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Fixação da Taxa do Imposto 
Municipal sobre Imóveis
E

m reunião ordinária realizada 
no passado dia 3 de novem-
bro, a Câmara Municipal de Al-
vaiázere deliberou por maioria 

(com três votos a favor e dois votos 
contra) fixar a taxa do Imposto Muni-
cipal Sobre Imóveis (IMI) dos prédios 
urbanos em 0,35%.

O Partido Socialista apresentou 
a contraproposta de reduzir esta 
taxa para os 0,30%, uma vez que a 
diferença seria residual e que seria 
preferível fixar a taxa no seu valor 
mínimo, concordando com as ma-
jorações e minorações aprovadas e 
também com as medidas de apoio.

Para além disso, como pode ler-
se na ata disponível para consulta 
no site do Município (www.cm-alvaia-
zere.pt), foram também aprovadas 
majorações e minorações, tendo em 
conta “o combate à desertificação 
do Concelho e a requalificação do 
parque habitacional do território das 
várias freguesias”.

Desta forma, aos prédios reabi-
litados ou restaurados nos últimos 
dez anos (desde 2007), que possuam 
a devida licença/autorização de utili-
zação será aplicada uma minoração 
de 30% desta taxa. 

Por sua vez, os prédios urbanos 

arrendados no ano de 2017, que 
possuam a devida licença/autoriza-
ção de utilização compatível com a 
utilização constante em contrato de 
arrendamento irão usufruir de uma 
minoração de 20%. 

Em termos de majorações, os 
prédios urbanos degradados locali-
zados nos aglomerados urbanos que 
coloquem em causa a segurança de 
pessoas e bens terão uma majoração 
de 15% da taxa de IMI aplicável.

Os agregados familiares com 
um dependente a cargo terão uma 
redução de 20,00€ na taxa de IMI, 
agregados com dois dependentes 
uma redução de 40,00€ e, por fim, 

para agregados com três ou mais 
dependentes a cargo a redução é na 
ordem dos 70,00€, valores aplicados 
aos prédios urbanos (ou parte deles) 
destinados a habitação própria e 
permanente do sujeito passivo ou 
do seu agregado familiar.

Aos serviços técnicos do Muni-
cípio de Alvaiázere cabe a tarefa 
de elaborar a listagem dos prédios 
urbanos sobre os quais incidirão as 
majorações ou minorações, listagem 
que será apresentada para aprovação 
na próxima reunião da Câmara Muni-
cipal, que terá lugar no próximo dia 
6 de dezembro.7

Cláudia Martins
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No jornal de Novembro de 1997, na página 3 um 
título chamava a atenção: ACRA FAZ RENASCER CINE-TEA-
TRO – ENCONTRO DE TUNAS e descrevia:« Sábado, um 
Encontro de Tunas levou os Alvaiazerenses a esgotar o 
Cine-Teatro José Mendes de Carvalho. Foi gratificante ver 
pela primeira vez em Alvaiázere, um 
evento deste género. Organizado por 
uma associação que demonstrou que 
o dinamismo, a união e o entusiasmo 
juvenil podem transpor quaisquer 
obstáculos. A tarde de sábado, 29 
de Novembro foi uma tarde diferente 
para a vila de Alvaiázere, o motivo, o 
1º Encontro das Tunas Académicas 
de Alvaiázere, que trouxe a esta vila 
tunas provenientes de Leiria, Lisboa, 
Porto e Poiares. Desde a chegada das 
tunas assistiu-se às suas manifesta-
ções habituais, desde desgarradas 
às habituais serenatas, tudo com a 
espontaneidade e espírito folião que 
são seu apanágio. A concentração 
das tunas foi no largo do Cine-Tea-
tro onde lhes dado o provar o vinho 
da região num acto quase solene, a 
Abertura Oficial do Pipo. De seguida 
deu-se início ao Passa-Calhas, um des-
file pelas ruas da vila, naquilo que foi uma amostra para o 
espectáculo da noite, tendo findado em frente à Câmara 
Municipal, onde as tunas foram recebidas pelo Vereador 
Dr. Abel Reis. Mas foi à noite, que o evento ganhou a vida, 
com a afluência maciça dos alvaiazerenses ao espectáculo, 
dando-lhe o colorido e animação que ele justificava. Como 

é normal nestas ocasiões, houve um atraso no início que 
provocou algum desconforto, mas nem isso esmoreceu o 
entusiasmo dos presentes. Começou então o espectáculo 
apresentado pelo Sr. Vítor Serpa Oliveira, com a actuação 
das Tunas Seca-Adegas de Poiares, Tumpida (do Porto), 

Magno Tuna Apocaliscpsiana (de 
Lisboa), Instituna (Leiria), Ecos Tunis 
também de Lisboa, por ordem de 
actuação. Entre cada actuação foram 
entregues algumas lembranças rela-
tivas à vila de Alvaiázere, a todas as 
Tunas. Subiram então ao palco para 
o efeito o Dr. Álvaro Pinto Simões, 
Presidente da Câmra Municipal de 
Alvaiázere, Dr. Abel Reis, Dr. Manuel 
Francisco, vereadores, o prof. Antó-
nio Carvalho e o Presidente da ACRA, 
Carlos Trindade. Nos seus discursos 
foi comum o regozijo perante a ade-
são dos alvaiazerenses ao evento, os 
parabéns à organização pelo sucesso 
da iniciativa e o desejo que haja mais 
do mesmo género. O Presidente da 
ACRA deixou transparecer no seu dis-
curso a intenção de realizar um curso 
de Teatro, criar os núcleos de tiro e 
paintball e a vontade de mobilizar 

os jovens para várias actividades. Em jeito de conclusão 
de referir que apesar do espectáculo ter acabado a horas 
tardias, ninguém arredou pé, pois foi uma noite bem pas-
sada em que a animação e alegria das tunas contagiou to-
dos os que presenciaram as suas actuações». Assinava E.G.

Assim se escrevia há vinte anos!7
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atualidade

Rui Oliveira

O que acha do resultado final das obras envolventes ao Tribunal?

Helena Geraldes
Pussos S. Pedro

inquérito

Delmina Alípio
Coimbra

Idalina Matias
Alvaiázere

Apesar de ser uma zona na 
qual passo poucas vezes, a ver-
dade é que quando vou à esta-
ção dos correios era importante 
haver lá maior zona de estacio-
namento, o que não significa 
que as obras não tenham ficado 
boas, acho que ficou bonito e 
um espaço agradável.7

Na minha opinião acho que 
com as novas obras feitas em 
volta do Tribunal faz o local mais 
atrativo que antigamente.

Apesar de não existir os 
estacionamentos à frente do Tri-
bunal, estes ficam melhor como 
estão atualmente, ficam mais 
bonitos desta forma.7

Acho que não faz muito senti-
do as obras terem sido feitas as-
sim, podiam ter feito as coisas de 
maneira diferente, mais pensadas 
para as pessoas.

Eram obras que tinham 
mesmo de ser feitas, o local não 
estava melhor antes, mas acho 
que foram pouco pensadas.7

Cláudia Martins
Pussos S. Pedro

Apesar de ser um local que 
precisava destas obras, ficou 
com poucos lugares de estacio-
namento e sendo uma zona com 
algum movimento por causa dos 
correios e também do labora-
tório das análises era bom ter 
mais lugares. Acho que o que 
é bonito nem sempre funciona 
bem.7

No início de Novembro realizou-se a 
2ª Edição do Web Summit, considerada 
a maior cimeira tecnológica do mundo e 
que trouxe milhares de empreendedores 
ao nosso País. A Inteligência Artificial (IA) 
esteve em destaque e a Sophia e o Einstein, 
tiveram um diálogo impensável há poucos 
anos. Trata-se de dois robôs humanóides 
que dialogam, têm gestos e tiques de pes-
soas e que nos avisaram “que vão ficar com 
os nossos empregos”. Pois! Na indústria há 
décadas que os robôs substituíram as pes-
soas. Recentemente no Japão, uma com-
panhia de seguros despediu 34 pessoas 
que faziam cálculos de valores a pagar em 
apólices, adoptando a IA. Foi publicitado 
que um robô chinês tornou-se a primeira IA 
certificada para praticar medicina, depois 
de ter passado no exame do seu país. O 
futuro já chegou!

Preocupante a seca que atingiu o nosso 
País e que segundo especialistas se deve ao 
aumento da zona climática tropical, em que 
o deserto está a ser empurrado para norte. 
Haverá necessidade de mais Alquevas, pois 
se Portugal não armazenar e economizar 
água para usar no Verão não será apenas a 
agricultura que estará em causa, mas sim a 
sobrevivência do próprio país. Igualmente 
haverá estudos que alertam para a Penínsu-
la Ibérica poder ter no futuro secas de oito 
anos! Curiosa e interessante a sugestão de 
transferir os sobreiros para o norte do país, 
considerando que o montado não sobrevive 
com a falta de água, pelo que para manter 
a produção da cortiça será razoável ajudar 
o montado a migrar em altitude e para o 
norte, sugerindo-se os locais que foram 
afectados com os incêndios. Seria inteligên-
cia, neste caso, natural!

Na CCA, apresentámos o orçamento 
para 2018 e constata-se que para o jornal 
continuar a chegar à comunidade alvaiaze-
rense, as margens são cada vez menores. 
Tal como o concelho perde população, 
basta ver as páginas de necrologia deste 
mês, também o jornal perde assinantes, 
pelo que não é difícil adivinhar o futuro, ou 
robôs… ou teremos de aumentar o valor das 
assinaturas. Para todos os nossos leitores, 
Boas Festas!7
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“O Grupo de Amigos dos Casais do Vento 
sempre viveu com pouco e tem sobrevivido 
graças à carolice de alguns”

António Gonçalves, presidente da direção do Grupo de Amigos dos Casais do 
Vento, explicou ao Jornal “O Alvaiazerense” que este grupo foi criado por sua 
iniciativa quando veio morar para a freguesia de Pelmá, fazendo um balanço 
positivo destes 31 anos de existência. 
O presidente do GACV considera que o atletismo, bem como outras modalidades, 
apesar de trazerem para Portugal várias conquistas e títulos, são muitas vezes 
passadas para segundo plano em detrimento do futebol, que define como “o 
ópio do povo”.

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)

(“O Alv.”) – Como é que surgiu 
o Grupo de Amigos dos Casais do 
Vento?

António Gonçalves (A.G.) - Em 
1983 quando vim viver para a Pelmá 
não havia vida associativa e como o 
associativismo faz parte da minha 
vida desde os 12 anos tentei formar 
um grupo de jovens com ligação à 
Paróquia, mas não foi avante, então 
comecei a fazer as minhas corridas 
e aos poucos foram aparecendo in-
teressados e o grupo foi crescendo. 
Em 1986 surgiu a ideia de se formar 
uma associação e assim começou 
o Grupo de Amigos dos Casais do 
Vento, uma Associação Cultural, 
Desportiva e Recreativa, ficando defi-
nido que o atletismo seria a principal 
modalidade desportiva. 

Em Outubro desse ano o Grupo 
de Amigos dos Casais do Vento 
registou-se em Leiria na então Di-
recção Geral de Desportos e fede-
rou os primeiros atletas, António 
Gonçalves, Manuel Alves, António 
Graça, Fernando Sousa e outros se 
seguiram. Além do atletismo, no 
verão participávamos em torneios 
de futebol de salão, agora futsal e 
passeios de cicloturismo.

Alguns anos mais tarde acolhe-
mos o grupo de teatro chicharte, 
que sob a orientação de Rosa Reis 
representou cinco peças teatrais das 
quais muito nos orgulhamos e nos 
deixou muitas saudades.

(“O Alv.”) – Qual o balanço que 
faz destes 31 anos de existência?

(A.G.) - Como  qualquer associação 
ou clube ao longo da sua existência 
tem momentos bons e outros menos 
bons, mas quem nos acompanhou 
durante estes anos recorda-se natu-
ralmente de grandes feitos desta co-
lectividade, pena é que nem sempre 
se valoriza o trabalho realizado, mas 
o balanço é francamente positivo.

 
 (“O Alv.”) – Acha que o atletismo 

tem sido devidamente valorizado 
e apoiado, tanto a nível nacional 
como concretamente no caso do 
Grupo de Amigos dos Casais do 
Vento? O que é que, na sua opinião, 
ainda poderia ser feito?

(A.G.) - No meu ver o atletismo, 
assim como dezenas de modalidades 
desportivas, tem trazido para o nosso 
País feitos fantásticos, mas continua 
a ser maltratado pela comunicação 

social e pelas instituições locais e 
nacionais, o que interessa é o futebol 
que serve de ópio do povo fazendo 
com que a nossa cultura desporti-
va seja na realidade muito baixa. 
O Grupo de Amigos dos Casais do 
Vento sempre viveu com pouco e 
tem sobrevivido graças à carolice de 
alguns... “poucos”.

A realidade é que cada vez temos 
menos jovens, a distância para as 
escolas obriga-os a levantar cedo e 
chegar a casa mais tarde e muitos 
pais não aceitam de bom grado e 
não motivam os filhos para a prática 
desportiva, principalmente na época 
de Inverno, que anoitece mais cedo.

(“O Alv.”) – Quantos atletas tem 
atualmente o Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento? 

(A.G.) - Neste princípio de época 
temos oito atletas federados, e temos 
atletas que praticam desporto não 
federado.

(“O Alv.”) – Quais são as maiores 
carências deste clube?

(A.G.) - Tendo nós atletas com 
mínimos para Campeonatos Nacio-
nais, o nosso maior problema é o 

transporte, o combustível leva-nos 
a maior parte do nosso parco or-
çamento. O atletismo tem vários 
campeonatos ao longo de uma 
época desportiva, campeonatos de 
Inverno e campeonatos de Verão. 
Para 2018 o Campeonato Nacional 
de Marcha será no Algarve, este ano 
o Campeonato Nacional de juvenis de 
pista coberta foi em Braga.

(“O Alv.”) – Quais são os projetos 
do clube para o futuro?

(A.G.) - Projectos para o futuro!?... 
Quanto ao Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento manter os actuais 
atletas e captar mais jovens para a 
modalidade, temos da parte do Mu-
nicípio a vontade de reparação e a 
homologação da pista pela Federação 
Portuguesa de Atletismo, podendo 
depois serem realizadas provas de 
âmbito Distrital.

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

(A.G.) - Aos pais, que incentivem 
os seus filhos para a prática desporti-
va, da nossa parte estaremos sempre 
ao dispor.7
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Antes de mais, permitam-
me agradecer a todos aqueles 
que me acompanham nesta 
jornada, pelo seu apoio incan-
sável e pela ajuda, sem a qual 
nada disto teria sido possível.

Da mesma maneira, não 
podia deixar de dar os meus 
sinceros agradecimentos a 
todos aqueles que contactá-
mos durante a campanha, pela 
abertura e hospitalidade incrí-
veis, independentemente da 
sua filiação política. Aos nos-
sos eleitores, não posso deixar 
de agradecer o vosso voto de 
confiança. Farei de tudo ao 
meu alcance para correspon-
der às vossas expectativas, 
e peço-vos que continuem a 

confiar em nós como até aqui 
têm confiado. Nunca virámos e 
não vamos virar as costas aos 
nossos ou à nossa terra.

A todos vocês o meu obri-
gado pela garra que me per-
mitiram ter.

Quando comecei esta ex-
periência alguém me disse 
“não tenhas medo que tu 
não tens nada a perder, só 
vais ganhar”. Graças a isso, 
continuei o meu caminho, 
esquecendo as  minhas 
inseguranças e relutâncias, 
e hoje posso garantir-vos 
que ganhei! Ganhei a um 
nível pessoal, com as várias 
experiências e realidades que 
me fizeram crescer. Ganhei 

conhecimento da minha 
terra e das suas pessoas, 
ao ouvir os seus problemas 
durante a campanha. Ganhei 
principalmente novos amigos, 
e pessoas em quem posso 
confiar na minha vida, e isso é 
o que mais levo deste percurso.

Durante toda a campanha 
ganhei a certeza que, indepen-
dentemente do partido político 
ou diferença de ideais, existe 
um forte espírito de comunida-
de na nossa freguesia, e fiquei 
abismado com a abertura que 
as pessoas demonstraram ao 
receber-nos. Acho que não há 
prova melhor de que os ma-
çanenses não só conhecem a 
realidade da nossa freguesia, 

como querem o melhor para 
Maçãs, independentemente da 
sua filiação política. 

Lanço-vos assim o desafio. 
Quando alguém vos aparecer 
com uma nova proposta, de 
algo que nunca pensaram vir a 
fazer, pensem nesta frase, tal 
como eu pensei, pois podem 
ganhar muito.

