colocar neste mês, pois é a 
altura mais indicada.7

O Festival Gastronómico 
do Chícharo devia ser feito 
em separado, primeiro porque 
Alvaiázere ganhava dois mo-
mentos de festa, chamava mais 
gente, e depois podia-se investir 
mais e melhor em cada festa. 
Quando era separado chamava 
muito mais gente e era muito 
melhor.7

Ana Silva
Almoster

Na minha opinião, o Festi-
val Gastronómico do Chícharo 
deveria ser realizado no mês de 
outubro, porque este festival 
é sobre o chícharo, enquanto 
a FAFIPA aborda outros temas 
diferentes que não interligam.

E ainda há a questão de que 
é em outubro o mês do chícha-
ro.7

Ainda com as feridas de Pedrógão por 
sarar, nova tragédia assombrou o País, 
neste Outubro escaldante. Temperaturas 
elevadas, em véspera de chuva anunciada, 
empurraram o País para um autêntico in-
ferno, em mais uma noite de terror, com 
dezenas de mortes. Repetição impensável. 
Confrontações díspares. Pinhais e euca-
liptos a mais, agricultura a menos. Aque-
cimento global e fenómenos extremos. A 
violência das chamas e a fragilidade do 
ataque. A brutalidade e o desespero. Com 
erros e culpas da estrutura Estado. Outros 
“boys”, menos competência. Uma coisa 
é a realidade, outra é a querela política. 
Mas era possível uma redução de conse-
quências. Um interior ainda mais pobre e 
abandonado. Há culpa política de décadas 
e de muita gente. Será que agora alguma 
coisa vai mudar?

Conhecemos o Orçamento do Estado, 
apostado na devolução de rendimentos, 
compensada pelo aumento de impostos 
indirectos selectivos. As maiores críticas 
vão para o aquém a nível fiscal, no que 
às empresas respeita e ao “engordar” da 
folha salarial, que com conjunturas des-
favoráveis, poderá provocar um regresso 
ao passado…

A nível local, os resultados autárquicos 
são de continuidade com a maioria abso-
luta do PSD, na casa dos 50%, longe dos 
setenta e tal do início do século e com a 
surpresa da oposição ser agora assegurada 
por 2 vereadores do PS. A nível de fregue-
sias, deixou de haver maiorias absolutas 
em Pussos S. Pedro e Maçãs de D. Maria, 
que obrigaram a duras “negociações”.

Outubro foi rico em eventos, designa-
damente de angariação de fundos para 
os Bombeiros Voluntários, Filarmónica e 
Casa do Povo de Alvaiázere. Da respon-
sabilidade desta última, a construção de 
um Centro de Actividades Ocupacionais 
e Lar Residencial, destinado a pessoas 
deficientes. É nosso dever, realçar a im-
portância deste projecto, para o qual ainda 
não estão garantidas as verbas para a sua 
total conclusão, pelo que o momento é de 
solidariedade.7
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Acílio Godinho
Jurista

(Assembleia Municipal)

- PS -

Álvaro Pinto Simões
Reformado

(Assembleia Municipal)

- PSD -

Célia Marques (Arquitecta)

CÂMARA MUNICIPAL | PSD

Nelson Paulino (Enfermeiro)

CÂMARA MUNICIPAL | CDS-PP

Carlos Simões (Economista)

CÂMARA MUNICIPAL | PS

Pedro Simões
Advogado

(Assembleia Municipal)

- CDS-PP -

A manifestação da vontade po-
pular através do sufrágio eleitoral 
constitui o momento mais alto da 
democracia, cuja leitura deve ser 
devidamente realizada por cada um 
de nós. A legitimidade de cada um 
os eleitos fica afirmada e a respetiva 
atuação não deve ignorar o resultado 
das eleições. 

Nesse contexto e especificamente 
no que respeita à Assembleia Muni-
cipal, sendo certo que a posição do 

CDS-PP saiu reforçada (quer em núme-
ro de votos, quer em percentagem), a 
verdade é que também o PS aumentou 
a sua representação e o PSD manteve 
a maioria absoluta na Assembleia. 

Estas evidências fortalecem as 
nossas convicções e oneram-nos com 
especiais responsabilidades no exer-
cício dos mandatos que acabámos de 
assumir. Como já afirmámos, oferece-
mo-nos ao serviço público, recordan-
do a cada passo o que representamos 
e quem representamos. Conscientes 
disso, não tememos estar errados, 
antes auguramos que, quando este-
jamos certos, nos concedam o be-
neplácito de nos reconhecerem essa 
precisão.7

Nota da Redação:
À data do envio da pergunta ao 

candidato Acílio Godinho, o mesmo 
já formulara a sua própria análise aos 
resultados das eleições autárquicas 
(ver fórum pág.18). 

Desta forma, Acílio Godinho op-
tou por dispensar o espaço que lhe 
estava reservado enquanto candidato 
do Partido Socialista à Assembleia 
Municipal.7

Candidatos à presidência dos Órgãos Autárquicos
No rescaldo das Eleições Autárquicas do passado dia 1 de outubro, o Jornal “O 

Alvaiazerense” obteve as reações dos protagonistas aos resultados, questionando 
os cabeças de lista dos principais partidos candidatos à presidência dos órgãos 
autárquicos do Concelho.

Por uma questão de igualdade no tratamento jornalístico, foi concedido um 

espaço limitado e igual para cada um dos candidatos. A ordem das entrevistas 
foi feita de acordo com os resultados eleitorais: PSD, PS e CDS-PP.

Este espaço é da inteira responsabilidade dos candidatos.
A questão colocada a todos os candidatos foi:
1 - Qual o balanço/análise que faz dos resultados eleitorais?

T í n h a m o s 
consciência que 
este ato eleitoral, 
à partida,  seria 
um momento par-

ticularmente difícil para a nossa can-
didatura, pois era um momento de 
“final de ciclo”, (depois de três vitórias 
do meu antecessor), íamos renovar 
candidatos, (nomeadamente, à presi-
dência da Câmara Municipal e em três 
Juntas de Freguesia) e, do ponto de 
vista nacional, a conjuntura política 
não tem sido favorável ao PSD.

Pese embora as dificuldades de 
partida, o PSD ganhou a Câmara e a 
Assembleia Municipal com maioria 

absoluta e ganhou todas as Juntas 
de Freguesia, três das quais também 
com maioria. Por isso, os resultados 
alcançados são extremamente posi-
tivos e reveladores da confiança da 
população na visão do PSD para o 
concelho de Alvaiázere. Mais do que 
um voto de confiança, são um voto de 
exigência e de responsabilização nas 
candidaturas apresentadas para go-
vernarem as autarquias do Concelho, 
Município e Freguesias, nos próximos 
quatro anos.7

Não contava que o CDS perdesse 
um vereador para o PS, o que acon-
teceu. Na minha modesta opinião, 
tal facto deveu-se a uma colagem 
na campanha ao PS, o que prejudi-
cou o CDS. O resultado do CDS na 
Assembleia Municipal era esperado, 
apresentou um candidato estimado 
pelos jovens, um filho da terra, com 
uma carreira desportiva apreciável no 
nosso GDA.

O PS melhorou a sua posição em 

alguns órgãos, benificiando da con-
juntura política nacional.

Nas Juntas de Freguesia, a maior 
surpresa verificou-se em Alvaiázere: 
o Vítor Joaquim e a sua equipa obtive-
ram uma vitória excelente.

Em Maçãs de D. Maria, o PSD ob-
teve mais votos que há quatro anos, 
mas perdeu a maioria por um voto, 
são as regras do jogo que temos que 
respeitar.

Em Pussos S. Pedro já existe con-
senso, os candidatos conversaram e 
entenderam-se. O PSD, que ganhou 
as eleições, ficou com dois elementos 
no executivo, o CDS com um elemen-
to e o PS assumiu a Assembleia de 
Freguesia.

Uma palavra final de agradecimen-
to aos eleitores que mais uma vez 
acreditaram nos candidatos do PSD.7

A análise dos 
resultados das 
recentes eleições 
autárquicas exige 
precisão e defi-

nição dos conceitos de participação 
geral, que deveria ser voluntária, mas 
sobretudo consciente de que estamos 
a participar na construção do futuro do 
Concelho e da sociedade alvaiazerense 
em geral. 

Assumo com total responsabilidade 
o fato de o CDS-PP não ter conseguido 
globalmente o resultado pretendido, 
mas que em parte foi conseguido nas 
freguesias de Pussos S. Pedro e Maçãs 
de D. Maria.

A complexidade dos estudos efe-

tuados obriga-me à análise das nossas 
opções de desenvolvimento futuro, 
através de uma reflexão profunda não 
apenas dos resultados obtidos pelo CD-
S-PP, mas essencialmente, perceber afi-
nal o que pretendem os Alvaiazerenses 
para o seu Concelho, porque quando 
analisados os resultados das opções 
tomadas por quem administrou a 
autarquia nos últimos 35 anos, chega-
mos à atual situação do Concelho que 
é conhecida e sentida por todos nós.

A todos os que confiaram o seu voto 
no CDS-PP agradeço a sua coragem e 
sobretudo vontade manifestada para 
uma mudança de paradigma da admi-
nistração autárquica que o Concelho 
apela.7

Democratica-
mente, Alvaiázere 
escolheu dar maio-
ria à continuidade 
num certo rumo 

de recalcadas promessas vãs e, …, de 
defesa de clãs e interesses enraizados.

As equipas do PS, as pessoas que com 
coragem, empenhamento e dedicação 
estiveram neste projeto, aberto, também 
aqui chegáram por legitimidade democrá-
tica, e com a certeza da dignidade, com 
uma representação acrescida, votantes 
a quem agradecemos a confiança.

Felicitações e respeito aos eleitos 
e não-eleitos, participantes ativos na 
vivência da democracia.

Na Câmara, no contexto da absten-

ção de 34,7% (universo de 6.390 recen-
seados), fica, por um lado a satisfação 
do resultado Socialista, 32,4% (2 Ve-
readores), e por outro lado a satisfação 
dolorosa, enquanto alvaiazerense, pela 
singular votação vencedora, assumindo 
que 50,4% votou em candidatos que 
opcional e convictamente vivem em 
concelho gerido por Socialistas.

Há um reforço da confiança, por 
opinião, frontal e escondida, nas pes-
soas das listas do PS, que se afirma 
numa alternativa credível.

Muito mais do que percentagens, e 
acima disso, temos o dever de repre-
sentação de 100%, e estaremos empe-
nhados em ser pró-ativos “Por Todos e 
Para Todos”.7
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Paulo Reis Silva
Empresário

(Almoster)
- PSD -

Vítor Joaquim
Ecónomo

(Alvaiázere)
- PSD -

Cidália Ribeiro
Administrativa

(Almoster)
- PS -

Teodora Cardo
Professora

(Alvaiázere)
- PS -

Célia Marques
Gestora

(Almoster)
- CDS-PP -

Alice Ferreira
Reformada

(Alvaiázere)
- CDS-PP -

É positivo o balanço que faço dos 
resultados das eleições autárquicas 
do dia 1 de outubro. No que respeita 
à minha freguesia, a lista do PSD à 
Assembleia de Freguesia de Almoster 
venceu as eleições, com maioria 
absoluta, assumindo assim a presidên-
cia da Junta de Freguesia e os restantes 
lugares do executivo, bem como a 
presidência e os secretários da mesa 
da Assembleia de Freguesia. 

Olhando para os restantes resulta-
dos, ao nível do Concelho, o balanço 
é também positivo, tendo o PSD man-
tido maiorias absolutas no executivo 
e Assembleia Municipal e vencendo as 
cinco Assembleias de Freguesia. 

Uma vez mais, a democracia funcio-
nou, os eleitores exerceram livremente 
o seu direito de voto e manifestaram a 
sua vontade perante as listas e os pro-
gramas eleitorais apresentados pelas 
diversas forças políticas. 

Agradeço aos Almosterenses a 
confiança depositada em mim e na 
minha equipa e reafirmo aqui o com-
promisso assumido de trabalhar empe-
nhadamente para cumprir o manifesto 
eleitoral agora sufragado, melhorando 
assim, as condições e a qualidade de 
vida dos residentes na freguesia.7

Em primeiro lugar, gostaria de hu-
mildemente agradecer e engrandecer 
o PS Alvaiázere pela confiança que lhe 
mereci, bem como todos aqueles que 
se disponibilizaram com coragem e 
determinação para a constituição desta 
equipa, e também a todos aqueles que 
nos deram o seu voto de confiança.

Numa freguesia conservadora, 
pessoalmente estou muito feliz com a 
aprendizagem que pude ter, e em equi-
pa, agradecer os incentivos, os afetos 

de gente humilde e carinhosa que nos 
receberam e que muito convictamente 
manifestaram imediata vontade de nos 
apoiar e apostar numa mudança.

Percecionámos um grande senti-
mento de insatisfação, mas continuou 
a existir uma enorme resistência à mu-
dança. De facto, tendo em conta toda 
a conjuntura existente, e abstenção, 
numa freguesia pequena e com três 
listas concorrentes, só tenho que me 
sentir orgulhosa e toda a minha equipa 
também. Foi um bom resultado, uma 
perda sim, mas que em nada entris-
tece, antes fortalece pela dignidade.

Aos vencedores, votos de muitas 
felicidades e bom trabalho.   

Nós estamos cá e trabalharemos e 
lutaremos por Todos, com um breve 
pensamento “Se a vida é breve, o poder 
é transitório”.7

Nota da Redação:

A candidata do CDS-PP à Assem-

bleia de Freguesia de Almoster agra-

deceu ao Jornal “O Alvaiazerense” a 

oportunidade que lhe foi concedida, 

optando, no entanto, por não respon-

der à questão formulada.7

Os Alvaiazerenses exerceram o seu 
direito de voto de forma consciente e 
verdadeira no passado dia 1 de outu-
bro, ficando repercutido nos órgãos 
autárquicos o resultado das eleições 
autárquicas. 

Os fregueses Alvaiazerenses fize-
ram a sua opção depositando total 
confiança na lista e projeto apresen-
tado pelos elementos que apresen-
taram a sua candidatura pelo PSD à 

Assembleia de Freguesia de Alvaiázere 
liderada por mim. Tendo alcançado 
o meu objetivo e da equipa que me 
acompanha, que seria vencer com a 
maioria dos votos dos Alvaiazerenses, 
o que conseguimos. 

Reconheço que a confiança depo-
sitada no nosso compromisso para 
a Freguesia nos traz mais empenho 
e determinação para continuar a 
trabalhar para a Freguesia e com a 
Freguesia, contando também com 
o apoio do Município, e de todos os 
Alvaiazerenses.7

É difícil de mudar o que tem raízes 
longínquas, e embora, em surdina, se 
reconheça a necessidade de mudança, 
mais uma vez, os resultados eleitorais 
não o demonstraram… 

É com tristeza que assistimos à 
eleição de pessoas com situações para 
resolução em tribunal, num desmérito 
para a democracia, em que os eleitores 
são tão culpados como esses eleitos. 
Urge alterar a Lei no sentido de não 

permitir o acesso a cargos públicos 
aos cidadãos com processos incrimi-
natórios… É preciso que a democracia 
assuma o direito de dizer não a quem 
não se rege pelos seus princípios. Da 
minha parte sempre honrei os princí-
pios democráticos. Nunca coloquei a 
família ou interesses pessoais acima 
da causa pública, que exerci de forma 
missionária, seriedade, humildade e 
respeito por todos. 

Gostaria de ter alcançado um resul-
tado que permitisse a concretização 
do programa eleitoral, no entanto 
continuarei a lutar, com amor, por um 
melhor futuro da nossa freguesia, num 
crescimento de sustentabilidade e de 
qualidade de vida.

Um abraço amigo para Todos os 
Alvaiazerenses.7

Nota da Redação:

A candidata do CDS-PP à Assem-

bleia de Freguesia de Alvaiázere, Alice 

Ferreira, agradeceu a oportunidade 

que lhe foi concedida, no entanto não 

pode responder à questão formulada 

pelo Jornal “O Alvaiazerense” por mo-

tivos de saúde.7



6 31 OUTUBRO 2017 entrevistas

Eduardo Laranjeira
Administrativo

(Maçãs de D. Maria)
- PSD -

Henrique Rosa
Empresário

(Maçãs de D. Maria)
- PS -

Rafael Simões
Estudante

(Maçãs de D. Maria)
- CDS-PP -

Paulo Sá Oliveira
Empresário

(Pussos S. Pedro)
- PS -

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

Clara Pacheco
Farmacêutica

(Pussos S. Pedro)
- PSD -

Saúdo todos os Alvaiazerenses e de 
um modo muito especial a freguesia 
de Pussos S. Pedro, pela qual fui cabe-
ça de lista do PSD e eleita Presidente 
da Junta.

