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R
eunida em sessão ordiná-
ria no dia 6 de dezembro, 
a Câmara Municipal de 
Alvaiázere aprovou por 

maioria o Orçamento e as Grandes 
Opções do Plano do Município 
para o ano de 2018, com os votos 
favoráveis dos eleitos pelo Partido 
Social Democrata (PSD) e dois vo-
tos contra da oposição (PS). 

Assim, o valor do Orçamento 
para 2018 é de 10.658.335,00€, 
representando um aumento global 
do seu valor em mais de 7%, face 
ao orçamento de 2017.

Em comunicado, a autarquia 
enumera as suas prioridades de in-
tervenção para o próximo ano, que 
passam pelo estímulo à atividade 
empresarial, que vai contemplar 
várias medidas, entre as quais a 
requalificação e o alargamento da 
Zona Industrial de Troia e a criação 
da Plataforma de Desenvolvimento 
Empresarial, a instalar no edifício 
da antiga escola do primeiro ciclo 
de Alvaiázere.

Para além das medidas ligadas 
ao desenvolvimento económico, 
que, de acordo com o mesmo co-
municado, representam 1/5 do va-
lor global das Grandes Opções do 
Plano, a autarquia esclarece tam-
bém que vai reforçar a capacidade 
de ação e a autonomia financeira 
das Juntas de Freguesia e que uma 
das maiores preocupações será o 
apoio às famílias alvaiazerenses, 
estando prevista a gratuitidade 
dos manuais escolares até ao se-
gundo ciclo e das refeições até ao 
quarto ano.

No documento Orçamento 
e Grandes Opções do Plano ao 
qual o Jornal “O Alvaiazerense” 

teve acesso, uma das rubricas diz 
respeito ao resumo do orçamento 
da receita e da despesa feito por 
capítulo. Assim, de acordo com 
a tabela, é possível verificar que 
a Receita Municipal se divide em 
Receitas Correntes, Receitas de 
Capital e Outras Receitas. 

Nas Receitas Correntes, num 
total de 7.144.773,00€, as duas 
maiores fatias provêem das trans-
ferências do Estado, no valor de 
4.512.644,00€ (63,16%) e dos 
impostos diretos (IMI, IUC, entre 
outros), no valor de 965.447,00€ 
(13,51%). Já nas Receitas de Capi-
tal, no valor de 3.481.084,00€, a 
maior fatia é das transferências de 
capital, 1.752.537,00€ (50,35%), 
que refletem um largo conjunto de 
financiamentos comunitários para 
projetos através do Portugal 2020 
e outras entidades financiadoras. 

A Despesa Municipal divide-se 
em Despesas Correntes, no valor 
de 5.284.982,00€ (49,58%) e Des-
pesas de Capital, 5.373.353,00€ 
(50,41%). Nas Despesas Correntes 
os maiores valores destinam-se 
à aquisição de bens e serviços 
(2.699.420,00€) e despesas com 
pessoal (1.795.082,00€), enquanto 

nas Despesas de Capital a categoria 
que tem a maior fatia é a aquisição 
de bens de capital (3.321.782,00€).

Deste documento consta tam-
bém a evolução homóloga do 
Orçamento Municipal, desde 2009, 
podendo concluir-se que o maior 
orçamento dos últimos nove anos 
foi em 2011, na ordem dos 26 
milhões e o menor em 2016, no 
valor de 11,5 milhões. 

Um dos pontos a salientar do 
orçamento para o próximo ano 
diz respeito ao mapa de pessoal, 
estando prevista a admissão de 
três Técnicos superiores nas áreas 
de Arquitetura, Serviço Social e 
Desporto e ainda de dois Assisten-
tes técnicos, a integrar na Unidade 
Orgânica Administrativa e Finan-
ceira/Tecnologias de Informação.

A Câmara Municipal de Alvaiá-
zere esclarece ainda no seu comu-
nicado que “a principal prioridade 
deste orçamento é tornar o con-
celho de Alvaiázere mais atrativo 
à fixação de pessoas, através do 
estímulo à criação de emprego e 
através da criação de medidas so-
ciais de apoio à família e geradoras 
de melhor qualidade de vida”.7

Cláudia Martins

atualidade

Em Cabaços

Antiga Escola Primária 
foi vandalizada

No dia 26 de dezembro, uma publicação feita 
por um utilizador da rede social facebook alertou 
para o facto de a antiga Escola Primária de Cabaços 
ter sido alvo de atos de vandalismo.

Com efeito, o Jornal “O Alvaiazerense” esteve 
no local com a presidente da Junta de Freguesia 
de Pussos S. Pedro, Clara Pacheco, e verificou que, 
para além de estar aberta, numa das janelas das 
traseiras existiam vidros partidos. Para além dis-
so, a porta estava aberta, ainda que com o fecho 
trancado, o que indicia que a fechadura terá sido 
forçada.

Também a porta da sala de refeições estava 
forçada e totalmente aberta, e no interior da sala 
estavam vários vestígios de vandalismo e presença 
de pessoas, entre as quais várias beatas de cigarros 
numa caixa de plástico.

A presidente da Junta de Freguesia, que também 
teve conhecimento da situação através do face-
book, afirmou que a gestão da antiga Escola é uma 
das competências da Câmara Municipal de Alvaiá-
zere, adiantando ainda que tem conhecimento de 
que o Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos terá 
solicitado a cedência deste espaço, e que a Junta 
de Freguesia terá interesse na cedência do espaço 
do antigo jardim-de-infância, estando ambas as 
entidades a aguardar resposta.

Contactada pelo Jornal “O Alvaiazerense”, Sílvia 
Lopes, vereadora responsável pelo pelouro da Cul-
tura e da Educação, afirmou que até ao momento 
não tinha conhecimento do sucedido, garantindo 
que “serão contactados os serviços e tomadas as 
devidas providências e as medidas necessárias para 
acautelar que a situação não se volte a repetir”.7

Cláudia Martins

Município de Alvaiázere

Aprovou orçamento superior 
a 10 milhões de euros

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 165Tlm. 914 695 893
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 1
(Edifício Casa do Povo) - 3250-103 Alvaiázere

emacnunes@hotmail.com
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Em dezembro de 1997, no BISBILHOTANDO, o título PALA-
VRAS EM DESUSO? chamava-nos a atenção para: «A língua, como 
qualquer outra realidade viva, não escapa às leis do tempo. 
Também ela se vai transformando, perdendo alguns vocábulos 
e, por outro lado, ganhando outros. Nos meus tempos de miúdo 
utilizavam-se, na nossa terra, muitas pal-
vras que estarão hoje, possivelmente, a cair 
em desuso, sobretudo as que se relacionam 
mais com a agricultura e profissões em vias 
de extinção. Vimos aqui recordar algumas 
e o seu significado. 

ALCATRUZ – vaso de forma geralmente 
cilíndrica, fixo a uma corrente que gira à 
volta da roda da nora, para levantar a água 
dos poços. 

ALMAGRE – Argila avermelhada utiliza-
da pelos serradores para pintar o cordel  
(linha) que marca o sítio por onde a serra 
deve cortar. 

ALMECE – Soro branco que escorre do 
queijo aquando do seu fabrico.

ARREGOAR – Rachar de maduro (fruta).
ARROCHO – Pau curto e torto com que 

se apertam as cordas das cargas das bestas.
ASELHA – Presilha.
ASTREVER – O mesmo que atrever. 
ATIÇAR – Avivar o fogo; espicaçar (o cão).
AXE – Ferida.
BADAL – O mesmo que badalo.
BAGAÇO – Pele e caroço da azeitona depois de moída.
BALÇA – Silvado.
BALHO – O mesmo que baile.
BOLETA – Bolota da azinheira.
BORRACHA – Recipiente de couro (geralmente pele de ca-

bra), em forma de pêra, com bojo e gargalo estreito, utilizado 
para conter vinho.

BURRA – Cavalete formado por um tronco que assenta 
no chão uma das extremidades, tendo na outra dois pés, e 
que serve aos serradores para suster o madeiro que estão 
serrando.

CACHOA – Flor de oliveira. 
CACHOLA – Fígado de porco cozinha-

do, sarrabulho.
CÃIBO – Pau ganchado para apanhar 

fruta (normalmente figos).
CALHOZ – Construção de pedra ou 

tijolo para encanar a água da rega.
CANELO – Ferradura de boi.
CANGALHAS – Armação de madeira 

em que se sustenta e equilibra a carga das 
bestas, metade para cada lado.

CAPACHO – (Em vez de gaspacho) – 
Sopa crua de pão com vários temperos 
(azeite, vinagre, cebola, pepino, etc).

CHAMBARIL – Pau curvo que se enfia 
nos jarretes do porco morto, quando se 
pendura para o abrir.

CHARRUBECO – (Em vez de charrueco) 
– Charrua pequena e grosseira.

CILHA – Correia larga que passa por 
baixo da barriga do animal para segurar a 
carga ou a sela.

COSTEIRO – Tábua que sai da parte 
exterior do madeiro.

CUEIRO – Pano em que se envolvem 
as nádegas dos bébés (substituído actualmente por fraldas).

ENFAROAR – Enfastiar-se de qualquer comida.
ENXADÃO – Enxada pequena. (Não deixa de ser curioso, que 

o seu verdadeiro significado é o de enxada grande).
ENXERGAR – Ver; avistar.
Assinava Augusto Marques.
Assim se escrevia, com interesse há vinte anos!7
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MAIS UM ANO!

há 20 anos

editorial

Estatuto Editorial disponivel na página do site 
na internet em www.oalvaiazerense.com.pt

atualidade

Rui Oliveira

Quais são as suas expetativas para o ano de 2018?

Manuel Martins
Alvaiázere

inquérito

António Gonçalves
Maçãs de D. Maria

José Lourenço
Pussos S. Pedro

Espero que o próximo ano 
seja melhor que este, que haja 
mais saúde e bem-estar para 
todos. Apesar de o ano de 2017 
não ter sido mau em tudo, isto 
porque foi um bom ano para 
quem produz azeite e vinho, 
acabou por ser negativo devido 
aos incêndios que houve em 
vários locais.7

Pessoalmente, espero que o 
ano de 2018 seja melhor do que 
este ano. Espero que o nos-
so primeiro-ministro, António 
Costa, não se arrependa do que 
está a fazer. Digo isto porque 
para mim está a ter uma atitude 
correta e espero que continue 
assim.7

Quero mais saúde para a 
minha família e para todos, pois 
sem isso não somos nada. É pre-
ciso haver bem-estar, seja para 
quem for, para termos uma vida 
razoável.

Um desejo que gostava de 
ver realizado, porém difícil de  
se concretizar, era ganhar o 
Euromilhões.7

Américo Silva
Pussos S. Pedro

Como toda a gente, pretendo 
que haja saúde, paz e harmonia 
para toda a gente. Depois, gos-
taria de ver que éramos melhor 
governados do que estamos a 
ser atualmente.

Temos de lutar contra o 
acontecimento e temos de acei-
tar o que vem, pois não temos 
outra solução.7

Sempre que um ano termina, é inevitável 
e recomendável uma retrospectiva. Dois mil 
e dezassete foi marcante pela negativa, face 
aos trágicos incêndios ocorridos, alguns 
muito perto do nosso concelho. Os dias 17 
de Junho e 15 de Outubro ficarão registados 
para sempre na memória nacional, pelos 
piores motivos, esperando que nunca mais 
se repitam, aliás, é o mínimo que se exige 
ao Estado.

Felizmente que também houve factos 
positivos, designadamente na economia, 
com taxa de crescimento recorde no ac-
tual século. É manifesto que no mundo 
global onde vivemos, quando a Europa se 
“constipa”, Portugal apanha “pneumonia”, 
em compensação quando a conjuntura in-
ternacional é favorável, ganhamos e muito 
com isso. Impossível não referir que o ano 
foi soberbo, diremos mesmo de ouro, para 
o turismo e acabou justamente com vários 
prémios, como Portugal eleito o melhor 
destino do mundo, Lisboa a melhor cidade 
para curtas estadias e a Madeira como o 
melhor destino insular. 

Os Ronaldos continuam a dar cartas! 
No futebol a quinta bola de ouro e o das 
Finanças, “conquistou” a presidência do 
Eurogrupo. Para além de diversas circuns-
tâncias que levaram a que os países mais 
poderosos não apresentassem candidato 
para o cargo, sem dúvida, que Portugal 
e Centeno foram premiados, pelo quase 
milagre de reduzirem a austeridade em 
simultâneo com o cumprimento do défice 
exigido por Bruxelas e em paralelo reduzir 
o desemprego, algo que muitos considera-
ram impensável. É óbvio que foi necessário 
o incremento das cativações, a subida de 
alguns impostos indirectos, a “enorme” 
ajuda da conjuntura externa e a subida 
exponencial do turismo, as variáveis que 
se podem alterar e que nos preocupam: se 
acontecer, estaremos acautelados para tal? 

Para todos os que possibilitam há 36 
anos que este jornal seja uma realidade 
contínua, leitores, assinantes e anunciantes, 
os nossos desejos de um Bom Ano de 2018, 
pleno de boas notícias!7
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“As maiores dificuldades têm sido 
enfrentadas e ultrapassadas com muito 
trabalho e dedicação dos colaboradores”

Artur Antunes, presidente da direção da Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro desde o ano de 2008, falou 
sobre o trabalho desenvolvido, que considera bastante positivo, com o 
alargamento do espaço e a realização de obras de requalificação, apesar 
das dificuldades de caráter financeiro que a Associação tem de enfrentar, 
destacando ainda as várias atividades organizadas e traçando os objetivos 
para o futuro, que passam por manter a Associação ativa e dinâmica.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – 
Em que ano e com que objetivos foi 
criada a Associação?

Artur Antunes (A.A.) – A Asso-
ciação foi criada em 1992, sendo os 
seus principais objetivos a realização 
de eventos culturais e recreativos 
como bailes, jogos populares e ser-
viço de bar aos domingos.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo 
assumiu o cargo de presidente e 
qual o balanço que faz destes anos 
de mandato?

(A.A.) – Assumi o cargo de pre-
sidente da Direção em 2008. O ba-
lanço, a meu ver, é positivo, porque 
consegui o alargamento do espaço 
adquirindo três parcelas de terreno 
com a colaboração da Câmara Muni-
cipal e fizeram-se algumas obras de 
melhoramento e manutenção.