Sobre a situação na Junta 
de Freguesia de Maçãs de D. 
Maria, e como já referi, sei 
que ninguém conhece melhor 
a nossa realidade do que os 
maçanenses, sabendo julgar, 
melhor que ninguém, toda 
esta situação. Desta maneira, 
não creio ser necessário vir 
para a praça pública defender 

ou atacar ninguém. Não é esse 
o meu objetivo. Pretendo en-
volver pessoas neste processo, 
não separá-las.7

entrevistas

1 - Na minha modesta opi-
nião, o impasse deve-se à falta 
de acordo entre as três forças 
políticas eleitas. 

Falei com os dois líderes 
da oposição, dialogando e 
tentando chegar a acordo para 
a formação do executivo mas 
em vão, não o conseguindo 
até à data.

Quem ganhou as eleições 
foi o PSD com 48,30% dos 
votos, contra 38,64% do PS e 
9,94% do CDS, pelo que sinto 
ter legitimidade para governar 
a autarquia.

No entanto e como não 
ganhei por maioria absoluta, 

informei os meus colegas da 
oposição, da qual tenho um 
bom relacionamento pessoal 
e de amizade que abdicaria 
de um lugar no executivo para 
um deles, não me importan-
do de trabalhar tanto com o 
Henrique do PS, como com 
o Rafael do CDS, e também 
abdicaria do presidente da 
Assembleia de Freguesia, mas 
em vão, nenhum deles concor-
dou com o proposto.

2 - A situação deverá ser 
resolvida com a integração 
de um elemento da oposição 
no executivo, visto o PSD não 

querer impor os dois vogais 
do seu partido.

Numa negociação entre 
duas partes, neste caso entre 
vencedores (PSD) e vencidos 
(PS e CDS), tem que haver 
cedências de parte a parte; 
como disse, o PSD está dis-
posto a ceder um elemento no 
executivo e a Assembleia de 
Freguesia; até ao momento a 
oposição não está disposta a 
efetuar qualquer cedência: no 
entanto espero que o façam 
com sentido de responsabili-
dade pondo os interesses da 
freguesia acima dos interesses 
partidários, tal como aconte-

ceu com os nossos vizinhos da 
freguesia de Pussos São Pedro, 
em que entraram dois elemen-
tos do PSD e um do CDS para 
o executivo e o PS ficou na 
presidência da Assembleia de 
Freguesia.

3 - Como disse, tenho fala-
do com os dois candidatos da 
oposição, no sentido de resol-
ver o impasse na composição 
do executivo e da Assembleia 
de Freguesia, mas em vão.

No entanto, espero que o 
bom senso prevaleça e que se 
consiga desbloquear a actual 
situação para bem da fregue-

sia, pois esta situação em nada 
dignifica os intervenientes.7

1 - Contextualizando, o ato 
eleitoral resultou na vitória do 
PSD, mas sem maioria absolu-
ta, sendo esta situação “nova”. 
Mas também se sabe que o 
presidente da Junta é o único 
diretamente eleito pelos elei-
tores, sendo que os restantes 
cargos são eleitos em primeira 
sessão de instalação dos ór-
gãos (após tomada de posse) 
pelos eleitos mandatados para 
a Assembleia de Freguesia.

Assim, somos da opinião 
de que o impasse que se ve-
rifica advém de alguma falta 
de cultura democrática do 
vencedor perante a leitura dos 
resultados e perante o espírito 
da Lei.

Entendemos que o supe-
rior interesse da freguesia de 
Maçãs de D. Maria será melhor 

defendido com uma solução 
tripartida diretamente no exe-
cutivo, ou seja, com um vogal 
do PS e outro do CDS.

A Assembleia eleita, com 
quatro mandatos do PSD, 
quatro mandatos do PS e 1 
mandato do CDS, é soberana, 
e o impasse não passa por 
afirmações de poder de cedên-
cia ou não-cedência, porque 
os mandatos são legitimados 
apenas pelos eleitores. E as-
sim, os eleitos do PS e do CDS 
têm o espírito e valores da de-
mocracia presentes, querendo 
fazer parte do executivo com 
o único objetivo de defender 
os interesses de todos os Ma-
çanenses.

2 - Sabendo todos que a 
atual Lei remete para o ci-

dadão que encabeçou a lista 
mais votada (PSD) a respon-
sabilidade única de apresen-
tação de propostas de nomes 
para os vogais do executivo, 
a mesma Lei não resolve o 
impasse de não-aceitação pela 
Assembleia, sendo que remete 
para o seu “espírito”, a saber, 
esgotar as possibilidades den-
tro de todos os elementos da 
Assembleia.

É este também o nosso 
entendimento. Portanto, 
desde a primeira hora que 
estamos disponíveis a um 
entendimento convergente, 
que só poderá ser tripartido, 
de  verdade i ro  esp í r i to 
solidário e aberto, amplo, que 
permita eleger os vogais da 
Junta de Freguesia e nessa me-
dida contribuir para o regular 

funcionamento dos órgãos 
autárquicos.

3 - Pela nossa parte, nos 
contactos e propostas rece-
bidas, sempre agimos com 
diplomacia. Simultaneamen-
te, também na emissão de 
opinião, com empenho e 
determinação conjunta, em 
compromisso de honra na 
defesa dos superiores inte-
resses da freguesia. E a nossa 
proposta é efetivamente para 
um consenso que inclui os três 
partidos. O candidato do PSD 
não pode exigir uma maioria 
no executivo, quando não foi 
essa a vontade dos eleitores. 
Em democracia quem manda 
é a maioria.

E por isso o nosso apelo 
ao candidato do PSD é, ultra-

passando os números e aten-
dendo às pessoas e interesse 
da freguesia, que aposte na 
inovação e apresente a “tri-
partida” para o executivo da 
Junta, que depois se resolve o 
órgão Assembleia.7

Impasse na Constituição dos Órgãos Autárquicos de Maçãs de D. Maria

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 -

Os resultados eleitorais na freguesia de Maçãs de D. Maria nas Eleições Autár-
quicas do passado dia 1 de outubro ditaram a vitória do PSD com 48,30% dos votos 
(quatro mandatos), contra 38,64% do PS (quatro mandatos) e 9,94% do CDS-PP (um 
mandato).

Esta vitória do PSD sem maioria absoluta gerou uma situação de impasse e, após 
duas reuniões, ainda não foi solucionada, não estando formalizado nem o executivo 
nem a mesa da Assembleia de Freguesia. 

O Jornal “O Alvaiazerense” questionou o Presidente eleito pelo PSD, Eduardo 
Laranjeira e os cabeças de lista eleitos pelo PS, Henrique Rosa e pelo CDS-PP, Rafael 
Simões,  sobre esta situação.

As perguntas colocadas aos candidatos foram as seguintes:
1 - Na sua opinião, a que se deve o impasse criado?
2 - Como acha que deverá ser resolvido?
3 - Como têm corrido as negociações?
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Paróquia de Pelmá
Celebrou o S. Martinho 
com Grande Magusto

Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Alunos realizaram peditório
LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO
PEDITÓRIO/2017
Concelho de Alvaiázere

A todos quantos colaboraram o nosso agradecimento e 
votos de Boas Festas e de um Bom Ano de 2018.

Pelo Grupo Voluntariado Comunitário de Alvaiázere,
Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo

ALVAIÁZERE
 ALVAIÁZERE ........................................538,87 €
 MAÇÃS DE CAMINHO  ........................287,26 €
 Sub-total......826,13 €
ALMOSTER ...................................................498,25 €
MAÇÃS DE D. MARIA  ....................................611,49 €
PELMÁ  ............................................................205,00 €
PUSSOS S. PEDRO
 PUSSOS  ..............................................309,83 €
 S. PEDRO  ............................................165,30 €
 Junta de Freguesia  ............................... 50,00 €

Sub-total......525,13 €
Total.............. 2.666,00€ 

Peditório de rua:
Realizou-se nos dias de 1 a 5 de novembro, o peditório a 
favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, tendo sido obti-
dos por freguesia os seguintes valores:

Em Almoster
Festa do Acolhimento

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, 
convoco por solicitação da Direção, ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a reunir no edifício Sede pelas 18:30 horas 
do dia 15 de Dezembro de 2017, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1- Apreciação e votação do programa de ação para 2018
2- Apreciação e votação do orçamento para 2018
3- Outros assuntos de interesse para a Associação
Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos esta-

tutos, se não comparecerem à hora marcada, pelo menos, 
metade dos associados com direito a voto, a Assembleia  
reunirá em segunda convocatória, meia hora depois, com 
qualquer número de associados presente.

Alvaiázere, 24 de Novembro de 2017.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA

Aviso
A Direção da Associação Humanitária dos Bom-

beiros Voluntários de Alvaiázere informa todos os 
seus sócios que, face aos atuais estatutos, (alínea a) 
do nº2 do art. 35º) a Assembleia Geral para eleição 
dos corpos gerentes realizar-se-á até 31 de março.

A seu tempo dar-se-á conhecimento da respec-
tiva convocatória do Sr. Presidente da Assembleia 
Geral.7

No início de novembro rea-
lizou-se mais um peditório 
nacional a favor da Liga Por-

tuguesa Contra o Cancro, e neste 
âmbito e com a dupla função de 
responsável do Grupo de Volun-
tariado Comunitário de Alvaiázere 
e do Clube de História da Escola 
Básica e Secundária Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira, os alunos foram 
convidados a participarem como 
voluntários.

Os alunos corresponderam ao 
apelo e colaboraram no peditório, 
de forma responsável, do 8ºA, 9ºA 
e 10ºA do Clube de História.

Lamentamos que o resultado 
final deste peditório de 2017 te-
nha descido face ao do ano 2016, 
no entanto a dinamização dos 
alunos foi a mesma, assim como 
se manteve a dedicação dos coor-
denadores e seus colaboradores 

no peditório nos diversos lugares 
e freguesias do Concelho.

 Atribuímos esta descida a 
ter-se realizado também na mes-
ma data um peditório a favor das 
vítimas do terrível flagelo dos 
incêndios que assolou a nossa 
região e país, pelo que é com-
preensível a população ter cor-

respondido também a este apelo.
O Grupo de Voluntariado Co-

munitário de Alvaiázere agradece 
a todos os voluntários que cola-
boraram nesta nobre missão de 
solidariedade, assim como a toda 
a população que contribuiu no 
peditório.7

Teodora Cardo

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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.

Dia 12 de novembro a eucaristia dominical teve 
protagonistas diferentes. Os meninos do primeiro ano 
de catequese assinalaram o início da sua caminhada 
catequética com a Festa do Acolhimento.

Seis crianças, acompanhadas dos seus padrinhos 
(jovens do 10º ano) e catequistas afirmaram perante 
a Assembleia e o padre André Sequeira que preten-
dem aprender a doutrina católica e seguir os seus 
princípios. Aos catequistas cabe a tarefa mais difícil, 
mas também os padrinhos ficaram incumbidos de 
acompanhar estas crianças durante todo o seu per-
curso na catequese.

No final todos receberam um diploma alusivo ao 
dia.7

Paula Reis

No passado domingo, dia 12 de novembro, os 
paroquianos de Pelmá marcaram grande presença no 
adro da Igreja para festejar o S. Martinho. Pois, como 
é tradição fez-se o magusto, as castanhas este ano 
não eram de grande qualidade devido à seca, mas 
os vinhos novos de boa qualidade compensaram, 
e assim as castanhas bem regadas ficaram mais 
saborosas.

Passou-se uma tarde de grande convívio, que pro-
porcionou diálogo e amizade entre todos.

Que o S. Martinho dê saúde a todos, para que o 
ano que vem se possa repetir.7

Joaquim Carvalho

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

      Deseja aos
 seus 

estimados clie
ntes e am

igos  

votos de 
um Feliz Natal e um

 

Próspero A
no Novo!
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No dia 3 de novembro, o 
Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, no âmbito da 

sua abertura à dinâmica do Progra-
ma Erasmus, recebeu um grupo de 
profissionais franceses, da MFR la 
Palma Stephanie Haberer. 

O grupo era constituído por 
dois professores, uma diretora de 
infantário, uma oficial territorial 
das escolas do ensino pré-escolar, 
uma diretora de creche, um pre-
sidente da Câmara Municipal, um 
membro do Conselho de Adminis-
tração da MFR Palma, uma auxiliar 
de puericultura e um tradutor. 

Estes cumpriram o objetivo 

de conhecer o sistema de ensino 
português ao nível do ensino pré-
-escolar para possível intercâmbio 
profissional, cultural e abertura 

ao mundo dos jovens franceses 
estagiários, no âmbito do referido 
programa.7

A prof. Fernanda Silveiro

Alunos comemoraram Dia Internacional 
das Espécies Autóctones

Biblioteca Escolar

Realizou sessão de incentivo à leitura 
Durante o mês de novembro, 

as turmas do 8º e 9º anos, 
partilharam entre si as suas 

experiências de leitura e trouxe-
ram uma animação especial ao 
espaço da Biblioteca da Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira sempre 
disposta a mostrar o valor e o em-
penho dos alunos na apresentação 
dos seus trabalhos.

Esta atividade de promoção 
e incentivo à leitura, realizada 
com o apoio das professoras de 
Português, teve como objetivo 
dar a conhecer alguns autores e 
obras de leitura recomendada, 
como Mia Couto ou José Mauro de 
Vasconcelos ou outros escolhidos 
pelos alunos de entre os títulos 
aconselhados e adequados ao seu 
ano de escolaridade. 

Em algumas turmas, a sessão 
teve ainda momentos de leitu-
ra em voz alta de excertos das 
obras abordadas que mostraram 
como o poder da palavra escrita 
é fascinante e comovente quando 

transmite emoções fortes e apela 
à sensibilidade e sentimentos dos 
leitores.

Como novembro é um mês de 
outono, não faltou também uma 
bela história de outono, “Maria 
Castanha”, de Maria Isabel Men-
donça Soares contada pela mãe 
de um aluno do 5º A, que muito 
animou a turma e levou à reflexão 
sobre valores como a tolerância, a 
generosidade e a amizade.  

E para cumprir a história, todos 
tiveram oportunidade de aprender 
a fazer um bonito cartucho de 
papel de jornal para aí receberem 

umas belas castanhas quentinhas 
com que se deliciaram. 

Assim, “quem leu um conto…” 
aprendeu, decerto, mais alguma 
coisa sobre um livro, uma história 
ou um autor e despertou nos outros 
a curiosidade e a vontade de ler 
melhor e conhecer mais. É que ler, 
refletir e compreender um texto para 
depois comunicar a sua mensagem 
de modo a suscitar o interesse de 
novos leitores é um dos grandes 
objetivos da leitura que a Biblioteca 
Escolar continua a implementar. Ler 
é bom, ler faz bem! 7

A equipa da Biblioteca Escolar

Agrupamento de Escolas
Comemorou S. Martinho 
no centro escolar 

No dia 13 de novembro, no âmbito dos projetos 
“Pais na Escola” e Verticalidade Pré/1º Ciclo, realizou-
se na Escola Básica de Alvaiázere, o habitual magusto.

Esta atividade, que pretende preservar as boas tra-
dições e o salutar convívio entre alunos de diferentes 
níveis etários, desenvolveu-se graças à colaboração 
dos encarregados de educação que forneceram a 
caruma e as castanhas. Tal como aconteceu no ano 
anterior, também estes foram convidados a participar 
ativamente.

O professor José Baptista e o encarregado de edu-
cação da aluna Matilde, Mário Silva, do 2º A, foram 
os “assadores oficiais”, coadjuvados por outros pais, 
nomeadamente estrangeiros, que “aprenderam” esta 
forma de assar as castanhas.

Paralelamente a esta atividade foram desenvolvidas 
outras, nas áreas da expressão plástica e musical.

No final, todos os intervenientes manifestaram 
agrado por terem passado um dia diferente.7

Alunos participaram 
no corta-mato escolar

O corta-mato é já uma referência no Agrupamento 
Escolar de Alvaiázere, não só pela sua tradição, mas 
principalmente pela massiva adesão e participação 
dos alunos. 

A atividade decorreu no dia 22 de novembro, na 
escola sede do Agrupamento e consistiu na realização 
de provas de corta-mato, para os alunos do 1.º ao 
12.º ano de escolaridade, estando estes divididos por 
escalão etário e sexo. 

Participaram todas as escolas do Agrupamento e 
a ETP Sicó. Os seis primeiros classificados de cada es-
calão etário/sexo ficaram apurados para o Corta-mato 
Distrital do Desporto Escolar.