Antes de fazer a análise dos resul-
tados eleitorais quero referir-me ao 
modo como decorreu a nossa campa-
nha eleitoral.

Congratulo-me em afirmar que  de-
correu com todo o civismo, respeito, 
muita motivação da parte de todos 

os candidatos da lista e atrevo-me 
até a dizer com muita alegria e boa 
disposição.

Foi uma experiência enriquecedo-
ra  que me trouxe mais-valias e um 
conhecimento mais profundo sobre o 
modo como vive a nossa população. 
Fiquei particularmente sensibilizada 
com o isolamento e condições em que 
alguns dos nossos idosos vivem...!

Relativamente ao resultado eleito-
ral, foi aquele que em democracia  a 
freguesia escolheu. Não temos a maio-
ria absoluta mas estou convicta que 
conseguimos dentro do que foi possí-
vel uma equipa disposta  a  trabalhar 
em prol da freguesia e exercer um 
mandato de Excelência.

Conto com a colaboração de todos 
os eleitos, dos candidatos da lista não 
eleitos e dos eleitores.7

O balanço que faço relativamente 
às eleições autárquicas de 2017, é de 
certo modo positivo, com uma grande 
afluência às urnas por parte dos Ma-
çanenses, demonstrando assim a sua 
vontade em eleger os seus candidatos.

O PSD foi o partido mais votado, 
ganhando as eleições, aumentando a 
distância para os principais partidos 
políticos; no entanto não consegui al-
cançar a maioria absoluta por um voto, 
tendo elegido quatro representantes.

Perante este cenário político, entrei 
em contacto com o líder do PS e do 
CDS, na tentativa de se efetuar um 
acordo político, com a cedência de um 
elemento para o executivo da Junta 
de Freguesia, o que até ao momento 
ainda não foi possível, por recusa dos 
candidatos adversários.

No entanto penso que todos te-
remos de olhar para os interesses da 
freguesia, que deveram estar acima dos 
interesses partidários, irá prevalecer o 
bom senso, e o executivo será formado 
para que a gestão da freguesia seja 
feita dentro da normalidade necessária.

Um reconhecimento aos meus ad-
versários políticos, que se portaram 
dignamente na campanha, pois todos 
somos Maçanenses, e o que está em 
causa, é a freguesia e o bem estar da 
população.7

Na freguesia de Pussos S. Pedro 
as pessoas querem a mudança e no 
passado dia 1 de outubro expressa-
ram esse desejo.

Partindo de uma votação anterior 
claramente desfavorável, o PS obte-
ve um resultado dentro das nossas 
expectativas.

Em relação a 2013 cresceu mais 
de 17%, o que se traduziu em dois 
mandatos na Assembleia de Fregue-

sia. Para isso contribuiu, sem dúvida, 
a forma séria, discreta mas empenha-
da que o PS apresentou. Apareceu, 
escutou e registou a vontade de 
mudar. Os eleitores esperam isso de 
nós. Querem mais e melhor para a 
Freguesia.

Por muita resistência que exista a 
mudança acabará por ocorrer, apesar 
de ser grande a tentação de transfor-
mar a governação numa atividade de 
alguns e só para alguns.

Os eleitos da lista do PS em Pus-
sos S. Pedro vão manter uma linha 
de atuação de acordo com o artigo 
13.º da Constituição da República 
Portuguesa (Princípio da igualdade): 
“Todos os cidadãos têm a mesma 
dignidade social e são iguais perante 
a lei”.7

O balanço que fazemos dos resulta-
dos eleitorais é bastante positivo, ape-
sar de não termos alcançado o nosso 
principal objetivo, que era vencer. Os 
resultados falam por si e o povo foi 
soberano retirando, pela primeira vez, 
a maioria ao PSD na Assembleia de Fre-
guesia. É fácil concluir que a maioria 
dos maçanenses não está satisfeita 
com o trabalho realizado nos últimos 
anos e que quer a mudança de rumo 
em Maçãs de D. Maria.

Durante a campanha eleitoral 
transmitimos aos maçanenses quais 
seriam os nossos compromissos para 
com eles e que, independentemente 
do resultado eleitoral, estaríamos 
dispostos a lutar. 

O que é importante ressalvar é 
que não é o poder que está em dis-
puta, mas sim o bem-estar de todos 
os maçanenses.

Por fim, e não menos importante, 
eu e a minha equipa gostaríamos 
de agradecer a todos aqueles que 
votaram em nós, e especialmente 
aos que fecharam os olhos a cores 
partidárias e votaram nas pessoas, 
que é isso que realmente importa 
numas eleições autárquicas. 

É isso que nos dá força para lutar 
e nunca desistir de defender os 
interesses de TODOS.7

José Lopes
Empresário

(Pussos S. Pedro)
- CDS-PP -

Nota da Redação:

O candidato do CDS-PP à Assem-
bleia de Freguesia de Pussos S. Pedro, 

José Lopes, agradeceu ao Jornal “O 

Alvaiazerense” a oportunidade que 

lhe foi concedida, no entanto optou 
por não responder à questão formu-
lada, afirmando não ser a altura mais 
oportuna.7Gostaria de começar por expressar 

o meu sentimento de gratidão a todos 
os que nos deram a sua confiança, fi-
quem com a certeza que darei o meu 
melhor para defender o interesse de 
todos vós. 

Na minha perspetiva encaro os 
resultados de forma muito animadora, 
vejo que surpreendemos e superámos 
as expectativas, considerando o facto 
de ser um candidato jovem e sermos 
uma lista recente, conseguimos um 

lugar na assembleia onde podemos 
deixar a nossa marca e defender a 
nossa visão. Um resultado que me dá 
vontade de continuar a acreditar e a 
lutar.

Numa visão mais alargada, acho 
um resultado muito revelador, pois 
pela primeira vez em muitos anos 
gerou-se uma situação em que ne-
nhum partido tem a maioria, havendo 
a possibilidade de trazer harmonia a 
uma freguesia que há muito o vem 
exigindo. E é por essa harmonia pela 
qual eu a minha lista e o meu partido 
lutamos.

Obrigado por esta oportunidade 
de vos representar, estamos ao seu 
lado.7
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Vidal Duarte
Empresário

(Pelmá)
- PSD -

Cláudia Rodrigues
Comercial

(Pelmá)
- Independente -

Ludgero Marques
Gestor de Qualidade

(Pelmá)
- CDS-PP -

Os pelmanenses escolheram e a 
escolha da maioria não fomos nós 
nem as nossas propostas. Respeita-
mos a sua vontade. Felicitamos os 
eleitos para as várias assembleias de 
freguesia, para a Câmara e Assembleia 
Municipal. Endereçamos uma palavra 
de ânimo a todos os que não o foram, 
o nosso Concelho precisa de todos. 
Agradecemos aos que depositaram a 
sua esperança na nossa candidatura, 
o que nos torna na segunda força na 

freguesia, com dois mandatos, onde 
daremos o nosso melhor nas funções 
que nos foram confiadas. Apoiare-
mos tudo o que for para beneficiar 
a Pelmá, assim como nos oporemos 
a tudo o que a prejudicar, apesar da 
maioria eleita. Quando nos juntámos, 
fizemo-lo por aquilo que acreditamos 
convictamente, por ser o nosso dever 
e as nossas propostas as que melhor 
defendem o futuro da Pelmá. Quando 
se caminha sob a bandeira que ca-
minhamos não existem derrotas que 
nos vençam. Um obrigado a quem nos 
ajudou a concretizar esta candidatu-
ra. Continuaremos, como estivemos, 
Juntos pela Pelmá.7

Tendo em conta a conjuntura po-
lítica à época e a forma como entrei 
neste processo autárquico, tomei 
como certo, que, devido ao novo 
ciclo que iria iniciar, não seria de 
forma nenhuma muito fácil conjugar 
vontades para um sucesso da minha 
candidatura. Contudo, após reunir 
uma excelente equipa que sempre me 
ajudou, percebi que todo o caminho 
seria mais fácil de percorrer, pois to-
dos deram o seu contributo para que 

pudéssemos atingir o RUMO CERTO 
sem sobressaltos. Conseguimos uma 
vitória expressa numa maioria abso-
luta, bem reveladora da campanha 
séria que desenvolvemos honrando 
os superiores interesses da Fregue-
sia, os ideais da social-democracia 
e o respeito por todos. Foram estes 
ingredientes, bem presentes em toda 
a campanha desenvolvida pela equipa 
do PSD, que mereceram a confiança 
dos eleitores.

Neste sentido, congratulo-me com 
esta vitória que é de todos, mas cons-
ciente que a mesma nos responsabi-
liza nas futuras acções a desenvolver 
em prol do bem-estar dos Pelmanen-
ses e do desenvolvimento da nossa 
Freguesia.7

De acordo com a respectiva con-

vocatória, realizou-se ontem, pelas 

19h00, no salão nobre dos Paços do 

Concelho de Alvaiázere, a sessão so-

lene de instalação e tomada de posse 

dos eleitos para a Câmara e Assem-

bleia Municipal.

Como é de tradição, foram efec-

tuados convites pelos serviços do mu-

nicípio e pelas forças políticas locais 

à população para que se associasse 

à cerimónia pública de investidura 

dos seus eleitos para aqueles órgãos 

da autarquia, durante o quadriénio 

2017-2021.

Correspondendo a esse apelo, fo-

ram muitos os eleitores que fizeram 

questão de comparecer e de teste-

munhar esse acto solene de posse e 

investidura dos seus representantes 

na gestão de tais órgãos.

Porém, uma significativa parte dos 

mesmos viu frustrada essa sua vonta-

de, por não ter cabimento, nem lugar, 

no salão nobre, não lhe restando outra 

opção senão ficar de pé, no corredor 

adjacente.

Tal situação, a todos os títulos 

deplorável e lesiva do mais elementar 

respeito devido aos eleitores e muní-

cipes alvaiazerenses, bem como aos 

seus convidados, tornou-se ainda mais 

censurável e inaceitável por entre os 

mesmos se encontrarem alguns dos 

eleitos locais para os referidos órgãos 

da autarquia.

A Comissão Política Concelhia do 

Partido Socialista, apesar de alheia à 

organização e escolha do local para tal 

evento, apresenta públicas desculpas 

a todos os eleitos e eleitores afectados 

pela situação acima descrita, bem 

como aos profissionais da imprensa 

que, assim, viram dificultada a sua 

missão de informar.7

A Comissão Política Concelhia

CONCElhiA DE AlvAiázERE 

20 DE OUTUbRO DE 2017  

COMUNICADO

Nota da Redação:

ludgero Marques, candidato à Jun-
ta de Freguesia de Pelmá pelo CDS-PP, 
optou por não responder à questão 
colocada pelo Jornal “O Alvaiazerense”, 
por considerar “não ser o momento 
ideal para responder publicamente à 
questão”.7

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

Pratos:
- lascas de bacalhau em cama de grelos
- bacalhau à varanda 
- bacalhau c/ broa na Telha
- Arroz de ameijoa
- Polvo à lagareiro 
- Prego de atum em bolo de caco c/ batata doce

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

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.

Em Alvaiázere

Esclarecimento sobre 
a proibição de caça

Na última edição do Jornal “O Al-
vaiazerense” foi publicada a notícia 
de que o concelho de Alvaiázere seria 
um dos 17 Concelhos nos quais seria 
proibido caçar a partir do dia 30 de 
setembro, em virtude de ter sido fus-
tigado pelos incêndios florestais.

Apesar de a Portaria n.º 274/2017, 
de 15 de setembro, proibir a caça a 
qualquer espécie cinegética “nos terre-
nos situados no interior da linha peri-
metral 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”, a zona de Caça Municipal de 
Alvaiázere (processo 6786) não está 
abrangida pela mesma, como pode ser 
verificado na lista publicada no site do 
instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (iCNF).

Não obstante, a legislação geral 
proíbe a caça nos 30 dias seguintes 
aos incêndios, enquanto esta Porta-
ria proíbe a caça em toda a época 
venatória.7
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A 
16 de outubro comemorou-se o Dia da ETP Sicó, 
data assinalada tanto na sede como nos polos, 
com programas semelhantes, sendo que, nos três 

locais, a festa foi indubitavelmente marcada pela Entrega 
de Prémios aos alunos. 

Inicialmente procedeu-se à entrega de prémios aos 
alunos que, reconhecendo a qualidade de ensino a que 
têm acesso nesta escola, angariaram novos alunos. Se-
guiu-se a Entrega de Prémios de Mérito, por Empenho e 
por Aproveitamento, aos alunos que se destacaram no 
ano letivo de 2016/2017. Estes alunos receberam uma 
Medalha personalizada, no caso dos que integram o 
Quadro de Mérito por empenho e um Diploma e também 
uma Medalha personalizada, no caso dos que constam 
no mesmo pelo seu aproveitamento. 

Na sede, foram ainda entregues quatro Prémios Mo-
netários, patrocinados pelo Município de Ansião, que 
deu continuidade à prática instituída pelo Ministério da 
Educação em que era atribuído um prémio monetário de 
500,00€ ao melhor aluno de cada escola. No caso da ETP 
Sicó, o valor foi dividido pelos melhores alunos de cada 
um dos quatro cursos do ciclo formativo 2014/2017, 
atribuindo assim 100,00€ ao melhor aluno de cada cur-
so, com uma bonificação de 100,00€ para o que alcan-

çou a melhor das médias, que assim recebeu 200,00€! 
Com 100,00€ foram galardoados: Cláudio Correia, do 
Curso PT de Informática de Gestão; David Drummond, 
do Curso PT de Manutenção Industrial - Mecatrónica; 
Luís Lopes, do Curso PT de Eletrónica, Automação e 
Comando; sendo os 200,00€ entregues a Céline Santos 
Bairrada, do Curso PT de Turismo.  

De seguida, celebrou-se o 26.º Aniversário, num 
momento de convívio entre todos quantos dão corpo a 
este projeto educativo, sendo que na sede e polos toda a 
comunidade educativa se reuniu para cantar os Parabéns 
à ETP Sicó e para partilhar o bolo.7

A 
15 de outubro, a Igreja Paro-
quial de Almoster acolheu o 
sétimo capítulo da Confraria 

do Chícharo, no qual a ETP Sicó foi 
entronizada enquanto Confrade de 
Honra desta Confraria, na pessoa da 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere (edilidade que integra o 
Conselho de Administração da Sicó 
Formação, S.A. e uma das entidades 
proprietárias), Célia Marques.

Esta distinção muito honra a enti-
dade e valida o trabalho de parceria, 
bem como o esforço que a ETP Sicó 
tem vindo a desenvolver, especial-
mente no que toca à prestação de 
serviços de catering e banqueting 
através do Cursos das áreas da Res-
tauração, provendo um ensino pro-
fissional de excelência e também o 
território, neste caso, alvaiazerense, 

através da gastronomia em geral e 
do chícharo em particular.

Note-se que este sétimo capítulo 
ficou ainda marcado pela entroniza-
ção de mais oito confrades efetivos, 
aumentando assim para 57 o nú-
mero de embaixadores. Este sétimo 
capítulo ficou ainda marcado pelo 
entronizamento como confrade de 
honra da ETP Sicó, representada pela 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Célia Marques. Na sua 
intervenção, a autarca elogiou o 
“trabalho meritório” e “extraordiná-
rio” da Confraria na “promoção do 
concelho de Alvaiázere através deste 
produto âncora que é o chícharo”. 
Com esta cerimónia descentraliza-
da, a Confraria do Chícharo deu por 
concluído o objectivo de realizar 
um capítulo por cada freguesia do 

concelho. Na cerimónia, salientou-se 
o trabalho meritório dos confrades, 
que levam cada vez mais longe o 
nome de Alvaiázere e o seu produto 
âncora - o chícharo, missão que, 
desde já, a ETP Sicó também abraça 
com empenho e brio. 