(“O Alv.”) – Quais são as maio-
res dificuldades que a Associação 
enfrenta e de que forma têm sido 
ultrapassadas?

(A.A.) – As maiores dificuldades 

são as de índole financeira, as quais 
têm sido enfrentadas e ultrapassadas 
com muito trabalho e dedicação de 
todos os colaboradores.

(“O Alv.”) – Quais as principais 
atividades levadas a cabo pela As-
sociação?

(A.A.) – As atividades da Associa-
ção têm sido, nomeadamente, man-
ter o bar a funcionar aos domingos 
e dias santos (feriados religiosos) 
com jogos desportivos, promover 
atividades culturais como o Cantar 
dos Reis, a festa do aniversário que 
é sempre na primeira ou segunda 
semana de março, o passeio motori-
zado, o apoio à Marcha de S. Pedro, 
a participação na FAFIPA, o apoio 
às festas religiosas de S. Pedro, a 
peregrinação a Dornes, o apoio ao 
Grupo de Catequese e a já tradicio-
nal Passagem de Ano.

(“O Alv.”) – Neste momento, 
quantos sócios tem a Associação? 
O número de sócios tem vindo a 
registar um aumento ou uma di-
minuição?

(A.A.) – Neste momento, a Asso-

ciação tem 235 sócios. Este número 
contempla algumas desistências e 
infelizmente os falecidos. Mas posso 
afirmar com alegria que têm existido 
algumas novas inscrições.

(“O Alv.”) – Como caracteriza 
o associativismo no concelho de 
Alvaiázere?

(A.A.) – O associativismo no con-
celho de Alvaiázere está bem.

Existem várias boas associações 
e que já existem há vários anos e se 
mantêm, com dificuldades algumas 
vezes, é bem verdade. 

É de louvar o esforço feito pelas 
pessoas na maior parte das vezes em 
voluntariado. 

Contudo, muito mais pode ser 
feito, e penso que os nossos gover-
nantes deveriam apoiar quem mais 
faz pelo mesmo no Concelho.

(“O Alv.”) – Quais são os projetos 
futuros da Associação?

(A.A.) – Os projetos que tenho 
para o futuro da Associação é fazer 
de tudo o que estiver ao meu alcance 
para que a Associação não “morra”, 

trabalhando com a ajuda de todos os 
membros que formam a equipa de 
trabalho, dos sócios ao pagarem as 
suas quotas, dos apoios da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia, 
instituições às quais desde já fica o 
meu agradecimento

(“O Alv.”) – Gostaria de trans-
mitir alguma mensagem aos al-
vaiazerenses no geral e aos sócios 
da Associação de S. Pedro, em 
particular?

(A.A.) – A minha mensagem para 
os alvaiazerenses no geral é um mui-
to obrigado. 

Aos sócios gostaria de lhes dizer 
que se lembrem que sem eles a Asso-
ciação não pode ter vida e para isso 
é necessário o seu apoio através do 
pagamento das suas quotas. 

Quero também deixar uma pala-
vra de agradecimento à equipa de 
trabalho que tanto me tem apoiado, 
às cozinheiras e a todas as pessoas 
que ajudam sem fins lucrativos a 
Associação.

Um abraço amigo deste vosso 
servo,

Artur dos Santos Antunes.7

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)
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Em Candal
Festa em honra de 
Santo André

No dia 3 de dezembro realizou-se a festa no 
lugar de Candal, freguesia de Almoster, em honra 
do seu santo padroeiro, o Santo André.

Não faltou animação musical e um esmerado 
serviço de bar e frango de churrasco, bem como 
venda de bolos, quermesse e jogo do Bingo. 

A celebração da eucaristia presidida pelo pároco 
Sertório, foi muito participada e seguidamente rea-
lizou-se a procissão pelas ruas do lugar.

Durante a tarde a animação musical ficou a car-
go do grupo Gaiteiros de Abiul.7

Paula Reis

Decorreu no dia 8 de de-
zembro, no lugar da Ponte 
Nova a festa em honra da 

sua padroeira, Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição.

A missa em honra da padroei-
ra foi presidida pelo padre André 
Sequeira e, apesar da ameaça da 
chuva, realizou-se a romaria no 
largo da Capela. 

Durante a tarde, o arraial foi 
animado pela venda de rifas e de 
bolos tradicionais e ainda pela 
atuação do Grupo de Cavaquinhos 
Cajados de Litém.

Ao cair da noite o baile ficou 
a cargo do grupo Manuel Braz, e 
este ano não houve frio ou chuva 

que demovesse os presentes, uma 
vez que apesar de faltarem alguns 
detalhes finais, foi possível reali-
zar a festa nas novas instalações 
envolventes à capela. Uma obra 

que dignifica o espaço e acres-
centa valor à freguesia, com uma 
valência que favorece a realização 
de atividades culturais diversas.7

Paula Reis

Confraria do Santíssimo Sacramento
Realizou eleições para o 
triénio 2018-2021

No passado dia 10 de dezembro, a Confraria do 
Santíssimo Sacramento da Paróquia de Almoster 
realizou a assembleia geral ordinária com vista à 
eleição dos corpos gerentes para o triénio 2018-
2021, entre outros assuntos. 

Com 26 irmãos presentes, a única lista apre-
sentada foi eleita por unanimidade ficando os ór-
gãos compostos da seguinte forma: Mesa gerente: 
Presidente - Manuel Paixão; Secretária - Paula Reis; 
Tesoureiro - Arlindo Nunes; Primeiro Vogal - Manuel 
Luís; Segundo Vogal - José Luís; Conselho Fiscal: 
Presidente - Jorge Marques; Primeiro Vogal - Aida 
Reis; Segundo Vogal - Joaquim Caseiro.7

Em Ponte Nova

Festa em honra de N.ª Sr.ª da Conceição

No dia 20 de dezembro, a AS-
CRA realizou a Festa de Natal 
vocacionada para os utentes 

de Apoio Domiciliário, Centro de 
dia, colaboradores e órgãos sociais. 
Esta iniciou-se pelas 11h com a re-
conciliação aos utentes, pelo padre 
André Sequeira, que gentilmente 
realizou a missa de Natal, com uma 
altar improvisado, onde os utentes 
tiveram a oportunidade de beijar o 
menino Jesus. 

Seguiu-se um almoço-convívio 
e depois todos os presentes tive-
ram a oportunidade de assistir à 
peça de teatro intitulada: “A noite 
de Natal”. 

A tarde continuou com a atua-
ção musical, onde alguns utentes 
cantaram três canções de Natal e 
quem não faltou foi o Pai Natal, 
que chegou carregado de lembran-
ças para todos. 

Para terminar a tarde, junta-

ram-se todos à mesa para sabo-
rear um belo lanche, onde não 
faltaram as filhoses, rabanadas e 
o tradicional bolo rei, acompanha-
dos de música de acordeão por 
Jorge Alves e Humberto Piedade, 
onde alguns utentes dançaram, 
reviveram tempos e músicas do 
passado. 

Um bem-haja a todos e um 
próspero Ano Novo.7

Carla Simões

Paróquia de Almoster
Celebrou Festa da Palavra

Dia 10 de dezembro, os meninos do 4º ano de 
catequese celebraram a Festa da Palavra, um mo-
mento que assinala a entrega da palavra de Deus, 
ou seja, a Bíblia.

Este foi também um momento de partilha entre 
todos os paroquianos que foram convidados a levar 
as suas Bíblias para serem abençoadas.

Pelos meninos, pais e catequistas ficou o compro-
misso de manter viva a leitura da palavra de Deus.7

Igreja Paroquial de Almoster

Acolheu recriação de Cantares de Natal

Integrado na programação da 
“Região de Leiria - Rede Cultu-
ral”, operação financiada pelo 

Programa Operacional Regional 
do Centro, o Município de Al-
vaiázere e a Comunidade Inter-
municipal da Região de Leiria 
têm vindo a organizar várias 
atividades de cariz cultural, com o 
objetivo principal de promover a 
cultura e a identidade e a cultura 
alvaiazerense.

Assim sendo, no dia 9 de 
dezembro a Igreja Paroquial de 
Almoster recebeu o espectáculo 
“Recriação de Cantares de Natal”, 
que contou com a atuação do 
Rancho Folclórico da Freguesia 
de Pussos (Alvaiázere), do Rancho 
Folclórico Vale do Lis (Leiria) e do 

Rancho Folclórico Os Moleiros da 
Ribeira (Ourém), que animaram os 
presentes com a sua interpretação 
de melodias tradicionais de cada 
uma das zonas.

No final do espetáculo realizou-
se ainda uma mostra gastronómica 

de iguarias de Natal, também elas 
características destas regiões, 
contribuindo assim para a divulga-
ção das tradições e da cultura da 
região onde se insere o concelho 
de Alvaiázere.7 

Cláudia Martins

Em Almoster
Assembleia de Freguesia

Dia 22 de dezembro, realizou-se a primeira 
Assembleia de Freguesia do novo mandato e teve 
como principal ponto a votação e aprovação do 
orçamento para o ano de 2018, que foi aprovado 
por unanimidade.

Da execução deste orçamento destaca-se a con-
tinuação/conclusão da execução da obra de alarga-
mento do cemitério e uma nova fase de arranjo do 
adro da Igreja. 

Os membros da oposição alertaram para a neces-
sidade de algumas obras de conservação de redes 
viárias e florestais e outros equipamentos públicos.7

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

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

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

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

ASCRA

Utentes participaram na Festa de Natal
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Dezembro chegou e trouxe consigo o frio, mas 
os idosos não se deixaram abalar e continua-
ram com a mesma energia e empenho nas 

atividades que foram desenvolvidas.
Com a aproximação da quadra natalícia, os uten-

tes participaram e ajudaram nos enfeites dos dois 
lares da Instituição, sendo eles compostos por vários 
materiais, inclusivamente recicláveis.

Por mais um ano consecutivo, realizou-se no dia 
16 de dezembro a Festa de Natal da Associação. 

Os dias que a antecederam foram de muito tra-
balho e ensaios, mas também de muita dedicação, 
não só por parte dos idosos, mas também das fun-
cionárias. 

A Festa de Natal iniciou-se com o almoço, onde 
estiveram presentes os utentes das várias valências, 
funcionárias(os), elementos da direção, corpos sociais 
e alguns convidados. 

Terminado o almoço e após os discursos do presi-
dente da Instituição, Álvaro Pinto Simões e da presi-

dente da Câmara Municipal de Alvaiázere, Célia Mar-
ques, que honrou a Associação com a sua presença. 

A festa continuou com uma peça de teatro, que 
proporcionou a todos os presentes muitas gargalha-
das e boa-disposição, e contou com a participação de 
idosos, funcionárias e elemento da direção. 

De seguida, deu-se a entrega das prendas aos 
utentes e iniciou-se o baile rico em animação, música, 
dança e convívio com o Duo Musical RM.

Relativamente ao dia 19 de dezembro, este foi 
repleto de fé e devoção, uma vez que se realizou 
no lar da Associação a missa de Natal com o Padre 
André Sequeira. 

Antes da celebração Eucarística, o padre confes-
sou alguns idosos e também deu a Bênção dos Enfer-
mos, terminando esta visita especial com o almoço 
na Instituição.

Estando quase finalizado o ano de 2017, a As-
sociação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria deseja 
a todos votos de umas Boas Festas e um Feliz Ano 
de 2018.7

Tânia Silva

atualidade
Em Maçãs de Caminho

Almoço de Natal da Associação

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

Grupo Sociocaritativo de Pelmá
Ajudou as vítimas dos 
incêndios de Junho

No passado dia 4 de Dezembro, o grupo Socio-
caritativo de Pelmá deslocou-se a Pedrógão Grande, 
a fim de fazer a entrega de alimentos para as víti-
mas dos incêndios do mês de Junho.

O grupo apelou às pessoas da paróquia 
que oferecessem, especialmente, produtos de 
alimentação, como por exemplo: azeite, batatas, 
feijão, mercearia, etc. As pessoas responderam 
prontamente ao apelo  e entregaram  cerca de 60 
litros de azeite, alguns sacos de batatas e mercea-
ria. Tendo havido ainda a oferta de alguns fardos 
de palha, que por falta de transporte não foram 
levados.

O grupo Sociocaritativo agradece a todos quan-
tos quiseram colaborar e à Junta de Freguesia de 
Pelmá que disponibilizou o transporte.7

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Idosos participaram em várias atividades desenvolvidas

Foram um pouco mais de uma 
centena as pessoas que esti-
veram presentes e quiseram 

participar com alegria e espírito 
natalício no almoço de Natal da 
Associação de Apoio Social, Cul-
tural, Desportiva e Recreativa de 
Maçãs de Caminho, que se realizou 
no passado domingo, dia 17 de 
dezembro.

Mais um tradicional almoço-
convívio de Natal, que segundo 
Teodora Cardo, presidente da 
direção da Associação, integrado 
no plano de atividades é dirigido, 
essencialmente, aos idosos da fre-
guesia e aos jovens que frequen-
tam a catequese da paróquia de 
Maçãs de Caminho, mas que tem 
também por objetivo juntar todos 
os sócios e todos os amigos da 
Associação, nesta época especial 
de confraternização.

Este ano marcaram presença o 
vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere, Agostinho Go-
mes, ainda que em visita relâmpa-
go, o vereador Carlos Simões, bem 
como alguns antigos presidentes 
da direção e outros dirigentes da 
Associação.

Já no fim do almoço, teve lugar 
o momento cultural/religioso da 
representação do “Presépio ao 
Vivo”, evento participante no con-
curso municipal, e num ambiente 

de alegria e espírito natalício com 
a presença de dois presépios tra-
dicionais, no sentido de manter 
viva a tradição. A animação prolon-
gou-se pela tarde fora com muita 
conversa a ser posta em dia.

No final da tarde, como vem 
sendo habitual, realizou-se tam-
bém a reunião da Assembleia-geral 
da Associação para discussão e 
aprovação do orçamento e plano 
de atividades para 2018.7

Entregou cabazes de Natal
Durante a quadra natalícia o grupo Sociocarita-

tivo de Pelmá, já há alguns anos para cá, tem vindo 
a visitar e entregar às famílias que considera mais 
carenciadas, a pessoas doentes ou idosas alguns 
cabazes de Natal. 

É um pequeno mimo que ao mesmo tempo leva 
uma palavra de amizade e votos de Boas Festas a 
uma parte da população menos bafejada pela sorte, 
ou que por motivos de doença, estão impossibilita-
dos de sair de casa.