Pela forma como decorreu, pela satisfação mani-
festada pelos alunos, pelo bom empenhamento dos 
mesmos nas provas realizadas, os professores de 
Educação Física consideraram que a atividade decorreu 
muito bem.

De realçar a excelente dinâmica imposta pelo grupo 
de Educação Física, pelo pessoal não docente e pelos 
alunos que colaboraram na organização. 

Um agradecimento à Câmara Municipal de Alvaiá-
zere, aos Bombeiros Voluntários, à Guarda Nacional 
Republicana e ao Centro de Saúde de Alvaiázere pelo 
apoio prestado, sem o qual esta atividade não teria o 
sucesso que teve.7

O Grupo de Educação Física

Para comemorar o Dia Interna-
cional das Espécies Autócto-
nes, os alunos do 5.º, 6.º e 8.º 

ano deslocaram-se até a Mata do 
Carrascal e plantaram mais algu-
mas árvores, dando continuidade 
a uma atividade que se tornou 
já uma tradição na escola e tem 
contado com a indispensável co-
laboração da engenheira florestal 
da Câmara Municipal de Alvaiázere 
(CMA), Isabel Pimentel.

 Este ano a escolha recaiu 
no medronheiro, não só por ser 
uma planta nativa da região, mas 
também por conseguir sobreviver 

em solos pedregosos e com baixa 
pluviosidade. 

Depois duma pequena con-
versa de sensibilização para a 
importância da preservação das 
espécies autóctones, procedeu-se 
à plantação de alguns exemplares 
e, como a falta de chuva deixou o 
solo endurecido, o vice-presidente 
da CMA, que fez questão de acom-
panhar, também deu uma ajudinha 
nessa tarefa.

Os alunos tiveram ainda a opor-
tunidade de fazer um percurso 
pedonal que circunda a mata e pu-
deram observar as várias espécies 

aí existentes (carvalho-cerquinho, 
azinheiras, sobreiro, medronheiro, 
oliveiras, zambujeiro, entre ou-
tras) e comprovar o sucesso das 
plantações feitas por eles no ano 
anterior. 

A atividade terminou com um 
pouco de diversão no circuito de 
manutenção e, no regresso à es-
cola, era visível a satisfação dos 
alunos por terem desfrutado de 
um ambiente diferente e terem 
contribuído para a manutenção 
e preservação do local de grande 
valor ambiental e paisagístico.7

A prof. Celestina Silva

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
Recebeu equipa de profissionais franceses

Nos termos do artigo 9.º Cap. III, alínea 1, e para efeitos 
do disposto, convoco os sócios maiores de 18 anos, confor-
me artigo 5.º, alínea 2 dos Estatutos da Casa do Benfica do 
Concelho de Alvaiázere, para a Assembleia Geral de Sócios 
a realizar no dia 12 de Dezembro de 2017, pelas 20h30, 
na sede da Casa do Benfica do Concelho de Alvaiázere, na 
Rua Conselheiro Furtado dos Santos, em Alvaiázere. 

Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação do Plano de Atividades e do Orça-

mento para o ano de 2018
2. Outros assuntos
Se à hora da convocatória não estiverem representados 

metade dos associados efectivos, a Assembleia iniciar-se-á 
meia hora mais tarde (21horas) com os associados presen-
tes e com a mesma ordem de trabalhos.

Alvaiázere, 22 de Novembro de 2017
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Rui Manuel Esteves de Oliveira)

ConvoCatória
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N
o dia 7 de novembro, no âm-
bito da avaliação da disciplina 
de Serviço de Cozinha/Paste-

laria, os alunos do 3.º ano do Curso 
Profissional de Técnico de Cozinha/
Pastelaria idealizaram e confeciona-
ram um menu de outono, em que as 
cores e sabores remetiam de forma 
inequívoca para a estação. O vinho, 
o dióspiro, a castanha, a beterraba 
e os cogumelos marcaram presença 
assertiva numa entrada de rolinhos 
de massa filo com alheira e cogume-
los, numa cama de puré de maçã; 
no prato principal de bochechas 
estufadas em vinho tinto, acompa-
nhadas com batata-doce e legumes 
salteados e numa sobremesa com 
puré de castanha, gelado de beterra-
ba, esmagada de macarons, dióspiro 
desidratado e pistachos.

Para participar nesta prova de 
avaliação e experiência gastronó-
mica, foi convidado o Executivo da 
Câmara Municipal de Alvaiázere e 

o Reverendo Padre André Sequeira. 
Para além da componente gastro-
nómica, era objetivo dos alunos 
solicitar o apoio a estas entidades 
para que se assumam como seus 
parceiros num projeto de recolha 
de pilhas e baterias usadas, no qual 
estão muito empenhados. 

Já os alunos do Curso Profis-
sional de Técnico de Restaurante/
Bar deram também o melhor de si, 
assegurando um serviço de grande 
qualidade, potenciando assim a sua 
formação prática e afirmando as 
suas potencialidades.

De referir, ainda, que, depois 

do almoço, o Padre André Sequeira 
passou por todas as salas, saudan-
do os alunos e deixando-lhes uma 
mensagem de amizade, esperança e 
apoio, num momento da maior rele-
vância para a autoestima dos alunos 
na assunção de uma postura pautada 
pela responsabilidade social.

Esta atividade revestiu-se da 
maior importância no que toca à 
formação integral dos alunos, pois 
potenciou a interdisciplinaridade, 
revelando, ao mesmo tempo, a 
preocupação dos mesmos em adotar 
atitudes ambiental e socialmente 
corretas.7

ETP Sicó

Alunos dos Cursos de Restauração 
serviram menu de Outono

ETP Sicó
Alunos finalistas 
receberam diplomas

No dia 4 de novembro realizou-se no Auditório da 
Biblioteca Municipal de Penela, a Cerimónia de Entrega 
de Diplomas aos alunos da ETP Sicó que terminaram 
os seus Cursos Profissionais em 2017. 

Esta cerimónia, além da presença da Direção da 
ETP Sicó, contou também com a presença da edilidade 
dos três Concelhos onde a escola está edificada: Luís 
Matias, presidente da Câmara Municipal de Penela, 
António José Domingues, presidente da Câmara Muni-
cipal de Ansião, e Agostinho Gomes, vice-presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, bem como de Cristina 
Oliveira, Delegada Regional da DGEstE (Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares) Centro.

Este ano a ETP Sicó somou perto de 90 diplomados, 
dos Cursos Profissionais de Técnico de Análise Labora-
torial; Energias Renováveis - Variante Sistemas Eólicos 
(no polo de Penela); Restauração - Variante Cozinha/
Pastelaria (no polo de Alvaiázere); Eletrónica, Automa-
ção e Comando; Informática de Gestão; Manutenção 
Industrial - Variante Mecatrónica e Turismo (na sede, 
em Avelar). 

Para além do momento da entrega de diplomas, a 
cerimónia contou com outros momentos repletos de 
alegria e emoção, nomeadamente uma apresentação 
que convidou os diplomados a viajarem nas suas me-
mórias, retratando um pouco do seu percurso pela ETP 
Sicó, bem como os vários momentos musicais talento-
samente interpretados por João Santos (La Mouche), 
que não deixou ninguém indiferente ao som vibrante 
das cordas do seu violino.

Na sua intervenção, a Delegada Regional da DGEstE 
Centro reconheceu o esforço que as escolas, essen-
cialmente as profissionais, enfrentam atualmente em 
matéria de financiamento, deixando claro que a ETP 
Sicó é uma referência no ensino e formação.7

Alunos receberam 
Dulce Freire para 
palestra sobre sementes

D
ulce Freire, investigadora natural de Alvaiá-
zere, galardoada em 2000 com o Prémio de 
História da Fundação Mário Soares, é agora 

premiada com uma bolsa do Conselho Europeu de 
Investigação, no valor de 1,5 milhões de euros. 
Foi na sequência da divulgação desta atribuição 
que os alunos do segundo ano, do Curso Técnico 
de Cozinha/Pastelaria, do polo de Alvaiázere da 
ETP Sicó, aquando da atividade diagnóstico de um 
dos módulos da disciplina de Área de Integração, 
manifestaram interesse em conhecer o trabalho da 
investigadora, uma vez que esta se encontrava a es-
tudar a disseminação das sementes pela Península 
Ibérica, um tema que, para além de tocar os temas 
da disciplina, servia os interesses da componente 
técnica da sua formação. Apesar de terem consciên-
cia da dificuldade inerente à concretização desta 
iniciativa, professora e alunos mobilizaram esforços 
no sentido de a viabilizar. 

Foi com muita alegria que, alguns dias depois do 
envio do convite a Dulce Freire, receberam a notícia 
da sua vinda a Alvaiázere. 

Durante o encontro com os alunos, ocorrido na 
Casa Municipal da Cultura, no passado dia 10 de 
novembro, os alunos puderam conhecer o objetivo 
da investigação, ou seja, perceber como é que 
as sementes trazidas do(s) novo(s) mundo(s) se 
disseminaram por Portugal e Espanha e avaliar os 
impactos que tiveram nas agriculturas e culinárias 
regionais.

O polo de Alvaiázere da ETP Sicó deixa o seu 
agradecimento a Dulce Freire pela partilha de co-
nhecimento que servirá o enriquecimento formativo 
dos alunos, em particular dos que se aproximam da 
Prova de Aptidão Profissional.7

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.
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

Atividade de complemento 
de formação “Torneio de Damas”

No Polo de Alvaiázere da ETP Sicó realizou-se no dia 
23 de novembro, no decorrer da aula da disciplina de 
Matemática, a atividade de complemento de formação 
“Torneio de Damas”, destinada às turmas dos primei-
ros anos dos Cursos de Técnico de Restaurante/Bar 
e Técnico de Cozinha/Pastelaria. Esta atividade, para 
além de proporcionar a vivência da matemática de uma 
forma diferente e divertida, teve como objetivos ajudar 
a desenvolver o raciocínio matemático, tornando os 
alunos mais hábeis em relacionar causas com as suas 
respetivas consequências, permitindo simultaneamen-
te fomentar a criatividade e o exercício mental. 

Os jogadores passaram por várias eliminatórias, 
sendo que cada aluno só participou num jogo por 
eliminatória até se apurar o vencedor, tendo vencido 
este torneio o aluno Rúben Calado, do primeiro ano 
do Curso de Cozinha/Pastelaria. 

Em geral, os alunos mostraram-se muito cooperan-
tes e animados com este torneio, pois desfrutaram de 
uma aula de Matemática diferente em que tiveram a 
oportunidade de exercitar o raciocínio lógico e onde 
puderam verificar que a Matemática está presente em 
todos os aspetos da nossa vida.7

Comemorou 28º aniversário 
dos Direitos das Crianças

O 
polo de Alvaiázere da 
ETP Sicó associou-se 
à Comissão Nacional 

de Promoção dos Direitos e 
Proteção das Crianças e Jovens 
(CPCJ) através da campanha na-
cional “Estendal dos Direitos”, 
divulgando mensagens sobre 
os Direitos da Criança.

Os alunos do segundo 
ano do Curso Profissional de 
Técnico de Restaurante/Bar 
pensaram e concretizaram, en-
tão, um estendal que afixaram 
no espaço escolar e que alerta 
para os direitos das crianças 
que é responsabilidade de cada 
um de nós garantir.

A partir desta base, os alu-
nos do segundo ano do Curso 
Profissional de Técnico de Co-
zinha/Pastelaria construíram 
um jogo didático alusivo aos 
Direitos da Criança patentes na 
Convenção que destinaram às 
crianças das Escolas Básicas de 
Alvaiázere e Maçãs de D. Maria, 
sensibilizando, deste modo, 
alunos e respetivos professores 
e educadoras para uma temáti-
ca de extrema importância.

Assim, a turma dirigiu-se a 
cada um dos estabelecimentos 
escolares onde, na presença 
de toda a comunidade escolar, 
ofereceu à subdirectora do 
Agrupamento de Escolas de Al-

vaiázere uma caixa com o refe-
rido jogo. Convidaram para os 
acompanhar, pelo assunto de 
que se tratava, a vereadora da 
Educação do Município de Al-
vaiázere e também presidente 
da CPCJ concelhia, Sílvia Lopes.

Espera-se, agora, que o jogo 
seja utilizado em contexto de 
sala de aula de forma criativa 
para que sejam exploradas as 
suas múltiplas potencialidades. 

Porque o espírito natalício 
começa já a sentir-se, a peque-
nada chamou o Pai e Mãe Natal, 
que, para sua delícia, aparece-
ram e tiraram dos seus sacos 
livros de pintar alusivos aos 
dez princípios da Convenção 
dos Direitos da Criança, que no 
dia 20 de novembro celebrou o 
seu 28º aniversário.

Esta iniciativa visava au-
mentar a consciência pública 
acerca da referida Conven-
ção, aumentar a consciência 
das crianças e jovens sobre 
os seus direitos e facilitar a 
integração plena das crian-
ças e jovens no processo de 
desenvolvimento dos seus 
direitos, objectivos que se 
consideraram plenamente atin-
gidos quando, com um sorriso 
estampado no rosto, os alunos 
regressaram à ETP Sicó - polo 
de Alvaiázere.7
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ALVAIÁZERE É TODO O MUNDO!

“Palavra dada é palavra honrada” e, 
como anunciei no último salpico, 
aproveitei o “ius” da minha idade, 

paguei os 50% de um bilhete no “interci-
dades” entre Pombal e Santa Apolónia, 
procurei um táxi que me pusesse na 
Rua Eça de Queirós e, atravessada meia 

cidade, lá cheguei. Paguei os 100% do 
indicado no taxímetro, e, para dar com 
a porta, não foi necessário ter presente 
o número, que, os olhos “levantados do 
chão”, logo viram no primeiro andar 
um alvaiazerense em serviço içando a 
nossa bandeira em haste plena.

A porta estava aberta e entrei, que a 
minha condição de sócio mo consentia. 

Entrei e cumprimentei uma Senhora que 
não conhecia. Apresentei-me como o 
Filipe da Pelmá e recebi os cumprimen-
tos da Senhora Presidente, Dra. Sandra 
Isabel Nunes, mais efusivos depois de 
nos reconhecermos, ela a digna repre-
sentante das gentes da sua Almoster 
e dos Alvaiazerenses espalhados pelo 
mundo.

À hora, o presidente Dr. António 
Júlio verificou o “quorum”, deu a “ban-
deirada” e a Ordem dos Trabalhos foi 
decorrendo, antes de mais pela apre-
sentação do Plano de Atividades e do 
Orçamento para o ano 2018, depois 
alguns esclarecimentos, algumas in-
formações, e no final dos trabalhos os 
sócios a aprovar tudo por unanimidade 
e com aplauso.

Antes da votação, o Presidente 
Júlio abriu o tempo para o ponto 2 da 
Ordem, e foram várias as intervenções. 
Também eu intervi para dizer o que me 
pareceu de interesse para dinamizar 
o futuro da nossa “Casa”. Foi mais ou 
menos assim:

1. - Em ordem a motivar os Alvaia-
zerenses a residirem em qualquer parte 
do mundo que não Lisboa e arredores, 
tornar a “Casa do Concelho” prestável 
para quem, por exemplo, tem de se 
deslocar a Lisboa. Sugeri “ajustes” de 
descontos, marcações prévias e outros 
benefícios com hotéis e residenciais; 
convénios também com restaurantes, 
casas de espetáculos, museus, biblio-
tecas de melhor preço.

2. - Para ser útil aos Alvaiazerenses, 
criar um “serviço” que habilite a Casa 
do Concelho a saber quantos somos, 
por onde andamos e como vai a vida.

3. - Para uma “Casa do Concelho” 
que queira ser também a “Casa da So-
lidariedade Alvaiazerense”, definir um 
plano alargado de serviços e convidar 

colaboradores com preparação para 
ajudar a resolver problemas, dar infor-
mações, oferecer outras ajudas.

4. - A quem, não sendo sócio, quiser 
entrar para a Família Alvaiazerense, se-
ja-lhe concedido o “Cartão Alvaiázere” 
para usar quando necessário.

Verifiquei com satisfação que as mi-
nhas sugestões já não foram novidade 
para a Direção. E, se para aqui trouxe o 
resumo da minha participação, foi ape-
nas para que mais gente queira colabo-
rar com a nossa “Casa do Concelho”.

Na segunda parte do nosso encon-
tro eram as saborosas castanhas e 
o bom vinho de Almoster e Paixão a 
“saltar” para a mesa. Mas, bem mais 
saboroso era o ambiente de amizade 

entre quem, recém-chegado, logo se 
abraça como bom amigo.