A par deste marco para a enti-
dade, os alunos dos Cursos Profis-
sionais de Restauração ministrados 
no polo de Alvaiázere (cozinha/
pastelaria e restaurante/bar), orien-
tados pelos professores Margarida 
Marques, Pedro Silva e Adérito 
Gomes, asseguraram o serviço de 
pequeno-almoço e almoço prestado 
nesta jornada, estando igualmente 
de parabéns pelas iguarias que cria-
ram e serviram a todas as confrarias 
e confrades que se deslocaram a 
Alvaiázere.7

ETP Sicó foi entronizada Confrade 
de Honra da Confraria do Chícharo

ETP Sicó – polo de Alvaiázere
Dinamizou a 4.ª edição 
do Concurso PsiCake

No passado dia 13 de outubro, o polo de Alvaiá-
zere da ETP Sicó foi palco da 4.ª edição do concurso 
PsiCake, um concurso de bolos, subordinado ao 
símbolo internacional da psicologia [Psi (Ψ), vigé-
sima terceira letra do alfabeto grego]. A iniciativa 
procurou realizar uma aproximação simbólica à 
disciplina de psicologia, canalizando, para isso, 
saberes e estratégias associados à formação téc-
nica dos alunos do 1.º ano dos cursos de Cozinha 
Pastelaria e de Restaurante Bar, responsáveis pela 
confeção do PsiCake.

O primeiro lugar, da categoria do bolo mais bo-
nito, foi entregue à dupla Andreia Neves e Daniela 
Simões, ambas do curso de Restaurante Bar, ficando 
o segundo lugar para Diana Ramos (curso de Téc-
nico de Restaurante Bar) e Filipa Pereira (curso de 
Técnico de Cozinha Pastelaria). 

Aos concorrentes a ETP Sicó dedica uma palavra 
de apreço pelas obras que fazem antever grandes 
talentos.7

ETP Sicó

Comemorou o 26º aniversário

N
o dia 25 de outubro, decorreu no Estádio Munici-
pal de Alvaiázere, o Mega Atleta (fase escola). Esta 
atividade faz parte do Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere e tem como 
objetivo assegurar uma ocupação plena dos tempos 
escolares dos alunos de forma útil e construtiva.

Os Megas escolares têm como finalidade apurar os 
primeiros classificados de cada escalão/género, no Mega 
Sprint, no Mega Quilómetro, no Mega Salto e no Mega 
Lançamento, para os Megas distritais, que se vai realizar 
no 2º período, no Estádio de Leiria. 

Para esta atividade foram selecionados os alunos com as 
melhores marcas nas turmas, num total de 68 participantes.

Pela forma como decorreu, pela satisfação manifes-
tada pelos alunos e pelo bom empenho dos mesmos 
nas provas realizadas, os professores de Educação Física 
consideram que a atividade decorreu muito bem.

De destacar ainda a emoção, a alegria, o espírito de 
cooperação e companheirismo de quem participou.

Alunos apurados para o Mega Sprint: 
Beatriz Luís (5.ºB); Nádia Lopes (5.ºB); Francisca Silva 

(7.ºB); Ana Carvalho (7.ºA); Tânia Narciso (9.ºB); Cláudia 
Moutinho (8.ºA); Sara Oliveira (10.ºA); Tiago Miguel 
(5.ºC); César Godinho (5.ºA); Harry Lowe (6.ºA); José Sil-
veira (6.ºB); Rodrigo Ferreira (9.ºB); Márcio Simões (8.ºB); 
Marco Rodrigues (10.ºA); Rúben Pedro (10.ºA).

Alunos apurados para o Mega Quilómetro: César 
Godinho (5.ºA); Layla Carther (5.ºA); Rodrigo Costa (7.ºB); 
Hannah (7.ºA); Rafael Rosa (8.ºC); Andreia Carvalho 
(9.ºA); Marco Gomes (10.ºA); e Cristiana Carvalho (12.ºA).

Alunos apurados para o Mega Salto: Tiago Miguel 
(5.ºC); Nádia Lopes (5.ºA); Francisca Silva (7.ºB); José 
Silveira (6.ºB); Rodrigo Ferreira (9.ºB); Tânia Narciso 
(9.ºB); Marco Rodrigues (10.ºA); e Sara Oliveira (10.ºA).  

Alunos apurados para o Mega Lançamento: Nádia 
Martins (8.ºA) e José Reis (9.ºB).7

A coordenadora do Desporto Escolar
Sandrina Cordeiro

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Realizou a prova “Mega Atleta – Fase escola”

ANA PAULA ALVES FERREIRA, PRESIDENTE DA MESA 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERICÓR-
DIA DE ALVAIÁZERE:

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 
Art.º 21, número 2, alínea c) do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados 
os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, 
para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a 
realizar no Hospital Santa Cecília/Unidade de Cuidados 
Continuados, no dia 17 de novembro de 2017, pelas 
19H00 com a seguinte,

ORDEM DE TRABALHOS
1 – Apreciação e votação do Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano de 2018;
2 – Autorização para venda de dois prédios urba-

nos, um sito em Mina, Zambujal, freguesia de Alvaiá-
zere, artigo matricial 1345, e outro sito em Feteiras, 
freguesia de Pussos São Pedro, artigo matricial 209;

3 – Apresentação do projeto do novo Lar.
Se à hora marcada não estiver presente o número legal 

de Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo local, 30 
minutos depois, em segunda convocatória, com qualquer 
número de Irmãos, conforme o número 1 do Art.º 23. 

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 26 de 
outubro de 2017 

A Presidente da Assembleia Geral,
Ana Paula Alves Ferreira

CONVOCATÓRIA

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

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

ANÚNCIO
Processo: 333/17.7T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 86310851 

Data: 27-09-2017

Requerente: Zélia Maria da Conceição Costa 
Interdito: Jorge Antunes Costa
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdi-
ção/Inabilitação em que é requerido Jorge Antunes Costa,  filho 
de José da Costa e de Alda dos Santos Antunes, viúvo, natural de 
Castelo, Sertã, portador do BI nº 2496040, com domicílio em 
Vale de Joanas, 3260-354 Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser 
decretada a sua interdição.

O Juiz de Direito,
Dr(a). João Ladeiro
O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 424 de 31/10/2017
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N
o dia 15 de outubro a Confraria 
do Chícharo realizou o seu VII 
Capítulo. Uma cerimónia que 

visa divulgar a Confraria e entronizar 
novos membros e que, atendendo à 
descentralização da iniciativa, teve 
lugar na freguesia de Almoster.

Vieram confrades de diversas 
Confrarias, de norte a sul do país, 
e começaram por ser acolhidos na 
sede da ASCRA, onde disfrutaram 
de um esmerado pequeno-almoço 
fornecido pelo membro de honra a 
entronizar, a ETP Sicó.

Seguiu-se a cerimónia religiosa, 
na Igreja Paroquial de Almoster ce-
lebrada pelo Padre André Sequeira, 
também ele confrade entronizado 
neste dia.

No final da eucaristia, decorreu 
a cerimónia de entronização onde, 
com estes referidos confrades, foram 
entronizados mais sete que haviam 
manifestado o seu interesse em 
querer fazer parte desta Confraria 
que tem desempenhado um papel 

notório na divulgação não só do 
Chícharo, mas acima de tudo do 
concelho de Alvaiázere, não poden-
do deixar de se fazer a referência à 
entronização do almosterense Rui 
Oliveira.

O presidente da direção, Paulo 
Reis Silva, regozijou-se pelo acolhi-
mento destes oito novos membros 
como sinal do trabalho empenhado 
realizado por todos, salientando que 
são já 57 os confrades do Chícharo.

Para fazer jus à iniciativa o en-
cerramento decorreu em volta da 
mesa para a degustação do almoço, 
servido nas instalações da ETP Sicó 
pelos alunos e professores do curso 
de cozinha e onde não faltou o bom 
chícharo.

Com este capítulo concluiu-se a 
iniciativa de descentralização e que 
permitiu que todas as freguesias e 
ex-freguesias acolhessem uma ce-
rimónia desta natureza.7

atualidade

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.

D
ia 14 de outubro decorreu a reunião de tomada 
de posse e eleição dos órgãos do executivo e da 
Assembleia de Freguesia de Almoster.

Composta por sete elementos, os resultados elei-
torais ditaram que o PSD elegesse quatro membros e 
o PS três elementos, verificando-se a ausência do CDS 
nesta legislatura, que havia conseguido um mandato nas 
últimas eleições.

Sendo o presidente da Junta cessante e reeleito, Paulo 
Silva, o único eleito diretamente, procedeu-se à eleição 
dos restantes órgãos (executivo e assembleia) através 
de votação em lista em detrimento da votação nominal.

Assim, o executivo ficou composto por Paulo Silva 
(presidente), Maria Pereira (secretária) e Mário Ferreira 
(tesoureiro). Quanto à Assembleia, e adotando também a 
votação em lista, foram eleitos Sandra Leal (presidente), 
Bela Fernandes (1º secretária) e Élio Neves (2º secretário), 
ficando como membros efetivos Ricardo Marques, Cidália 
Ribeiro, David Carmo e Arlindo Nunes.

Apesar de a composição subverter a eleição ditada 
pelo método de Hont, a restante legislação assim o per-
mite, e apesar de não terem sidas atribuídas funções 
executivas aos membros eleitos pelo PS, foram por estes 
afirmados votos de trabalho e cooperação em prol dos 
interesses da freguesia, votos esses também reiterados 
pelos membros do PSD.7

Paula Reis

Na paróquia de Pelmá
Iniciou-se o ano 
catequético 2017/2018

No passado Domingo, dia 8 de Outubro, na 
paróquia de Pelmá, teve início o ano catequético 
de 2017/2018.

Na Eucaristia deste Domingo toda a comunidade 
paroquial, com especial participação das crianças da 
catequese e seus pais, escutou atentamente as pala-
vras que o padre Jacinto Gonçalves dirigiu durante a 
homilia, às crianças, suas famílias e aos catequistas. 
Este apelou para que as famílias façam um melhor 
acompanhamento de seus filhos e colaborem mais 
com os catequistas de modo que a catequese possa 
ter melhores resultados.

Deu a conhecer à comunidade a falta de cate-
quistas nesta paróquia e lembrou a necessidade 
de encontrar  mais trabalhadores para a “vinha” do 
Senhor.

As aldeias estão cada vez mais pobres no que 
diz respeito ao número de habitantes e, quanto ao 
número de jovens e crianças, pior ainda. 

No entanto as que restam merecem a melhor 
educação e formação religiosa, e de catequistas 
em número suficiente com boa preparação para o 
desempenho da sua missão.

No final da Eucaristia fez-se a apresentação 
dos catequistas às crianças e a toda a comunidade 
presente, e foi frente ao altar que estes assumiram, 
por mais um ano, o compromisso de levar aos mais 
novos a mensagem de Cristo.7

Fernanda Freire

Em Almoster
Confraria do Chícharo realizou VII Capítulo

Nova Assembleia de 
Freguesia de Almoster

Utentes da ASCRA 
participaram em 
diversas atividades

No passado dia 26 de setembro os utentes de 
SAD e CD foram a Fátima, onde tiveram a 
oportunidade de assistir à missa na Basílica 

e rezar na Capelinha das aparições, onde houve um 
tempo de reflexão, oração e meditação. 

Ainda tiveram oportunidade de acender uma 
vela pelas suas intenções e promessas, de seguida 
foi o almoço convívio ao ar livre e por fim à tarde 
compraram uma lembrança.

No dia 12 de outubro os utentes foram à gruta 
da moeda, onde puderam visualizar o que a água 
fez nas pedras, imagens magníficas, apesar de ter 
sido a descer muitos degraus, as imagens compen-
saram o esforço. 

Depois houve um almoço convívio no parque 
de merendas da Pia do Urso, onde puderam ver a 
aldeia com as casas restauradas em pedra e des-
frutar da natureza e onde tiveram a oportunidade 
de fazer o percurso Sensorial.

Relativamente ao dia 22 de outubro, as uten-
tes participaram no espetáculo “Recriação das 
Aparições de Fátima, Teatro e Comunidade” no 
Santuário dos Covões. As participantes tiveram 
a oportunidade de recriar quadros, histórias e 
ambientes relativos à temática das Aparições de 
Fátima, num ambiente localizado em plena Serra 
de Alvaiázere. 

Um agradecimento ao Município de Alvaiázere 
e à coordenação da companhia de teatro “Leirena” 
pelo convite e pelo empenho que demonstraram 
em trabalhar com as utentes seniores.7

Carla Simões

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

2º ALmoço-coNvívio dos 
PArAquEdistAs do 

coNcELho dE ALvAiázErE

Dia 2 de Dezembro
Contactar: 963 187 902

(Carlos Carvalho)

De harmonia com o disposto nos Estatutos convo-
co a Assembleia Geral Eleitoral da Associação de Apoio 
Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro 
para o dia 10 de dezembro de 2017 com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1 - Eleições dos órgãos sociais da Associação. 

A Assembleia Geral Eleitoral decorrerá no dia 
indicado entre as 14h00m e as 17h00m, horário da 
abertura e encerramento da mesa de voto, localizada 
na sede da Associação, sita na Rua da Igreja, n.º 31.

A apresentação das listas de candidatos decorre 
até às 17h00m do dia 3 de dezembro de 2017. 

S. Pedro, 30 de outubro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Vítor Antunes)

ASSEMBLEIA GERAL 
ELEITORAL

CONVOCATÓRIA
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A
s eleições autárquicas do passado 
dia 1 de outubro ditaram a vitória 
do Partido Social Democrata (PSD) 

na Câmara Municipal de Alvaiázere, na 
Assembleia Municipal (em ambas com 
maioria absoluta) e ainda nas cinco Juntas 
de Freguesia do Concelho.

Na Câmara Municipal, a candidatura 
social-democrata de Célia Marques obteve 
50,41% (2104 votos), uma diminuição em 
relação ao resultado de Paulo Tito Mor-
gado nas eleições autárquicas de 2013 
(57,90%, com 2503 votos). Ainda assim, 
o PSD conseguiu eleger três vereadores, 
o mesmo número de mandatos do que há 
quatro anos.

O Partido Socialista (PS), com o can-
didato Carlos Simões, teve 32,41%, com 
1353 votos, tendo registado um aumento 
do número de votos em relação às últimas 
eleições, nas quais teve 18,74% (810 
votos) e conseguido eleger assim dois 
vereadores, mais um do que em 2013.

O CDS-PP, de Nelson Paulino, perdeu 
o seu único vereador eleito em 2013, 
tendo passado de 16,75% (724 votos) 
para 12,43% (519 votos), enquanto o 
PCP-PEV, com a candidata Tânia Pereira 
Gabriel, foi o partido com menos votos, 
mantendo os resultados de 2013, com 
1,03% (43 votos). 

Álvaro Pinto Simões, candidato do PSD 
à Assembleia Municipal, mantém-se na 
liderança, tendo obtido 50,34% dos votos, 
uma queda relativamente às eleições de 
2013, nas quais obteve 58,08%. Desta 

forma, o PSD elegeu oito deputados para 
a Assembleia Municipal, menos dois do 
que em 2013.

Ainda no que diz respeito à Assem-
bleia Municipal, o PS, encabeçado por Ací-
lio Godinho, alcançou 25,71% dos votos, 
duplicando assim o número de deputados 
eleitos, de dois para quatro. Por sua vez, 
o CDS-PP, com Pedro Simões, registou 
18,76%, mantendo três deputados na 
Assembleia Municipal e, à semelhança do 
que sucedeu nas últimas eleições, o PCP-
-PEV, com a candidata Mónica Lopes, teve 
apenas 1,30% dos votos, não conseguindo 
eleger nenhum deputado.

Em Almoster, Paulo Reis Silva man-
tém-se à frente dos destinos da Junta de 
Freguesia, tendo vencido com 48,09% dos 
votos (quatro mandatos) contra os 36,36% 
(correspondentes a três mandatos) obti-
dos por Cidália Ribeiro, candidata do PS.

O social-democrata Vítor Joaquim 
mantém-se também na Junta de Freguesia 
de Alvaiázere: venceu com 54,82% dos 
votos, contra os 31,52% da candidata 
Teodora Cardo, do PS. Desta forma, o PSD 
conseguiu seis eleitos para a Assembleia 
de Freguesia e o PS três.

Em Maçãs de D. Maria, Eduardo La-
ranjeira Craveiro conquistou a Junta de 
Freguesia com 48,30% dos votos, contra 
38,64% obtidos por Henrique Rosa, do PS, 
tendo cada um dos partidos conseguido 
eleger quatro deputados para a Assem-
bleia de Freguesia e o CDS-PP, de Rafael 
Simões, com 9,94%, um deputado.

Vidal Duarte será o novo presidente da 
Junta de Freguesia de Pelmá: o social-de-
mocrata conquistou 45,05% dos votos, o 
que representa quatro mandatos eleitos, 
tendo a candidata independente Cláudia 
Rodrigues alcançado 31,76% dos votos, 
elegendo dois mandatos. Por sua vez, O 
CDS-PP, com o candidato Ludgero Mar-
ques, elegeu um mandato, com 16,89% 
dos votos.