Essa entrega foi realizada nas tardes de 21 e 
22 de Dezembro por dois dos membros do grupo 
Sociocaritativo.7

Fernanda Freire
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No dia 15 de dezembro, no 
cineteatro de Alvaiázere, as 
crianças do pré-escolar e do 

1º CEB, os alunos do Agrupamen-
to de Escolas de Alvaiázere, bem 
como, as crianças das creches de 
Santa Cecília e ACREDEM assisti-
ram ao espetáculo “O Pai Natal e 
o Duende”. 

Foram momentos de alegria e 
boa disposição, graças ao excelen-
te desempenho dos artistas, que 
as transportaram ao universo da 
magia, envolvendo-as no espírito 
natalício. 

Após o espetáculo, decorreu 
um lanche partilhado, onde crian-
ças/alunos, pais/encarregados de 
educação, docentes e assistentes 
operacionais tiveram a oportuni-
dade de conviver.

Posteriormente, as crianças do 
pré-escolar e os alunos cantaram e 
encantaram quem estava presente 
com canções de Natal. 

Na Escola Básica de Alvaiázere, 
todos puderam contemplar a árvo-
re de Natal, o presépio tradicional 
e o presépio ao vivo.

Para reforçar esta época fes-
tiva, as crianças do pré-escolar e 
os alunos do 1º CEB receberam 

presentes de Natal oferecidos 
pelas Juntas de Freguesia do 
Concelho.

Um agradecimento especial 
a todos os que possibilitaram e 
colaboraram na realização desta 
festa de Natal.7

No dia 13 de dezembro, a 
Biblioteca Escolar (BE) do 
Agrupamento de Escolas 

de Alvaiázere recebeu a escrito-
ra Maria João Lopo de Carvalho 
para um encontro onde estiveram 
presentes as crianças do pré-es-
colar e os alunos do 1º, 2º ciclos 
e 12º ano, distribuídos por várias 
sessões e espaços - Biblioteca da 
Escola Básica de Alvaiázere e Casa 
Municipal da Cultura.

Ao longo do dia, a escritora 
convidada, conversou, leu his-
tórias, respondeu a perguntas, 
apresentou as personagens dos 
seus livros - os 7 irmãos, o Hugo 
Saturninho da coleção Hora H, 
levou os alunos para uma viagem 
no tempo e trouxe alegria e boa 
disposição, surpresa e entusiasmo. 
Contagiou todos com a sua ener-
gia e dinamismo.

Para os alunos do 12º ano, Ma-
ria João Lopo de Carvalho revelou 
um pouco sobre as motivações e a 
vontade de escrever histórias onde 
ficaram a conhecer algumas perso-
nagens femininas da História de 
Portugal ou, no caso do seu último 
livro publicado “Até que o amor 

me mate” que mostrou a visão de 
várias mulheres sobre a história e 
vida de Camões.

E entre conversas e autógrafos, 
deixou uma mensagem a todos 
os alunos sobre a importância da 
leitura, tendo repetido frequente-
mente: “Ler é a melhor coisa do 
mundo!”

Nas semanas que antecederam 
a visita da escritora Maria João 
Lopo de Carvalho, os alunos en-
volvidos, tomaram conhecimento 
da sua obra através da leitura 
de livros das várias coleções que 

publica – “7 Irmãos”; “Hora H”; 
“Melhor do Mundo”; e outros, du-
rante a aula e na Biblioteca Escolar, 
num trabalho de colaboração entre 
a BE e os professores do 1º ciclo, 
educadoras e professores de Por-
tuguês do 2º ciclo.

Refere-se ainda aqui, um agra-
decimento especial à autarquia 
pela cedência da Casa Municipal da 
Cultura e à Editora Leya, na pessoa 
do seu colaborador Paulo Cunha, 
que patrocinou a deslocação da 
autora.7

A equipa da Biblioteca Escolar

educação

Biblioteca Escolar
Encontro com a escritora Maria João Carvalho

Agrupamento de Escolas

Lanche de Natal da 
Educação Especial

O Natal é o tempo das escolas se tornarem 
ainda mais alegres e bonitas. É uma comemoração 
que traz sentimentos de paz, amor, fraternidade e 
esperança, que devem ser vividos pelos alunos, pro-
fessores e direção. Por isto, no refeitório da escola, 
os alunos e os professores da Educação Especial, 
carinhosamente, convidaram os professores para 
um pequeno lanche, assinalando, assim, o espírito 
da época.7

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
Festa de Natal do Pré-escolar e 1º CEB

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. ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

Fornecedor das: Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, ADSE, SAMS e GNR

Sede: Praça do Município - 3250-107 ALVAIÁZERE                                Tel. 236 655 815

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

Cabaz de Natal
Cumprindo a tradição, a disciplina de Educação 

Moral Religiosa Católica, na pessoa da professora 
Fátima Rodrigues Dias, com a colaboração dos 
seus alunos, dinamizou mais uma vez a atividade 
do cabaz de Natal, graças à boa vontade de toda a 
comunidade educativa. 

Os donativos em géneros alimentares foram dis-
tribuídos por aqueles que mais precisam, dando-se, 
assim, significado à palavra Natal.7

Feirinha solidária
O Gabinete de Apoio ao Aluno e o Clube dos 

Amigos da Escola dinamizaram uma pequena venda 
de Natal. Durante dois dias da última semana de 
aulas deste período, a sala A5 esteve recheada de 
tudo o que foi generosamente doado pelos elemen-
tos da comunidade educativa, tornando possível a 
iniciativa solidária. A receita reverterá a favor de 
quem mais precisa.7

Presépios
O início do espírito de Natal foi desde logo 

assinalado pelo Clube de História que construiu o 
tradicional presépio, no refeitório. 

Posteriormente, no dia 13 de dezembro, esta 
mesma estrutura reforçou a mensagem do tempo 
que se assinala com a representação de um presé-
pio ao vivo, no salão de convívio dos alunos, no qual 
o realismo da iniciativa foi justificado pela presença 
de um menino Jesus.7

Almoço de Natal
O almoço de Natal do Agrupamento de Escolas 

de Alvaiázere, no dia 20 de dezembro, no refeitório 
da escola sede, traduziu-se num momento de con-
vívio entre pessoal docente e não docente. 

Uma confraternização que justificou os senti-
mentos que se vivem nesta época. 

Um reconhecimento a todos os que colaboraram 
e ajudaram a provar que a escola é um espaço de 
aprendizagem, de afetos e de valores.7
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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

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 &

No dia 12 de dezembro, os 
alunos do Curso Profissio-
nal de Técnico de Cozinha/

Pastelaria e do Curso Profissional 
de Restaurante/Bar participaram 
numa visita de estudo para apro-
fundar o conhecimento na área da 
restauração.

Os alunos iniciaram a visita no 
Museu Marítimo de Ílhavo, museu 
etnográfico e regional que tem 
como missão preservar a memória 
do trabalho no mar, promover a 
cultura e a identidade marítima 
dos portugueses. Neste local, 
puderam aprender toda a tradição 
da pesca do bacalhau nos mares 
da Terra Nova e Gronelândia, as 
fainas da Ria e a diáspora dos Ílha-
vos ao longo do litoral português. 
Os alunos passaram pelas diversas 
salas do museu, tendo apreciado a 
Sala da Faina Maior, onde foi cons-
truído uma réplica dos primeiros 
barcos utilizados na pesca do ba-
calhau, puderam ainda ver os tipos 
de bacalhau e os locais onde são 
pescados e o Aquário, que conta 
com cerca de 30 bacalhaus.

De seguida, visitaram o Mu-
seu Navio Santo André, polo do 
Museu, este trata-se de um navio 
de arrastão lateral, construído em 
1948, com cerca de 70 metros de 
comprimento e capacidade para 
pesca de cerca de 1200 toneladas 
de bacalhau. Este navio encontra-
se ancorado no Jardim Oudinot, na 
Gafanha da Nazaré.

No período da tarde, os alunos 
visitaram o Aliança Underground 
Museum, em Sangalhos, sendo um 

espaço expositivo, que se desen-
volve ao longo das tradicionais ca-
ves da Aliança Vinhos de Portugal. 
Contempla coleções distinas de ar-
queologia, etnografia, mineralogia, 
paleontologia, azulejaria, cerâmica 
e estanharia. No final, os alunos fo-
ram contemplados com uma prova 
de colheitas selecionadas. 

A visita permitiu a aquisição de 
conhecimentos que passam pela 
origem de produtos utilizados por 
ambas as áreas de formação.7

ETP Sicó

Alunos da área de cozinha e restauração 
realizaram visita de estudo

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA AdjuntA de ConservAdor em 

substituição legAl e em funções notAriAis, 
mAriA mAnuel botelho mArtins dA silvA

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

CAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 30 verso a folhas 31 verso, 

do livro de notas para escrituras diversas número 79-D, deste Cartório, 

José Maria Silva, e mulher Maria Fernanda Rodrigues Alves, casados 

sob o regime da comunhão geral, naturais ele da freguesia e concelho 

de Alvaiázere e ela da freguesia de Maçãs de Caminho, concelho de 

Alvaiázere, residentes na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 153, Pom-

baria, Alvaiázere, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem 

do seguinte prédio situado na freguesia e concelho de Alvaiázere:

Prédio rústico, sito em Lameira, composto de terreno e vinha, com 

a área de quatrocentos e setenta metros quadrados, a confrontar do 

norte, António da Silva; sul, Joaquim Brás da Silva, nascente, Manuel 

Lopes Silva e poente, António Simões, inscrito na respectiva matriz, em 

nome da herança aberta por óbito da antepossuidora Norbinda da Silva, 

sob o artigo 1502, da freguesia de Alvaiázere, o qual proveio, do artigo 

984 da freguesia de Alvaiázere (extinta), com o valor patrimonial para 

efeitos de IMT de € 356,84;

O prédio atrás identificado veio à sua posse, já no estado de ca-

sados, por compra meramente verbal a Abel Soares Mendes e mulher 

Norbinda da Silva, residentes que foram na Rua de Santa Comba, nº 40, 

Bairro de Santa Clara, Coimbra no ano de mil novecentos e oitenta e três; 

pelo que não ficaram a dispôr de título formal que lhes permita fazer o 

respectivo registo na Conservatória do Registo Predial, mas desde logo 

entraram na posse e fruição do referido prédio em nome próprio, posse 

que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação 

de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem opo-

sição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, em nome 

próprio e com aproveitamento de toda as utilidades do prédio, todos 

os actos de posse de que o mesmo era suscetível, nomeadamente, 

plantando e cortando árvores, limpando e cultivando o referido terreno, 

colhendo os respetivos frutos, agindo sempre por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 

imóvel quer suportando os respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente invocam, justificando 

o seu direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta 

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 

formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 14 de dezembro de 2017.

Adjunta de Conservador em Substituição legal e em funções nota-

riais, Maria Manuel Botelho Martins da Silva

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 426 de 31/12/2017

No dia 15 de dezembro, de-
correu no auditório da sede 
da ETP Sicó, em Avelar, a 

Cerimónia de Entrega de Certifica-
dos e Diplomas aos adultos certifi-
cados no âmbito dos processos de 
RVCC - Reconhecimento, Valida-
ção e Certificação de Competên-
cias Escolares e Profissionais que 
decorreram de janeiro a agosto 
de 2017.

Uma cerimónia bem represen-
tada pelos adultos certificados e 
pelas famílias e amigos, a quem 
se juntou a equipa do Centro 
Qualifica que acompanhou estes 
adultos durante todo o processo. 
Além da equipa, naturalmente que 
o momento contou também com a 
presença da direção da ETP Sicó e 
também do presidente da Câma-
ra Municipal de Ansião, António 
José Domingues, bem como da 
vereadora da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Sílvia Lopes. 

Juntaram-se ainda alguns par-
ceiros, nomeadamente empresas e 

IPSS com os quais se desenvolveu 
um trabalho de grande proximida-
de. Estes parceiros foram cruciais, 
seja pela cedência de instalações 
e/ou equipamentos no decorrer 
dos processos e nos dias de pro-
va/júri de certificação, seja pela 
disponibilidade demonstrada, 
nomeadamente pelas entidades 
que gentilmente disponibilizaram 
técnicos/formadores para integra-
ram o júri de certificação.  

Além da entrega dos certifi-
cados e diplomas a cerca de uma 
centena de adultos que obtiveram 
a certificação escolar (equivalente 
ao 3.º ciclo do ensino básico ou 
equivalente ao ensino secundá-
rio) ou profissional (nas áreas da 
Construção Civil e Engenharia 
Civil, da Eletricidade e Energia e 
do Trabalho Social e Orientação), 
a cerimónia contou ainda com uma 
seleção de imagens que a equipa 
carinhosamente preparou para 
os adultos, ilustrando alguns dos 
momentos vividos pelos mesmos 

ao longo desta caminhada que é o 
processo de RVCC. 

Já na reta final, alguns adultos 
deram o seu testemunho, sendo de 
destacar os fortes elogios tecidos à 
equipa que os acompanhou, o que 
evidencia o profissionalismo dos 
elementos da mesma, a sua dis-
ponibilidade e dedicação em prol 
desta missão assente na educação 
e formação de adultos. 

Por sua vez a equipa teve 
oportunidade de intervir, expli-
cando aquele que é o seu papel 
enquanto agentes que acompa-
nham e orientam os adultos rumo 
à certificação. 

A noite terminou com um jantar 
num ambiente de salutar convívio, 
reforçando a familiaridade da equi-
pa e os laços que se criam com os 
adultos que se desafiam a si pró-
prios e provam, a si e aos demais, 
que nunca é tarde para aprender, 
nunca é tarde demais para fazer 
valer os ensinamentos que a escola 
da vida nos incute.7

Cerimónia de entrega de Certificados 
e Diplomas a adultos 

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

VENDE-SE
Acordeão usado, 
em bom estado de 

conservação, com mala 
de transporte

Contactar: tlm. 96 312 40 71
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NO SAPATINHO, 
UMA METRALHADORA

Este mundo quase todo se acendeu 
em gambiarras luminosas, tudo tão ex-
pressivo que me pus a pensar se, desta 
vez, o Natal terá sido mesmo a sério.