Quase a despedir-me, senti Alvaiá-
zere por dentro de mim e recitei uns 
versos meus:

SER POR DENTRO

Quem me dera ser colete!
Quem me dera ser botão!
Quem me dera?
Agarradinho?
Minha terra é um cantinho!
(Não é sonho nem quimera.)
Minha Terra está no centro!
Minha Terra é um coração!
Não entrei. Nasci cá dentro.
(…)

atualidade

B R E V E S
  

Em Penela
Penela Presépio

O castelo de Penela, como tem sido 
hábito nos últimos anos, convida as 
pessoas a visitar o Penela Presépio, 
entre os dias 1 de dezembro e 7 de 
janeiro. Penela Presépio estará aberto 
ao público nos dias úteis das 10h00 às 
18h00, aos sábados, domingos e feria-
dos das 10h00 às 19h00, nos dias de 
Natal e Ano Novo das 14h30 às 19h00 
e nos dias 24 e 31 de dezembro das 
10h00 às 17h00. 

No que diz respeito ao preçário, 
este tem custo desde um euro, sendo 
o máximo de oito euros.

Será um evento com muitos mo-
mentos de animação, cor, música, 
espetáculos, sabores e descobertas do 
património histórico e imaterial.

Como é habitual as pessoas podem 
ver o presépio ao vivo que representa 
o presépio tradicional, com rotinas do 
quotidiano hebraico, artesanato, co-
mércio e costumes que fantasia a época 
do nascimento de Jesus.7

Em Ourém
Ciclista perdeu a 
vida numa colisão

No passado dia 17 de novembro, 
pelas 8h15, um homem de 61 anos de 
idade perdeu a vida na sequência do 
embate da bicicleta onde seguia com 
um automóvel. 

O acidente aconteceu na localidade 
de Cardeais, em Gondemaria, concelho 
de Ourém. 

A vítima ficou em paragem car-
dio-respiratória, tendo os bombeiros 
efetuado as manobras de reanimação, 
mas sem efeito. 

O óbito foi declarado no local do 
acidente.7

Na Sertã
Homem detido por 
tráfico de droga

No dia 21 de novembro, o Comando 
Territorial de Castelo Branco, através 
do Núcleo de Investigação Criminal da 
Sertã, deteve um homem de 38 anos, 
por tráfico de estupefacientes. 

Foram feitas duas buscas nas quais 
foram apreendidas 363 doses de folhas 
de cannabis, 17 doses de haxixe, uma 
planta de cannabis com cerca de um 
metro de altura e material destinado 
ao corte, acondicionamento, venda e 
consumo de produto estupefaciente.

O suspeito, que já possui anteceden-
tes criminais por furto, foi constituído 
arguido e sujeito a termo de identidade 
e residência.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Teve lugar no passado dia 26 de novembro a comemo-
ração dos 503 anos da atribuição do Foral Manuelino 
da freguesia de Maçãs de D. Maria. 

O programa começou com a abertura da sessão com 
duas músicas interpretadas pelo grupo convidado, “ÓQ-
TRIO”, tendo sido de seguida decorrido a palestra “Mu-
danças administrativas e seu impacto em Maçãs de Dona 
Maria”, por Manuel Dias, que tem ligações à freguesia.

Depois foi vez da apresentação do livro de atas dos “2º 
e 3º Ciclos de Palestras de Inverno de Maçãs de Dona Maria 
2016 e 2017”, tendo ao todo 18 comunicações que foram 
dadas durante o segundo e terceiro ciclo de palestras de 
Inverno. O livro foi apresentado por Mário Rui Rodrigues, 
que falou um pouco de todos os temas, assim como os seus 
autores que este aborda.

O grupo musical “ÓQTRIO”, de Tomar, atuou de seguida 
e animou toda a plateia com as suas músicas adaptadas e 
originais. 

No final das intervenções, Carlos Craveiro anunciou que 
o quarto ciclo de palestras de Inverno se iniciará em janeiro 
e se prolonga até março de 2018.

Por último, a população teve a oportunidade de se deli-

ciar e de se aquecer com umas belas castanhas assadas no 
magusto quinhentista. 

Estiverem presentes no evento a presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Célia Marques e o presidente eleito 
para a Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria, Eduardo 
Laranjeira Craveiro. 

Todas as atividades decorreram no auditório da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria e foi um evento patrocinado 
pela Câmara Municipal de Alvaiázere.7

Mónica Teixeira

Em Maçãs de D. Maria

Freguesia comemorou os 503 anos da 
atribuição do Foral Manuelino
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Ação de sensibilização 
“GNR Amiga do Idoso”

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no passa-
do dia 12 de novembro, no âmbito das ações de 
Combate ao Isolamento e à Solidão, uma ação de 
sensibilização, em parceria com a GNR, intitulada 
“GNR Amiga do Idoso”.

Esta ação teve como objetivo aproximar as 
forças de segurança da população e promover a 
segurança dos idosos, evitando burlas e roubos, 
tendo como público-alvo principal a população 
com mais de 64 anos, em especial os que vivem 
sozinhos e isolados.

A ação decorreu na freguesia de Alvaiázere, 
no Posto de Atendimento de Maçãs de Caminho e 
contou com a presença de 30 participantes.

A GNR, através da divulgação do seu projeto: 
“Programa Idoso em Segurança”, procurou sensibi-
lizar a população para os riscos de burlas e roubo 
a que estão sujeitos, identificando comportamentos 
de risco e formas de atuação, deixando os contac-
tos e disponibilidade para intervir.7

atualidade
CLDS 3G
Oficinas da/para a 
Família – Cozinha: 
Sobremesas Saudáveis

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no dia 25 de 
outubro a Oficina da/para a Família, com o tema: 
Cozinha para Pais e Filhos – Pizzas Saudáveis, mi-
nistrada pela Sicó Formação.

A sessão realizou-se na cozinha da Escola Tecno-
lógica e Profissional de Sicó – Polo de Alvaiázere e 
contou com a participação de 20 pessoas, entre pais 
e filhos, sendo que as idades das crianças variaram 
entre os 4 e os 17 anos.

Durante as duas horas e meia de formação, 
os participantes puderam aprender a confecionar 
diferentes tipos de pizzas saudáveis. A formadora 
explicou como fazer diversos tipos de bases, como 
de couve-flor, frango, ou batata-doce, tendo sido 
dada a oportunidade de experimentarem cada uma 
delas. O recheio das mesmas ficou ao critério dos 
participantes, em especial dos mais novos, que se 
mostraram muito entusiasmados durante toda a 
atividade. 

No final, os participantes tiveram oportunidade 
de provar as pizzas, estando todas do agrado de 
todos, mesmo dos mais novos.7

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

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

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

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

CONCESSIONÁRIO DOS TRACTORES SHIBAURA E HÚRLIMANN

O 
CLDS 3G de Alvaiázere, no 
âmbito do Eixo 1 – Emprego, 
Formação e Qualificação 

tem como um dos seus objetivos 
estimular as capacidades empreen-
dedoras dos alunos do Secundário. 
Neste seguimento foram realizadas 
quatro oficinas inseridas na ativida-
de “Oficinas de Empreendedorismo 
no Secundário”, dinamizadas pela 
entidade Betweien.

A primeira oficina, realizada a 6 
de outubro teve como público-alvo 
a turma do décimo ano, áreas de 
Ciências e Tecnologias e Línguas e 
Humanidades do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere. Esta turma 
teve a oportunidade de participar na 
oficina “Planear e Executar”, tendo 
como objetivos identificar as várias 
etapas necessárias à elaboração de 
um projeto/plano, isto é o planea-
mento, a execução e a avaliação. Os 
alunos foram convidados a realizar 

diversas dinâmicas, para uma melhor 
compreensão dos conceitos.

No mesmo dia, decorreu também 
uma oficina destinada à temática “Li-
derança”, desta feita destinada ao se-
gundo ano dos cursos profissionais 
Técnico de Restauração – Cozinha/
Pastelaria e Restaurante/Bar, da 
Escola Tecnológica e Profissional de 
Sicó – Polo de Alvaiázere. Os alunos 
tiveram a oportunidade de com-
preender a importância do trabalho 
em equipa e o papel do líder, definir 
tarefas e competências de um líder 
e compreender o processo comuni-
cativo em equipa.

Já no dia 30 de outubro, foi 
dinamizada a oficina de empreen-
dedorismo “Mercado de Trabalho” 
destinada à turma de terceiro ano 
do curso profissional Técnico de 
Restauração – Cozinha/Pastelaria da 
mesma escola. Na referida oficina foi 
abordada a importância de delinear 

objetivos, informações que o currícu-
lo deve ou não ter, a carta de motiva-
ção e a entrevista de emprego, mais 
precisamente qual a postura correta 
e o tipo de discurso a utilizar numa 
entrevista. Os alunos simularam uma 
entrevista de emprego, para uma 
melhor perceção de uma realidade 
que lhes será próxima.

Por fim, a 13 de novembro a tur-
ma de primeiro ano dos cursos pro-
fissionais Técnico de Restauração 
– Cozinha/Pastelaria e Restaurante/
Bar participou na oficina Educação 
Financeira. Através desta oficina, os 
alunos identificaram as diferentes 
fontes de rendimento e distinção de 
despesas fixas e variáveis, distinção 
entre rendimento líquido e bruto 
e estabelecimento de prioridades 
consistentes com determinado ren-
dimento. Para consolidação de co-
nhecimentos, os alunos foram con-
vidados a realizar um orçamento.7

CLDS 3G
“Oficinas de Empreendedorismo no Secundário”

Em Alvaiázere

Grupo de amigas vende peças de 
artesanato para ajudar o ATL
H

á sete anos que um grupo de 
amigas se junta duas vezes 
por semana, à terça e à sexta-

feira, para fazer voluntariado em prol 
dos meninos do ATL (Atividades de 
Tempos Livres) de Alvaiázere. Este 
grupo é constituído por 17 mulheres 
alvaiazerenses que se reúnem com o 
objetivo de fazer trabalhos manuais, 
que depois vendem para angariar 
dinheiro para ajudar o ATL a manter-
se aberto. 

O voluntariado realiza-se numa 
sala que se situa nas traseiras da 
Igreja Matriz de Alvaiázere, onde es-
tas senhoras fazem as diversas peças 
de artesanato, a partir das 14h00, 
dos respetivos dias.

Ao fazer voluntariado, o grupo 
simultaneamente ajuda o ATL mas 
também ocupa o seu tempo, sendo 
uma forma de convívio e de partilha 
entre todas. 

Bordados, cachecóis e toalhas, são 
exemplos de alguns dos trabalhos que 
são feitos pelo grupo de voluntariado. 
No entanto, se alguém pedir outro tipo 
de coisas o grupo também o faz com 
todo o gosto, aceitando também fazer 
bainhas de calças, entre outras coisas 
deste género.

As voluntárias afirmam que atual-
mente têm menos encomendas, e 
que se nota bastante diferença com-
parando com anos atrás, que se deve 
à crise que se tem vindo sentido, 
ou até mesmo devido à morte das 
pessoas que antigamente ajudavam. 

O grupo oferece duas vezes por 
ano dinheiro ao ATL, sendo que uma 
é no Verão e a outra agora na altura 
do Natal. Assim, é mais uma ajuda 
que o ATL tem para não fechar as 
suas portas, e tendo em conta que 
atualmente trabalha com cerca de 
47 crianças, deixaria de existir um 
local na vila de Alvaiázere onde os 
pais podem deixar as suas crianças. 

Em declarações ao Jornal “O Al-
vaiazerense”, as voluntárias desejam 
um Feliz Natal a todas as pessoas e 
afirmam que quem desejar colabo-
rar pode fazê-lo ao comprar peças 
de artesanato para oferecer como 
prendas, adquirindo por um preço 
simbólico e que se pode tornar uma 
prenda diferente das outras, ao 
mesmo tempo que estão a ajudar os 
meninos. Quem pretender também 
pode juntar-se ao grupo e começar a 
fazer voluntariado, que é uma forma 
de aprender coisas novas na área do 
artesanato e ao mesmo tempo ajudar 
estas crianças.7

Mónica Teixeira
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Solidariedade

Grupo de alvaiazerenses entregou 300 litros 
de azeite em Oliveira do Hospital

“
Azeitona solidária” é o nome de 
uma iniciativa liderada pelo alvaia-
zerense Alberto Gonçalves, residen-
te no lugar do Zambujal, iniciativa 

que, como o próprio explicou ao Jornal 
“O Alvaiazerense”, nasceu por acaso: 
“estava a apanhar azeitona com a minha 
mulher e mais dois primos e já andáva-
mos um bocadinho fartos, quando eu 
na brincadeira disse que devíamos era 
dar a azeitona que faltava a alguém que 
quisesse apanhá-la e depois entregar o 
azeite a quem mais precisa”.

A brincadeira acabou por se trans-
formar em realidade quando Alberto 
Gonçalves colocou na sua página de 
Facebook um apelo não só para quem 
quisesse apanhar azeitona de forma 
voluntária, mas também aos proprie-
tários de oliveiras que quisessem dar 
a sua azeitona para apanhar, tudo 
isto com uma nobre causa: entregar o 
azeite à população de Oliveira do Hos-
pital, cidade fustigada pelos incêndios 
florestais de outubro, onde arderam 
200 habitações, fazendo 12 mortos e 
também a perda de 7500 cabeças de 
gado (ovelhas e cabras).

Com a publicação do Facebook e a 
preciosa colaboração do Padre André 

Sequeira, que divulgou a iniciativa nas 
eucaristias, a adesão foi extremamente 
positiva, tal como Alberto Gonçalves 
explicou: “um grupo de pessoas do 
Fárrio, do concelho de Ourém, pron-
tamente se disponibilizou para vir a 
Alvaiázere apanhar a azeitona, e a Rita 
Gabriel, do Lagar da Venda dos Olivais, 
disse logo que a azeitona seria moída 
de forma gratuita. Entretanto, a Quinta 
da Cortiça ofereceu-nos um grande 

olival para apanhar azeitona e durante 
dois dias fomos fazê-lo: no primeiro dia 
éramos 16 e no segundo dia um grupo 
de 20 pessoas”.

No total, foram apanhados cerca de 
1400 quilos de azeitona que, depois de 
moída, resultou em 235 litros de azei-
te. Devido a algumas contribuições de 
particulares, o total de azeite a entregar 
foi na ordem dos 300 litros, tendo os 
garrafões sido oferecidos pela Casa 

Rodrigues, do lugar de Ponte Nova, 
freguesia de Almoster, e os rótulos dos 
mesmos ilustrados pelas crianças do 
Jardim de Infância de Alvaiázere.

Alberto Gonçalves entrou em con-
tacto com a Câmara Municipal de Oli-
veira do Hospital e, no passado dia 27 
de novembro, o grupo deslocou-se até 
lá numa carrinha gentilmente cedida 
pela Câmara Municipal de Alvaiázere 
para fazer a entrega dos 300 litros de 
azeite. Este azeite será um dos produ-
tos dos cabazes de Natal que a Câmara 
Municipal de Oliveira do Hospital vai 
entregar às famílias mais carenciadas, 
estando desde já o grupo de Alvaiázere 
convidado a assistir a esta entrega.

Alberto Gonçalves mostrou-se ex-
tremamente satisfeito com o resultado 
desta iniciativa, que considerou “um 
gesto muito bonito da parte de todos 
os envolvidos”, deixando um agradeci-
mento muito especial ao Padre André 
Sequeira pela ajuda na divulgação da 
mesma, a todos os que ajudaram a 
apanhar azeitona, à Quinta da Cortiça, 
ao Lagar, à Casa Rodrigues, ao Jardim 
de Infância de Alvaiázere e à Câmara 
Municipal.7

Cláudia Martins
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N
o passado dia 1 de no-
vembro, dia de todos-os-
santos, na localidade de 
Marzugueira, Alvaiázere 

realizou-se a festa em honra de 
Nossa Senhora do Amparo.

Esta festa é muito especial, 
relativamente como as coisas 
acontecem, pois o programa é 
improvisado.

Como não poderia deixar de 
ser, teve como ponto alto a missa 
e procissão, presidida pelo padre 
André Sequeira.

Vê-se grande devoção nas 
pessoas a Nossa Senhora, é pena 
que algumas também muito de-
votas a Ela, não puderam estar 
presentes por motivos de saúde.

Depois da parte religiosa, a 
festa continuou animada com um 
magusto de castanhas e um lanche 
recheado de boa comida. Realizou-
se ainda um leilão de bolos, nozes, 

castanhas, mel e outras coisas.
Quanto à música que animou 

a tarde foi do melhor! Esteve a 
cargo do Grupo de Concertinas do 
Mondego. Este grupo é organizado 
por um elemento descendente de 
marzugueirenses, que nunca per-
deu o amor à terra de seus pais 
e de seus amigos. Há anos que 
vem com o grupo, gratuitamente, 

animar esta festa. Um obrigado ao 
Fernando e também ao seu grupo. 