Por fim, em Pussos S. Pedro houve 
também uma vitória dos social-demo-
cratas, com a candidata Clara Pacheco 

a arrecadar 42,91% dos votos e quatro 
mandatos atribuídos. José Lopes, pelo 
CDS-PP, alcançou 30,61% e três mandatos 
atribuídos e Paulo Sá Oliveira, pelo PS, 
22,98% e dois mandatos atribuídos.

Nestas eleições autárquicas, Alvaiáze-
re registou 4174 votantes, de um total de 
6390 inscritos, o que representa 65,32% 
de votantes e uma abstenção na ordem 
dos 34,68%. Em 2013, votaram 4323 dos 
7010 inscritos, o que representa 61,67% 
de votantes.7

Cláudia Martins

atualidade
Eleições Autárquicas 2017

PSD conquistou Câmara Municipal, Assembleia 
Municipal e Juntas de Freguesia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Freguesia de Almoster

Freguesia de Alvaiázere

Freguesia de Maçãs de D. Maria

Freguesia de Pelmá

Freguesia de Pussos S. Pedro

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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N
o passado dia 19 de outubro 
teve lugar, no Salão Nobre 
dos Paços do Município de 
Alvaiázere, a tomada de posse 

da Assembleia Municipal e da Câmara 
Municipal, na sequência dos resultados 
das eleições autárquicas do dia 1 de 
outubro. 

A sessão foi conduzida por Álvaro 
Pinto Simões, na qualidade de presiden-
te da Assembleia Municipal cessante, 
procedendo à tomada de posse dos de-
putados eleitos para a Assembleia Mu-
nicipal: oito deputados eleitos pelo PSD 
(Álvaro Clemente Pinto Simões, José 
Tiago Guerreiro, Alzira Alves Ferreira 
da Silva, António Simões Ribeiro, Vítor 
Manuel Rodrigues Simões de Sousa, 
Cristiana Rodrigues Alves dos Santos, 
Carlos Manuel da Rosa da Graça e José 
Nunes Rosa), quatro pelo PS (Acílio Dias 
Godinho, António Conceição Gonçalves, 
Maria Fernanda dos Santos Balas e Fer-
nanda Freire Simões Alves) e três pelo 
CDS-PP (Pedro Rafael Coelho Simões, 
Fernanda Conceição Santos Fernandes 
Sousa e António José de Oliveira Gon-
çalves), num total de quinze deputados.

Naquela que foi a primeira sessão 
da Assembleia, o grupo parlamentar 
do PSD apresentou uma lista para a 
mesa deste órgão, que foi submetida 
a votação e eleita por maioria: Álvaro 
Pinto Simões foi reeleito presidente, 
José Guerreiro secretário e Alzira Silva 
segundo secretário. 

O executivo municipal para os pró-
ximos quatro anos é liderado por Célia 
Marques, eleita pelo PSD, bem como os 
vereadores Agostinho Gomes e Sílvia 
Lopes, sendo também constituído por 
dois vereadores eleitos pelo PS, Carlos 
Simões e Anabela Simões.

Dirigindo-se a todos os presentes 
na sala, a quem agradeceu o estímulo 
e a força que para si representam, Célia 
Marques começou por sublinhar que 
enquanto estiver em funções na Câ-
mara Municipal, irá ouvir todas as pro-
postas e críticas legítimas que sejam 
apresentadas sobre qualquer assunto, 
decidindo sempre em prol dos interes-

ses do Concelho, afirmando: “no de-
sempenho das funções de que agora fui 
investida, serei a presidente de Câmara 
de todos, respeitando e tratando todos 
de forma justa e igualitária. Todos con-
tam e todos são importantes, desde os 

membros do executivo, aos restantes 
órgãos municipais, às instituições do 
concelho, a todos os alvaiazerenses, e 
com todos procurarei, num verdadeiro 
trabalho de equipa dar corpo aos com-
promissos que apresentei durante a 
campanha eleitoral”.

Para os próximos quatro anos, a 
autarca afirmou que o executivo está 

empenhado na execução do seu proje-
to, que consiste em tornar o Concelho 
mais atrativo em três vertentes: inves-
tir, viver e visitar, sempre numa ótica de 
política de proximidade, atenta às preo-
cupações e aos anseios dos munícipes.

A presidente da Câmara Municipal 
definiu as linhas programáticas para o 
seu mandato, que passam fundamen-
talmente pela dinamização do ecossis-
tema empreendedor e empresarial de 
Alvaiázere (que inclui medidas como 
a requalificação da Zona Industrial de 
Troia e a criação da plataforma empre-
sarial); o desenvolvimento dos setores 
agrícola e florestal; a qualificação dos 
produtos endógenos e a valorização e 
proteção do património alvaiazerense, 
sem esquecer a revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM).

Célia Marques comprometeu-se 
também a fomentar a utilização dos 
equipamentos desportivos existentes 
no Concelho, a criar um pacote de me-
didas de incentivo e apoio às famílias 
e aos mais jovens e a comparticipar os 
manuais escolares para as crianças até 
ao segundo ciclo de escolaridade e as 
refeições escolares para as crianças do 
ensino pré-escolar e do primeiro ciclo.

Na prossecução dos seus objetivos, 
a presidente reiterou que conta com o 
empenho já demonstrado pelos funcio-
nários da autarquia, concluindo: “quero 
contar, também, com os empresários, 
os produtores, os comerciantes, as 
associações deste Concelho, atores 
chave no percurso de inversão do es-
vaziamento demográfico e crescimento 
económico. E, claro, não podia deixar 
de o manifestar, conto com todos os 
alvaiazerenses, com a sua compreensão 
e confiança na implementação deste 
projeto mas, acima de tudo, com o 
seu comprometimento e envolvimento 
neste desígnio comum de fazermos de 
Alvaiázere um território mais coeso e 
mais desenvolvido”.7

Cláudia Martins

destaque
Em Alvaiázere

Tomada de posse dos órgãos autárquicos

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

emacnunes@hotmail.com

Célia Marques 
Presidente
- PSD -

Sílvia Lopes

Vereadora
- PSD -

Agostinho Gomes

Vice-Presidente
- PSD -

Carlos Simões 

Vereador
- PS -

Anabela Simões 
Vereadora
- PS -
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R
ealizou-se no dia 21 de Outubro, 
no Pavilhão Desportivo Municipal, 
um jantar solidário organizado 
pela Associação da Casa do Povo 

de Alvaiázere com o objectivo de angariar 
fundos para a construção do Lar Residen-
cial e Centro de Actividades Ocupacionais 
(CAO) para deficientes, que já se encontra 
em adiantada fase de execução. 

Para além da necessidade premente 
de conseguir verbas, também teve como 
objectivo primordial, dar a conhecer o 
projecto à comunidade. Responderam 
presente, aproximadamente 550 pes-
soas, segundo dados da organização. En-
tre os convivas contava-se a Diretora do 
Instituto da Segurança Social de Leiria, 
Maria do Céu Mendes, a Presidente da 
Câmara Municipal, Célia Marques, verea-
dores, autarcas, dirigentes de diversas 
associações e directores da CerciCaper 
(Castanheira de Pêra) e CerciPenela, en-
tidades congéneres e responsáveis pela 
animação do evento. 

De registar que os bens necessários 
à confecção e serviço do jantar foram 
cedidos por várias empresas do concelho 
e que o espaço foi preparado pelos ele-

mentos da direcção da Casa do Povo e por 
voluntários amigos da associação, com a 
colaboração do Município de Alvaiázere, 
que cedeu as instalações e garantiu apoio 
logístico. 

O jantar foi confeccionado e servido 
por alunos dos cursos profissionais da 
área de restauração do polo de Alvaiázere 
da Escola Tecnológica e Profissional de 
Sicó, coordenados pelos professores da 
área técnica. Recorda-se que a Associa-
ção Casa do Povo de Alvaiázere iniciou a 

construção de um Centro de Atividades 
Ocupacionais, para 30 utentes e de um 
Lar Residencial na área da Deficiência, 
preparado para 24 utentes. 

A obra foi adjudicada pelo valor 
aproximado de um milhão e trezentos 
mil euros e conta com um financiamento 
de cerca de um milhão, que se destina, 
exclusivamente, à construção da obra 
física e a parte do mobiliário. Todavia a 
Associação tem necessidade de angariar 
fundos e apoios para fazer face à despesa 

não comparticipada, bem como os valores 
referentes à elaboração dos projectos, 
aos serviços de fiscalização e à aquisição 
dos bens essenciais para que possa abrir 
portas e servir os utentes. 

O apelo foi lançado e os Alvaiaze-
renses responderam mostrando a sua 
generosidade e a relevância que dão ao 
projecto, pelo que a Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere ficou mais perto de 
concretizar o seu sonho.7

Rui Oliveira

destaque
No Pavilhão Desportivo Municipal de Alvaiázere

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
organizou Jantar Solidário

No Centro Cultural Recreativo e Social da Freguesia de Pussos

XIII Encontro Regional de Idosos juntou 300 participantes

S
ob o lema “Envelhecer é uma Arte”, 
a Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere e o Centro Cultural 
Recreativo e Social da Freguesia 

de Pussos, com o apoio do Município de 
Alvaiázere, organizaram, na tarde de 27 
de outubro, o XIII Encontro Regional de 
Idosos das Instituições do Norte do Dis-
trito de Leiria (concelhos de Alvaiázere, 
Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos e Pedrógão Grande).

No Centro Cultural Recreativo e Social 
da Freguesia de Pussos estiveram cerca 
de 300 idosos, de 14 Instituições: Asso-
ciação Casa do Povo de Maçãs D. Maria, 
Associação Social Cultural e Recreativa 
de Almoster, Centro Cultural Recreativo 
e Social da Freguesia de Pussos, Centro 
Paroquial Santiago da Guarda, Comissão 
Melhoramentos Apoio Social da Freguesia 
da Arega, Comissão Melhoramentos da 
Freguesia da Aguda, Fundação D. Fer-
nanda Marques, Fundação Nossa Senhora 
da Guia, Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere, Santa Casa da Misericórdia 
de Alvorge, Santa Casa da Misericórdia 

de Ansião, Santa Casa da Misericórdia 
de Castanheira de Pera, Santa Casa da 
Misericórdia de Figueiró dos Vinhos e 
Solar D. Maria. 

A tarde teve início com a sessão 
de abertura e as intervenções de Célia 
Marques e de Maria do Carmo Palricas, 
em representação da diretora do Centro 
Distrital de Leiria da Segurança Social. 
A presidente da Câmara Municipal de 

Alvaiázere deu as boas-vindas a todos: 
“espero que se sintam à vontade, que 
o dia passe em beleza, que gostem da 
tarde e se sintam num momento de con-
fraternização, partilha e boa disposição, 
porque o mais importante é estarmos em 
companhia uns dos outros e sentirmo-
nos uma família”. Por sua, vez, Maria do 
Carmo Palricas sublinhou: “esta iniciativa 
serve para conviver, trocar experiências, 

anseios e também alguns obstáculos, e no 
fundo também vos levar a percorrer novos 
desafios para as vossas atividades dentro 
das vossas Instituições, pois é para vocês 
que nós todos trabalhamos”, desejando 
também uma tarde cheia de alegria e de 
animação.

A Tuna e Cantares da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere abriu as hos-
tes, com a sua interpretação de músicas 
bem conhecidas da música popular por-
tuguesa. Seguiu-se uma peça de teatro 
intitulada “Peregrinação à Cova da Iria”, 
protagonizada pelos utentes das Institui-
ções do concelho de Alvaiázere; a inter-
pretação de três músicas por uma utente 
da Comissão Melhoramentos Apoio Social 
da Freguesia da Arega e uma interpreta-
ção de José Cid feita por um utente da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvorge.

No final das atuações, a festa conti-
nuou pela tarde dentro, com um baile 
animado por Márcio Cabral que convidou 
todos para um pé de dança e depois com 
um lanche convívio.7

Cláudia Martins 

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

 

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

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165



31 OUTUBRO 2017 13

F
undada no dia 11 de outubro 
de 1923, no passado dia 29 de 
outubro a Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília 

comemorou o seu 94º aniversário, com 
a celebração da eucaristia presidida 
pelo Padre Celestino Brás, na Igreja 
Matriz de Alvaiázere. Como tem vindo 
a ser a tradição, após a missa seguiu-
se a tradicional romaria em direção ao 
Cemitério, em homenagem a todos os 
diretores e músicos já falecidos.

O Restaurante “O Brás” foi, à seme-
lhança dos anos anteriores, o local esco-
lhido para o almoço convívio, que contou 
com a presença do presidente da direção, 
professor Manuel Francisco, do vice-pre-
sidente da direção, Vítor Joaquim, do 
presidente da Assembleia Geral, Álvaro 
Pinto Simões, da presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Célia Marques, 
do Padre Celestino Brás, do Padre André 
Sequeira, do Padre Jacinto Gonçalves, 
vereadores da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, presidentes das Juntas de 
Freguesia, convidados e amigos.

No momento das intervenções, o 
professor Manuel Francisco agradeceu 
a todos os presentes pela resposta po-
sitiva ao convite que lhes foi endereça-
do, sublinhando que “para manter esta 
Banda jovem e funcional e com uma 

imagem dinâmica, apesar dos seus 94 
anos, é necessário haver uma partilha 
do saber, mas também muita paciência, 
esforço e dedicação”.

Por sua vez, Célia Marques frisou 
estar orgulhosa do trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido pela Banda 
Filarmónica, trabalho esse que tem 
tido a oportunidade de acompanhar, 
lembrando que todos os desafios lan-
çados pelo Município têm tido sempre 
uma resposta positiva por parte da 
Filarmónica, organizando assim várias 
iniciativas conjuntas.

Por fim, a autarca deixou um repto: 
“estive presente na Missa e verifiquei 
que, para além da qualidade musical, 
há também qualidade vocal, espero que 
haja mais oportunidades de ouvir estas 
vozes extraordinárias. Espero também 
que se mantenha esta qualidade de 
trabalho, dedicação e espírito de sa-
crifício, e que os músicos continuem 
a envergar esta farda com orgulho”, 
concluiu.

No final dos discursos, os músicos 
da Banda foram convidados a aproxi-
mar-se do bolo para cantar os para-
béns, encerrando assim aquela que foi 
uma tarde cheia de alegria e momentos 
de convívio e confraternização.7

Cláudia Martins

destaque
Em Alvaiázere

Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília 
assinalou 94 anos de existência
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C
onsiderado um dos maiores, ou mesmo o 
maior produtor de chícharo do concelho de 
Alvaiázere, Arlindo Paixão, natural e residen-
te no lugar do Vale da Couda, freguesia de 

Almoster, começou por fazer sementeiras em peque-
nas quantidades, seguindo uma tradição de família, 
que foi passando de geração em geração.  

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, o 
produtor explicou que só há cerca de “dez ou doze 
anos” é que esta tradição acabou por se transformar 
em negócio, começando então a semear em maiores 
quantidades e a fazer experimentações em vários 
terrenos: “isso aconteceu num ano em que havia falta 
de chícharo em Alvaiázere e por isso o preço estava 
exorbitante. A partir daí, comecei a vender o meu pro-
duto por junto a armazenistas e algumas superfícies 
comerciais, como a Casa Rodrigues, em Almoster”.

“Um dia viram-me a descarregar e interpelaram-me 
se eu não queria começar a vender nas feiras”, contou 
Arlindo Paixão, que confessou ter achado piada ao 
desafio e acabou por aceitar. A sua primeira participa-
ção foi na Fafipa deste ano e o balanço é, sem dúvida, 
positivo: “no sábado, que foi o melhor dia, consegui 
vender 400/500 kg de chícharo, foram números que 
até deixaram impressionado o presidente da Junta de 
Freguesia! Nos outros dias foi mais fraco, mas mesmo 
assim, posso afirmar que devo ter vendido 200/250 
kg em cada um dos dias”.

Arlindo Paixão descreveu pormenorizadamente as 
condições em que deve ser semeado o chícharo: “a 
altura do ano depende se vai ser um ano húmido ou 
um ano seco, porque o chícharo, sendo uma legumi-
nosa, precisa de muita humidade”, afirmou, explican-
do ainda: “se for um ano de chuva, pode semear-se 
até ao final de abril, mas se for um ano seco, como 

este ano, tem de ser semeado no máximo até março. 
O que acontece quando num ano húmido se planta 
muito cedo é que vai dar flor e não fruto, aquilo a que 
chamamos o míldio”.