Nos meus “lugares comuns”, continuo 
a pensar que todos os dias são Natal por-
que a cada momento nascem meninos, 
todos a oferecerem-nos a esperança, to-
dos a serem messias que nós deveríamos 
ler como a “boa-nova” de um mundo todo 
humano.

O Natal é feito pelas crianças e por 
quem por elas se deixa contagiar. Mas, 
… valha-nos o Menino Jesus!

As crianças me salpicaram outra vez e, 
desta, eu digo como foi. Veio-me à mão o 
poema “Dia de Natal” de António Gedeão 
e, pela sua leitura, senti um abanão por 
dentro de mim, nível 7 ou 8 pela escala 
dos tremores de terra que de vez em 
quando acontecem. Para me entenderem, 
apetecia-me aqui transcrever todo o poe-
ma. Transcrevo apenas estes versos:

(…)

Mas a maior felicidade é a da gente pequena.

Naquela véspera santa

a sua comoção é tanta, tanta, tanta,

que nem dorme serena.

Cada menino

abre um olhinho

na noite incerta

para ver se a aurora

já está desperta.

De manhãzinha,

salta da cama,

corre à cozinha

mesmo em pijama. 

Ah!!!!!!!!!! 

Na branda macieza

da matutina luz

aguarda-o a surpresa

do Menino Jesus.

Jesus

o doce Jesus,

o mesmo que nasceu na manjedoura,

veio pôr no sapatinho

do Pedrinho

uma metralhadora.

Que alegria

reinou naquela casa em todo o santo dia!

O Pedrinho, estrategicamente escondido 

atrás das portas,

fuzilava tudo com devastadoras rajadas

e obrigava as criadas

a caírem no chão como se fossem mortas:

Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. 

Já está!

E fazia-as erguer para de novo matá-las.

E até mesmo a mamã e o sisudo papá

fingiam que caíam

crivados de balas. (…)

Quem gosta de navegar na internet, 
tem de saber abrir a porta que nos deixa 
embarcar para qualquer mundo e até para 

além deste nosso mundo. Essa porta se 
chama Google e basta escrever nele um 
nosso gosto, alguma curiosidade ou pe-
dido de ajuda para que, às ordens de um 
clique ou dois, nos chegue uma infinidade 
de propostas. É tudo muito fácil, mas com 
uma dificuldade inquietante: gostar de 
ler, ver e querer saber.

A analisar o rescaldo de mais um 
Natal, ainda me volto para as crianças, 
mais para as que não tiveram prenda e 
encontrei uma maneira de pensar nelas. 
Pedi ao Google que me trouxesse bons 
pensamentos sobre as crianças e, de en-
tre uma infinidade, escolhi estes:

1. «Só é possível ensinar uma criança 
a amar, amando-a».  (Goethe, Johann)

2. «Quando vejo uma criança, ela 
inspira-me dois sentimentos: ternura 
pelo que é, e respeito pelo que pode vir 
a ser». (Pasteur)

3. «Não existe revelação mais nítida da 
alma de uma sociedade do que a forma 
como esta trata as suas crianças». (Man-
dela, Nelson)

4. «A melhor maneira de tornar as 
nossas crianças boas, é torna-las felizes». 
(Wilde, Oscar)

5. «Nunca ninguém conseguiu ir ao fun-
do de um sorriso de criança». (Hugo, Victor)

6. «As crianças acham tudo em nada; 
os homens não acham nada em tudo». 
(Leopardi, Giacomo)

7. «Todas as grandes personagens 
começaram por ser crianças, mas poucas 
se recordam disso». (Saint-Exupery).7

atualidade

B R E V E S
  

Em Ansião
Feira dos Pinhões 
2018

Durante o fim-de-semana de 27 e 
28 de janeiro, o concelho de Ansião 
irá receber mais uma vez a Feira dos 
Pinhões que irá realizar-se na Praça do 
Município e contará com produtores e 
expositores do que de melhor se faz 
nesta região. 

As pessoas que pretenderem visitar 
poderão contar com muita animação ao 
longo dos dois dias, música, artesana-
to, entre outras coisas.7

Em Tomar
Faleceu técnico 
de som da Banda 
Quinta do Bill

No passado dia 19 de dezembro 
morreu Paulo Honório, um dos fun-
dadores do grupo tomarense “FH5” 
e também técnico de som da banda 
“Quinta do Bill”. 

Paulo Honório tinha apenas 52 anos, 
era natural de Alviobeira, concelho de 
Tomar, e estava internado no Hospital 
Santa Maria, em Lisboa. 

A banda “Quinta do Bill”, através da 
página na rede social “facebook” deixou 
uma pequena mensagem de despedida 
a Paulo Honório, explicando que ele 
estava com a banda desde os primeiros 
anos de existência dos “Quinta do Bill” e 
o tipo de homem que ele era.7

Em Pombal
Mulher embate 
em cinco carros e 
fere dois homens

No passado dia 21 de dezembro 
pelas 18h12 foi dado um alerta sobre 
um carro que entrou num parque de 
estacionamento e embateu contra cinco 
viaturas, em Pombal. Os carros acaba-
ram por atingir dois homens, tendo um 
ficado em estado grave, com suspeita 
de traumatismos internos, que seria um 
homem de 58 anos de idade.

Os outros dois feridos, ligeiros, 
foram o outro homem, de 54 anos, e a 
própria condutora, de 40 anos, tendo 
todos os feridos sido transportados 
para o Hospital da Universidade de 
Coimbra.

No local estiveram os Bombeiros, 
com duas ambulâncias e uma viatura 
de desencarceramento, e ainda o INEM 
e a PSP.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

ADECA

Promoveu workshop sobre a Emissão de 
Guias de Acompanhamento de Resíduos
No dia 28 de novembro, a Casa 

Municipal da Cultura de Al-
vaiázere acolheu um workshop 

sobre as alterações legais da Emissão 
de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos, E-GAR, promovido pela ADE-
CA - Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiázere. 
Este reuniu cerca de meia centena de 
pessoas, das diversas empresas da 
região e foi conduzido por Rui Gui-
note, diretor comercial da empresa 
“Webprogresi”.

O início da sessão contou com o 
enquadramento legal das E-GAR, fo-
cando a obrigatoriedade da sua emis-
são na plataforma SILIAMB, no portal 
da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), a partir de 31 de dezembro do 
corrente ano.  

O orador através de um exercício 
prático, elucidou os presentes de 

como se procede ao registo na plata-
forma SILIAMB e como se emite uma 
E-GAR. Ao longo deste exemplo prá-
tico, muitos dos participantes foram 
colocando dúvidas, que prontamente 
foram esclarecidas pelo orador.

Tendo em conta o software de 
gestão de resíduos que a Webprogresi 
tem em funcionamento, estando este 
certificado, foi feita uma breve apre-

sentação das vantagens da utilização 
do mesmo.

Para concluir, o orador aconselhou 
as empresas que ainda não emitam 
as guias de acompanhamento de 
resíduos na plataforma SILIAMB, 
que comecem a fazê-lo, para que, 
na altura da entrada em vigor da lei, 
já saibam de que forma emitir guias 
corretamente.7
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CLDS 3G Alvaiázere
Oficinas da/para 
a Família sobre 
Decorações de 
Natal

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou 
no dia 29 de novembro mais uma 
Oficina da/ para a Família, com o 
tema: Decorações de Natal, com o 
formador Jorge Grácio.

A sessão realizou-se na Associa-
ção da Casa do Povo de Alvaiázere 
e contou com a participação de 15 
pessoas que, durante três horas, 
puderam aprender a elaborar bolas 
para decorar as árvores de Natal, 
utilizando diversas técnicas.

Num ambiente animado e descon-
traído, os participantes tiveram ainda 
oportunidade de elaborar outros 
elementos de decoração de Natal, 
sempre com a ajuda e orientação do 
formador.7

Workshop sobre 
“Marketing e 
Publicidade”

O CLDS 3G de Alvaiázere, no 
âmbito do Eixo 1 de Intervenção – 
Emprego, Formação e Qualificação e 
dos Produtos Endógenos, realizou o 
workshop “Marketing e Publicidade”, 
nos dias 5 e 12 de dezembro. 

Ao longo das sessões, os partici-
pantes, alguns dos quais produtores 
do Concelho puderam ver esclareci-
das dúvidas sobre as estratégias e 
funções do marketing e de que forma 
a publicidade e as mensagens publi-
citárias podem ser uma mais-valia 
para os seus negócios.

Este workshop, culminou com o 
términus da abordagem de diversas 
temáticas ligadas aos produtos en-
dógenos, agradecendo o CLDS 3G a 
todos os que contribuíram para que 
fossem um sucesso.7

O 
CLDS 3G de Alvaiázere, no âmbito 
do Eixo 2 de Intervenção, realizou 
uma sessão de Crescer com Cor 

nas férias do Natal. A sessão foi destinada 
a jovens dos 12 aos 18 anos e teve como 
tema: “Caixas de Natal”, ministrada pelo 
formador Jorge Grácio, onde puderam 
aprender algumas técnicas de trabalhos 
manuais. Ao longo das três horas, os oito 
participantes tiveram oportunidade de 
pintar e decorar uma caixa de madeira, 
alusiva à época natalícia.

Esta atividade teve como principais 
objetivos, promover o contacto social, di-
namizar a cidadania, promover a cultura, 
proporcionando diversas atividades para 
a ocupação saudável e ativa das crianças 
e jovens, em tempo de férias escolares.

Relativamente ao dia ao dia 6 dezem-
bro, realizou-se uma ação de sensibiliza-
ção sobre “Perigos da Internet”. A ação 
foi dinamizada pela Seguranet, através 
do Centro de Recursos TIC Softciências, 
para pais e encarregados de educação. 

A formadora abordou temas como 
regras para navegar na internet, evitar 
burlas através de emails fraudulen-
tos, verificação de informação segura, 
redes sociais e perfis pessoais, e por 
fim, salientou a importância da “Pegada 
Digital”. 

Esta atividade teve como principal 
objetivo sensibilizar e dotar os pais de 
competências para protegerem os filhos 
e respetivos dados pessoais dos perigos 
da internet.7

O 
CLDS 3G de Alvaiázere, no âmbito 
do Eixo 1 de Intervenção – Em-
prego, Formação e Qualificação, 

desenvolveu dois workshops ligados à 
temática do empreendedorismo, dinami-
zados pela empresa Betweien.   

Em novembro, no dia 22 realizou-se o 
workshop “Atendimento e Contacto com o 
Público”, onde foram abordados diversos 
conteúdos teóricos, nomeadamente dife-

rentes tipos de clientes, estratégias para o 
estabelecimento de uma relação de confian-
ça, regras para o atendimento telefónico e 
por e-mail, técnicas de rentabilização do 
tempo no atendimento e o impacto da re-
clamação na imagem da instituição.

Já no dia 13 de dezembro, teve lugar o 
workshop “Gestão do Tempo de Trabalho 
e Vida Familiar”, em que os participan-
tes tiveram oportunidade de identificar 

causas da dificuldade de conciliação dos 
vários tempos de trabalho e vida familiar, 
gestão do tempo de trabalho, as questões 
de género: homem vs mulher e quais os 
princípios gerais para a conciliação entre 
a vida profissional e familiar.

A realização deste ciclo de workshops 
tem assim fim, querendo agradecer a 
todos os que participaram e divulgaram 
os mesmos.7

Promoveu workshops de Empreendedorismo 

CLDS 3G Alvaiázere

Organizou sessão de Crescer com Cor e ação 
de sensibilização sobre Perigos da Internet

N
o passado dia 15 de dezembro, 
a Casa Municipal da Cultura de 
Alvaiázere acolheu a terceira 
Feira do Emprego e Formação 

Profissional, organizado pela Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere, no âmbito 
do projeto Contratos Locais de Desenvol-
vimento Social 3G (CLDS 3G).

O evento teve início pelas 10h00 com 
a abertura oficial da feira, tendo de se-
guida sido o primeiro workshop, que teve 
como tema principal: “Medidas Ativas de 
Emprego”, tendo como orador José Carlos 
Quintas, do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP) de Figueiró dos 
Vinhos e destinado ao público em geral, 
mas principalmente para as pessoas de-
sempregadas, que tiveram a oportunidade 
de conhecer algumas medidas de apoio 
ao emprego existentes.

Relativamente à parte da tarde, foi mar-
cada por outro workshop, intitulado: “Sou 
aquilo que comunico”, promovido pela 
Betweien, tendo este também como alvo 
o público em geral. Esta sessão abordou a 
importância da comunicação, a forma de 
preparar uma estratégia de comunicação 
e ainda o valor de um pitch (pequena 
apresentação de três a cinco minutos para 
apresentar produtos ou serviços a clientes) 
em contexto profissional e pessoal.

Durante todo o dia, a população teve 
oportunidade de visitar os stands pre-
sentes que estavam inseridos na feira, 
nomeadamente: a Escola Tecnológica e 
Profissional da Sicó, a divulgar as Forma-
ções Modulares Certificadas e do Centro 
Qualifica; Escola Profissional de Cabelei-
reiro e Estética; Eurocomponentes, que é 
uma empresa sediada na zona industrial 
de Ansião especializada no comércio de 
peças para camiões/reboques e na pro-
dução de miniaturas de camiões; Cearte 

- Centro de Formação Profissional do 
Artesanato; Randstad, uma empresa que 
dá às pessoas oportunidades de emprego 
e recrutamento para trabalho em diversas 
áreas. 

A Feira do Emprego e Formação Pro-
fissional teve como principal objetivo 
proporcionar um dia diferente à popula-
ção alvaiazerense e divulgar formações/
empresas que eventualmente podem ser 
do interesse de alguém.7   

Mónica Teixeira

Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
Acolheu Feira do Emprego e Formação Profissional

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
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N
o dia 7 de dezembro, o polo 
de Cabaços do Cearte – Cen-
tro de Formação Profissional 
para o Artesanato e Património 

encheu-se para a cerimónia de entrega 
de diplomas de certificação profissional 
(49) e de formação (80).

Nesta cerimónia estiveram presen-
tes o diretor do Cearte, Luís Rocha, o 
vice-presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Agostinho Gomes, a presi-
dente da Junta de Freguesia de Pussos 
S. Pedro, Clara Pacheco, o diretor do 
Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) de Figueiró dos Vinhos, 
João Ribeiro e os representantes das 
Instituições nas quais trabalham as 
formandas e os formandos diploma-
dos: Adelaide Santos, provedora da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiá-
zere (SCMA), Otilina Simão, diretora 
do Lar Solar D. Maria, Luísa Godinho, 
presidente da Comissão de Melhora-
mentos e Apoio Social da Freguesia de 
Arega e ainda o Cónego Adriano Santo, 
presidente da Fundação D. Fernanda 
Marques.