Um agradecimento muito es-
pecial ao padre André Sequeira 
pela ajuda que deu ao grupo como 
vocalista com a sua excelente voz. 

Que Nossa Senhora do Amparo 
compense a todos, de um modo 
especial, os que colaboraram.7

Joaquim Carvalho

Em Marzugueira

Festa em honra de Nossa Senhora 
do Amparo animou população
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R
ealizou-se na tarde de 18 de 
novembro o XVIII Grande Pré-
mio e XVI Légua de Marcha 
Atlética de Alvaiázere, que 

este ano contou com a participação 
de 73 atletas (número inferior ao 
registado no ano passado, 111 mar-
chadores) e 21 equipas, dos distritos 
de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, 
Lisboa, Madeira, Porto, Santarém e 
Setúbal e S. Miguel (Açores).

Na classificação por equipas, 
o Clube de Futebol de Oliveira do 
Douro (Porto) sagrou-se campeão 
com um total de 184 pontos, em 
segundo lugar ficou o Grupo Despor-
tivo Popular de Chão Duro (Setúbal) 
com 81 pontos, e em terceiro lugar 
o Grupo Desportivo de S. Domingos 
(Lisboa), com 53 pontos. A equipa da 
casa, o Grupo de Amigos dos Casais 
do Vento (GACV), classificou-se em 
quarto lugar com 30 pontos.

O escalão que registou maior 
participação foi o de veteranos (21 
atletas), seguido dos benjamins (12 
atletas), infantis (9 atletas), iniciados 
(9 atletas), juvenis (7 atletas), des-
porto especial (7 atletas), seniores (6 
atletas) e juniores (2 atletas).

A prova iniciou-se pelas 15h00 
junto à Escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira, com o percurso de um qui-
lómetro percorrido pelos benjamins. 
Maria João Pimentel, do Clube de 
Futebol Oliveira do Douro (CFOD) 
foi a primeira classificada nos ben-
jamins femininos (com a marca de 
5.41) e nos benjamins masculinos foi 
Francisco Pereira, também do CFOD 
que arrecadou a medalha de ouro, 
completando a prova em 5.38.

No percurso de dois quilómetros 
do escalão de infantis, os vencedores 
foram Maria Gonçalves Pereira, do 
Núcleo do Sporting Club de Portugal 
de Setúbal (NSCPS), com um tempo 
de 11.03 e Simão Cacheira, do CFOD, 
com a marca de 11.43.

No escalão de iniciados femini-
nos Catarina Torres (NSCPS) foi a 
grande vencedora, tendo comple-
tado os dois quilómetros em 9.54, 
seguida de Bruna Marques, do CFOD 
(10.24) e Andreia Carvalho, do GACV 
(10.38). Já no setor masculino, que 
contou com a participação de dois 
atletas, o vencedor foi Gustavo 

Gomes, do Clube de Atletismo da 
Marinha Grande (Leiria), com a marca 
de 10.31.

Joana Pontes, atleta do “clube da 
casa”, o GACV, obteve mais um triun-
fo ao sagrar-se campeã na prova de 
três quilómetros no escalão juvenis 
femininos, tendo terminado com a 
marca de 25.47. O escalão de juvenis 
masculinos contou com apenas um 
atleta, Rúben Santos, do CFOD, que 
fez a prova no tempo de 23.52.

O escalão de juniores teve apenas 
dois marchadores: Damiana Sousa, 
do Maia Atlético Clube (Porto), que 
fez os cinco quilómetros em 27.50, 
e Vitor Cabral, do CFOD, cujo tempo 
de prova foi 23.57.

No escalão de seniores, a grande 
vencedora foi Nádia Cancela, atleta 
do GRECAS (Aveiro), que terminou 
o percurso de cinco quilómetros 
em 24.50, seguida de Vera Portela, 
do Clube Sport Marítimo (Madeira), 
com a marca de 27.31. Nos seniores 
masculinos foi António Pereira, do 
Sporting Club de Braga, o primeiro a 
completar a prova, em 22.48, seguido 
de Cláudio Cotrim, da Casa do Povo 
de Alcanena (22.54) e de Marco Ama-
ral, da Juventude Ilha Verde (S. Miguel 
– Açores), que terminou em 23.52.

O escalão de veteranos femininos 
dividiu-se em três categorias, tendo 
as atletas Andreia Ribeiro (F35); 
Sandra Silva (F40), ambas do CFOD e 
Maria José Dias, do G.D.P Chão Duro 
(F50) conquistado a medalha de ouro 
nas respetivas categorias. 

No que respeita aos veteranos 
masculinos, os vencedores foram 
Manuel Silva, do CFOD (M35); Luís 

Silva, do Leiria Marcha Atlética (M40) 
e Gonçalo Rebelo, do Grupo Despor-
tivo de S. Domingos (M50).

Na prova do desporto especial, 
os primeiros a completar o percurso 
de dois quilómetros foram, no se-
tor feminino, Maria Adelaide Mata, 
veterana F50 e, no setor masculino, 
Inocêncio Sousa (senior), que repetiu 
a vitória do ano passado, sendo am-
bos atletas da APPACDM - Associação 
Portuguesa dos Pais e Amigos do 
Cidadão com Deficiência Mental de 
Santarém.

No final da prova de marcha, 
os atletas, treinadores, dirigentes, 
juízes, familiares, organizadores e 
demais convidados reuniram-se na 
cantina da Escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira para a entrega de prémios e 
o tradicional lanche de convívio. 

Antes da entrega dos prémios, Rui 
Oliveira, diretor do jornal “O Alvaiaze-
rense” usou da palavra para deixar o 
seu agradecimento a todos os parti-
cipantes nesta XVI Légua de Marcha 
Atlética de Alvaiázere, mas também 
ao mentor e coorganizador António 
Gonçalves, presidente da direção 
do Grupo de Amigos dos Casais do 
Vento, e a todos quantos colabora-
ram para a organização desta prova 
desportiva, a única prova de marcha 
em estrada do distrito de Leiria.

Nesta cerimónia estiveram pre-
sentes o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Agostinho 
Gomes, o presidente da Junta de 
Freguesia da Pelmá, Vidal Duarte e 
o representante da Escola, Henrique 
Lopes.7

Cláudia Martins

destaque
XVIII Grande Prémio / XVI Légua de Marcha Atlética de Alvaiázere

Clube de Futebol de Oliveira do 
Douro foi a equipa vencedora

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

emacnunes@hotmail.com

RECEITAS
Instituições:
Câmara Municipal de Alvaiázere  ...................... 750,00 €
Junta de Freguesia de Pelmá ............................ 100,00 €
Junta de Freguesia de Alvaiázere ...................... 100,00 €
Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro ................ 50,00 €
Junta de Freguesia de Almoster .......................... 50,00 €

Particulares e Empresas:
Acácio Alves Peralta ......................................... 500,00 €
José Ferreira Mendes, Lda .................................. 25,00 €
Anónimo............................................................20,00€
Comparticipação do jornal ............................... 230,85 €
                                                  TOTAL .... 1.825,85 €

DESPESAS 

Medalhas e Troféus .......................................... 970,67 €
Licença CMA ...................................................... 20,00 €
Seguro ............................................................... 33,23 €
Juízes .............................................................. 250,00 €
G.N.R. .............................................................. 181,00 €
Lanche  ............................................................ 370,95 €
                                                 TOTAL ..... 1.825,85 €

XVI LÉGUA (XVIII GRANDE 
PRÉMIO) DE MARCHA ATLÉTICA

O Jornal “O Alvaiazerense” agradece o apoio pres-
tado pelas seguintes instituições, empresas e par-
ticulares que possibilitaram a concretização desta 
prova, no passado dia 18 de novembro de 2017:

AGRADECIMENTO
A organização da XVI Légua (XVIII Grande Prémio) 

de Marcha Atlética de Alvaiázere agradece todo o 

apoio prestado, para além das entidades oficiais, 

pelas seguintes empresas: 

- Supermercado Minipreço - Alvaiázere; 

- Comércio de Carnes Maçanense - Palheiros;

- Talho Manuel Silveira Santos - Alvaiázere; 

- Talhos Zé Grande - Freixianda; 

- Sicóbom - Cabaços; 

- Loja dos Frangos - Alvaiázere; 

- Pastelaria “Sorte em vir aqui” - Alvaiázere; 

- Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira - Alvaiázere;

- Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.
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O 
vinho tinto Vale da Brenha Baga 
e Bastardo Reserva 2013 con-
quistou uma medalha de ouro 
na quarta edição do Encontro 

com o Vinho e Sabores Bairrada, que se 
realizou em outubro do ano passado e 
na qual a colheita de 2012 do mesmo 
vinho conquistou também uma medalha 
de prata.

Estes prémios são apenas dois de 
uma enorme lista de galardões já con-
quistados, “mais do que os anos que tem 
este século”, como explicou ao Jornal “O 
Alvaiazerense” Manuel Jesus da Silva, res-
ponsável por esta marca, que é certificada 
desde o ano 2000.

Natural de Pousaflores, concelho de 
Ansião, Manuel Jesus da Silva vive em 
Maçãs de Caminho há 50 anos e sempre 
produziu vinho, das vinhas que herdou 
da família e que recuperou, plantando 
também algumas videiras. No total, são 
cerca de um hectare e meio, no concelho 
de Alvaiázere mas também em Ansião, 
que anualmente produzem entre 3500 a 
4000 litros de vinho, um valor um pouco 
menor nos últimos dois anos, “mas de 
maior qualidade”, explicou o produtor.

O sucesso, esse, é fruto de muito 
trabalho e o seu segredo reside na “qua-
lidade das vinhas e da matéria-prima, 

cuidadas em harmonia com a natureza”. 
Manuel Jesus da Silva enumerou as fases 
pelas quais passa o processo de tratamen-
to das videiras: em janeiro faz-se a poda, 
entre abril e julho aplicam-se as curas 
fitossanitárias e depois dá-se o período de 
maturação, até finais de setembro ou iní-
cio de outubro, quando se faz a vindima, 
que normalmente dura três dias. 

No processo de produção do vinho, 
Manuel Jesus da Silva tem preferência 
pelos métodos tradicionais, que conjuga 
com as novas tecnologias: depois de 
apanhadas, as uvas são esmagadas pelo 
esmagador elétrico, a fermentação é feita 
em depósitos de cimento dos quais de-

pois é feita a transfega para cubas de inox 
e, por fim, o estágio faz-se em pipos de 
carvalho, seguindo-se o engarrafamento. 

Manuel Jesus da Silva afirmou que uma 
das suas “regras de ouro” é que nenhuma 
colheita sai da sua adega para vender sem 
ter no mínimo dois anos de preparação, o 
que significa que no início do próximo ano 
é que irá começar a vender a colheita de 
2015. Esta empresa, que é uma empresa 
familiar, tem os seus clientes habituais, 
alguns dos quais que vêm do estrangeiro, 
de países como a França, Alemanha ou 
Suíça, o que, para o produtor, é motivo de 
orgulho: “é gratificante ver que as pessoas 
têm satisfação de provar o produto”. 

Na divulgação dos Vinhos Vale da 
Brenha uma das estratégias utilizadas 
é a presença em feiras, não só nas do 
Concelho, como o certame Alvaiázere 
Capital do Chícharo e a Feira dos Produ-
tos da Terra, mas também em Anadia, 
Ansião, Pombal, Soure, entre outras, sem 
esquecer a presença nas redes sociais, 
que desempenham um papel bastante 
importante atualmente.

Registada há quase 20 anos, a marca 
Vale da Brenha é uma marca certificada 
que tem também um vinho da reserva Lá-
grima, o Sicó Gourmet, que implica maior 
tempo de estágio em adega, de cerca de 
30 meses. Nas palavras do produtor, o 
Vale da Brenha, com cerca de 14,5 graus 
é “um vinho encorpado, à base de castas 
antigas com 120 anos, em que a principal 
é a casta baga, característica da sub-re-
gião Terras de Sicó”, afirmou.

No que respeita aos projetos futu-
ros, Manuel Jesus da Silva adiantou que 
a empresa vai passar para as mãos de 
dois dos seus três filhos que, não tendo 
qualquer formação na área, têm uma 
enorme paixão, que herdaram do pai, e 
muita experiência adquirida ao longo dos 
anos, estando em vista uma expansão da 
produção.7

Cláudia Martins

mérito
Produzido em Maçãs de Caminho

Vinho Vale da Brenha Reserva 2013 conquistou 
medalha de ouro em concurso nacional

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

CONSULTAS

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

EXAMES

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

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
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No âmbito da programação 
“Região de Leiria - Rede 
Cultural”, financiada pelo 

Programa Operacional Regional do 
Centro, o Município de Alvaiázere, 
em conjunto com a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria, 
organizaram o primeiro concerto 
do “Ciclo de Encontros entre o 
Sagrado e o Profano”.

Assim, no dia 5 de novembro 
realizou-se na Igreja Matriz de 
Alvaiázere o “Concerto de Música 
Antiga”, com o Coral Alva Canto 
e a orquestra sinfónica “Ad Hoc” 
(constituída por jovens músicos 
de várias regiões do país), que 
interpretaram várias peças, desde 
o século XVI ao início do século 
XX, proporcionando uma viagem 
musical a todos os presentes.

Um dos pontos altos deste 
concerto foi a interpretação, pro-
vavelmente inédita em Portugal, de 
quatro partes da obra sacra para 
coro e orquestra “Messe in D”, do 
compositor alemão Carl Ludwig 
Drobisch.

O “Concerto de Música Anti-
ga” foi um espetáculo pautado 
pela qualidade, que ajudou a 

promover e divulgar o património 
alvaiazerense, estando o próximo 
espetáculo do “Ciclo de Encontros 
entre o Sagrado e o Profano” agen-
dado para o dia 9 de dezembro, 
pelas 21h00, na Igreja Paroquial 
de Almoster, onde vai decorrer a 
“Recriação de Cantares de Natal e 
Mostra Gastronómica de Iguarias 
de Natal”.7

atualidade
Na Igreja Matriz de Alvaiázere

Município promoveu Concerto 
de Música Antiga

Município de Alvaiázere
Abertas as inscrições 
para os Presépios 
de Natal 2017

Como forma de preservar a tradição secular 
associada ao espírito natalício, o Município de Al-
vaiázere vai dinamizar mais uma edição da habitual 
Mostra de Presépios, desafiando a população a dar 
asas à sua criatividade, recriando de forma original 
a cena do nascimento do Menino Jesus.

Os interessados em participar nesta mostra de 
criatividade e fé devem proceder à sua inscrição 
nos serviços da Biblioteca Municipal de Alvaiázere 
até ao próximo dia 02 de dezembro. Após serem 
feitas as inscrições e segundo o regulamento, serão 
considerados a concurso “todos os presépios que 
estejam patentes ao público em locais de culto, 
espaços públicos, espaços abertos ao público ou 
espaços comerciais”.

A partir do dia 11 de dezembro, os serviços 
municipais irão visitar os presépios a concurso, 
atribuindo um prémio monetário de participação 
no valor de 15,00€ para os presépios tradicionais, 
de 30,00€ para os presépios tradicionais animados 
(com um mínimo de três figuras animadas e reco-
nhecidas como parte integrante desse presépio) e 
de 75,00€ para os presépios ao vivo. 

No que respeita aos presépios ao vivo, uma mes-
ma entidade só poderá inscrever um único presépio 
nesta categoria da mostra, exceto quando se trate 
de eventuais grupos constituídos “por força do ciclo 
de ensino”. Caso seja um grupo específico, este só 
pode participar uma única vez, “independentemente 
do local e do horário em que essa representação 
tenha lugar”.

Ainda no caso dos presépios ao vivo, no ato da 
inscrição, o(s) participante(s) deve(m) indicar nos 
serviços da Biblioteca Municipal a data e o local em 
que o mesmo terá lugar, sendo que a representação 
não poderá exceder os 20 minutos.7

O 
Município de Alvaiázere em 
colaboração com o Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiáze-

re dedicou uma semana às comemo-
rações do Dia da Floresta Autóctone.

As comemorações tiveram início 
no dia 21 de novembro, e terminaram 
no dia 24, na Mata do Carrascal, em 
Alvaiázere. À semelhança dos anos 
anteriores, os alunos e professores 
participaram na plantação de medro-
nheiros e de carvalho cerquinho que, 
por certo, irão contribuir para uma 
floresta mais resiliente e valorizar 
o papel das espécies autóctones na 
promoção da biodiversidade.