Os conhecimentos de Arlindo Paixão são totalmen-
te empíricos, provenientes das experiências que tem 
feito ao longo dos anos nos vários terrenos cultiva-
dos. Essa experiência permite-o afirmar com toda a 
certeza que a terra para semear chícharo tem de ser 
uma terra forte, ou de barro, e nunca areia ou terras 
pretas. Para além disso, explicou que o chícharo 
para ser puro e genuíno não pode ser regado, “senão 

torna-se ‘regalão’, e o importante é que ele trabalhe 
com a natureza e que seja o mais natural possível”, 
sublinhou. Apesar disso, é necessário proteger o 
chícharo das infestantes, e, por isso, Arlindo Paixão 
opta por fazer curas para que ele esteja nas melhores 
condições no momento da colheita.

Depois de serem tirados da terra, os chícharos 
ficam um mês em meda, a secar, para depois serem 
debulhados com um pequeno trator e limpos por uma 
máquina. Após este processo, são armazenados em 
bidons de 200 quilos devidamente acondicionados 
e só são abertos quando há a certeza por parte do 
produtor de que vai conseguir vender tudo. 

Da colheita deste ano restam 200 quilos de produ-
to “limpo” e pronto a ser consumido, o restante tem 
de ser passado na máquina, explicou Arlindo Paixão. 
O negócio corre de vento em popa: “não há semana 
nenhuma que não se venda produto”. O sucesso do 
seu negócio e os seus conhecimentos valeram-lhe 
um convite para ir ao México analisar terrenos para 
fazer sementeiras, convite que não pôde aceitar, por 
não sem compatível com a sua vida profissional, que 
passa também pelas telecomunicações e pela criação 
de gado bovino.

Desde a Fafipa, Arlindo Paixão nunca mais parou 
de ir às feiras e a próxima será a Feira dos Produtos 
da Terra, organizada pelo Município de Alvaiázere. 
Visivelmente satisfeito com o rumo que o seu negó-
cio tomou, Arlindo Paixão concluiu: “gosto muito de 
participar nestas feiras, porque vendo um produtor 
totalmente original da terra, vai limpo e pronto a 
confecionar e para além disso são uma excelente 
oportunidade de vender e promover o que de melhor 
se faz nesta que é a nossa terra!”.7

Cláudia Martins

mérito
Do lugar do Vale da Couda, freguesia de Almoster

Arlindo Paixão é um dos maiores produtores 
de chícharo do concelho de Alvaiázere
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Realizou-se, nos dias 29 e 30 de 
setembro, o primeiro bootcamp 
do programa de aceleração Tou-

rism Up. Promovido pelos Territórios 
Criativos e pelo Turismo de Portugal, 
este programa dirige-se a projetos ou 
empresas com impacto em territórios 
de baixa densidade ou afastados dos 
grandes centros urbanos, e tem como 
principal foco “apoiar e desenvolver os 
produtos e atividades nestes territórios”, 
como afirmou Luís Matos Martins, 
Administrador dos Territórios Criativos.

Rumaram a Alvaiázere, vindos de 
todo o país, os dez projetos seleciona-
dos: Isatour, Agricultura para a vida, 
Dona Limão, A casa da Natália, A Api-
cultora, EcoCubo, Pote da Gula, Nóma-
das, Doce Felicidade e Folhas Soltas. 

A presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Célia Marques, deu as boas-
vindas aos 20 empreendedores, com a 
garantia de que o Tourism Up é “mais 
um passo para colocar Alvaiázere no 
mapa do empreendedorismo nacional”.

Sendo o Tourism Up um programa 
de aceleração direcionado a projetos 
nas áreas do turismo e da valoriza-
ção dos produtos endógenos, Carlos 

Abade, vogal do Conselho Diretivo do 
Turismo de Portugal, realçou o facto de 
“nos dias de hoje o turismo ser o setor 
que tem liderado a criação de emprego 
em Portugal, podendo trazer muitas 
vantagens a vários setores, nomeada-
mente à indústria agroalimentar”.

Os dois dias foram ocupados por 
sessões de formação e mentoria, di-
versas sessões de trabalho de equipa 
e, como não podia faltar na Capital 
do Chícharo, alguns momentos de ne-
tworking acompanhados dos melhores 
sabores regionais.

Estiveram presentes formadores e 
parceiros de todo o país, como Mone-
ris, Câmara de Comércio e Industria 
Portuguesa, APTECE, Portugal Ventures, 
Inovcluster, Instituto Politécnico de 
Tomar, Turismo do Centro de Portugal 
e ETP Sicó.

Os projetos participantes tiveram 
posteriormente um mês de acompa-
nhamento e mentoria enquanto desen-
volveram os seus projetos, sendo que 
o programa de aceleração terminou no 
dia 28 de outubro, com um bootcamp 
em Vouzela.7

«SE ALGUÉM HOUVER QUE NÃO QUEIRA, 

TRÁ-LO CONTIGO TAMBÉM!»

C
ito Zeca Afonso para dele aproveitar 
o tom para a conversa. Ele sempre 
se mete connosco para que apro-

fundemos o pensamento!
Para alguma da nossa gente que ainda 

não saiba como é bom salpicarmo-nos 
por dentro, volto a repetir-me “até que a 
voz me doa”.

Andava eu a interrogar o meu aparo 
sobre o que deveríamos escrever em mais 
este salpico, quando o carteiro me trouxe 
uma carta vinda da “Casa do Concelho de 
Alvaiázere”, a nossa “Associação Regiona-
lista” de utilidade pública.

Abri o envelope e… era uma convoca-
tória dirigida aos “senhores sócios” para 
uma reunião ordinária, logo ali a peniten-
ciar-me por ser um faltoso incorrigível.

Levar todos os sócios a refletirem 
sobre a falta que faz a sua presença parti-
cipativa, nomeadamente quando a ordem 

de trabalhos propõe projetos novos ou 
pede ideias novas, dava para um bom 
“salpico”. No entanto, com a convocatória 
vinha uma carta da Presidente Sandra, e, 
essa, salpicou-me e fez mossa. 

Vem lembrar-nos que um dos prin-
cípios fundamentais da C.C.A. é «a 
confraternização e o fortalecimento 
dos laços entre os sócios, bem como 
a divulgação e o engrandecimento do 
Concelho de Alvaiázere». Senti por den-
tro a mensagem de uma presidente que 
se revela responsável e atormentada por 
saber que a nossa “Casa” não vê entrar 
pela porta larga todos os que tiveram a 
sorte de nascer no concelho de Alvaiáze-
re, mas também tiveram a desdita de ter 
de partir por esse mundo além à procura 
de um pão menos duro para os seus; 
atormentada também – creio eu – só por 
pensar que os alvaiazerenses residentes 
muitas vezes não contam com a riqueza 
que os ausentes vão sendo em mais-valia, 
lá por longe a alimentar-se da saudade 
dos nossos “sabores”.

Saberá a Casa do Concelho quantos 
somos os que apenas vemos a nossa 
aldeia anos a fio a olhar para o sol, lugar 
de encontro dos apaixonados que tive-
ram de se separar até um dia? Quem o 
sabe? Sabemos nós onde moram muitos 
dos nossos “irmãos” alvaiazerenses! Para 
não ser palavra vã, vou já colaborar com 
a nossa presidente, fazendo-lhe chegar 
os endereços dos que conheço. E se não 
conseguir levar nenhum, será porque me 
aconteceu como ao Raul Solnado:

- Meu capitão, fiz um prisioneiro!
- …Sim? E que é feito dele?
- …Não quis vir!
Se as forças me consentirem, faço hoje 

o propósito de aproveitar pelo menos um 

dos “eventos” agora propostos pela senho-
ra presidente. E, como me não quero ver 
sem companhia, lanço a sementeira a de-
clamar com o sentimento de José Afonso:

Amigo 
Maior que o pensamento 
Por essa estrada amigo vem. 
Não percas tempo que o vento 
É meu amigo também. 
Em terras
Em todas as fronteiras
Seja bem vindo quem vier por bem
Se alguém houver que não queira
Trá-lo contigo também. 
Para os presentes e os ausentes do 

nosso torrão em berço, fico a cantar estes 
meus versos:

Vem! Nasce o dia!
Dia abençoado!
Nossa Terra cria
Sob o sol dourado!

Ama a rua Terra. 
Faz dela o teu lar. 
Vê bem que ela encerra
Tanto p’ra te dar!
Terra prometida, 
Se lhe deres a vida.

Vamos… vamos lá
Todos à jornada!
Ela acabará 
Só no fim da estrada!7

atualidade

Museu Municipal
Promoveu atelier 
sobre o ciclo do 
linho

No passado dia 10 de outubro teve 
início no Museu Municipal de Alvaiázere 
um programa de atividades que será le-
vado a cabo no primeiro trimestre do ano 
letivo 2017-2018. 

Assim, realizou-se o atelier intitulado 
“Estou a começar a ouvir e a contar” - Uma 
aventura com o linho, dirigido às crianças 
do ensino pré-escolar do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere que, ao longo dessa 
semana e durante o período de uma hora, 
tiveram a oportunidade de conhecer o 
ciclo do linho, ou seja, todas as fases até 
se obter o produto final e também quais 
as técnicas e os utensílios utilizados neste 
processo. 

Numa componente mais prática, as 
crianças, com idades entre os três e os 
cinco anos, fizeram uma sementeira de 
linho na quinta existente no exterior do 
Museu.

O propósito destes ateliers passa por 
promover e estimular valores como a cida-
dania, a valorização da comunidade e do 
seu património, sem esquecer a ligação 
dos mais pequenos às tradições e ofícios 
de outros tempos.7

Alvaiázere
Recebeu Bootcamp do programa “Tourism Up”

Município de Alvaiázere
Premiado com 
“Bandeira Verde 
ECO XXI”

O Município de Alvaiázere foi galar-
doado com a “Bandeira Verde ECO XXI 
2017”, com uma pontuação bastante 
satisfatória, tendo ainda sido distinguido 
como o Município com a água de melhor 
qualidade para o consumo humano. 

Esta distinção foi feita numa cerimó-
nia que decorreu no Estoril, na qual foi 
destacado o trabalho desenvolvido pelo 
Município nas áreas avaliadas pelo Pro-
grama Eco XXI 2017, que contou com a 
participação de 53 Municípios do país (de 
um total de 308) e foi também oficializada 
a adesão do Município de Alvaiázere ao 
programa da “Rota Nacional pela Flores-
ta”, realizado com as escolas do Concelho 
para sensibilizar os mais jovens para as 
questões da floresta.

Implementado em Portugal pela Asso-
ciação Bandeira Azul da Europas (ABAE) 
em 2005, o “Programa ECO XXI” é um 
programa de educação para a sustentabi-
lidade, cujo público-alvo são os técnicos 
e decisores dos municípios, por serem 
considerados agentes de promoção do 
desenvolvimento sustentável a nível lo-
cal, tendo como principal objetivo avaliar 
as boas ações, práticas e políticas, dos 
Municípios em áreas-chave da sustenta-
bilidade, como água, ar, energia, mobi-
lidade, ruído, resíduos, ordenamento do 
território, entre outras, num total de 21 
indicadores desagregados em 65 sub-in-
dicadores.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA: Maria Emilia Pereira Antunes que completou no dia 5 de outubro, 84 
primaveras; Rosa Gomes Cristóvão que completou no dia 7 de outubro, 81 primaveras 
e a Armando Nunes que completou no dia 27 de outubro, 87 primaveras. Parabéns.7

Aniversários

14º Almoço da Família Freire

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Utentes participaram em 
diversas atividades

Rosária Rosa Gonçalves, natural da 
Aldeia do Bofinho, freguesia de Pelmá, 
completou no passado dia 4 de outubro, 
96 anos de idade.

Para comemorar mais um aniversário, 
filho, noras, netos, bisnetos, sobrinhos e 
amigos, juntaram-se num almoço, que se 
realizou no dia 7 de outubro num restau-
rante da Charneca da Caparica - Almada, 
onde puderam confraternizar e comemo-
rar tão importante acontecimento.7

No dia 7 de Outubro realizou-se o 
14º almoço da família Freire. Esta família, 
com origem nos Casalinhos – Pelmá, sen-
tindo a necessidade de convívio dos mais 
velhos e da aproximação das gerações mais 
novas para que possam conhecer-se melhor 
e criar laços de amizade, achou por bem 
organizar um almoço anual. E assim fez. 
Desde o ano de 2003, todos os anos, e sem-
pre no primeiro Sábado de Outubro, esta 
grande família realiza o seu encontro anual. 
Este ano marcaram presença 48 pessoas, 
na sua maioria familiares, mas também 
alguns amigos. Dentro deste grupo, dez 
eram crianças e os restantes adultos.

É sempre com enorme entusiasmo e 
alegria que, ao longo da manhã, a família 
se vai juntando. Depois da saudação ini-
cial, dos beijos e abraços trocados, é hora 
de “arregaçar as mangas” para dar início à 
preparação da refeição. E é bonito de ver 
a forma como todos se organizam e se 
empenham para que o almoço decorra da 
melhor maneira. Até a pequena Matilde, 
com os seus quatro anitos, ajudou a por 
a mesa! Uns olham pelos tachos, outros 
cuidam dos grelhados, outros preparam as 
saladas, outros vão levando os alimentos 
para a mesa, etc. Quase todos colaboram, 

só estão dispensados os de idade mais 
avançada. Esses têm o tempo todo para 
conversar, já trabalharam muito, têm então 
direito ao descanso.

Depois de prontos os cozinhados a 
família reúne-se à volta da mesa para a de-
sejada refeição. No final do almoço cortou-
se e distribui-se o bolo. Este ano foi festa 
a dobrar! Comemorou-se o aniversário da 
Maria, que se fartou de trabalhar, pois foi 
uma das organizadoras do almoço.

Está de parabéns o grupo organizador, 
pois esforçaram-se para que não houvesse 
falhas. A ementa foi bem escolhida e cor-
reu tudo muito bem.

Para o ano os organizadores serão ou-
tros, mas no dia do encontro todos ajudam. 
Diz o provérbio que “é bom trabalhar na 
companhia de muitos e comer na com-
panhia de poucos” será, mas neste caso, 
quanto maior for o número de familiares 
presentes, maior será a satisfação de todos.

Ficam os agradecimentos para a Co-
missão da Capela da Venda do Preto pela 
cedência do salão, local ideal para a reali-
zação deste encontro de família.

Haja saúde. Esperamos por toda a famí-
lia no próximo encontro. Até lá.7

Fernanda Freire

Batizados
No dia 2 de agosto foram batizados 

os manos Laura da Silva Rodrigues (n. 
10/06/2017) e Mathias da Silva Rodri-
gues (n. 17/10/2015), filhos de Martha 
da Silva e Filipe Rodrigues.

A cerimónia decorreu na Igreja Paro-
quial de Almoster, presidida pelo padre 
André Sequeira. 

Sandra Nunes e Olivier Assenha foram 
os padrinhos da menina Laura e Charlotte 
da Silva e Luís da Silva apadrinharam o 
menino Mathias.

Foi um dia de muita alegria para toda 
a família e amigos.

Muitas felicidades para estes pequenos 
que iniciam a sua caminhada em Cristo.7

N
os meses de setembro e outubro 
foram realizadas várias atividades 
que tiveram uma forte adesão por 

parte dos utentes da Associação.
O dia 5 de setembro foi marcado pela 

recreação da descamisada, que propor-
cionou, a um grupo de idosos o recordar 
de tempos antigos. Foi uma manhã com 
muito trabalho e empenho mas, ao mes-
mo tempo, com muita animação.

A chegada do Outono, trás também as 
tradicionais vindimas e, foi no dia 15 de 
setembro, que alguns utentes das várias 
valências, vindimaram numa vinha próxi-
ma da Instituição. No fim, e depois de todo 
o entusiasmo vivido, foi tempo de descan-
so e do lanche com partilha de memórias.

Aproveitando o calor que ainda se fez 
sentir nesta época, os idosos da Associa-
ção foram até à Praia da Vieira, no dia 26, 
onde visitaram o comércio local e, de se-
guida, almoçaram na Lagoa da Ervideira, 
onde passaram o resto do dia. Para além 
de conhecerem o espaço envolvente, atra-
vés dos passadiços de madeira existentes, 
estes refrescaram-se e molharam os pés, 
tendo sido um dia muito bem passado.

O dia 17 de outubro foi carregado de 
simbolismo e muita fé, para os 50 ido-
sos de todas as valências, uma vez que, 
cumpriram a tradicional peregrinação ao 
Santuário de Fátima. Estes assistiram à 
missa na Capelinha das Aparições, onde 
cumpriram as suas promessas e fizeram 
as suas orações. Após estes momentos de 
devoção, os utentes almoçaram no Alber-
gue dos Peregrinos. Já a caminho de casa, 
aproveitaram também para comprar lem-
branças de Fátima e visitar as lojas circun-
dantes, num estabelecimento comercial.