Antes do momento da entrega dos 
diplomas, Luís Rocha, na qualidade de 
diretor do Cearte, fez questão de dirigir 
uma palavra aos formandos e forman-
das, uma palavra de incentivo para que 
nunca deixem de apostar na formação 
ao longo da sua vida, pois esta é muito 
importante não só pelas competências 
adicionais para os próprios, como 
também para as Instituições nas quais 
trabalham em prol dos utentes. Estas 
palavras foram reforçadas pelo diretor 

do IEFP de Figueiró dos Vinhos, pelos 
autarcas e pelos representantes das 
Instituições.

Adelaide Santos lembrou que a par-
ceria entre a SCMA e o Cearte já tem al-
guns anos e que os primeiros diplomas 
que o Cearte entregou a nível nacional 
foram a funcionárias da SCMA, o que, 
naturalmente, enche a Instituição de 
orgulho: “as parcerias permitem evo-
lução e aprendizagem e também que 
as Instituições possam ajudar a fazer 
melhor cada dia”. Clara Pacheco afir-
mou que a formação exige boa vontade 
e espírito de sacrifício das formandas, 
sublinhando a importância do Cearte na 

dinamização da freguesia de Pussos S. 
Pedro. Por fim, Agostinho Gomes afir-
mou: “o Cearte é uma Instituição que 
muito nos orgulha e que continuará o 
seu trabalho durante muitos anos”.

No total, foram entregues 49 di-
plomas de certificação profissional: 7 
Cozinheiros e 7 Agentes de Geriatria 
(processos realizados em parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia de Alvaiá-
zere); 10 Agentes de Geriatria e 2 Co-
zinheiras (Solar D. Maria); 18 Agentes 
de Geriatria e 2 Cozinheiras (Comissão 
de Melhoramentos e Apoio Social da 
Freguesia de Arega); 1 Cozinheiro (Fun-
dação D. Fernanda Marques) e ainda 2 

Cozinheiras (Restaurante Marques e 
Restaurante da Quinta das Lágrimas, 
em Coimbra).

Luís Rocha sublinhou: “os traba-
lhadores viram as suas competências 
reconhecidas formalmente, sendo isso 
uma garantia de qualidade para as en-
tidades, permitindo assegurar também 
uma melhor qualidade dos serviços 
prestados e o desenvolvimento susten-
tado da própria organização”.

Para além destes certificados, foram 
ainda entregues 80 certificados de 
formação dos seguintes cursos: EFA 
B2+B3 – Costureira Modista (16 forman-
dos); Eletricidade e Telecomunicações 
na Habitação (14 formandos); Noções 
Básicas de Confeção e Modelação (16 
formandos); Primeiros Socorros em Ge-
riatria (18 formandos) e, por fim, Confe-
ção Básica em Pastelaria (16 formandos).

Estes certificados foram entregues, 
segundo Luís Rocha, a “pessoas de-
sempregadas que encontraram um 
novo rumo nas suas vidas, caso das 
mulheres que frequentaram o curso de 
Educação e Formação de Adultos que, 
para além da certificação profissional 
ficaram com equivalência ao 9º ano e 
os Técnicos de Eletricidade e Teleco-
municações na Habitação, ou de ativos 
que, nos cursos de formação contínua 
melhoraram as suas competências 
profissionais”.

No final da sessão houve um lanche 
com produtos típicos e iguarias da re-
gião, preparado pelos alunos do curso 
de Fabrico de Compotas e Licores.7

Cláudia Martins

No Polo do Cearte, em Cabaços

Cerimónia de entrega de 129 diplomas de 
certificação profissional e de formação
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FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

Município de Alvaiázere

Promoveu a XIII Feira de Produtos da Terra
N

o dia 17 de dezembro, já em 
época natalícia, o Município 
de Alvaiázere dinamizou mais 
uma edição da Feira de Produ-

tos da Terra, com o objetivo de incen-
tivar e potenciar o desenvolvimento da 
atividade agrícola, do artesanato e do 
comércio local.

Decorrente da dinâmica de descen-
tralização que o Município tem vindo 
a implementar nesta iniciativa, depois 
de Almoster e Maçãs de D. Maria, desta 
vez o certame realizou-se na freguesia 
de Pussos S. Pedro, tendo contado com 
a presença de cerca de 40 produtores e 
artesãos, que aproveitaram esta exce-
lente oportunidade de dar a conhecer 
aquilo que de melhor sabem fazer e 
também de escoar os seus produtos.

A feira decorreu ao longo de todo o 
dia numa tenda instalada junto ao Cen-
tro Cultural e Recreativo da Freguesia 
de Pussos, entre as 10h00 e as 18h00, 
e para além de poderem comprar os 
produtos típicos da região, os visitan-
tes foram brindados com o espetáculo 
“Encontros de Música Tradicional Portu-
guesa”, inserida no ciclo de encontros 
entre o sagrado e o profano que o Mu-
nicípio e a Comunidade Intermunicipal 
da Região de Leiria têm vindo a organi-
zar no âmbito do programa “Região de 

Leiria - Rede Cultural”. Este espetáculo 
foi protagonizado pelo Grupo Cordas 
Casticas, de São Frutuoso (Coimbra), 
pela Tuna Mista do Areeiro, também 
de Coimbra e ainda pela Tuna e Canta-
res da Misericórdia de Alvaiázere, que 

proporcionaram excelentes momentos 
culturais.

O Centro Cultural, Recreativo e 
Social da Freguesia de Pussos assegu-
rou a confeção de várias iguarias que 
foram degustadas por todos quantos 

passaram por este certame que é já 
uma referência para produtores e con-
sumidores e que reforça o papel do 
Município enquanto dinamizador da 
economia local e de promoção dos pro-
dutos endógenos da região de Sicó.7
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Licor de Chícharo d’Alvaiázere

Uma marca de sucesso e com projetos de expansão

O 
Licor de Chícharo d’Alvaiázere, marca regis-
tada desde o ano de 2013, conquistou recen-
temente o seu segundo prémio internacional, 
obtendo duas estrelas (num total de três) no 

concurso Great Taste Awards 2017. 
Em quatro anos de existência, este foi o nono prémio 

recebido pelo Licor de Chícharo d’Alvaiázere e por isso o 
Jornal “O Alvaiazerense” falou com Miguel Gonçalves, filho 
de Lucília Gonçalves, a criadora e impulsionadora deste 
produto, para perceber como surgiu esta ideia e como 
se deu o seu crescimento da marca ao longo dos anos.

Miguel Gonçalves começou por relembrar que o licor 
nasceu por brincadeira e que na altura o pai achou uma 
ideia ‘maluca’, mas Lucília Gonçalves estava decidida e 
foi assim no ano de 2013 que fez o seu primeiro licor 
de chícharo, utilizando apenas chícharos, água, açúcar 
e aguardente, a receita original e que se mantém até 
aos dias de hoje.

A primeira apresentação ao público foi feita na FAFI-
PA desse mesmo ano, e foi aí que Lucília Gonçalves se 
apercebeu do potencial que o seu produto tinha, como 
explicou Miguel Gonçalves: “logo na FAFIPA, que foi a 
primeira feira em que participámos, esgotámos o stock, 
ficámos inclusivamente sem garrafas e chegámos a 
vender licor de chícharo em garrafas de azeite que um 
produtor nos deu”, relembrou.

Foi a partir desse momento, tendo em conta as ven-
das e a aceitação tão positiva por parte do público, que 
foi decidido avançar com o registo da marca, começando 
por protege-la, “para garantir que é um produto único, 
original e sem imitações”, e depois licenciando as insta-

lações e tratando da parte alfandegária, com o processo 
de autorização do entreposto. Todo este processo de-
morou cerca de sete meses, tendo ficado concluído em 
dezembro de 2013.

Um dos momentos que marca a história do Licor 
de Chícharo foi, o convite endereçado pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere para que Lucília Gonçalves par-
ticipasse no Concurso Nacional de Licores, que se realiza 
anualmente no CNEMA em Santarém, promovido pela 
Qualifica - Associação Nacional de Municípios e de Pro-
dutores para a Valorização e Qualificação dos Produtos 
Tradicionais Portugueses. 

O convite foi aceite e em fevereiro de 2014 o Licor de 
Chícharo d’Alvaiázere conquistou o primeiro de muitos 
prémios: medalha de prata no Concurso Nacional de 
Licores, na categoria de licores à base de aguardente ba-
gaceira, prémio que ganhou dois anos consecutivos. Em 

2015 e 2016, recebeu ainda duas menções honrosas na 
Feira de Doçaria Conventual e Tradicional de Portalegre, 
na categoria de Melhor Licor Conventual.

Conhecida pelo seu espírito empreendedor, Lucília 
Gonçalves queria ir mais longe, e optou por mudar a 
aguardente utilizada, tendo sido esta mudança que ditou 
a conquista da primeira de várias medalhas de ouro: o 
Licor de Chícharo d’Alvaiázere venceu dois anos conse-
cutivos (2016 e 2017) o primeiro prémio no Concurso 
Nacional de Licores; ganhou a medalha de ouro na Feira 
de Doçaria Conventual e Tradicional de Portalegre, tam-
bém em 2017, e ainda conquistou dois prémios interna-
cionais, no Great Taste Awards, uma estrela em 2016 e 
duas estrelas (numa escala de três) em 2017.

Miguel Gonçalves e o pai, Armindo Conceição, são 
atualmente os responsáveis pela empresa, após o fale-
cimento de Lucília Gonçalves, em 2016, tendo decidido 
dar continuidade ao seu legado por ser uma vontade por 
si manifestada. Para o futuro, os projetos são de expan-
são e por isso em breve serão apresentadas novidades: 
em junho de 2018 está previsto o lançamento de uma 
bag’in’box, um reservatório com capacidade de três li-
tros, colocado dentro de uma caixa, produto orientado 
para introdução em cafés e restaurantes e também no 
próximo ano serão lançadas caixas de oferta.

Visivelmente satisfeito com os resultados alcançados, 
Miguel Gonçalves fez questão de deixar um agradecimen-
to a todos quanto apoiam o Licor de Chícharo d’Alvaiázere 
e seguem o seu trabalho: “sem eles não haveria motivação 
para fazer mais e melhor a cada dia”, concluiu.7

Cláudia Martins
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Com o objetivo de celebrar o 
Dia Municipal para a Igual-
dade de Género, o Município 

de Alvaiázere promoveu um encon-
tro de conversa sobre “Empreen-
dedorismo Feminino”, que teve 
lugar na Biblioteca Municipal de 
Alvaiázere no dia 10 de dezembro.

O Dia Municipal para a Igualda-
de de Género é celebrado desde 
2010 por diversas organizações e 
autarquias de todo o país, promo-
vendo assim algumas iniciativas no 
âmbito da igualdade.

A presidente da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere, Célia Marques, 
abriu o encontro deixando um 
agradecimento a Isabel Neves, em-
presária e reconhecida investidora 
do programa “Shark Tank Portu-
gal” e a Helena Vinagre, diretora 
executiva da empresa “Aromas 
do Valado”, por terem aceitado de 
imediato o convite para estar pre-
sentes na 5ª edição do Município 
para a Igualdade de Género. Célia 
Marques referiu ainda que é uma 
forma de relembrar a importância 

de todo o trabalho que as mu-
lheres têm passado ao longo dos 
anos para conseguir ter as mesmas 
oportunidades de trabalho e no 
seu dia-a-dia. Por último, explicou 
que Isabel Neves não estaria pre-
sente por motivos pessoais e que 
pediu muita desculpa por tal.

De seguida, teve início a con-
versa com Helena Vinagre que 
começou por agradecer o convite, 
afirmando que é com muito prazer 
que se deslocou até ao concelho 
de Alvaiázere, vindo também de 
uma zona do interior, tendo sido 

esta uma opção de vida. A sua 
apresentação não foi só sobre um 
projeto empresarial, mas também 
de um projeto de vida, que se de-
signa de “Aromas do Valado”.

A marca está sediada na aldeia 
de Segura, concelho de Idanha-a-
Nova, na província da Beira Baixa e 
que fica a 47km de Castelo Branco. 
A empresa produz sabonetes natu-
rais de óleos essenciais, com base 
em plantas aromáticas, possuindo 
ainda produtos de higiene e bem-
-estar, entre outras coisas.7

Mónica Teixeira

Teve lugar no Pavilhão Des-
portivo de Alvaiázere, no 
passado dia 30 de novem-

bro, a assinatura do protocolo 
de colaboração do projeto União 
de Exportadores para o Desporto 
Social, entre o Município de Al-
vaiázere e a UE – CPLP (União de 
Exportadores da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa). 

O projeto terá a sua sede 
no concelho de Alvaiázere, de 
onde sairá todo o planeamento 
e monitorização do projeto para 
toda a comunidade dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa, sendo 
eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné – Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor – Leste. Este é 
uma iniciativa de cariz social, que 
vai formar e educar vários jovens 
vindos dos diversos países da CPLP 
através da prática desportiva. 

O presidente da União de Expor-
tadores da CPLP, Mário Costa, afir-
mou na sua intervenção que é com 
alegria que a mesma consegue rea-
lizar um sonho de há muito tempo, 

que irá formar e educar jovens 
através da vertente do desporto, 
tendo ainda explicado que será um 
projeto que vai trazer jovens dos 
países da CPLP até ao Concelho e 
irá levar o nome de Alvaiázere aos 
quatro cantos do mundo.

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
tomou a sua palavra para agra-
decer a presença de todas as 
pessoas presentes na cerimónia, 
tendo explicado o que envolve o 
projeto e garantiu que está grata 

pelo voto de confiança da União de 
Exportadores.

O protocolo tem uma importân-
cia muito grande para o Município 
de Alvaiázere devido ao facto de 
ser uma forma de desenvolver e 
divulgar o Concelho.