Num ano particularmente difícil 
ao nível da destruição florestal, im-
porta realçar as palavras dirigidas aos 
alunos e professores por Agostinho 
Gomes, vice-presidente da Câmara 
Municipal, que tiveram como propósi-
to evidenciar a importância para uma 
maior consciencialização, proteção, 
compensação e ordenamento da 
floresta, capaz de reparar os danos 
ambientais e evitar que se promova 
a plantação de espécies importadas.

Este aproveitou o momento para 
lançar o projeto “Dar para Proteger” 
que consiste em disponibilizar gra-
tuitamente plantas autóctones aos 

munícipes que estejam disponíveis 
para substituir eucaliptos ou pinhei-
ros por medronheiros, carvalhos, 
cerquinhos, sobreiros ou azinheiras, 
especialmente no perímetro das 
aldeias mais próximas da floresta e 
nas faixas de gestão combustível das 
estradas municipais, com o devido 
acompanhamento técnico, como 
forma de proteger bens e pessoas.

Antes de se iniciar a plantação, 
a Técnica do Gabinete Técnico Flo-
restal explicou aos participantes o 
papel fundamental que as florestas 
têm na conservação do solo, na regu-
lação do clima e do ciclo hidrológico, 
enquanto suporte de biodiversidade 
e sumidouro de CO2. Realçou ainda 

a importância da preservação da 
floresta autóctone, que está a desa-
parecer ou está muito alterada, fruto 
do elevado número de incêndios e 
da adoção de modelos silvícolas que 
não respeitam a floresta autóctone.

Relativamente ao dia 23, no 
âmbito do Programa ECO XXI, que 
distinguiu o Município de Alvaiázere 
com um prémio pelas boas práticas 
ambientais desenvolvidas, ocorreu 
um passeio na “Rota pela Floresta” 
coincidente com os desígnios da As-
sociação Bandeira Azul (ABAE), uma 
iniciativa que teve como objetivo 
reforçar a importância de contribuir 
para a mitigação dos efeitos nefastos 
das alterações climáticas.7

Na Mata do Carrascal

Município comemorou o Dia da 
Floresta Autóctone

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

De acordo com os Estatutos e Regulamento Inter-
no desta Associação, convocam-se todos os associa-
dos do Alva Canto - Associação de Cultura para uma 
Assembleia-Geral ordinária, a realizar na sua sede, 
na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere, no dia 
7 de Dezembro de 2017, pelas 22:00 horas, com 
a seguinte ordem de trabalhos:

1 - Informações;
2 - Apreciação e votação do Orçamento e Pla-

no de Actividades para o ano de 2018;
3 - Outros assuntos de interesse.

Se à hora prevista da realização da Assembleia, 
não estiverem presentes a maioria dos sócios, esta 
realiza-se meia hora mais tarde com qualquer núme-
ro de sócios presentes.

Alvaiázere, 26 de Novembro de 2017

O Presidente da Assembleia Geral
Paulo Sérgio Marques Reis Silva

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &
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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: Albino Nunes Gomes que completou no dia 17 de novembro, 85 prima-
veras; Francisco Neves Lopes que completou no dia 19 de novembro, 82 primaveras; 
Fernanda Alice Marques Nunes que completou no dia 22 de novembro, 52 primaveras 
e a Emília de Jesus Marques que completou no dia 26 de novembro, 95 primaveras.  
 Para todos muitos Parabéns.7

Aniversários
No passado dia 7 de novembro,            

Belmira Mendes dos Santos, natural 
e residente na Pardinheira, freguesia 
de Maçãs de D. Maria, festejou a bonita 
idade de 85 anos de vida.

Para comemorar mais um aniver-
sário, familiares e alguns amigos, jun-
taram-se num almoço convívio, onde 
puderam confraternizar e comemorar 
esta data tão especial.

No mesmo dia Mateus Lopes Val-
dez também natural e residente na 
Pardinheira comemorou os seus 85 
anos de idade.

Para os aniversariantes parabéns e 
que esta data se repita por muitos e 
bons anos com muita saúde e alegria.7

Casamento
No dia 4 de novembro, realizou-se, 

na Igreja Matriz de Alvaiázere, o ca-
samento de Ulrich Cassiano e Filipa 
Ferreira, ambos naturais de Alvaiázere. 

A noiva é filha de Filomena Ferreira e 
de José Carlos Ferreira e o noivo é filho 
de Maria Fernanda Simões Cassiano e 
de José Batista Cassiano.

Após a cerimónia religiosa seguiu-
se o almoço na Quinta da Concha 
- Pombal, onde noivos e convidados 
celebraram o momento numa bonita e 
alegre festa.

Os noivos agradecem a todos os 
amigos e familiares pela presença neste 
dia tão feliz e especial.

POBRETÃO

Quem nasceu para pobretão
Tem o destino traçado
Ter de empurrar o arado
Ou ser carne para canhão

Nesta vida é condição 
Desde o berço até à morte
De não fugir à sua sorte
Quem nasceu para pobretão

Tem de cumprir o seu fado
Seja menina ou rapaz
Queira ou não tanto faz
Tem o destino traçado

Já nasceu corrupto inveterado 
Muito menino e menina
Mas o pobre tem por sina
De ter que empurrar o arado

Calha ao pobre a obrigação
Defender a Pátria amada
Trabalhar duro e não ter nada
Ou ser carne para canhão.

Victor Marques

o canto dos poetas
RENASCER

Eu não sei porque me iludo
Porque teimo em recordar
Tanta coisa que perdi
Mas que não volto a encontrar.

Se viajo no passado
A tristeza não tem fim
Por vezes peço à saudade
Que tenha pena de mim.

Se a vida nos enganou 
Não lhe chamemos traição
Fomos nós que desvairados
Demos guarida à ilusão.

Se em cada hora que passa
A soubéssemos viver
Veríamos que em cada hora
Há sempre um renascer.

Um renascer de esperança
Que nos traz a nova aurora
Na esperança de um amanhã
Porque o ontem, foi embora.

Lucinda Simões

Alvaiázere

Poder de compra per 
capita é o mais baixo 
do distrito de Leiria

Um bem haja e um muito obrigado 
aos párocos Celestino Ferreira Brás e 
André Sequeira, assim como ao esta-
giário João Nuno que acolitou esta linda 
cerimónia.7

No dia 11 de novembro, a Igreja 
Matriz de Alvaiázere, acolheu o enlace 
matrimonial de Liliana Rute Viegas 
das Neves de Aguiar Frazão e Pedro 
Miguel dos Santos Simões Dias.

A noiva, natural de S. Domingos de 
Benfica é filha de Maria Josefina Cruz 
das Neves Gonçalves Frazão e de Antó-
nio dos Santos Gonçalves Frazão. 

O noivo é filho de Maria Lina Borges 
Santos Dias e de João Simões Dias, 
naturais de Maçãs de Caminho e resi-
dentes em Alvaiázere.

Após a celebração religiosa teve 
lugar a receção aos convidados que 
decorreu na Quinta do Casalinho, em 
Fátima.

A família deseja ao jovem casal mui-
tos parabéns e as maiores felicidades 
nesta nova etapa das suas vidas.7

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

ANDARES, MORADIAS, ARMAZÉNS, ESCRITÓRIOS E LOJAS PARA VENDA OU ARRENDAMENTO

Concelhos de Cascais, Sintra, Loures, Torres Vedras e Coimbra

Travessa do Poço Novo, 16  -  1º Andar   -   2750-469 CASCAIS
Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt

N
o passado dia 10 de novembro 
foram revelados os dados do 
estudo “Poder de Compra Con-

celhio” efetuado pelo Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) com base em 
dados de 2015. Segundo pode ler-se 
no site do INE, este estudo “caracte-
riza os municípios portugueses sob o 
ponto de vista do poder de compra, a 
partir de um conjunto de indicadores 
resultantes de um modelo de análise 
fatorial”.

Dos dezassete Municípios que 
fazem parte do distrito de Leiria, Al-
vaiázere é o que apresenta o menor 
indicador de poder de compra per 
capita (IpC), com um valor na ordem 
dos 66,9, o que faz com que seja um 
dos 147 Municípios do país (de um 

total de 308), com um IpC inferior 
a 75. Para além de Alvaiázere, os 
Municípios com o IpC mais baixo 
do distrito são Figueiró dos Vinhos 
(67,24) e Pedrógão Grande (68,24).

No extremo oposto está o conce-
lho de Leiria, com um IpC de 102,92, 
o mais elevado do distrito pelo se-
gundo ano consecutivo (sendo tam-
bém superior à média nacional, que 
se situa nos 100), Marinha Grande 
(99,33) e Caldas da Rainha (98,25).

De acordo com o estudo, são 33 
os Municípios cujo valor se situa 
acima da média nacional, com des-
taque para Lisboa, que duplica este 
valor, com um IpC de 214,54, Porto 
(161,43) e Oeiras (157,08).

Cláudia Martins
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Para refletir. (parte I)
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Começou a chover. Ainda bem. 
Depois de uma época de in-
cêndios, que ceifou quase uma 

centena de vidas, esperemos que 
esta venha de mansinho. Sim, de 
mansinho, primeiro para não erodir 
as terras e, em segundo, de forma a 
evitar catástrofes como a ocorrida há 
50 anos (em 1967) em que morreram 
mais de 500 pessoas vítimas da fúria 
das águas.

Que venha de mansinho e durante 
muito tempo! 

Para já, se se mantiver, vai permitir 
que haja queima do madeiro, forma 
tradicional de, em muitas terras, fes-
tejar o Natal.

Infelizmente, o S. Martinho não 
teve a mesma sorte, pois o seu Verão 
traiu-o, e o magusto, da forma tradi-
cional, foi impedido, por lei, cautelo-
sa, mas absurda, de não permitir fazer 
qualquer fogueira.

Sou, já o defendi no artigo de 
junho, defensor do uso do fogo não 
só no controle mas também na pre-
venção de fogos, sendo este usado 
apenas por técnicos especializados.

A este propósito o jornal Expresso, 
de 3 de novembro, publicou um artigo 
muito interessante em que referia que 
um português, Pedro Palheiro, enge-
nheiro florestal, coordenava a equipa 
de Fogo Controlado do Serviço de 
Parques e Vida Selvagem australiano, 
e geria o uso do fogo, como técnica 
de prevenção e de combate/controle 
de incêndios, numa área superior ao 
tamanho de Portugal. 

Nas suas palavras “só com água 

não se apagam fogos” e que o com-
bate às chamas “só é eficaz se se 
combinarem várias técnicas, como 
o uso de contrafogo, máquinas de 
rasto e camiões com água”. Mas antes 
disso diz “é preciso limpar a vegeta-
ção preventivamente com máquinas, 
enxadas ou com fogo controlado, 
criando mosaicos para fazer parar o 
incêndio”.

Este jovem de 38 anos viu-se obri-
gado a emigrar. Se pudesse ter ficado 
e aplicado os seus conhecimentos tal-
vez fossem minorados os efeitos dos 
incêndios deste ano, em especial no 
Pinhal de Leiria, gerido pelo estado.

Também é minha opinião que o 
problema dos incêndios não está 
unicamente nas espécies florestais 
ou na gestão do território, é, antes de 
mais, um problema de pessoas e da 
forma como tem sido negligenciado o 
mundo rural.

Assim, passados quase seis meses 
depois dos fogos, continuamos a as-
sobiar para o ar. Quantos eucaliptos, 
pinheiros, acácias e giestas se arran-
caram das bermas das estradas? E em 
redor das habitações? E das fábricas/
parques industriais?

Termino, contrariando o parágrafo 
anterior, com um exemplo a seguir: 
Ferraria de S. João, Penela, que não 
esperou pelo poder instituído (estado, 
autarquias, comunidade científica, 
bombeiros e outras instituições), para 
agir.

P.S.: Cuidado! “Do São Martinho ao 
Natal, o médico e o boticário enchem 
o bornal”.7

C
aros leitores, eu entendo que é 
muito difícil estar tudo à vontade de 
todos. Mas enfim, há certas coisas 

que deveriam levar uma certa apreciação. 
Tenho acompanhado nos jornais a tomada 
de posse dos governantes que ultimamen-
te têm tomado conta das Câmaras e Juntas 
de Freguesia, resultado das eleições de 
Outubro. E, tenho verificado que é muita 
gente a tomar conta dos cargos políticos. É 
tudo a mandar ou querer mandar, quando 
antigamente eram muito menos e as coisas 
corriam sobre esferas.

Há uns anos a esta parte existiu um 
homem que nem sabia fazer o nome, nun-
ca teve um relógio, mas, no tempo dele foi 
militar, se não estou em erro no quartel 
de Tomar, cumpriu o seu dever cívico. 
Este senhor faleceu no dia 1 de Maio do 
corrente ano, tendo eu, signatário deste 
artigo, ido ao funeral, acompanhando-o 
até à sua última morada com a bonita ida-
de de 96 anos. E, consta-me que, quando 
ele veio a um fim-de-semana à terra que o 
vi partir para a tropa, os vizinhos pergun-
taram-lhe: então António como te dás com 
a tropa? Ele respondeu: (A TROPA É BOA, 
MAS SÃO MUITOS A MANDAR). Ele tinha 
carradas de razão para assim responder. 
Naquele tempo, já lá vão 76 anos, já era 
assim. Agora que vão devolvidos tantos 
anos, continua tudo na mesma. Como 
se costuma dizer (TUDO COMO DANTES, 
QUARTEL GENERAL EM ABRANTES). São 
muitos a mandar e ninguém se entende. 
Está tudo cada vez pior. Os senhores lei-
tores sabem quantos deputados havia na 
Assembleia da República antigamente? Em 
1933 eram 90 deputados; em 1945 eram 
120; em 1959 eram 130; em 1971 eram 
150; sempre a aumentar e, de quatro em 
quatro meses e meio é que se fazia uma 

reunião. Poupava-se dinheiro. Depois a 
nova Constituição que rege tal organismo 
é de 2 de Abril de 1976. Agora vejam 
senhores leitores a quantidade de deputa-
dos que estão na Assembleia da República 
com excepção de adjuntos, assessores e 
outro pessoal não falando em contínuos 
e manutenção, tudo a receber bons or-
denados e quantas vezes se reúnem por 
mês, e até a insultarem-se, discutirem, 
como se tem visto na televisão. É uma 
discussão acesa. Que vergonha. Não há 
respeito algum. Onde está o civismo e a 
educação que tão precisa é, para se darem 
exemplos. Mas enfim, nós modestos Por-
tugueses temos de aguentar e cara alegre. 
Aí está o que acima digo e o pobre militar, 
que não sabia fazer o nome já naquele 
tempo dizia: SÃO MUITOS A MANDAR. E, 
em comentário meu: muitos a mandar, 
muitos a discutir e até a insultarem-se. 
Que vergonha, para quem a tem.

Eu, não compreendo como poderá 
ser possível os salários que actualmente 
pedem terem viabilidade se o nosso País 
está dependente de empréstimos, a pagar 
juros elevados, uma vez que, quando 
um chefe de família está a pagar juros a 
economia não pode crescer, uma vez que 
disso sei eu. Tanto que quem não tem não 
pode dar, só se houver uma fábrica de 
notas falsas, mas quando uns têm uma 
vida larga e recebem altos ordenados, os 
outros também têm o direito a ele, alto 
ordenado. Mas de onde virá o dinheiro. 
O exemplo tem que vir sempre do alto, 
como se costuma dizer.

Como os senhores leitores deste artigo 
devem compreender a vida tem sido assim. 
São muitos a mandar e a querer mandar e 
a continuar como tal parece-me que NÃO 
ESTÁ CERTO.7  

V
erão de 2017. Portugal passou por 
um autêntico inferno.

Mortos, muitos mortos para 
um País tão pequeno. Destruição, muita 
destruição em tão pouco tempo.

Estes acontecimentos não podem cair 
no esquecimento como muitos querem 
fazer passar. É preciso tirar ilações das 
falhas do nosso sistema e acima de tudo 
colmatá-las.

Começo pelo que melhor conheço. 
Os Bombeiros.

É necessário mais profissionalização 
neste setor estratégico para a segurança 
e salvaguarda das pessoas e bens.

Hoje, nos 75 Bombeiros que consti-
tuem as fileiras dos Bombeiros de Alvaiá-
zere, não temos um único desempregado 
o que, se a nível social é excelente, a nível 
operacional é um pesadelo.

Muitos dos nossos Bombeiros não vi-
vem em Alvaiázere, uns por motivos pro-
fissionais outros por motivos académicos 
ou familiares, o que impossibilita muitas 

das vezes estarem presentes para uma 
intervenção mais rápida e musculada. Os 
que cá estão, estão nos seus empregos, 
o que impossibilita também a sua dispo-
nibilidade imediata.