A somar a esta atividade de cariz 
religioso, esteve a participação de um 
grupo de idosos da Instituição no espetá-
culo “Recriação das Aparições de Fátima”, 
promovido pela Câmara Municipal de Al-

vaiázere e a Comunidade Intermunicipal 
da Região de Leiria. Este realizou-se no 
dia 22 de outubro, na Capela da Nossa 
Senhora dos Covões, em Alvaiázere, que 
contou com o Grupo de Teatro Leirena e 
os elementos das IPSS´s, Clube de Teatro 
Escolar, Filarmónica, Tuna e Grupo Coral 
e os Ranchos do Concelho.

Para finalizar o mês de outubro, rea-
lizou-se o XIII Encontro de idosos das 
Instituições da Zona Norte do Distrito de 
Leiria, no Centro Cultural de Pussos. A 
tarde do dia 27 foi repleta de emoções, 
graças às apresentações de idosos das 
várias Instituições presentes, ao habitual 
lanche partilhado e ao baile que propor-
cionou aos presentes a oportunidade para 
dar um pezinho de dança.7

Tânia Silva

CLDS 3G

Promoveu Workshops de 
emprego e formação 
O 

CLDS 3G de Alvaiázere tem vindo 
a realizar workshops no âmbito do 
Eixo 1 de intervenção - Emprego, 

Formação e Qualificação, nomeadamente 
sobre Produtos Endógenos, em parceria 
com a entidade Sicó Formação e Empreen-
dedorismo, com a empresa Betweien.

Em setembro realizaram-se duas 
sessões sobre “Derivados do Chícharo”, 
identificando as potencialidades da le-
guminosa para elaboração de novos pro-
dutos e em outubro, nos dias 10 e 17, a 
temática foi “Derivados do Mel”, nos quais 
os dez participantes ficaram a conhecer 
os processos de fabrico, tendo ainda a 
oportunidade de fazer velas decorativas 
com cera de abelha.

Também no âmbito do Eixo 1 foi le-

vada a cabo no dia 18 na Associação da 
Casa do Povo de Alvaiázere, a sessão inti-
tulada “HACCP – Higiene Alimentar”. Nesta 
sessão foram abordados diversos conteú-
dos teóricos, nomeadamente: importância 
da segurança alimentar, enquadramento 
do Sistema de Higiene Alimentar – HACCP, 
sete princípios centrais da HACCP, higiene 
e segurança nos processos e processo 
de certificação em HACCP e no final foi 
analisado um plano de HACCP.

O CLDS 3G irá continuar a promover 
workshops para potenciais empreende-
dores: dia 22 de novembro irá realizar-
se a sessão “Atendimento e Contacto 
com o Público” e nos dias 05 e 12 de 
dezembro, dois workshops de Marketing 
e Publicidade.7
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Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Escrever para um jornal ou para 
discursar é preciso estar bem-dis-
posto e bem inspirado, o que nem 

sempre é oportuno. O que acontece 
neste momento comigo.

Há dias ouvi umas coisas na televi-
são e logo me inspirei no que havia de 
escrever para o nosso Alvaiazerense, 
mas, como não peguei de imediato no 
lápis e não aproveitei a ideia, a inspi-
ração desapareceu.

Mas, neste momento lembrei-me de 
um assunto e que talvez diga respeito 
à Câmara Municipal de Alvaiázere. Mas 
quero sublinhar se melindro a boa 
administração da Ex.ª Sr.ª Presidente, 
perante ela me inclino e peço muita 
desculpa.

O assunto é o seguinte:
Tenho percorrido alguns locais do 

nosso Concelho no meu modesto e 
velhinho veículo automóvel, pois está 
quase com quarenta anos de circulação 
e reparo que a sinalização estradal está 
muito má, ou seja muito danificada. 

Há certos sinais que apenas têm à 
vista a chapa e nada mais. Outros es-
tão danificados pelos tiros dos astutos 
caçadores que querem ter o prazer de 
dar um tiro para ver se as pólvoras es-
tão boas e assim danificam os modes-
tos sinais que tanto são precisos para 
quem os respeita. E, tenho verificado 
que não os têm substituído, pois tão 
precisos são aos transeuntes para os 
respeitar. Não sei ao certo quem é o 
responsável pela manutenção, mas se 
melindro o responsável, peço imensa 
desculpa.

Chamo a atenção para a estrada 
que vai para os lados do Bofinho e 
Ponte Nova e, não só, que os sinais 
estão numa lástima.

Para finalizar, volto a repetir o que 
acima mencionei “peço desculpa se 
alguém melindro”.

Mas, parece-me bem que a con-
tinuarem assim os sinais de trânsito 
como actualmente estão NÃO ESTÁ 
CERTO.7

“Outubro quente traz o diabo no 
ventre.” É assim que o povo, na sua 
imensa sabedoria, sinaliza o mês 

que agora acaba.
Este ano, tem-se revelado extraordi-

nário. Extraordinário pelas altas tempe-
raturas e seca extrema em quase todo o 
país, pela tragédia que a todos enlutou 
e, até, pelo facto de, pela primeira vez, 
um primeiro-ministro de Portugal ser 
acusado de uma série de crimes.

Assim, lembrei-me de escrever um 
ou dois apontamentos sobre este mês 
que deve o seu nome à palavra latina 
octo (oito), dado que era o oitavo 
do calendário romano, que começava 
em março.

Curiosamente, neste mês de ou-
tubro, ocorreram acontecimentos de 
vulto que, de alguma forma, mudaram 
o curso da história.

 Há precisamente 100 anos ocor-
reu a denominada Grande Revolução 
Socialista de outubro, na Rússia, que 
alterou de forma peculiar todo o sé-
culo XX. Também agora, neste mês, a 
China apresentou, mais pacificamente, 
pergaminhos para se tornar a principal 
potência do século XXI.

A nível nacional, também em 

outubro, mais precisamente no dia 
5, ocorre coisa singular. Todos nós 
aprendemos que “1143. quem não 
sabe esta data não é bom português”. 
Isto quer dizer que, nesta data, mais 
propriamente no dia 5 de outubro, 
através da assinatura do Tratado de 
Zamora, nasceu o Reino de Portugal.

Neste Tratado de Zamora, ficou 
assente que Afonso VII de Castela e 
Leão concordava com a transformação 
do Condado Portucalense em Reino 
de Portugal, ficando Dom Afonso 
Henriques com o título de ‘Rex Por-
tucalensis’– Rei de Portugal, embora 
continuasse, apesar do reconhecimen-
to da Independência, como vassalo do 
Rei de Castela e Leão. Em 1179, o Papa 
Alexandre III, através da Bula Manifes-
tis Probatum, reconheceu Dom Afonso 
Henriques como ‘Rex’.

Não deixa de ser curioso que é 
também no dia 5 de outubro, agora 
de 1910, que a Monarquia dá lugar à 
República. Coincidência?

Para terminar, sonhando com 
melhores tempos, socorro-me, mais 
uma vez , da sabedoria popular: “Em 
outubro semeia e cria, terás alegria.” 
Assim farei.7
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SOCIOLOGIA DO TEMPO
A propósito de tédios actuais, movimentos eleitorais, pus-me a ler os extractos 

do livro de “O Desassossego “de Fernando Pessoa, e passado um século conclui que 
a sociologia do tempo se mantém: 

I
EXCERTOS DE ALGUMAS CARTAS

****
A João de Lebre e Lima, em 3 de Maio de 1914:

A propósito de tédios, lembra-me perguntar-lhe uma coisa... Viu, num número 
do ano passado, de A Águia, um trecho meu chamado Na floresta do alheamento? 
Se não viu, diga-me. Mandar-lho-ei. Tenho imenso interesse que você conheça esse 
trecho. É o único trecho meu publicado em que eu faço do tédio, e do sonho estéril e 
cansado de si próprio mesmo ao ir começar a sonhar-se, um motivo e o assunto. Não 
sei se lhe agradará o estilo em que o trecho está escrito: é um estilo especialmente 
meu, e a que aqui vários rapazes amigos, brincando, chamam “o estilo alheio”, por ser 
naquele trecho que apareceu. E referem-se a “falar alheio”, “escrever em alheio”, etc.

Aquele trecho pertence a um livro meu, de que há outros trechos escritos, mas 
inéditos, mas de que falta ainda muito para acabar; esse livro chama-se Livro do De-
sassossego, por causa da inquietação e incerteza que é a sua nota predominante. No 
trecho publicado isso nota-se. O que é em aparência um mero sonho, ou entressonho, 
narrado, é -  sente-se logo que se lê, e deve, se realizei bem, sentir-se através de toda 
a leitura - uma confissão sonhada da inutilidade e dolorosa fúria estéril de sonhar.

****
A Armando Cortes-Rodrigues, em 2 de Setembro de 1914:

Nada tenho escrito que valha a pena mandar-lhe. Ricardo Reis e Álvaro futuris-
ta - silenciosos. Caeiro perpetrador de algumas linhas que encontrarão talvez asilo 
num livro futuro.  …O que principalmente tenho feito é sociologia e desassossego. 
V. Percebe que a última palavra diz respeito ao “livro” do mesmo; de facto tenho 
elaborado varias páginas daquela produção doentia. A obra vai, pois, complexa-
mente e tortuosamente avançando.

****
E agora, eu próprio vou meditar no texto da carta.

Alvaiázere, 30 de Outubro de 2017 
       Tenho dito.7

J.S. 

PDM Alvaiázere
Espaços industriais e de serviços

O 
Capítulo X do regulamento do 
Plano Diretor Municipal de Al-
vaiázere diz respeito aos Espaços 

Industriais e de Serviços, sendo compos-
to por apenas um artigo, o artigo 38º 
- Caracterização.

No ponto 1 deste artigo, pode ler-se 
que a construção deste tipo de edifícios 
nos lugares de Pelmá, Relvas, Maçãs 
de D. Maria, Almoster, Vale da Aveleira 
e Carvalhal (Maçãs de D. Maria) e na 
expansão da Zona Industrial de Tróia, 
tem de obedecer a um plano de porme-
nor ou um projeto de loteamento feito 
previamente, e ainda estar de acordo 
com a legislação em termos de poluição 
sonora, atmosférica, de resíduos sólidos 
e de efluentes líquidos e gasosos.

Os estabelecimentos industriais a 
instalar deverão pertencer às classes B, 
C ou D, é referido no número 2 deste ar-
tigo, acrescentando ainda que no espaço 
industrial de Pelmá os estabelecimentos 
devem ser C e D, só sendo permitido o 

B se não houver a presença de efluentes 
industriais.

Também os estabelecimentos indus-
triais e de serviços obedecem a regras 
específicas, conforme o número 3, regras  
aplicadas ao índice de ocupação volumé-
trico, índice de implantação, altura dos 
edifícios, distância em relação às bermas 
e às faixas de rodagem, criação de faixas 
de proteção, de cortinas arbóreas, entre 
outros fatores, sendo de referir que todos 
os valores são valores brutos aplicáveis à 
totalidade da área urbanizável.

Na última alínea é referido que a ocu-
pação do espaço industrial de Pelmá será 
feita promovendo “uma distribuição es-
calonada das construções no terreno, de 
forma a evitar grandes terraceamentos”.

Por fim, as áreas industriais existen-
tes concretizadas por planos de porme-
nor ou loteamentos válidos mantêm-se 
em vigor, sendo que as alterações devem 
enquadrar-se nos parâmetros que são 
indicados neste artigo.7
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Freguesia do norte do concelho de Alvaiázere, com 
a sede localizada no centro de um tridente constituí-
do pela serra de São Neutel, serra de Santa Helena 
e serra da Nexebra, remonta (1) a 1210, e teve foral 
de D. Manuel I a 12-11-1514 que a elevou a vila e 
concelho. A sua designação estará relacionada com 
a Ribeira das Maçãs, mas também por ter pertencido 
por doação de D. Sancho I, a D. Maria Pais Ribeiro, 
distinta dama da corte deste monarca, a celebrada 
“Ribeirinha” fidalga de grande beleza e sua amante. 

Paróquia cujo orago é São Paulo revestiu-se de 
certa importância como um município autónomo, 
pois foi vila e sede de concelho entre 1514 e 1855, 
altura em que foi absorvida pelo concelho de Fi-
gueiró dos Vinhos. Em 1801 era apenas composta 
pela freguesia da sede, mas no início do século XIX 
foram-lhe anexadas as freguesias de Aguda e Arega. 
Foi depois integrada no concelho de Ansião, e com a 
restauração do concelho de Alvaiázere em 1898, foi 
constituída freguesia deste concelho a 13-01-1898. 

No presente, terminado o ciclo eleitoral, cons-
tata-se que a construção da praia fluvial na bacia 
hidrográfica da Ribeira de Alge que atravessa a 
freguesia foi um desígnio transversal às várias 
sensibilidades políticas. De facto, tendo em conta o 
tempo de maturação que a ideia tem, a obra quando 
executada, será certamente excelente para os utili-
zadores e para a promoção do concelho. Trata-se de 
um investimento directo de cerca de cem mil euros 
de um orçamento municipal de quase dez milhões 

de euros. Este equipamento será uma âncora para 
a valorização económica e ambiental do potencial 
deste recurso natural.7

(1) Fonte: Direcção-Geral do Património Cultural. 
Carlos Alberto Dias Lopes 

Maçãs de Dona Maria

atualidade

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

fórum ...um espaço aberto à participação dos leitores

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

Luanda, 19 de outubro de 2017
Ao Jornal “O Alvaiazerense”
Alvaiázere

Sou natural de Alvaiázere, 
onde nasci, mas resido fora do 
país há mais de sessenta anos e 
passo férias na minha terra, todos 
os anos, em abril/maio e agosto/
setembro.

Há pequenas coisas que aí ob-
servei e que se passaram comigo, 
e que não estão corretas, a meu 
ver, para atrair o Turismo, de que 
tanto se fala.

A primeira, passou-se comigo 
nas bombas de combustível de 
Alvaiázere, onde fui, na hora de 
almoço para abastecer a minha 
viatura e que encontrei (fechada) 
porque a empregada tinha ido 
almoçar, necessidade que não 
podia adiar. Não me fez grande 
diferença, porque ia para Lisboa 
e abasteci-me no Tojal.

A segunda, também passada 
naquelas bombas, foi quando 

perguntei se podia pagar com 
cartão Visa e me foi dito que só 
podia pagar com cartão Multiban-
co. Arranquei e fui aos Cabaços, 
nas bombas da variante, onde fui 
abastecido, pagando com o meu 
cartão Visa.

A terceira, foi a surpresa de 
encontrar encerrados, para férias, 
os três restaurantes que mais 
costumo frequentar, por serem 
os que mais se adaptam às mi-
nhas exigências, pois gosto de 
me sentir à vontade para almoçar 
com amigos, familiares ou de ne-
gócios, num ambiente onde não 
haja pressas, para falarmos à von-
tade, que são o Braz, as piscinas e 
aquele ao fundo dos Cabaços, de 
que não me lembro o nome. Isto 
aconteceu comigo, no mês de se-
tembro, quando recebi a visita de 
uns amigos, o que nos obrigou a 
deslocação fora do concelho, sem 
necessidade.

São três casos, que aos resi-
dentes até podem passar desper-

cebidos, mas a quem se desloca 
a Alvaiázere, nota, porque o setor 
do Turismo não está atento a es-
tas pequenas coisas.

Comentário a estes casos:
No 1º caso, devia haver mais 

espírito comercial, fazendo mais 
para não prejudicar os clientes e 
os interesses daquela empresa.

No 2º caso: Como há muitos 
turistas, que pagam com car-
tão Visa, aquela empresa devia 
modernizar-se e acompanhar o 
progresso, para evitar perda de 
clientes.

No 3º caso: Aqueles restauran-
tes deviam unir-se, programando 
as suas férias, de modo a não pre-
judicarem os clientes e o Turismo 
em geral, ficando sempre um de 
serviço, como fazem as farmácias.

Peço desculpa pelo tempo 
roubado. A intenção não é de 
ofender quem quer que seja, mas 
sim alertar para o que está mal.

Respeitosos cumprimentos.7
Adelino Mendes Fernandes

Olhar Maçãs de Dona Maria

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

Eleições: 
Alvaiázere começa a 

mudar de cor
Alvaiázere foi às urnas no passado dia 1 de Ou-

tubro, elegeu os seus representantes autárquicos 
para o quadriénio 2017-2021 e, apesar de escolher 
a continuidade dos sociais-democratas, aumentou 
e reforçou a sua confiança nos socialistas, o que 
indicia que começa a acreditar, seriamente, na 
alternativa e mudança democráticas.