Todas as pessoas presentes 
tiveram ainda a oportunidade de 
assistir a demonstrações despor-
tivas levadas a cabo por crianças e 
jovens do Concelho, antes da assi-
natura do protocolo em questão.7

Mónica Teixeira

atualidade
Município de Alvaiázere e UE - CPLP

Assinaram protocolo do projeto que irá 
educar crianças através do desporto

Município de Alvaiázere
Inscrições abertas para 
o Cantar dos Reis 2018

Como tem vindo a ser tradição, o Município de Al-
vaiázere vai promover mais uma edição da iniciativa 
Cantar dos Reis 2018, estando já abertas as inscri-
ções, que vão decorrer até ao dia 31 de dezembro, 
nos serviços da Biblioteca Municipal.

A iniciativa, cuja missão é a preservação das 
tradições e singularidades do povo alvaiazerense, 
irá ter lugar no dia 5 de janeiro, entre as 19h00 e as 
21h00, em frente aos Paços do Município, onde os 
grupos serão recebidos pelo executivo municipal e 
pelo júri constituído para o efeito.

De acordo com o regulamento do Concurso, 
disponível para consulta juntamente com a ficha de 
inscrição no site da autarquia, em www-cm-alvaiaze-
re.pt, é permitida a participação de grupos, associa-
ções, coletividades ou instituições em geral, desde 
que tenham, no mínimo, seis elementos, devendo 
apresentar “uma tocata com um dos instrumentos 
musicais referidos: tambor, bombo ou cântaro; ferri-
nhos ou pandeireta; um de outros que se enquadrem 
nos chamados instrumentos tradicionais (concertina, 
harmónica, flauta, pífaro, entre outros)”.

Para além do prémio de participação no valor de 
30 euros, atribuído a todos os grupos participantes, 
serão ainda atribuídos prémios especiais, a saber: 75 
euros para os primeiros classificados, 50 euros para 
os segundos e 25 para os terceiros em cada um dos 
escalões – misto e infanto-juvenil.

Estes prémios especiais terão em conta os crité-
rios de avaliação dos elementos do júri, que passam 
pela execução musical, tradição (traje e música), 
criatividade, apresentação e enquadramento geral 
do grupo.7

Município de Alvaiázere

Comemorou Dia Municipal para a 
Igualdade de Género com o tema 
“Empreendedorismo Feminino”

Na Casa Municipal da Cultura
Espetáculo “Compassos 
de Dança II”

Depois do espetáculo de Natal na Igreja Paro-
quial de Almoster no passado dia 9 de dezembro, 
o Município de Alvaiázere, em conjunto com a 
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, 
promoveu um novo espetáculo, no dia 10 de de-
zembro, pelas 17h00 na Casa Municipal da Cultura 
de Alvaiázere, intitulado “Compassos de Dança II”.

Neste espetáculo, dedicado à temática mariana, 
participaram a Banda da Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília, o Coral Alva Canto 
e a Escola de Dança Diogo de Carvalho, de Leiria, 
instituição que tem também representação em 
Alvaiázere, através de protocolo com o Grupo Des-
portivo de Alvaiázere (GDA).

Foi uma tarde cultural bastante enriquecedora, 
que através da união da música e da dança, propor-
cionou a todos os presentes momentos de alegria 
e boa-disposição.7
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Cen-
tro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Maria 
Marques que completou no dia 2 de dezembro, 88 primaveras;  Jacinto Marques 
que completou no dia 9 de dezembro, 86 primaveras; Carminda Marques Simões 
que completou no dia 19 de dezembro, 85 primaveras e a Ana Fernandes Pereira 
que completou no dia 26 de dezembro, 83 primaveras.   

Para todos muitos Parabéns.7

Aniversários

Nascimento

o canto dos poetas

Grupo AMMA

Participou no XXII Festival 
Diocesano da Canção Jovem

Albertino Carvalho celebrou o seu 
aniversário na Associação da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria no passado 
dia 9 de dezembro. 

Seus filhos, netos e restantes fa-
miliares felicitaram-no neste dia tão 
especial. 

Agradecem também a todos os 
colaboradores desta Instituição toda a 
dedicação e apoio que têm prestado a 
este seu familiar.7

PenSAMento

Sou pensador e humano Cristão
como tal, aqui deixo o meu pensamento
neste santo e real advento
do nascimento do Cristo da salvação.

É pena, que nesta mui nobre Nação
só se verifique a escalada do esbanjamento 
para alguns, de grande contentamento
para outros, de miséria e desolação.

Natal, devia ser todos os dias, na fraternidade
entre todos os humanos, sem distinção
onde o valor mais alto, fosse a lealdade.

E não andasse à solta, a descriminação
o que acontece nesta moderna sociedade 
em que o Natal é, só feito de ocasião.

José Riseufa 

Nasceu no passado dia 21 de 
novembro, na maternidade Bissaya 
Barreto, em Coimbra, pelas 19h40m, 
com 3,675Kg e 50cm a menina Leonor 
Gomes oliveira. 

A pequena Leonor é filha de Andreia 
Gomes Oliveira e Ricardo Jorge Olivei-
ra, residentes em Candal, freguesia de 
Almoster. 

Familiares e amigos desejam-lhe as 
maiores felicidades.7

MinhA MãezinhA
Já chegou Dezembro
mês que se celebra o Natal,
do íntimo do meu coração
eu a ninguém quero mal.

Uma data que por mim 
nunca será esquecida 
foi o mês em que perdi
a minha mãezinha querida.

Minha mãezinha querida, 
mãezinha do coração,
que a Deus peça por mim
que vivo numa triste solidão.

Sem ter filhos, 
sem ter pai, nem mãe
sem ter nesta vida
o carinho de alguém.

Onde estiveres mãezinha
dá-me sempre o teu olhar,
eu cá vou vivendo
sempre por si a rezar. 

Querida Mãe do coração
por quem sempre chorarei,
um amor igual ao seu,
eu nunca mais encontrei.

Eu assim vou terminar
com lágrimas de emoção
para todos um feliz Natal,
do fundo do coração.

Adelaide Ferreira Silva Coelho

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

No passado dia 1 de dezembro, 
ermelinda Rosa Borges, residente em 
Alvaiázere, festejou a bonita idade de 
96 anos de vida.

Para comemorar mais um aniversá-
rio seus filhos, genro, nora, netos e bis-
netos juntaram-se num almoço convívio 
onde puderam confraternizar e celebrar 
esta data tão especial para todos.

Seus familiares desejam-lhe muitos 
parabéns, muitas felicidades e que 
esta data se repita com muita saúde e 
alegria.7

No passado dia 9 de dezembro, o 
Grupo AMMA viveu uma das suas 
maiores aventuras ao participar 

no XXII Festival Diocesano da Canção 
Jovem, em Ferreira do Zêzere, com a 
música “Abrigo que ampara”. 

Quando aceitou o desafio, o objetivo 
do grupo era conhecer outros jovens, 
divertir-se e sobretudo ir ao encontro 
do PAI através da música. Infelizmente, 
o grupo não conseguiu alcançar ne-
nhum prémio, contudo considera que 
nem sempre isso é o mais importante, 
pois ganhou um verdadeiro encontro 
com Cristo e saiu de coração cheio.   

O Grupo AMMA aproveita para agra-
decer ao grupo Coral Alva Canto, aos 
responsáveis pela letra, Maria Nunes 
Rosa e Manuel Pereira Lourenço, ao 
maestro Serafim pela sua disponibilida-

de, às suas Paróquias, à sua claque pre-
sente no dia do Festival e um especial 
agradecimento ao Padre André Sequeira 
que lançou o desafio, que acreditou 
no Grupo, o ajudou, lhe deu força e o 
apoiou de forma incondicional. 

Para terminar, o Grupo gostaria de 
pedir a toda a comunidade ajuda no seu 
desenvolvimento e dizer aos jovens que 
não tenham medo de se afirmar como 
cristãos. 

O Grupo AMMA espera que se jun-
tem a ele para que todos juntos possam 
fazer o seu verdadeiro caminho na fé, 
a descobrir quem é Jesus e o que Ele 
pretende de cada um.

A toda a comunidade Alvaiazerense 
o Grupo AMMA deseja um Feliz Ano 
2018.7

Grupo AMMA
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Para refletir (parte II)
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

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

O carro, vagarosamente, percorria 
a estrada que serpenteava a 
serra, enquanto os velhos faróis 

cortavam, com dificuldade, as neblinas 
que bafejavam os vales. As árvores, 
vestidas de branco, pareciam fantas-
mas que, aos olhos do petiz, abriam a 
porta ao mundo da fantasia.

Ao chegar a casa dos avós mater-
nos, e após o primeiro impacto que lhe 
tolhera os sentidos, o alçapão da curio-
sidade abriu-se e, sempre ancorado no 
olhar do avô José, que não o largava 
por um segundo, depressa começou a 
esquadrinhar tudo em redor.

Como o pachorrento cão serra da 
estrela, apesar das constantes momi-
ces, não lhe ligasse, foram as aves de 
capoeira que perderam o sossego. A 
perua branca, talvez devido à pluma-
gem imitando a neve, foi encantamento 
imediato, coisa que não agradou à avó, 
pois já lhe tinha traçado a sua sina.

- Avô, que árvore é esta? E esta? Por 
que é que algumas árvores deixam cair 
as folhas e outras não? - perguntava o 
petiz, numa azáfama inquiridora.

O avô ia respondendo e, se não sa-
bia, encolhia os ombros. Se ele insistia, 
engendrava explicações supostamente 
convincentes. Dizia-lhe que só as mais 
vaidosas as deixavam cair, no inverno, 
para que a primavera lhes arranjasse 
uma fatiota nova, ou que eram, como 
algumas aves, que mudavam a cor das 
penas conforme a estação do ano.

Ante o ar atónito do miúdo, e 
olhando o céu que agourava caída de 
neve em breve, rematou fantasioso:

- Dizem até que os anjos deixam 
cair as penas no inverno, por isso é 
que neva. 

- Onde vivem os anjos?
- Vivem no céu. São os ajudantes de 

Nosso Senhor. - disse pouco convicto.
- Onde fica isso?
- Por cima das nuvens, dizem.
A cada resposta mais se ensarilha-

va. Felizmente o lusco-fusco e o cha-
mamento da mulher foram preciosos 
auxiliares.

- Trá-lo para dentro! Ainda apanha 
uma constipação. Anda para dentro, vá. 
– ralhou a avó, sempre pronta a prote-
gê-lo e também porque queria poupá-lo 
à visão da degola dos galináceos.

Renitentemente, entrou para o con-
forto da lareira onde as cavacas crepi-
tavam e teciam, nas paredes enegre-
cidas, carimbos de seres imaginários. 

 A brincadeira com os tições quase 
que o convenciam a ficar se não co-
meçassem a cair uns farrapos de neve.

- Vamos ter um Natal branco - sen-
tenciou o avô José, ajeitando, com a 
bota, mais uma cavaca.

O miúdo, que tal nunca vira, ficou 
louco de alegria e, perante este cha-
mariz, foi impossível segurá-lo dentro 
de casa. 

Brincou, longamente, indiferente 
à algazarra que soava dos lados da 
capoeira.

Após a euforia inicial, e quando o 
silêncio já tinha novamente tomado 
conta do lugar, procurou a mãe.

Quando a encontrou já o “seu” 
peru estava degolado e quase depe-
nado. Apático, sem dizer palavra, fitou 
longamente as penas que no chão se 
confundiam com a neve que caía cada 
vez mais abundantemente.

Ambas, preocupadas com a súbita 
apoplexia, procuraram enxotá-lo dali. 

Virando-se para a avó, e pensando 
que esta seria fonte mais fidedigna do 
que a mãe, perguntou:

- Avó, os anjos mudam de penas 
quando chega o inverno, não mudam?

Ambas se olharam num sorriso 
vestido de ternura.

- Não meu querido, os anjos não 
mudam de penas.

Deu meia volta e saiu correndo, 
lágrima ao canto do olho, deixando-as 
intrigadas e preocupadas.

- Avô, avô! – gritou, a plenos pul-
mões e, mal o viu, disparou numa voz 
soluçante:

- Mentiste-me! – e, ante a estupefa-
ção do avô, rematou. - Deus matou os 
anjos e já está a depená-los!7

 NOITE DE ANJOS

Se o estado tem falhado, também 
nós enquanto cidadãos temos 
falhado e muito. 

Somos responsáveis pelo desor-
denamento florestal, pela falta de 
limpeza dos terrenos em especial em 
voltas das nossas habitações, não nos 
preparamos para este tipo de aconte-
cimentos e quando assim é, é impos-
sível às forças que têm como missão a 
nossa salvaguarda e a dos nossos bens 
por si só, estar em todo o lado.

Basta olharmos para a nossa volta e 
vermos os autênticos bosques à volta 
das habitações, matos a entrar pela 
casa dentro, montes de lenha mesmo 
junto às casas, milho a secar junto a 
barracões, etc, etc.

É necessário sermos mais resilien-
tes e sabermos como atuar nestas 
situações. Se devemos sair ou devemos 
ficar, se ajudamos os bombeiros ou se 
nos aventuramos isoladamente. 

É necessário implantarmos nas 
nossas habitações e comunidades, 
medidas de auto proteção que per-
mitam minimizar os impactos que 
possam advir dos incêndios florestais, 
sendo que estas medidas deviam 
começar nos estabelecimentos de 
ensino. É curioso que nos simulacros 
que anualmente são realizados e nas 
disciplinas que contemplam estas 
matérias só se fale em sismos e como 

atuar em caso de necessidade, mas 
não se fale uma vez sequer sobre 
a  temática dos incêndios florestais. 
Estando nós num território do interior 
onde os incêndios têm uma probabili-
dade enorme de nos atingir, não deixa 
de ser contraproducente que não se 
aborde esta questão.

Tem de começar por nós e em nós 
a resposta a este tipo de ocorrências 
e acreditem que vale a pena. Este ano 
foi nos concelhos vizinhos, mas o que 
mais me assusta é que poderia ter 
sido aqui, connosco, esta tragédia. Já 
pensaram nisso?

É bom que o que aconteceu este 
ano não caía em saco roto. É neces-
sário tirar ilações e corrigir os erros. 

É por isso que este ano os Bom-
beiros de Alvaiázere irão a todas as 
freguesias ensinar as populações de 
como atuar em caso de incêndio.

É necessário estarmos preparados, 
pois segundo as previsões dos es-
pecialistas em matéria de condições 
climatéricas, fenómenos como os que 
aconteceram este ano poderão repetir-
se com mais frequência no futuro.