O Voluntariado é preciso, mas é 
preciso garantir em permanência 4 ou 5 
equipas para uma resposta ao minuto o 
que, sem profissionalização, é pratica-
mente impossível.

É preciso restruturar o sistema. Profis-
sionalizar os Bombeiros com uma estrutu-
ra salarial atrativa e compatível com o ris-
co da profissão que é bastante exigente, 
quer fisicamente quer psicologicamente.

O Voluntariado não tem de deixar de 
existir, muito pelo contrário. É preciso 
acarinhá-lo e promovê-lo socialmente 
pois a sua capacidade de intervenção, de 
conhecimento e, acima de tudo, de altruís-
mo e abnegação não podem de maneira 
nenhuma ser desperdiçados. Têm lugar 
na estrutura para linhas de atuação mais 
avançadas no tempo e no apoio logístico. 

Em caso de atuações mais ampliadas serão 
sempre o braço armado das corporações.

Mas para isto acontecer é preciso 
reestruturar a proteção civil em Portugal. 
O que o governo quer fazer, com a saída 
dos Bombeiros locais das intervenções 
iniciais é potenciar a probabilidade de 
acontecimentos como os deste ano 
acontecerem. Criar equipas dos GIP’s da 
GNR para uma primeira intervenção em 
concelhos como o de Alvaiázere é dar 
tempo ao inimigo “fogo” para avançar 
descontrolado pois a base dos GIP’s nesta 
zona é em Figueiró dos Vinhos.

Sei que os Bombeiros são o parente 
pobre da proteção civil, mas também sei 
que são os que mais trabalham e o que 
mais reconhecidos são por quem real-
mente interessa, pela População.

São os Bombeiros que estão ao lado 
das populações 24 horas por dia, 365 dias 
por ano. Em todas as situações. É bom não 
esquecer que os incêndios florestais são 
só 7% das intervenções operacionais dos 

Bombeiros. O resto é ocupado com trans-
porte de doentes urgentes, transporte 
de doentes não urgentes, salvamento de 
animais, incêndios urbanos, etc.

Mas a profissionalização traz custos, é 
verdade. Mas a salvaguarda dos cidadãos 
não pode ter preço. É necessário chamar 
a esta equação as juntas, as autarquias e 
acima de tudo o governo. A proteção das 
pessoas é uma responsabilidade do esta-
do e deve ser assegurada pelos governos e 
em segunda linha pelos organismos autár-
quicos. As Associações Humanitárias não 
têm capacidade financeira para assegurar 
esta estrutura profissional. Aliás acho até 
que devia ser revista a génese de direção 
destes organismos pois não podem estar 
à mercê de populismos e jogadas de 
bastidores, como aconteceu nas últimas 
eleições aqui em Alvaiázere.

Para o próximo mês continuo com 
este tema. Até lá despeço-me com votos 
de um Santo Natal na companhia dos que 
mais Amam.7
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

MARIA OTÍLIA NEVES RAMOS
DA SILVA BRÁS (63 anos)

N. 08/01/1954 - F. 01/11/2017
NATURAL: MAÇÃS DE CAMINHO

RESIDENTE: PINTADO - TOMAR
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.

VITOR GOMES RODRIGUES
(80 anos)

N. 01/12/1936 - F. 02/11/2017
NATURAL: VACARIÇA - MEALHADA

RESIDENTE: ALVAIÁZERE

               Convocatória
            Assembleia Geral Ordinária 
              15 de Dezembro de 2017

Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos 
Estatutos da Associação de Produtores Florestais do 
Concelho de Alvaiázere, convoco os associados desta 
Associação para uma reunião de Assembleia Geral Ordi-
nária, a realizar no dia 15 de Dezembro de 2017, pelas 
18:00 horas na Sala de Reuniões do Museu Municipal 
de Alvaiázere, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Plano de Actividades e Orçamento para 2018;
2. Eleições dos Corpos Sociais para o triénio de 

2018 a 2020;
3. Outros assuntos.

Se à hora marcada não estiverem presentes a maio-
ria dos associados com direito a voto, e em conformi-
dade com os Estatutos, a reunião realizar-se-á meia 
hora depois da hora marcada, ou seja às 18:30 horas, 
com a presença de qualquer número de associados.

Alvaiázere, 27 de Outubro de 2017

O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,
António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

ASSEMBLEIA DE ALVAIÁZERE
(Vulgo Clube)

Convocatória
Nos termos das alíneas b) e c) do artigo 15º do 

Regulamento Interno da Assembleia de Alvaiázere, 
convoco os sócios para a Assembleia Geral Ordinária 
a realizar no dia 16 de Dezembro de 2017, pelas 15 
horas, na sede da Assembleia de Alvaiázere, em Alvaiá-
zere, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Apresentação, do Plano de Actividades e Or-
çamento para 2018

2 - Eleições dos Órgãos Sociais para o triénio 
2018-2020

3 - Outros assuntos 
Se à hora da convocatória não estiverem represen-

tados metade dos associados, a Assembleia iniciar-se-á 
meia hora mais tarde (15 horas e 30 minutos) com 
os associados presentes e com a mesma ordem de 
trabalhos. 

Alvaiázere, 8 de Novembro 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)

EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com o 

seu original, que por escritura de Justificação lavrada neste Cartó-

rio, no dia quinze de novembro de dois mil e dezassete, de folhas 

oitenta a folhas oitenta e uma verso do respectivo Livro e de Notas 

para Escrituras Diversas número DUZENTOS E OITENTA  E NOVE, 

Luis José Silva Gomes, NIF 113.910.967 e mulher Rosalina da 

Conceição Freire, NIF 182.796.035, casados sob o regime da co-

munhão de adquiridos, naturais ele freguesia de Pernes, concelho 

de Santarém e ela da freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião, 

residentes na Rua São Pedro, nº 30, Vale da Couda, Almoster, 

Alvaiázere, declararam:

Que, são com exclusão de outrem, donos e legítimos possuido-

res do prédio rústico, terreno de cultura com uma laranjeira, com 

a área de duzentos e noventa metros quadrados, sito no lugar de 

Vale da Couda, freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, a 

confrontar do norte com Joaquim Rosa Gonçalves, do sul com Luis 

José Silva Gomes, do nascente com Albino Mendes e do poente com 

caminho publico, inscrito na matriz sob o artigo 2951, com o valor 

patrimonial de € 2,02 e a que atribuem valor igual ao patrimonial.

Que o indicado prédio não se encontra descrito na Conser-

vatória do Registo Predial de Alvaiázere e veio à posse de ambos 

por compra verbal feita a Manuel Freire Castelão e mulher Maria 

de Lurdes Castelão, residentes na Rua Conselheiro José Silvestre 

Ribeiro, nº 15, 4º esqº., Lisboa, em mil novecentos e noventa e 

seis, sem que dela ficassem a dispor de título suficiente e formal 

que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que, possuem o prédio em nome próprio, há mais de vinte 

anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu 

início, posse que sempre exerceram, sem interrupção e ostensi-

vamente com o conhecimento de toda a gente da freguesia de 

Almoster, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos mate-

riais de fruição, conservação e defesa, nomeadamente usufruindo 

dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os respectivos 

frutos, limpando-o de mato, pagando os respectivos impostos 

e contribuições, agindo sempre pela forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, sendo, por isso, uma posse 

pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram o dito 

prédio por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra 

Heleno Ferreira, quinze de novembro de dois mil e dezassete.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 12/08/2016, 

Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 425 de 30/11/2017 

CARTÓRIO NOTARIAL 
ALEXANDRA HELENO FERREIRA

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.

JOAQUIM FERNANDES DE 
AMARAL (91 anos)

N. 21/03/1926 - F. 20/11/2017
MOSQUEIRO - PUSSOS S. PEDRO

ALVAIÁZERE

Recordando
Alda Silveira Marques

Eu, Fernanda Cassiano venho por este meio agradecer 

carinhosamente a todos os meus familiares e amigos 

que manifestaram as suas condolências e pêsames pela 

perda da minha querida mãe, assim como pelos gestos e 

palavras de conforto, e pelo carinho que tiveram comigo.

Deixo a todos vós os meus sinceros agradecimentos. 

O coração ainda dói, mas o amor que recebi e recebo 

ajuda a curar a dor.

Um bem haja e muito obrigada ao amigo e pároco 

Padre André Sequeira que foi incansável e celebrou o 

funeral.

AGRADECIMENTO
ALDA SILVEIRA MARQUES

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

ROMINHA
PUSSOS S. PEDRO

Mãe, 

Hoje dia 27 de novembro, era 

o teu dia e estaríamos a festejar as 

tuas 85 primaveras.

Nunca serás esquecida neste dia.

Viverás para sempre nos nossos 

corações.

Fernanda Cassiano

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
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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
MARIA LUÍSA SIMÕES 

FERREIRA (82 anos)
N. 07/06/1935
F. 09/11/2017

CASAL AGOSTINHO ALVES
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus pais 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
MIGUEL DA SILVA MENDES

(33 anos)
N. 02/07/1984
F. 09/11/2017

SIGOEIRA DE BAIXO - AGUDA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, genro, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA HELENA DOS SANTOS 

PINHEIRO (89 anos)
N. 22/08/1928
F. 11/11/2017

ROMINHA
ALVAIÁZERE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA AUGUSTA DAS NEVES 

LOPES (91 anos)
N. 23/10/1926
F. 13/11/2017

PORTO DE S. SIMÃO
MAÇÃS DE D. MARIA

Seu marido, filha, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
OLINDA ROSA LOURENÇO 

(88 anos)
N. 09/01/1929
F. 15/11/2017

CAbAÇOS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua filha, netos, bisnetos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA ROSA MARQUES 

(98 anos)
N. 31/01/1919
F. 18/11/2017

bOCA DA MATA
ALVAIÁZERE

Suas filhas, 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 Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
CELESTE DOS SANTOS 
LARANJEIRA (90 anos)

N. 09/10/1927
F. 29/10/2017

bARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Sua mãe, irmã, sobrinha 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
fERNANDA ALICE MARQUES 

NUNES (51 anos)
N. 22/11/1965
F. 09/11/2017

MONTE AGUDO
ALMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filho, nora, netas, bisneta e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
jOSé bASTOS fREIRE

(88 anos)
N. 14/08/1929
F. 31/10/2017

SObRALCHÃO
PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, noras, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ILDA DOS SANTOS CARDOSO

(83 anos)
N. 24/10/1934
F. 12/11/2017

bESTEIRO
PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, noras, netos, bisnetas e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
jOSé MARQUES ALVES

(91 anos)
N. 28/09/1926
F. 18/11/2017

VENDA DO PRETO
PELMÁ

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
jOÃO ILÍDIO DE MIRANDA 

MARIANO (76 anos)
N. 03/07/1941
F. 20/11/2017

VALE TÁbUAS
MAÇÃS DE D. MARIA
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Registo de Terrenos

Paula Reis

falar direito

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Atividades animaram idosos

Há tempos dei nota da intenção 
do Governo em criar um meca-
nismo que permitisse a regula-

rização registral dos terrenos rústicos 
e mistos, sem custos.

Pois bem, tardou, mas chegou. 
Infelizmente, não chegou para todos, 
pelo menos para já!

Com a entrada em vigor da Lei 
78/2017 de 17 de agosto, Lei do 
Sistema de Informação Cadastral Sim-
plificada, dez Municípios do projeto-
piloto podem proceder à legalização 
dos terrenos sem custos, através do 
Instituto dos Registos e Notariado, 
designadamente através do Balcão 
Único do Prédio. 

Para que o seu registo seja gratuito 
tem de apresentar a georreferenciação 
da propriedade, identificando-a atra-
vés de coordenadas geográficas antes 
de fazer o registo. Para isso, deve diri-
gir-se a um técnico habilitado público 
ou privado que, nesta fase, pode ser 
encontrado nas conservatórias ou na 
Câmara Municipal do seu Concelho.

Pedrógão Grande, Castanheira de 

Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pam-
pilhosa da Serra, Penela, Sertã, Cami-
nha, Alfândega da Fé e Proença-a-Nova 
foram os Municípios contemplados 
nesta primeira fase.

Alvaiázere ficou de fora, para 
já, espera-se! Isto porque após a 
implementação nestes Municípios 
o Governo pretende apresentar um 
relatório de avaliação que permitirá 
a extensão a todo o território nacio-
nal, o que, a correr bem e segundo 
as previsões divulgadas, só ocorrerá 
daqui a um ano!

Resta aguardar que haja vontade 
política para que também os proprietá-
rios de Alvaiázere sejam contemplados 
por esta medida e vejam nesta iniciati-
va uma oportunidade para regularizar 
a situação registral dos seus terrenos.

E porque as próximas leituras se-
rão já volvidas as festividades, a todos 
os leitores e colaboradores deixo o 
meu sentido voto de Boas Festas, em 
paz e harmonia.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

“A brincar aprendo: 
apanha da azeitona” 
foi o nome do atelier 

dinamizado pelos servi-
ços educativos do Museu 
Municipal de Alvaiázere 
no passado dia 16 de no-
vembro, cujo público-al-
vo foram as crianças da 
Creche de Santa Cecília.

Tendo em vista a ex-
ploração desta tradicional 
atividade agrícola, que 
está patente na exposição 
permanente de ofícios 
tradicionais, as crianças 
tiveram a oportunidade 
de apanhar azeitona com 
as mantas estendidas ao 
redor das oliveiras da 

“Quintinha pedagógica”, 
aprendendo a forma cor-
reta de o fazer.

No final, também para 
ajudar a compreender o 
funcionamento do ciclo 
desde a apanha da azeito-
na até à produção de azei-
te, cada uma das crianças 
recebeu um pedaço de 

pão demolhado no azeite 
típico da região.

Este tipo de ações 
dirigidas aos mais novos 
tem por objetivo propor-
cionar a apreensão de 
conteúdos culturais a 
partir dos valores identi-
tários da comunidade na 
qual estão inseridos.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Dinamizou atelier sobre a 
apanha da azeitona

N
o passado dia 20 de 
novembro, a Creche 
da ACREDEM parti-

cipou mais uma vez numa 
iniciativa solidária a nível 
nacional, o Dia Nacional 
do Pijama. Esta é uma 
iniciativa de caráter social, 
é um dia divertido, edu-
cativo e solidário em que 
as crianças ajudam outras 
crianças, que não têm a 
oportunidade de crescer 
numa família. 

Neste dia as crianças, 
as educadoras de infân-
cia e as auxiliares foram 
vestidas de pijama para 
a Creche para lembrar a 
toda a gente que todas as 
crianças têm o direito de 
crescer em família. Em Por-
tugal ainda existem muitas 
crianças que vivem sepa-
radas das suas famílias, 
vivendo em instituições, 
com esta iniciativa preten-
de-se ajudar a mudar esta 
realidade, ajudando as 
crianças a encontrar novas 
famílias de acolhimento. 

A comemoração deste 
dia solidário foi o culminar 

de uma série de iniciativas 
desenvolvidas ao longo do 
mês de novembro, para 
sensibilizar as crianças e 
as suas famílias para a im-
portância de cada criança 
viver numa família, num 
ambiente de felicidade, 
amor e compreensão e 
que todos juntos podemos 
dar o nosso contributo, 
porque o pouco pode 
fazer muito! Com esta 
iniciativa a Creche da 
ACREDEM conseguiu an-
gariar 211.19€ que enviou 
para a “Mundos de Vida”, 
ajudando assim muitas 
crianças a sorrir!

Foi um dia muito diver-
tido, em que as crianças 
andaram todo o dia de 
pijama vestido, algumas 
levaram até o seu peluche 

preferido para dormir, que 
as acompanhou ao longo 
de todo o dia. Na Creche 
foram desenvolvidas di-
versas atividades lúdicas, 
educativas e solidárias. 
Foi com grande alegria 
que as crianças aderiram 
a este dia. 

À creche da ACREDEM 
cabe agora agradecer a 
todas as famílias que mais 
uma vez aderiram, como 
já vem sendo hábito, com 
grande entusiasmo a este 
projeto. Foi reconfortante 
sentir a solidariedade das 
famílias que juntaram 
os seus donativos para 
esta causa tão nobre, 
ajudando assim a ajudar 
quem mais precisa. MUI-
TO OBRIGADO!7

Creche da Acredem

Em Maçãs de D. Maria

Creche da Acredem aderiu 
ao Dia Nacional do Pijama

À 
semelhança dos 
meses anteriores, 
novembro foi vivido 

com muito vigor e partici-
pação ativa, pelos idosos, 
nas diversas atividades 
realizadas.