Com tais resultados, o Partido Socialista viu du-
plicado o número dos seus eleitos para a Câmara e 
Assembleia Municipal e cresceu em todas as Fregue-
sias, tendo triplicado o número de representantes 
nestas, tornando-se, assim, indiscutivelmente, a 
segunda força política concelhia.

E se os socialistas têm, a partir de agora, uma 
responsabilidade acrescida na vida democrática 
alvaiazerense, cumprindo-lhes exercer uma opo-
sição séria, firme e consistente ao longo deste 
novo mandato, impõe-se-lhes igualmente a apre-
sentação de propostas alternativas e credíveis para 
resolução sustentada dos problemas e carências 
dos alvaiazerenses.

Propostas essas que deverão começar por aten-
der à satisfação das necessidades mais básicas e 
socialmente mais prementes em todo o território 
concelhio, como é o caso, entre outros, do sanea-
mento básico, das acessibilidades e da segurança 
colectiva, para além do acompanhamento e apoio 
à resolução das carências e assimetrias sociais que 
persistem na sociedade concelhia.

É certo que os recursos económicos do concelho 
são limitados, mas isso não pode servir de desculpa 
para não priorizar e atacar, de imediato e a curto 
prazo, os problemas sociais que mais afligem a 
comunidade alvaiazerense e restituir-lhes mais 
alguma qualidade de vida.

É preciso inverter, de uma vez por todas, essa 
visão elitista e socialmente injusta, de privilegiar 
orçamentalmente, ano após ano, os centros urba-
nos do concelho, onde, aí sim, se fará jus ao slogan 
municipal “sorte em viver aqui”, em detrimento dos 
lugares periféricos e zonas mais rurais cujos habi-
tantes não são menos alvaiazerenses nem merecem 
menor sorte e que, enquanto contribuintes, pagam 
os mesmos impostos dos demais. 

Na verdade, os alvaiazerenses já não se deixam 
ludibriar por toda aquela areia e alcatrão espalhada 
à pressa e toscamente por um largo número de ca-
minhos e vias municipais nos dois/três meses que 
antecederam o acto eleitoral, à boa e velha maneira 
caciqueira local, o que nos leva a concluir que o 
bastião laranja já está a perder a cor.7

Acílio Dias Godinho 
Maçãs de D. Maria
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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
JOÃO SOUSA FERREIRA 

BORGES (52 anos)
N. 28/12/1964
F. 07/10/2017

VENDAS DE MARIA
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
ALDA SILVEIRA MARQUES

(84 anos)
N. 07/12/1932
F. 09/10/2017

ROMINHA
PUSSOS S. PEDRO

Querido pai, partiste!

Deixas na memória o grande pai e pessoa que foste, 

amigo justo, protetor, sempre connosco em todos os 

momentos das nossas vidas.

Obrigada pelo que foste para nós!

A família chora por si!
Helena Ferreira

AGRADECIMENTO
MANUEL GOMES FERREIRA 

(85 anos)
N. 13/06/1932
F. 02/10/2017

AMEIXIEIRA
PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

Suas filhas, genro, netos, bisneta e restante família, 

agradecem, a todos quantos acompanharam este seu 

ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 

outra forma lhe manifestaram o seu pesar e em especial à 

administração e funcionários da Santa Casa da Misericórdia 

de Alvaiázere, pela forma exemplar e carinhosa como 

trataram este seu ente querido.            AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSÉ SIMÕES GONÇALVES

(93 anos)
N. 18/09/1924
F. 10/10/2017

MATA DE BAIXO
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filhos, genros, nora, netos, bisnetos 

e restante família, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.                                          AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA EMÍLIA MENDES 

GOMES (92 anos)
N. 23/06/1925
F. 24/10/2017

BESTEIRO
PELMÁ

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.

ABÍLIO MARQUES MORGADO 
(87 anos)

N. 15/03/1930 - F. 06/10/2017
NATURAL: PELMÁ - ALVAIÁZERE

RESIDENTE: VENDA DOS TREMOÇOS - AREIAS

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
JOAQUIM ALVES BISPO

(98 anos)
N. 11/07/1919
F. 11/10/2017

GAMANHOS
ALVAIÁZERE

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO FERREIRA TIAGO

(79 anos)
N. 05/06/1938
F. 19/10/2017

PÉ DA SERRA
ALVAIÁZERE

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.

ABÍLIO INÁCIO BASTOS 
(91 anos)

N. 20/12/1925 - F. 21/10/2017
NATURAL: BOTELHA - OURÉM

RESIDENTE: PELMÁ - ALVAIÁZERE

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.

AGRADECIMENTO
AFONSO JESUS LOPES 

BASTOS (77 anos)
N. 30/01/1940
F. 21/10/2017

AVANTEIRA
PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

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

agradecem, a todos quantos acompanharam este seu 

ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 

outra forma lhe manifestaram o seu pesar e em especial à 

administração e funcionários da Santa Casa da Misericórdia 

de Alvaiázere, pela forma exemplar e carinhosa como 

trataram este seu ente querido.            AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO 

SIMÕES (90 anos)
N. 20/04/1927
F. 22/10/2017

MATA
ALVAIÁZERE
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Autorização de Residência em Portugal 

Paula Reis

falar direito

S
egundo dados divulgados na comu-
nicação social, com a entrada em 
vigor da nova lei 59/2017, de 31 

de julho, que altera pela quarta vez o 
regime jurídico de entrada, permanência, 
saída e afastamento de estrangeiros do 
território nacional da lei nº 23/2007, de 
4 de julho, o número de pedidos junto 
do SEF disparou exponencialmente.

As principais causas foram as alte-
rações dos artigos 88.º (Autorização de 
residência para exercício de atividade 
profissional subordinada) e 89.º Auto-
rização de residência para exercício de 
atividade profissional independente).

A nova lei cria a chamada “manifes-
tação de interesse”, que deve ser dirigi-
da ao SEF pelos cidadãos estrangeiros 
que pretendam obter autorização de 
residência. Uma vez apresentada essa 
manifestação, os interessados ficam dis-
pensados do requisito previsto na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 77.º, qual seja, a 
posse de visto de residência válido.

No caso do pedido do artigo 88.º 
(para atividade subordinada), mesmo 
com as novas alterações, o cidadão 
estrangeiro ainda tem que preencher as 
seguintes condições:

a) Possua um contrato de trabalho 
ou promessa de contrato de trabalho ou 
tenha uma relação laboral comprovada 
por sindicato, por representante de 
comunidades migrantes com assento 
no Conselho para as Migrações ou 
pela Autoridade para as Condições do 
Trabalho;

b) Tenha entrado legalmente em 
território nacional;

c) Esteja inscrito na segurança social, 
salvo os casos em que o documento 
apresentado nos termos da alínea a) seja 
uma promessa de contrato de trabalho.

As alterações trazidas pela nova lei 
facilitam, de certa forma, a entrada e 

permanência de cidadãos estrangeiros 
em território português, sobretudo aque-
les que já estão em território português 
em situação ilegal. Por outro lado, essa 
mesma lei possibilita a regularização 
desses imigrantes.

Por um lado, considerando que gran-
de parte dos cidadãos estrangeiros sem 
título de residência válido vive à margem 
da sociedade, nomeadamente no que 
concerne aos aspetos tributários, estas 
alterações serão fiscalmente favoráveis 
ao país.

Contudo, ainda subsistem todas 
as demais barreiras impostas pela lei 
23/2007 e a entrada em território por-
tuguês, e consequentemente em espaço 
Schengen, é recusada aos cidadãos não 
reúnam um ou algum dos requisitos 
previstos na lei 23/2007, de 4 de julho.

Os requisitos de entrada assentam, 
de modo geral, na:

1) titularidade de um documento de 
viagem válido, bem como de um visto 
de entrada, caso a nacionalidade do 
cidadão o exija;

2) suficiência de meios de subsis-
tência;

3) prova adequada das condições e 
finalidade da estada pretendida.

Acresce ainda, que o cidadão estran-
geiro não deve estar na base de dados 
do SIS (Sistema de Informação Schengen 
e SII/SEF (Sistema Integrado de Infor-
mação do SEF), para efeitos de não ad-
missão, nem constituir perigo ou grave 
ameaça para ordem pública, segurança 
nacional, saúde pública ou para as rela-
ções internacionais de Estados membros 
da União Europeia.

Sendo inevitável a ocorrência do 
fenómeno migratório, resta aos países 
regularizarem as situações dos cidadãos 
e retomar o controlo, sempre de acordo 
com as regras do Estado de direito.7

Biblioteca Escolar

Hábitos, culturas e saberes
A 

divulgação de livros, contos, lendas, 
notícias do país e de todo o mundo 
foi o centro das comemorações do 

mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
2017 que no presente ano se subordinaram 
ao tema: “Ligando comunidades e culturas”. 
Foram programadas atividades para todos 
os anos de escolaridade com especial des-
taque para as sessões de leitura realizadas 
na Biblioteca da Escola Básica de Alvaiázere 
onde estiveram presentes, ao longo da 
semana de 23 a 27 de outubro, todas as 
turmas do 1º ciclo. Através do conto “O 
mercador de coisa nenhuma” de António 
Torrado, os alunos foram convidados a 
conhecer hábitos e costumes de outros 
países, valorizar o conhecimento sobre 
outros povos e desenvolver a imaginação. 

Na biblioteca da escola Manuel Ribeiro 
Ferreira, para o 2º e 3º ciclos, as atividades, 
realizadas em articulação com a disciplina 
de Português, passaram por trabalhar as 
literacias da informação e dos média, atra-
vés da descoberta das funcionalidades da 
BE, da análise de jornais e revistas e do uso 
orientado de recursos e ferramentas digi-

tais para aceder à informação pretendida.
Desenvolveram-se, igualmente, ati-

vidades para comemorar o Dia Mundial 
da Alimentação, 16 de outubro, onde 
se referem a realização de uma palestra 
dinamizada pela turma do 12º ano e diri-
gida aos colegas de 9º ano, a montagem 
de uma exposição subordinada ao tema 
“Dieta Mediterrânica – cultura e patrimó-
nio” e a elaboração de um toalhete para o 
refeitório sobre o mesmo tema.

Destaca-se ainda a colaboração de 
alguns pais e encarregados de educação 
do 1º ciclo que quiseram partilhar as 
suas experiências e leituras com todas as 
crianças das turmas dos seus educandos, 
fazendo do lema “Ligando comunidades e 
culturas” uma realidade feliz.7

N
o Dia Mundial da Alimentação, 
como é habitual, o refeitório da 
Escola Básica e Secundária Dr. Ma-

nuel Ribeiro Ferreira foi palco de diversas 
iniciativas destinadas a sensibilizar os alu-
nos para as vantagens de uma alimenta-
ção saudável. Da importância da sopa ao 
requinte das ervas aromáticas, para tudo 
se chamou a atenção durante o período 
do almoço. Foi fundamental o acompa-
nhamento da nutricionista Maria Armanda 
Marques e da enfermeira Adelaide Santos 
sempre atentas e afáveis nas orientações 
e nas recomendações dadas aos alunos. 

Refere-se ainda que os alunos foram 
sensibilizados para a importância de con-
sumir fruta com frequência pelo que foi dis-
ponibilizada na sala do aluno, ao longo do 
dia, uma mesa com fruta variada e afixados 
nas paredes do refeitório pequenos carta-
zes informativos sobre o valor nutricional 

de cada fruta, elaborados pelos alunos de 
6º ano na disciplina de Ciências Naturais.

Os alunos da turma 12º A, associa-
ram-se a esta data e dinamizaram para os 
colegas do 9º ano, na Biblioteca Escolar, 
uma sessão de esclarecimento sobre 
“Comportamentos alimentares de risco”, 
preparada na disciplina de Psicologia B, 
onde alertaram para transtornos alimen-
tares decorrentes de atitudes incorretas 
face à alimentação diária que se quer 
variada, equilibrada e saudável.

Está também patente na entrada do 
bloco administrativo uma exposição inti-
tulada: “Dieta Mediterrânica – cultura e pa-
trimónio” que visa dar a conhecer alguns 
dos valores fundamentais que levaram 
a UNESCO, em 2013, a reconhecer este 
padrão de dieta como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade.7

A Equipa da BE e Coordenadora PES

Dia Mundial da Alimentação

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília, convoca todos os sócios para a 
reunião ordinária da Assembleia Geral,  a realizar às 18:30 
horas do próximo dia 27 de novembro de 2017, na sede 
da instituição, a fim de dar cumprimento do estipulado 
no artº 20º dos estatutos. 

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1- Aprovação do Plano de Actividades e do Orça-

mento para o ano de 2018;
2- Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se à 

hora marcada não estiverem presentes mais de metade 
dos associados com direito a voto, a Assembleia reunirá 
meia hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes.

Alvaiázere, 22 de outubro de 2017
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e Des-
portiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto no 
nº 1, alínea c), do artigo 27º dos Estatutos, convoca todos 
os Sócios desta Associação para uma reunião Ordinária 
da Assembleia Geral para o próximo dia 24 de novembro 
de 2017, pelas 20h30m na sede desta Instituição, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informação.
2 - Apreciação, discussão e votação da Conta de 

Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos 
e Desinvestimentos para 2018.

Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 
metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, trinta minutos depois, com qualquer número de 
sócios presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 19 de outubro de 2017
O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Social Cultural Recreativa 
e Desportiva de Maçãs de D. Maria

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 

Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria, 

nos termos do disposto do nº 1 alínea b) do art.º 27 dos 

Estatutos, convoca todos os associados para uma reunião 

ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 24 de 

Novembro de 2017, pelas 18:00 horas na sede desta Ins-

tituição com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações.

2- Apreciação e votação do programa de ação e do 

orçamento para o ano de 2018.

Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 

reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número de sócios 

presentes - n.º 1º do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs Dª Maria, 20 de Outubro de 2017

            O Presidente da Assembleia Geral

(Eng.º Carlos Manuel Rosa Graça)

Associação Casa do Povo de
Maçãs de D. Maria
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL
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TRANSPORTES PÚBLICOS - HORÁRIOS
LOCAL/DESTINO HORÁRIO DE IDA HORÁRIO DE VOLTA

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

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

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

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

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

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

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

informativo

 de terça a sexta: 11h00 - 17h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
 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 5: 17h30
- ciclO DE ENcONTROS ENTRE O SAGRADO E O PROFANO
cONcERTO DE MÚSicA ANTiGA
Local: Igreja Matriz de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere e CIMRL)

dia 12: 09h00
- PASSEiO PEDESTRE: “ROTA DA cASTANHA” | 8 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 12: 16h30
- ciclO DE ENcONTROS ENTRE O SAGRADO E O PROFANO
ENcONTROS DE TOcATAS E cANTATAS DE RANcHOS FOlclóRicOS

Local: Praça Artur Simões de Sousa - Maçãs de D. Maria
(Org.: Município de Alvaiázere e CIMRL)

dia 15: 9h00
- OFiciNA DE cRESciMENTO PESSOAl: “cOMO ElEVAR A AUTO ESTiMA”

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 - NOVEMBRO
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 5 e 19

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 12 e 26

NOVEMBRO

dia 18: 15h00
- XVi lÉGUA (XViii GRANDE PRÉMiO) DE MARcHA ATlÉTicA
Local: Junto à Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
(Org.: Jornal “O Alvaiazerense” e GACV)

dia 18: 21h30
- PEÇA DE TEATRO “ROMEU E JUliETA”
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
(Org.: INATEL)

dia 22: 19h00
- WHORKSHOP TEMÁTicO DE EMPREENDEDORiSMO: 
“ATENDiMENTO E cONTAcTO PÚBlicO”   
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 26: 16h00
- FilME iNFANTil
Local: Casa Municipal da Cultura
(Org.: Município de Alvaiázere)

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

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

dia 29: 19h00
- OFiciNA DA/PARA A FAMÍliA cOM O TEMA: 
DEcORAÇÕES DE NATAl
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 27 de novembro a 3 de dezembro
- cAMPANHA DE NATAl 2017 

 Locais aderentes: Supermercados e Minimercados do Concelho
 (Org. Município de Alvaiázere)

Certifico para efeitos de publicação que a escri-

tura de justificação notarial outorgada neste Cartório 

Notarial no dezassete de outubro de dois mil e dezas-

sete, exarada a folhas vinte e sete e seguintes do livro 

de notas para escrituras diversas número setenta e 

nove – D, que Vítor Manuel Rodrigues Simões de 

Sousa, NIF 160 436 338, e mulher Maria Olinda 

Ferreira lopes de Sousa, NIF 160 436 834, casados 

sob o regime da comunhão adquiridos, naturais, ele 

da freguesia de Santo António dos Olivais, concelho 

de Coimbra, ela de Inhambane, Moçambique, ambos 

de nacionalidade portuguesa, e residentes na Rua D. 