Em modo de despedida de 2017, 
desejo a todos os leitores um ano 
de 2018 de acordo com as vossos 
expectativas e que daqui a um ano cá 
estejamos para comemorar mais uma 
passagem de ano.7

(Continuação)

- INTERREGNO - 

Após um mês de carência, e de interregno, que mais posso dizer!...

Alguém definiu o próximo ano, como ano do EMPREGO.

Em outras paragens, alguém definiu o próximo ano, como ano do cresci-

mento do interior, e assim o ano do seu desenvolvimento.

Para tal, definiram-se novas regras de apoio às empresas, com sede no in-

terior, apoio à atividade agrícola e à redefinição do domínio florestal, também 

no interior (Lei das Florestas).

E nós... também seremos interior?

Muito se tem falado nos últimos dias em Pedrógão Grande, Figueiró dos 

Vinhos e Castanheira de Pera, e em Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e 

Castanheira de Pera... e finalmente em Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos 

e Pedrógão Grande!... Norte do Distrito de Leiria.

E para aí vão todas as sinergias, apoios, e não sei que mais.

E nós? Onde vamos ficar...

Neste interregno,... sem aproveitar todo este enquadramento revitalizador 

do interior...

Não me levem a mal... se calhar isto já é cansaço próprio, ao querer sempre, 

comparar os princípios com a realidade.

Quando vamos passar da teoria à prática?... Já chega de interregno...

Faço votos que seja já em 2018. Desejo a todos um melhor “NOVO ANO”.

TENHO DITO.7

        J.S.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM 
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

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

original, que por escritura de Justificação lavrada neste Cartório, no dia 

doze de dezembro de dois mil e dezassete, de folhas trinta e duas a 

folhas trinta e três verso do respectivo Livro e de Notas para Escrituras 

Diversas número DUZENTOS E NOVENTA  E UM, Sónia Duarte Antunes 

Violante, casada, natural da freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, 

residente na Rua Dr. Albano Rodrigues, nº 41, Nossa Senhora da Piedade, 

Ourém, que outorga na qualidade de procuradora de Manuel Marques 

Inácio, NIF 120.198.312 e mulher Maria Celeste Gomes Alves, NIF 

105.493.600, casados sob o regime da comunhão geral, naturais da 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiazere, onde residem na Rua das 

Lourenças, nº 61, declarou: 

Que, os seus representados são com exclusão de outrem donos e 

legítimos possuidores do seguinte imóvel:

Prédio rústico, terra de semeadura e pinhal, com a área de três mil 

trezentos e três metros quadrados, sito na Rua da Fonte do Besteiro, 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiazere, a confrontar do norte com 

herdeiros de Jacinto Gomes Alves, do sul com Laurinda Gomes Alves 

Marques, do nascente com serventia e do poente com estrada, inscrito 

na matriz sob o artigo 11373, com o valor patrimonial de € 470,00 e a 

que atribuem valor igual ao patrimonial. 

Que o indicado prédio não se encontra descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere e veio à posse dos seus representados, por 

doação verbal feita por Rosa Gomes, viúva de Manuel Alves, residente 

que foi em Casal das Hortas, Pelmá, Alvaiázere, em mil novecentos e 

oitenta e oito, sem que dela ficassem a dispor de título suficiente e 

formal que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que, os seus representados possuem o indicado 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 ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente da freguesia 

de Pelmá, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos materiais 

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 sem-

pre 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, doze de dezembro de dois mil e dezassete.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 02/01/2012, Eugénia 

Maria Vieira Arrabaça, n.º 260/6

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 426 de 31/12/2017

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM 
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

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

original, que por escritura de Justificação lavrada neste Cartório, no dia 

doze de dezembro de dois mil e dezassete, de folhas trinta e quatro a 

folhas trinta e cinco verso do respectivo Livro e de Notas para Escrituras 

Diversas número DUZENTOS E NOVENTA  E UM, Sónia Duarte Antunes 

Violante, casada, natural da freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, 

residente na Rua Dr. Albano Rodrigues, nº 41, Nossa Senhora da Piedade, 

Ourém, que outorga na qualidade de procuradora de Palmira Gomes 

Alves, NIF 129.224.359 e marido Alexandrino Freire, NIF 130.714.364, 

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

de Pelmá, concelho de Alvaiázere, onde residem na Rua da Capela, nº 

75, Casalinhos, declararam: 

Que, os seus representados são com exclusão de outrem donos e 

legítimos possuidores do seguinte imóvel:

Prédio rústico, terreno de cultura, com a área de dois mil seiscen-

tos e noventa metros quadrados, sito em Casal, freguesia de Pelmá, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com Laurinda Gomes 

Alves Marques, do sul com Francisco Augusto Alves, do nascente com 

Manuel Simões e do poente com estrada, inscrito na matriz sob o artigo 

5816, com o valor patrimonial de € 2,26 e a que atribuem valor igual 

ao patrimonial. 

Que o indicado prédio não se encontra descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere e veio à posse dos seus representados, por 

doação verbal feita por Rosa Gomes, viúva de Manuel Alves, residente 

que foi em Casal das Hortas, Pelmá, Alvaiázere, em mil novecentos e 

oitenta e oito, sem que dela ficassem a dispor de título suficiente e 

formal que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que, os seus representados possuem o indicado 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 ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente da freguesia 

de Pelmá, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos materiais 

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 sem-

pre 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, doze de dezembro de dois mil e dezassete.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 02/01/2012, Eugénia 

Maria Vieira Arrabaça, n.º 260/6

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 426 de 31/12/2017

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, 

lavrada de folhas 146 a folhas 147 verso do livro de escrituras diver-

sas 155-A, LAURINDA DA CONCEIÇÃO SIMÕES DA SILVA e cônjuge 

ANTÓNIO GOMES DA SILVA, casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, naturais ela da freguesia do Rego da Murta e ele da fregue-

sia de Pussos, ambas do concelho de Alvaiázere, residentes na Rua do 

Casal de Santiago nº14, no lugar do Casal de Santiago, Rego da Murta, 

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, declararam:

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

exclusão de outrem de um prédio rústico composto por terra com euca-

liptal e mato com a área de cinco mil e quatrocentos metros quadrados 

sito na Senhora da Orada, dita freguesia de Pussos São Pedro, concelho 

de Alvaiázere, a confrontar do Norte com António José Correia, do Sul 

com José Maria da Conceição Silva e dos restantes lados com Estrada, 

inscrito na  matriz respectiva sob o artigo 8727, com o valor patrimonial 

e atribuído de MIL E SETECENTOS EUROS, omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

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

e oitenta, já no estado de casados, por lhes ter sido doado por seus 

pais e sogros Amílcar Correia Simões e mulher Francelina da Conceição, 

residentes que foram no lugar do Casal de Santiago, dita freguesia do 

Rego da Murta, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel em 

nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos materiais que 

caracterizam a posse, designadamente a defesa e a conservação da 

propriedade, plantando e cortando os eucaliptos, roçando o mato, 

avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos inerentes à 

sua natureza, conservando-o e pagando pontualmente as contribuições 

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

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

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, vinte de Dezembro de dois mil e dezassete.

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 426 de 31/12/2017

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 148 a folhas 150 do livro de escrituras 

diversas 155-A, Reverendo Padre André Filipe Sequeira da Silva, 

solteiro, maior natural da freguesia e concelho de Cantanhede, 

residente na Rua Nossa Senhora da Piedade nº 12, na Vila de Al-

vaiázere, o qual intervém na qualidade de pároco, em nome e em 

representação da FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-

SIA DE MAÇÃS DE CAMINHO, com sede em Maçãs de Caminho, 

freguesia e concelho de Alvaiázere, declarou:

Que a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA 

DE MAÇÃS DE CAMINHO sua representada é dona e legítima 

possuidora há mais de vinte anos com exclusão de outrem, de 

um prédio urbano de rés-do-chão com duas divisões, destinado a 

capela, denominado “Capela de Santo António” com a área coberta 

de sessenta e um vírgula seis mil oitocentos e cinquenta metros 

quadrados e  descoberta de cento e trinta e dois vírgula cinco mil 

cento e cinquenta metros quadrados sito na Rua de Santo António, 

freguesia e concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com  

serventia, do Sul com Ana Maria Marques e outros, do Nascente 

com Manuel Furtado Gaspar e do Poente com Estrada, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 2192, com o valor patrimonial e 

atribuído de DEZASSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA EUROS, omisso 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel foi construído pela sua representada por 

volta do ano de mil novecentos e sessenta num terreno que lhe foi 

doado no ano de mil novecentos e quarenta e sete por Joaquim 

Santos e mulher Ermelinda Fausto Gomes dos Santos e por Alfredo 

da Conceição António e mulher Maria Freire Marques, residentes 

que foram em Maçãs de Caminho, Alvaiázere,  acto este que nunca 

chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DA FREGUESIA DE MAÇÃS DE CAMINHO tem possuído o men-

cionado imóvel em nome próprio e sobre ele tem exercido todos 

os actos materiais que caracterizam a posse, designadamente a 

defesa e a conservação da propriedade, primeiro mantendo o ter-

reno conservado e limpo, tendo em atenção o fim a que o mesmo 

se destinava e, após a construção da capela, nela celebrando actos 

de culto, designadamente a missa em honra de Santo António,  e 

organizando no seu logradouro procissões, romarias e o  arraial 

em honra do mesmo Santo, nela efectuando obras de manutenção 

e reparação, substituindo as telhas e os vidros partidos, conser-

vando-a, dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

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

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

de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que in- 

voca na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, vinte de Dezembro de dois mil e dezassete.

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 426 de 31/12/2017

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

Pagamento
de Assinatura
Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da sua as-
sinatura através de transferência bancária 
pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

É extremamente importante que nos 
envie o comprovativo de pagamento, indi-
cando nome e morada completa para pos-
teriormente atualizarmos a sua assinatura 
e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através dos contactos:
- geral@oalvaiazerense.com.pt

Assinaturas:
Portugal: (12 euros)
Europa e Resto do Mundo: (20 euros)
Para mais informações contacte-nos pelo 

telefone 236 656 900.
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Homenagem
Hilário Freitas

Recordando
José Maria

necrologia

Sua esposa, filhas 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
ABÍLIO SANTOS

(79 anos)
N. 29/04/1938
F. 04/12/2017

PARDINHEIRA
MAÇÃS DE D. MARIA

Homenagem
José Maria

A Casa do Concelho de 
Alvaiázere está de luto com 
a partida do seu Sócio nº 2, 
Sr. José Maria.

A dedicação e carinho 
que sempre teve para com 
a Casa do Concelho jamais 
será esquecida por aqueles 
que com ele conviveram e 
tornaram esta Casa mais 
forte.

Foi no seu restaurante em Campo de Ourique que a 
Casa Regional nasceu e teve a sua sede provisória. Desde 
aí e ao longo de 35 anos esteve sempre presente, dispo-
niblizando o seu tempo e saber, na festa do Alvito e nos 
outros eventos da Casa. 

Sempre teve uma palavra amiga para amigos e conter-
râneos Alvaiazerenses, o que lhe trazia grande felicidade.

Obrigada Sr. José Maria por tudo o que fez, perpetuará 
na história da C.C.A.. 

Todas as palavras são poucas para exprimir a nossa 
gratidão e sentido de homenagem.

A Direção, 
Casa do Concelho de Alvaiázere 

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
HILÁRIO GOMES FREITAS

(62 anos)
N. 11/12/1954
F. 27/11/2017

ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Suas irmãs, cunhados, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
FRANCISCO SILVéRIO GOMES

(57 anos)
N. 28/09/1960
F. 09/12/2017

BOCA DA MATA
ALVAIÁZERE

Seu marido, filhos, nora, genros, netos, bisneto 

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
LUCINDA CONCEIÇÃO LOPES 

(82 anos)
N. 07/06/1935
F. 12/12/2017

VENDAS DE MARIA
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filhas, genros, 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
JOÃO FRANCISCO BATISTA 

(92 anos)
N. 28/05/1925
F. 12/12/2017

CABAÇOS
PUSSOS S. PEDRO

Passam-se os anos,

e a saudade fica... 

Sentimento que não cabe no coração, 

mas escorre pelos olhos ...

CINCO ANOS DE SAUDADE

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

FERNANDO SIMÕES 
MOURA

N. 05/02/1943
F. 25/12/2012

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filhos, nora, neta e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ADELINO MARqUES 

RodRigues (79 anos)
N. 29/07/1938
F. 08/12/2017

NATuRAL: BoFiNHo - ALVAiÁZeRe
ResideNTe: AsseiCeiRA - ToMAR

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa 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
FILIPE DE JESUS BATISTA

(79 anos)
N. 04/08/1938
F. 23/12/2017

ALVAIÁZERE

São poucas, mas fortes e sentidas as palavras que 
podemos usar para definir a personalidade deste Amigo 
e Colaborador do Jornal “O Alvaiazerense”, o Senhor José 
Maria.

Ao tomarmos conhecimento do seu falecimento, in-
vadiu-nos um sentimento de perda.

A sua inestimável atenção aos assuntos da terra al-
vaiazerense, a amabilidade e serenidade do trato, tendo 
sempre uma palavra de reconhecimento e apoio, ficará 
sempre na nossa memória.

Aos seus familiares, este Jornal apresenta os mais 
sentidos pêsames.

A Direção e Redação,
“O Alvaiazerense”

Foi com sentida consternação que tomamos conheci-
mento do falecimento do nosso companheiro, camarada 
e amigo Hilário Freitas.

Pessoalmente, não consigo precisar o momento em 
que nos conhecemos, mas o tempo, com maior intensi-
dade nos últimos quatro anos, deu-me a certeza de um 
homem simples, de caráter e de convições nos valores do 
respeito, da solidariedade e da liberdade.

Alvaiazerense, afável e profissional, sempre se 
dedicou à cidadania ativa na sua terra, participando 
na vida política, afirmando e demonstrando o espírito 
democrático.

Uma singela homenagem aqui fica, nestas parcas mas 
sentidas palavras, conscientes de que que prestou bons 
serviços à comunidade alvaiazerense.

À família, apresentamos as sentidas condolências.

Em nome das equipas e famílias políticas em que 
participou, Partido Socialista e Independentes por       

Alvaiázere, um grande obrigado.
Carlos Simões
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fórum ...um espaço aberto 
à participação dos leitores

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

Paula Reis

falar direito

Comunicado

Para iniciar o ano, duas reflexões 
sobre dois temas diferentes, mas 
que me parecem importantes 

pela sua atualidade e interesse para 
os leitores.