A atividade física conti-
nua a ter muita relevância 
na vida diária dos utentes 
da Associação. 

A Técnica Superior de 
Desporto adaptado à po-
pulação idosa promove 
aulas de grupo com exer-
cícios, treinos personaliza-
dos e jogos tradicionais. 
Estes possuem forte ade-
são, bem como o desporto 
de Boccia Sénior, cujos 
treinos permanecem, ten-
do em vista a participação 
nos campeonatos indivi-
dual e de equipas.

As temperaturas ame-
nas que se fizeram sentir 
neste mês, possibilitaram 
ainda, a realização de ca-
minhadas e visitas à Igreja 

Paroquial de Maçãs D. Ma-
ria, muito apreciadas pelos 
idosos, na medida em que 
permitem momentos de 
oração, fé e devoção.

As aulas de alfabeti-
zação retomaram e conti-
nuam com a participação 
ativa que as caracterizava, 
uma vez que permitem 
novas aprendizagens e 
relembrar de tempos anti-
gos, não esquecendo a tro-
ca de experiências vividas.

O S. Martinho assina-
la-se a 11 de novembro, 
tendo sido comemorado 
na Associação com o tra-
dicional lanche/convívio e 
baile animado pelo Grupo 

Ritual Dueça. A tarde foi 
organizada para os idosos 
de todas as valências, 
mas contou também com 
a presença de todos os 
funcionários(as) e alguns 
elementos da Direção e 
Corpos Sociais. Claro está, 
que a castanha e água-pé 
não podiam faltar!

De salientar ainda que 
os utentes já começaram 
os preparativos para a 
quadra natalícia, nomea-
damente, os enfeites para 
os dois lares da Instituição 
e para a Festa de Natal… 
Mas no próximo artigo irão 
mais pormenores.7

Tânia Silva

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

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071
Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria
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 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 2: 15h00
- dia da j “ORdENaMENTO FLORESTaL”
Local: Sede do PSD de Alvaiázere
(Org.: JSD de Alvaiázere)

dia 3: 12h00 - 18h00
- 1º FESTiVaL da SOPa
Local: Salão dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere
(Org.: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere)

dias 5 e 12: 19h00
- WHORKSHOP dE PROdUTOS ENdÓGENOS: 
“MaRKETiNG E PUBLiCidadE”    
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 8:
- FESTa EM HONRa dE NOSSa SENHORa da CONCEiÇÃO
Local: Ponte Nova - Almoster
(Org.: Comissão de Festas)

dia 9: 21h00
- RECRiaÇÃO dE CaNTaRES dE NaTaL E MOSTRa 
GaSTRONÓMiCa dE iGUaRiaS dE NaTaL
Local: Igreja Paroquial de Almoster
(Org.: Município de Alvaiázere e CIMRL)

AGENDA CULTURAL - DEZEMBRO
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 3, 17 e 31

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 10 e 24

dEZEMBRO

dia 10: 15h00
- SESSÃO COMEMORaTiVa dO dia MUNiCiPaL PaRa a
iGUaLdadE dE GéNERO “EMPREENdEdORiSMO NO FEMiNiNO”

Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 10: 17h00
- ESPETáCULO dE MúSiCa E daNÇa “COMPaSSOS dE daNÇa ii”

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

dia 13: 19h00
- WHORKSHOP TEMáTiCO dE EMPREENdEdORiSMO: 
“GESTÃO dO TEMPO dE TRaBaLHO E Vida FaMiLiaR”   

 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 16: 21h00
- CONCERTO dE NaTaL
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
(Org.: Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília)

dia 17: 10h00
- FEiRa dE PROdUTOS da TERRa
Local: Tenda - Centro Cultural Recreativo e Social de Pussos
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 19: 9h00
- OFiCiNa dE CRESCiMENTO PESSOaL: “COMUNiCaÇÃO aSSERTiVa”

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 21: 14h00
- 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)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

Este cupão tanto serve para iniciar uma assinatura nova, como para renovar uma já existente.      
Para mais informações contacte-nos pelo telefone 236 656 900.

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.

TRANSPORTES PÚBLICOS - HORÁRIOS

LOCAL/DESTINO HORÁRIO DE IDA HORÁRIO DE VOLTA

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

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

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

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

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

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

Obs: Os números 71 e 570 correspondem ao número da carreira; O símbolo “-” é devido ao 
facto de que não existe carreira; Os horários existentes são durante todo 
o ano e dias úteis; * significa que o horário só funciona em tempo escolar.
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A Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Maçãs de Caminho, levará a efeito no pró-
ximo dia 17 de dezembro pelas 13h00, na sua sede, o 
tradicional Almoço Convívio de Natal, convidando todos os 
sócios e amigos da Associação a participarem no mesmo.

Contactos para informações e inscrições: 
- 236 655 191/ 914 054 527, ou na sua sede, aos do-

mingos, até ao dia 13 de dezembro de 2017.

Animação: Música, Surpresas e Presépios 
Tradicional, Animado e ao Vivo.

A Direção

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

Almoço de Natal

De harmonia com o disposto nos Estatutos convoco 
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 indica-

do 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

Associação de Apoio Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa de S. Pedro

atualidade

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

Em Lisboa

Assembleia Geral da CCA, aprovou 
Planos de Actividades e Orçamentos

Acúrcio Mendes dos Santos, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Maçãs de Caminho, nos termos conjuntos do 
disposto nos artigos 13º, alínea c), e artigo 14º, nº 2, dos 
Estatutos, convoca todos os sócios desta Associação para 
uma reunião ordinária da Assembleia-Geral a realizar no 
dia 17 de dezembro de 2017, pelas 15:00 horas, na sede, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1- Informações;
2- Apreciação, discussão e votação do Plano de Ati-

vidades para 2018;
3- Apreciação, discussão e votação do Orçamento 

para 2018;
4- Outros assuntos de interesse relevante para a As-

sociação.
   Conforme o artigo 15º, nº 2, dos Estatutos, se à hora 

indicada não estiver presente mais de metade dos sócios 
com direito a voto, a Assembleia reunirá uma hora depois 
com qualquer número de sócios presentes.

Maçãs de Caminho, 17 de novembro de 2017
O Presidente da Assembleia-Geral

Acúrcio Mendes dos Santos

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

CONVOCATÓRIA

No dia 11 de Novembro, em 
Assembleia Geral da CCA 
foram apresentados e apro-

vados por unanimidade os Planos 
de Actividades e Orçamentos para 
2018 da Casa do Concelho e do 
Jornal “O Alvaiazerense”. 

Por parte da CCA, a presidente 
da Direcção Sandra Nunes fez uma 
exposição exaustiva das activida-
des e orçamento proposto, tendo 
respondido às questões levantadas 
pelos associados. 

Tal como Rui Oliveira que 
relativamente ao jornal, chamou 
a atenção para a diminuta mar-
gem do orçamento apresentado e 
que poderá levar no futuro a uma 
actualização das assinaturas. 

Aproveitou para felicitar a 
Casa do Concelho por uma das 
quatro vice-presidências da As-
sociação das Casas Regionais, 
em Lisboa e pelo êxito do 35º 
Aniversário da CCA, realizado em 
Alvaiázere. 

Após o presidente António 
Júlio ter encerrado os trabalhos e 
aproveitando o Dia de S. Martinho, 
fez-se prova da “água-pé-mais-
meio-vinho-made-in-Almoster-
com-uvas-e-muita-paixão” salpi-
cada com castanhas e poemas do 
Filipe Santos, que em boa hora 
visitou a embaixada de Alvaiá-
zere, onde deixou o seu cunho 
muito pessoal, conforme relato 
na primeira pessoa, no Salpico 
Pico-Pico.7

Plano de Atividades 2018

- Cumprir a edição do Jornal “O Alvaiazerense”, 
com a periodicidade mensal e de acordo com o Es-
tatuto Editorial. 

- Continuar a promover a utilização da Internet 
(email e site) nos contactos com “O Alvaiazerense” 
por parte dos colaboradores e leitores.

- Participar nas actividades e parcerias já habituais, 
designadamente na FAFIPA com stand próprio e na 
organização do Grande Prémio de Atletismo de Mar-
cha Atlética de “O Alvaiazerense”.   

- Melhorar a apresentação do jornal, bem como 
dos conteúdos, no sentido de o tornar mais atrativo 
e incrementar mais qualidade informativa.7

Plano de Atividades para 2018

Janeiro: Dia 27 - Almoço convívio da Freguesia de 
Almoster

Fevereiro: Dia 24 - Almoço convívio da Freguesia de 
Alvaiázere

Março: Dia 3 - Almoço convívio da Freguesia de Maçãs 
de D. Maria

Dia 17 - Almoço Solidário Bombeiros Voluntários 
Alvaiázere e Assembleia Geral Ordinária CCA e Jornal 
Alvaiazerense

Abril: Dia 7 - Almoço convívio da Freguesia de Pelmá

A definir - Excursão Interna – a definir

Maio: Dia 5 - Almoço convívio da Freguesia de Pussos 
S. Pedro

A definir - Fim-de-semana das casas regionais 

– Tasquinhas

Junho: A definir - Festival do Chícharo - Alvaiázere

Julho: Dia 22 - Aniversário Casa Concelho de Alvaiá-
zere e dia do Sócio

Setembro: 1 a 9: Excursão externa - a definir

Outubro: Dia 20 - Almoço do Chícharo

Novembro: Dia 10 - Assembleia Geral Ordinária da 
CCA e Jornal Alvaiazerense e São Martinho

Dia 30 - Noite de Fados.

Jornal “O Alvaiazerense” Casa do Concelho de Alvaiázere
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O 
alvaiazerense João Caste-
lão continua a dar cartas 
na equitação, tendo-se 
sagrado campeão na-

cional de Dressage pelo segundo 
ano consecutivo: após ter vencido 
no nível elementar em 2016, o 
cavalo Girão das Salgadas ven-
ceu este ano no nível médio, nas 
provas finais do campeonato que 
se realizaram no fim-de-semana 
de 22, 23 e 24 de setembro, na 
Sociedade Hípica Portuguesa, em 
Lisboa. O cavalo Gavião das Salga-
das, que participou pela primeira 
vez em competições, alcançou um 
honroso terceiro lugar no nível 
complementar.

Em declarações ao Jornal “O 
Alvaiazerense”, João Castelão mos-
trou-se bastante satisfeito com a 
conquista deste prémio, “que é fru-
to de muito trabalho, muito sacri-
fício e muita dedicação, são cerca 
de nove horas de trabalho diárias, 
é necessário abdicar de muita coisa 
da qual gostamos”, afirmou.

Para além da conquista do 

campeonato, João Castelão foi 
também distinguido pelo segundo 
ano consecutivo com o Prémio de 
Excelência Equestre na Feira Na-
cional do Cavalo, que anualmente 
tem lugar na Golegã, no mês de 
novembro, uma distinção atribuída 
aos campeões nacionais de todas 
as modalidades equestres.

João Castelão prepara-se agora 

para enfrentar novo desafio, pois 
vai disputar a Final da Taça de 
Portugal que terá lugar no fim-de-
semana de 1, 2 e 3 de dezembro 
em Alfeizeirão. Para esta prova, 
João Castelão segue com o cavalo 
Girão das Salgadas em primeiro 
lugar, após os bons resultados ob-
tidos nas quatro jornadas da Taça, 
esperando sair vencedor: “se isso 
acontecer, será a primeira vez nos 
últimos anos que o mesmo cavalo 
vence no mesmo ano o Campeona-
to e a Taça”, concluiu.

Para a próxima época, cujas 
provas qualificativas para o Cam-
peonato arrancam já em janeiro de 
2018, João Castelão vai trabalhar 
para ser tricampeão nacional com 
o cavalo Girão das Salgadas, tendo 
também como objetivo a interna-
cionalização dos cavalos Gavião 
das Salgadas e Fadista, que este 
ano não conseguiu pois teve uma 
lesão que obrigou a uma interven-
ção cirúrgica e a uma paragem de 
seis meses.7

Cláudia Martins

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 2º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De DeZemBRo
03/12 -  Vieirense vs GDA
17/12 - GDA vs Beneditense

Equitação

João Castelão sagrou-se bicampeão 
nacional de Dressage

Futebol

GDA regressou 
às vitórias

Após um mês de outubro complicado e sem 
vencer desde a primeira jornada do campeonato, o 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) regressou às 
vitórias em novembro, abandonando os lugares da 
despromoção.

No dia 5 de novembro, num jogo a contar para a 
oitava jornada, o clube de Alvaiázere deslocou-se ao 
Campo das Cabecinhas, em Pombal, para defrontar 
o Guiense, levando a melhor por 3-2, com dois golos 
a ser marcados já depois dos 90 minutos, por Yann 
e João Maurício.

No dia 12 o GDA recebeu o Leiria e Marrazes, 
vencendo pela margem mínima de uma bola a zero.

Por fim, na décima jornada, disputada a 26 de 
novembro, o clube de Alvaiázere jogou em Pousos 
(Leiria), contra o Grupo Recreativo Amigos da Paz 
(GRAP), numa partida em que a equipa da casa acabou 
por vencer o GDA por 3-2.

Atualmente, à décima jornada, o GDA é o 13º clas-
sificado do campeonato, com dez pontos, tendo con-
seguido três vitórias, um empate e seis derrotas, com 
quinze golos marcados e vinte e um golos sofridos.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
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O 
Licor de Chícharo d’Alvaiázere 
alcançou mais um galardão no 
seu currículo: desta feita obte-
ve duas estrelas (num total de 

três) no Great Taste Awards 2017, sendo 
considerado um produto “excecional”.

Em quatro anos de existência, este foi 
o nono prémio conquistado pela marca, 
que já no ano passado tinha sido pre-
miada com uma estrela no Great Taste 
Awards 2016, realizado em Portugal, no 
dia 27 de outubro.

Criado em 1994 no Reino Unido, o 
Great Taste Awards é a maior prova cega 
de degustação a nível mundial e tem 
como missão descobrir iguarias alimen-
tares de exceção e promove-las entre os 
profissionais e os consumidores, contri-
buindo pra a sua escolha informada e 
para o sucesso dos produtores que vêm 
o seu talento reconhecido no mercado.

Na sua página oficial do Facebook, 
os responsáveis pelo Licor de Chícharo 
d’Alvaiázere deixam um agradecimento 

pela confiança em si depositada, prome-
tendo novidades em breve relacionadas 
com o aumento da gama de sabores, não 

esquecendo de reforçar o seu compromis-
so com a qualidade que tem vindo a ser 
reconhecida ao longo dos anos.7

informativoRua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
Tel. 236 656 900          e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt          www.oalvaiazerense.com.pt

Licor de Chícharo d’ Alvaiázere 

Conquistou Prémio Internacional

ADECA 
Aceita inscrições 
para formação 
modular certificada

Estão abertas inscrições para di-
versos cursos de formação financiada, 
promovidos pela ADECA (Associação 
para o Desenvolvimento Integrado do 
Concelho de Alvaiázere) em parceria 
com a ETP Sicó, destinados a adultos 
empregados.  

As ações de formação disponíveis 
têm, cada uma delas, duração de 25 
horas e são subordinadas aos seguintes 
temas: Coaching e Comunicação; Análi-
se Sensorial de Vinhos e Aguardentes; 
Podas e Desbastes; Agricultura Biológi-
ca – Métodos de Produção; Gestão do 
Stress Profissional.

A participação nas mesmas prevê a 
atribuição de subsídio de alimentação 
e certificado de qualificações aos par-
ticipantes.

A abertura destes cursos é uma boa 
oportunidade para que as empresas 
cumpram com a obrigatoriedade legal, 
prevista pela ACT, de possibilitar pelo 
menos 35 horas de formação a 10% dos 
seus colaboradores por ano.

Para inscrições e mais informações, 
contacte a ADECA, através do telefone 
236 650 160 ou do endereço de e-mail 
geral@adeca.pt.7

Em Alvaiázere
1º Festival da Sopa

No próximo dia 3 de dezembro, o 
salão dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere acolhe o 1º Festival da Sopa, 
a abertura está programada para as 
12h00, sendo o encerramento por volta 
das 18h00. 

No que diz respeito ao preçário, este 
é um valor simbólico de cinco sopas, 
que inclui tigela, três sopas, pão e uma 
bebida. 

O festival é organizado pela Associa-
ção da Casa do Povo de Alvaiázere, com 
apoio da Câmara Municipal e ainda dos 
Bombeiros Voluntários.7

“O Alvaiazerense” deseja a todos votos de um 
Natal brilhante de alegria, iluminado de amor, 

cheio de harmonia e repleto de paz. 
Feliz Natal!
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