Sancho Manuel nº 33, Maçãs de Dona Maria, Alvaiá-

zere, Portugal, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores, com ex-

clusão de outrem, do seguinte prédio, sito na fregue-

sia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere:

PRÉDiO RÚSTicO, sito em Relvas, composto de 

terra de cultura, com uma oliveira, vinha, sobreiros 

e carvalhal, com a área de dois mil trezentos e qua-

renta metros quadrados, a confrontar do norte com 

Fernando das Neves; sul com Emídio Dias Coelho das 

Neves, do nascente com caminho e outros e poente 

com Arménio Lopes Ferreira, inscrito na matriz sob 

o artigo 14073, com o valor patrimonial tributário 

e atribuído de quatrocentos e dezanove euros e 

noventa e seis cêntimos.

Que, o prédio supra identificado não se encontra 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Al-

vaiázere e inscrito na respectiva matriz, em nome de 

Almerindo Lopes Ferreira e de Lucinda da Conceição, 

na proporção de metade para cada um.

O prédio atrás identificado veio à sua posse, 

já no estado de casados, por compras meramente 

verbais a Almerindo Lopes Ferreira, solteiro, maior 

e a Lucinda da Conceição, solteira, maior, ambos 

residentes que foram no lugar de Relvas, Maçãs de 

Dona Maria, Alvaiázere, no ano mil novecentos e no-

venta e seis; pelo que não ficaram a dispôr de título 

formal que lhes permita fazer o respectivo registo na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, mas 

desde logo entraram na posse e fruição do aludido 

prédio em nome próprio, posse que assim detêm há 

mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 

quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem 

violência e sem oposição ostensivamente, com o 

conhecimento de toda a gente, em nome próprio e 

com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, 

todos os actos de posse de que o mesmo era suscep-

tível, nomeadamente, plantando e cortando árvores, 

limpando e roçando respectivo terreno, agindo sem-

pre por forma correspondente ao exercício do direito 

de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, 

quer suportando os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacifica, 

contínua e pública, exercida desde o referido ano, 

conduziu à aquisição do mencionado prédio por 

USUCAPIÃO, que aqui expressamente invocam, 

justificando o seu direito de propriedade para o 

efeito de registo, dado que esta forma de aquisição 

não pode ser comprovada por qualquer outro título 

formal extrajudicial. 

Está conforme o original e certifico que na parte 

omitida nada há em contrário do que neste se narra 

ou transcreve.

Alvaiázere, dezassete de outubro de dois mil 

e dezassete.

A Ajudante, Assunção Maria da Silva Dias

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 424 de 31/10/2017 

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTóRIo NoTARIAL DE ALVAIázERE A CARGo DA ADJuNTA Do CoNSERVADoR EM 

SuBSTITuIção LEGAL EM FuNçõES NoTARIAIS MARIA MANuEL BoTELHo MARTINS DA SILVA

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

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

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA
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No passado dia 21 de outubro 
realizou-se o 9º Encontro 
das Casas Regionais, no 

salão de festas do Vale Fundão, 
em Marvila.

Uma organização da ACRL – 
Associação das Casas Regionais 
em Lisboa com o apoio das suas 
associadas e da Junta de Freguesia 
de Marvila.

Num evento que reuniu folclo-
re, concertinas, cantares, cavaqui-
nhos, música popular, estiveram 
representadas em palco as Casas 
Regionais: Vila Nova de Cerveira, 
Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, 
Paredes de Coura, Castro Daire, 
Cinfães, Aguiar da Beira, Gouveia, 
Comarca de Arganil, Castanheira 
de Pêra, Ferreira do Zêzere, Co-
marca da Sertã e Alvaiázere.

A Casa do Concelho de Alvaiá-
zere fez-se representar pela Tuna 
e Cantares da Misericórdia de Al-
vaiázere a quem desde já felicita 

pela excelente atuação e agradece 
a disponibilidade por aceitarem o 
nosso convite.

Um agradecimento também 
para a Câmara Municipal de 
Alvaiázere que garantiu o trans-
porte deste grupo a Lisboa, cuja 
presença neste evento promoveu 
a divulgação do Concelho e a da 
cultura.

Foi uma longa maratona que 
entre as 15h00 e as 24h00 fez via-
jar por várias regiões de Portugal.

Apenas uma nota de tristeza 
marcou este dia. Face aos trágicos 
incêndios ocorridos recentemen-
te, nomeadamente em muitos dos 
Concelhos associados da ACRL, a 
presidente Anabela Antunes e res-
tante direção da ACRL, bem como 
todos os presentes, assinalaram o 
seu pesar e toda a solidariedade 
com um minuto de silêncio.

Apesar da dor... a vida cont-
nua...7

Sandra Nunes

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere
Participou no 9º Encontro das Casas Regionais

Alimentação anticancerígena 

O 
corpo regenera-se continuamente, com base 
no “combustível” que lhe fornece, e se estiver 
constantemente a encher o deposito com ga-

sóleo, quando o motor anda a gasolina, o carro vai 
funcionar mal e, por fim, avariar-se. Tudo o que coloca 
no seu corpo, ou alimenta o cancro, ou afasta-o. Os ali-
mentos que promovem o cancro são nutricionalmente 
deficientes e diminuem o pH, estando contaminados 
por toxinas. Esta categoria inclui o açúcar refinado, a 
farinha processada, as gorduras trans, o glutamato 
monossódico, os nitritos, o aspartame e os alimentos 
processados. Os alimentos que combatem o cancro 
são aqueles que ajudam a equilibrar o pH e a matar 
as células cancerígenas, contendo todos um alto teor 
de vitaminas, minerais e enzimas. 

Vou destacar alguns alimentos, ervas, nutrientes 
com atividade anticancerígena:

Curcuma - Esta planta altamente eficaz no combate 
ao cancro é capaz de reparar o ADN danificado, pro-
tegendo o organismo contra os xenoestrogénios que 
causam muitas vezes o cancro.

Vinagre de sidra de maçã - Este produto é usado 
desde a época de Hipócrates para tratar indigestões, 
pneumonia, escorbuto e várias outras doenças. Tem 
propriedades desintoxicantes e purificantes, rico em 
aminoácidos antissépticos e antibióticos. Ajuda a 
limpar os rins, fígado e bexiga e a oxigenar e diluir o 
sangue, para melhorar a circulação. 

Sumos naturais - Os sumos acabados de espremer 
e feitos com ingredientes frescos e sem pesticidas, 
contêm um teor naturalmente elevado de enzimas, 
importantes para o bom funcionamento do organis-
mo. Sumos de cenoura, aipo, pepino, beterraba e 
maçã com adição de gengibre, salsa e outras ervas 
apresentam propriedades altamente curativas. Um dos 
sumos mais incríveis é o sumo de erva de trigo. É um 
dos superalimentos mais oxigenantes que há, devido 
ao alto teor de clorofila.

O jejum associado à ingestão apenas de sumos 
naturais durante um período de 5 dias seguidos, pode 
fazer uma enorme diferença tanto na prevenção como 
no tratamento do cancro. Alguns estudos científicos 
explicam que o jejum vai alterar o metabolismo e 
diminuir a multiplicação das células, espoletando um 
mecanismo de autofagia, isto é, o organismo vai co-
meçar a consumir as suas próprias células, começando 
pelas que estão doentes.

Não queria acabar este artigo sem antes referir 
um remédio fitoterapêutico, criado na década de 
1920, pela enfermeira canadiana Rene Caisse, que 
tem efeitos altamente positivos na desintoxicação 
do organismo e tratamento do cancro. Este remédio 
é conhecido como chá de Essiac. Poderão pesquisar 
na internet mais informações sobre o mesmo e como 
adquiri-lo.7

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

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 17º, n.º 1 e para efeito do 

disposto no artigo 14º, alíneas b) e c) dos Estatutos da 
Casa do Concelho de Alvaiázere convoco os senhores 
associados para reunião ordinária da Assembleia Geral, 
a realizar no dia 11 (onze) de novembro de 2017, às 
15:00 horas, na sede da Associação, na Rua Eça de 
Queirós, n.º 13, R/C, em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, discussão e votação dos Or-

çamentos da Casa do Concelho de Alvaiázere e do 
Jornal “O Alvaiazerense” referentes ao exercício de 
2018.

2. Informações e assuntos de interesse geral 
da Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O 
Alvaiazerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos 
podem participar na Assembleia Geral, apresentar 
propostas, moções e sugestões, discutir e votar os 
assuntos nela apresentados.

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Esta-
tutos da Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 15:30 
não estiverem presentes cinquenta por cento dos só-
cios com direito a voto, a Assembleia Geral funcionará 
com os sócios presentes trinta minutos após a hora 
marcada.

Lisboa, 13 de outubro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

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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mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 1º A da Escola Básica de Alvaiázere

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De NoVemBRo
05/11 - Guiense vs GDA
12/11 - GDA vs Leiria e marrazes
26/11 - GRAP vs GDA

Futebol

GDA está a atravessar fase difícil

Coisas da 
Natureza

Do lugar de Pé da Serra, freguesia de Alvaiázere 
chegou-nos esta pêra, de tamanho fora do normal, 

cultivada na horta de Francisco Henriques. 

ACREDEM
Recebeu diploma de 
campeão e taça disciplina

No passado dia 15 de Setembro a Acredem foi ho-
menageada na grande gala do futebol da Associação 
de Futebol de Leiria, na qual esteve representada pela 
sua direcção: presidente Henrique Rosa, director José 
Deus e a equipa técnica, treinador Miguel Lourenço e 
director Donato Silva.

A equipa recebeu o diploma de campeão distrital 
e a taça disciplina pelas mãos do seu treinador, Mi-
guel Lourenço, e com a equipa renovada começou 
o campeonato com uma derrota em casa frente ao 
Ansião, depois recebeu a Charneca e venceu por 5-1 
e no passado dia 20 de Outubro foi a casa da União 
Desportiva de Santiago, um grande jogo de futsal 5-5 
no qual a Acredem mostrou uma equipa unida que 
nunca baixou os braços.

 Parabéns aos jogadores...E viva acredem…7
Donato Silva

A
pesar de ter entrado com o pé direito no Leiria 
Campeonato Lizsport, com uma vitória frente 
ao Peniche, o mês de outubro não se revelou fá-
cil para o Grupo Desportivo de Alvaiázere, que 

não conseguiu qualquer vitória nos jogos disputados.
No primeiro jogo do mês, no dia 8 de outubro, a equipa 

de Alvaiázere deslocou-se ao Estádio Municipal de Pombal 
para defrontar a equipa da casa, tendo acabado por sair 
derrotada pela margem mínima de uma bola a zero.

Já no dia 15 de outubro, num jogo a contar para a 
quinta jornada do campeonato, o GDA recebeu o Porto-
mosense, saindo derrotado por 3-2.

Nova derrota para a equipa de Alvaiázere na sexta 
jornada, disputada a 22 de outubro em casa da equipa 
Ginásio de Alcobaça, por três bolas a uma.

O ciclo de cinco derrotas consecutivas fechou-se no 
dia 29 de outubro, num jogo em casa contra o Pelariga, 
que terminou com um empate a duas bolas.

Neste momento, o GDA está no 15º lugar da tabela 
classificativa, lugar de despromoção, tendo apenas qua-
tro pontos: uma vitória (logo na primeira jornada), um 
empate e cinco derrotas; nove golos marcados e dezas-
seis golos sofridos. O campeonato é liderado pela equipa 
de Leiria e Marrazes, seguido do Peniche e do GRAP.7

Cláudia Martins

No dia 28 de outubro, Joana Pontes, atleta do GACV 
– Grupo de Amigos dos Casais do Vento, venceu a prova 
dos três quilómetros no escalão juvenis femininos, na 
14.ª Légua de Marcha Atlética, que se disputou em Santo 
António dos Cavaleiros (Loures).

No geral, as atletas do GACV obtiveram bons resulta-

dos: Andreia Carvalho conquistou uma medalha de bronze 
na prova dos dois quilómetros no escalão de iniciadas 
femininas, no mesmo escalão Catarina Costa foi a quarta 
classificada e Cristiana Carvalho concluiu a prova de três 
quilómetros na sexta posição em juvenis femininos.7

Cláudia Martins

Atletismo
Joana Pontes conquistou medalha de ouro
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Olho Vivo

...menos estacionamento, resultado das obras de requalificação da zona envolvente 
ao Tribunal Judicial de Alvaiázere.

Mais embelezamento...

Em Alvaiázere

Recriação das Aparições de Fátima
atraiu três centenas de pessoas

N
o ano em que se co-
memora o centená-
rio das Aparições de 
Fátima, o Município 

de Alvaiázere e a Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Leiria dinamizaram, no dia 
22 de outubro, um espetáculo 
intitulado Recriação das Apa-
rições de Fátima – Teatro e 
Comunidade”, que se realizou 
no Santuário de Nossa Senho-
ra dos Covões, um local sim-

bólico do Concelho, situado 
em plena Serra de Alvaiázere.

Esta recriação, à qual 
assistiram três centenas 
de pessoas, foi dirigida e 
coordenada pela companhia 
de teatro “Leirena” e contou 
com a participação de  60 
pessoas, de várias Associa-
ções e coletividades alvaia-
zerenses, nomeadamente a 
Alva Canto – Associação de 
Cultura, a Tuna e Cantares da 

Misericórdia de Alvaiázere, 
a Sociedade Filarmónica Al-
vaiazerense de Santa Cecília, 
o grupo de teatro “Saidatoca” 
(do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere), o Rancho 
Folclórico da Freguesia de 
Pussos, da Associação Casa 
do Povo de Maçãs de D. Ma-
ria (através da participação 
do rancho desta associação 
bem como dos respetivos 
utentes), da Santa Casa da 

Misericórdia de Alvaiázere e 
da Associação Social Cultural 
e Recreativa de Almoster.

O próximo espetáculo 
integrado na Rede de Pro-
gramação Cultural da Co-
munidade Intermunicipal 
da Região de Leiria vai ter 
lugar no próximo dia 5 de 
novembro, pelas 17h30, na 
Igreja Matriz de Alvaiázere, 
e juntará o Coral Alva Canto 
e uma orquestra sinfónica.7

Município de Alvaiázere
Vai promover “Ciclo 
de Encontros entre o 
Sagrado e o Profano”

O Município de Alvaiázere e a Co-
munidade Intermunicipal da Região 
de Leiria, integrado na programação 
da “Região de Leiria - Rede Cultural”, 
operação financiada pelo Programa 
Operacional Regional do Centro, vai 
promover o Ciclo de Encontros entre o 
Sagrado e o Profano.

O primeiro evento deste ciclo con-
siste num Concerto de Música Antiga, 
que vai decorrer na Igreja Matriz de 
Alvaiázere, no próximo dia 5 de novem-
bro, pelas 17h30, e que vai contar com 
a participação do Coral Alva Canto e da 
orquestra sinfónica “Ad Hoc”, constituí-
da por jovens músicos de várias regiões 
do país.

O repertório a concerto é essen-
cialmente sacro e clássico, contando 
com apontamentos de música tra-
dicional harmonizada para coro por 
autores portugueses e a entrada será 
gratuita.7

“Rota das Castanhas” 
encerrará Passeios 
Pedestres 2017

Para encerrar o ciclo de Passeios 
Pedestres 2017, organizado pelo Muni-
cípio de Alvaiázere, o passeio “Rota da 
Castanha” irá realizar-se no próximo dia 
12 de novembro, convidando a popula-
ção alvaiazerense a deliciar-se com as 
magníficas paisagens que o Concelho 
tem para oferecer.

Uma vez que estamos na época das 
castanhas, e o Dia de S. Martinho cele-
bra-se a 11 de novembro, este passeio 
inclui a recriação de magusto comu-
nitário para todos amantes de uma 
boa castanha assada ou então cozida, 
visando ainda aliar a prática desportiva 
saudável de caminhar.

Os interessados em participar devem 
inscrever-se previamente até ao dia 10 
de novembro às 17h00, através dos se-
guintes contactos: 915 698 733/22/91; 
ou através do site da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, em www.cm-alvaiazere.
pt/passeios pedestres.

O passeio terá início pelas 9h00, 
tendo a concertação marcada no Parque 
Multiusos de Alvaiázere. 

Esta tem um custo apenas de 2€, 
que inclui o seguro, o transporte e 
abastecimento.7
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