Ficam duas decisões da nossa ju-
risprudência.

Acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça disponível em (http://www.dgsi.
pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b-
5f003fa814/0ebb1ccb7672bab-
8802580f400495b99?OpenDocument)

“I. O condutor do veículo automó-
vel deve adoptar velocidade especial-
mente moderada na passagem por 
localidades ou em vias marginadas 
por habitações.

II. Na travessia de vias públicas fora 
dos locais onde existem passagens 
para tal especialmente destinadas o 
peão deve adoptar as cautelas neces-
sárias a evitar o embate com veículos.

III. As Directivas Europeias em ma-
téria de seguro automóvel projectam 
a tutela especial dos utentes mais 
vulneráveis, entre os quais se encon-
tram os peões, implicando também 
com a apreciação da responsabilidade 
em casos de acidentes de viação com 
interferência de veículos automóveis 
e de peões.

IV. Procedendo o peão à travessia 
de via pública sem atentar na aproxi-
mação de um veículo automóvel, mas 
circulando este numa localidade, em 
período nocturno, a uma velocidade 
que excedia em, pelo menos, 10 
kms/h a velocidade máxima permitida 
para o local, o atropelamento do peão 

é de imputar em partes iguais a este 
e ao condutor do veículo automóvel.”

Acórdão do Tribunal da Re-
lação de Lisboa, disponível em 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182f-
c732316039802565fa00497ee-
c / 0 a 0 b 0 d 0 9 0 6 b 8 4 0 f f -
802580f1003b1736?OpenDocument)

“I– Na vigência do contrato de tra-
balho não é de admitir que a entidade 
patronal efective compensação no 
salário do trabalhador com crédito 
que tenha sobre o mesmo, nem faça 
desconto ou dedução no montante 
daquele, mesmo com o seu acordo, 
salvo nos casos contemplados no nº 
2º do artigo 279º do CT/2009.

II– Tal interpretação do aludido 
preceito (artigo 279º do CT/2009) não 
viola o artigo 18.º, n.º 2 da Constitui-
ção da República Portuguesa. 

III– Efectivamente, quando uma 
norma é susceptível de mais do que 
uma interpretação - uma, compatível 
com a Constituição; outra, incompatí-
vel com ela - os Tribunais devem pre-
ferir a interpretação que for conforme 
a Constituição. 

IV– Na vigência do contrato de 
trabalho o direito à retribuição é irre-
nunciável. 

IV– Para a entidade patronal os 
salários consubstanciam, usualmente, 
“custos de produção” enquanto para o 
trabalhador são quase sempre créditos 
de sobrevivência.”

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

É esta, mais uma vez, a situação em 
Maçãs de Dona Maria. Contrariando 
aquilo que foi o resultado da elei-

ção, eis que o PSD acabou por impor a 
solução que na Secretaria congeminou!

Efetivamente, o sufrágio popular de 
outubro deu a vitória, mas com maioria 
relativa a esse partido, sendo que na 
Assembleia de Freguesia a distribuição 
dos eleitos foi de 4-4-1 (quatro PSD, 
quatro PS e um CDS).

Ora resulta da leitura destes dados 
ter o eleitorado pretendido não atribuir 
maioria absoluta a nenhuma das forças 
políticas, mas sim desejar ver na sua 
Terra uma saudável partilha de poder 
e colaboração entre elas, em favor de 
toda a freguesia. Ora isso só seria pos-
sível com a integração de um elemento 
de cada um dos partidos, no executivo 
a eleger pela Assembleia; Qualquer 
outra distribuição conferiria maioria 
absoluta a um deles.

Situações análogas ocorreram nas 
freguesias de Ansião e Avelar, onde os 
responsáveis facilmente chegaram a 
acordo, por forma a democraticamen-
te traduzir nos executivos o que foi a 
vontade dos eleitores.

Porém, o mesmo se não passou 
em Maçãs, onde a teimosia, a sede de 
poder (não pretendendo menos que os 
seus antecessores, mas cujas maiorias 
absolutas foram conquistadas pelo 
voto) e sabe-se lá que inconfessadas 
outras razões do elemento que encabe-
çou a lista do PSD, não permitiram uma 
solução democrática. Na prossecução 
dos seus objetivos, não hesitou ele 
em utilizar expedientes ínvios como a 

intriga e a mentira, nada abonatórios 
a um presidente de Junta: Mentiu, ao 
afirmar pretender formar um executi-
vo pluripartidário, mas tendo apenas 
submetido a escrutínio elementos do 
seu partido; Intrigou, fazendo constar a 
público ser o Partido Socialista o obstá-
culo à formação do executivo, quando a 
verdade é que apenas quatro elementos 
desta lista integram a Assembleia.  

Não hesitou ainda na traquibérnia, 
em se valer da colaboração do eleito 
do CDS, cujos atributos parecem não 
desmerecer os do presidente da Junta; 
Na verdade, para além de romper uni-
lateralmente compromissos assumidos, 
este elemento esqueceu rapidamente “a 
opinião dos eleitores que ouviu atenta-
mente”, não terá valorizado a opinião 
de que dada a sua pouca idade deveria 
aguardar mais uns tempos para se 
guindar ao executivo da Junta, e pior 
que tudo, não hesitou em votar favo-
ravelmente uma ata que sabia conter 
erros, mentiras e omissões. Tudo isto 
por um lugar no executivo da Junta, 
onde nunca poderá influenciar um 
poder absoluto instituído; Questão de 
carácter; Ou existe…

Claramente demarcando-se de atitu-
des deste jaez e procedendo à respetiva 
denúncia, reafirmam os membros da 
Assembleia de Freguesia eleitos pela 
lista do Partido Socialista a sua firme 
determinação de tudo fazer no sentido 
de promover e salvaguardar os interes-
ses próprios da Freguesia de Maçãs de 
Dona Maria.7

Os membros da Assembleia de Fre-
guesia eleitos pelo Partido Socialista

Poder Absoluto

No exercício da função de Verea-
dores da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, eleitos pelo Partido 

Socialista, em regime não-permanente 
(sem pelouros) vimos informar que, 
entre outras votações de assuntos cor-
rentes e/ou de investimentos a favor 
ou em abstenção:

- Votámos contra o Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2018 
elaborado pela presidente da Câmara, 
sendo que apresentámos a seguinte 
Declaração de voto:

“Após análise, e tendo presente 
o rol de competências legalmente 
atribuídas e outras de vária natureza 
adquiridas pela missão geral de pro-
porcionar bem-estar às populações, 
consideramos que este orçamento 
para o ano de 2018, e nomeadamente 
as opções do plano, apresentados pela 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, é um orçamento de gestão 

corrente, de continuidade dos projetos 
do passado, de natureza despesista.

Neste contexto, apesar de conter 
alguns aspetos positivos e com os 
quais concordamos, normais na ação 
corrente, não merece a nossa aprova-
ção geral, entendido que não significa 
que somos indiferentes.

Assim, considerando o contexto 
temporal da governação do partido 
social democrata neste Município, em 
consciência do interesse na defesa 
do sistema democrático e o superior 
interesse de defesa da população al-
vaiazerense, confiando na nossa ação 
atenta e exigente, o nosso voto tem de 
ser de reprovação no geral”.

Votámos pois em coerência com 
o nosso compromisso eleitoral, onde 
as opções de projetos não vão por 
aquele rumo. 

- O Mapa de Pessoal, na proposta 
de contratação de um Téc. Superior 

de Serviço Social, teve a nossa consi-
deração e congratulámo-nos, para a 
efetiva implementação de um serviço 
de ação social no Município, e que vem 
ao encontro do nosso compromisso 
eleitoral. A proposta aponta ainda para 
a contratação de um técnico Superior 
de Desporto, um Técnico Superior de 
Arquitetura, e dois Assistentes Téc-
nicos, sendo que no global votámos 
abstenção.

- Relativamente à “Fixação da taxa 
de IMI”, propusemos ao executivo 
a fixação da taxa mínima, a saber, 
0,30%, indo ao encontro do propósito 
da “atratividade” defendida, a qual não 
foi aceite, sendo aprovada a taxa de 
0,35% apresentada pela maioria, com 
os nossos votos contra.

- Igualmente votámos contra a deli-
beração de fixação da taxa de 5%, valor 
máximo, como “Participação variável no 
IRS” dos contribuintes alvaiazerenses 

(pessoas individuais e empresários em 
nome individual), por considerar injus-
to o efetivo acréscimo no esforço fiscal 
e sem a certeza da melhor aplicação/
consignação dessas verbas, e também 
tendo presente que o consideramos 
discriminatório face à ausência de 
Derrama, que incidiria sobre o IRC das 
empresas, matéria onde se desconhe-
cem a caracterização e as estimativas 
de receita vs benefícios efetivos das 
empresas sediadas em Alvaiázere ou 
consistência no fator de atratividade.

Mais informamos que em sede de 
Assembleia Municipal, as matérias re-
ferenciadas tiveram o mesmo sentido 
de voto, quer dos deputados do PS 
quer dos do CDS.

Nesta oportunidade, desejamos a 
todos os Votos de um Próspero Ano 
de 2018.7

Carlos Simões e Anabela Simões
Vereadores da CMA
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 de terça a sexta: 11h00 - 17h00
sábado e domingo: 11h00 - 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
   "Cársica: uma viagem pela Geodiversidade de Alvaiázere" 
 - Exposição temporária de fotografia de João Paulo Forte
   “O segredo da alegria guarda-o o pássaro nas asas”
 - Exposição de pintura de Hirondino Pedro

de terça a sexta:
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu

 
Entretenimento de terça a domingo:
 ESPAÇO INTERNET
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere

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

dia 5: 19h00 - 21h00
- CANTARES dOS REIS 2018
Local: Paços do Concelho de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 10: 14h30
- PLANTAÇãO dE AzEREIROS (ESPéCIES AUTóCTONES EM   

 vIAS dE ExTINÇãO) 
Local: Mata do Carrascal
(Org.: Município de Alvaiázere, Navigator company e 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - JANEIRO
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 14 e 28

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 7 e 21

JANEIRO

dia 15: 9h00
- OfICINA dE CRESCIMENTO PESSOAL SUBORdINAdA à 
TEMÁTICA “EMPREENdEdORISMO E LIdERANÇA”
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: 16h00
- fILME INfANTIL
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 27: 14h00
- COMEMORAÇãO dO dIA dO EMPRESÁRIO
Local: Incubadora Alvaiázere+ e ETP Sicó de Alvaiázere
(Org.: ADECA, Município de Alvaiázere e Alvaiázere+)

dia 28: 15h00
- TORNEIOS dE SUECA
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 31: 19h00
- OfICINA dA/PARA A fAMÍLIA COM O TEMA: 
“COSTURA – RECICLAgEM dE PEÇAS”
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 31: 20h00
- PASSAgEM dE ANO 2017/2018
Local: S. Pedro
(Org.: Associação de S. Pedro)

vOLUNTARIAdO | Inscrições abertas
Dê vida ao seu tempo livre, faça voluntariado no Museu Muni-

cipal de Alvaiázere.
Programa de voluntariado que visa incentivar a participação da 

comunidade no desenvolvimento de atividades e serviços do Museu.
Destinatários: Comunidade em geral

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.

TRANSPORTES PÚBLICOS - HORÁRIOS

LOCAL/DESTINO HORÁRIO DE IDA HORÁRIO DE VOLTA

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

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

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

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

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

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

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

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

E-mail: solardonamaria@sapo.pt
CARVALHAL - 3250-296 Maçãs de D. Maria - Telef. 236 640 330  -  Fax 236 640 339

Situado na Estrada Nacional n.º 110, junto ao IC3, entre Condeixa e Tomar,  na 
acolhedora povoação de Carvalhal, na freguesia de Maçãs de D. Maria, concelho de 
Alvaiázere. O Lar foi concebido e construído para proporcionar um serviço de quali-
dade, conforto e carinho, àqueles que nos confiarem os seus cuidados nesta fase da 
sua vida. E também para dar tranquilidade aos familiares que, estando longe, desejam 
para os seus ente-queridos os melhores cuidados.

Visite-nos. Esperamos por si.
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NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Em Alvaiázere
Eleições na Assembleia de Alvaiázere
Reuniu-se no pretérito dia 

16 de Dezembro a Assem-
bleia-geral da Assembleia de 

Alvaiázere (Clube) com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: Ponto 1- 
Apresentação do Plano de Activida-
des e Orçamento para o Ano 2018; 
Ponto 2- Eleições dos Corpos So-
ciais para o Triénio 2018/2020 e 
Ponto 3- Outros Assuntos.

Às 15h30m, o Presidente da 
Assembleia-geral, António Joaquim 
Henriques Ferreira, deu início aos 
trabalhos, tendo sido apresentados 
o Plano de Actividades e o Orçamen-
to pela direcção. Postos à votação 
foram aprovados por unanimidade. 

De seguida, passou-se às elei-
ções para o Triénio 2018/2020. 
Foi a sufrágio uma única lista, 
designada por lista A e com a se-
guinte constituição: 

Assembleia-geral: Presidente: 
António Joaquim Henriques Fer-
reira; 1º Secretário: Rui Gustavo 
Henriques; 2º Secretário: Joaquim 
Ferreira dos Santos; Conselho Fis-
cal: Presidente: Carlos José Dinis 
Simões; Secretário: Carlos Antó-
nio Gaspar; Vogal: Carlos Manuel 
Ferreira Henriques; Suplentes: 
Rui Serafim Silva Rodrigues Mar-
ques Grácio e Paulo Alexandre 
Simões Serpa Oliveira; Direcção: 

Presidente: António José da Silva 
Lourenço; Tesoureiro: Vítor José 
Silva Serpa e Oliveira; Secretário: 
Rui Manuel Esteves de Oliveira; 
Suplentes: António Maria Mendes 
e João António Rodrigues Pedro. 
Posta à votação secreta, a lista foi 
eleita com 15 votos a favor. 

Antes de concluir os traba-
lhos, o presidente da Assembleia-
geral felicitou os novos órgãos 
sociais, desejando-lhes bom 
trabalho. 

Não havendo nada mais a 
tratar, foram encerrados os tra-
balhos.7 

Rui Oliveira

O Poder do Óleo de Coco

O Óleo de Coco é uma gordura retirada da 
polpa do coco maduro que é encontrado 
em climas tropicais e sub-tropicais. É um 

óleo usado há milhares de anos como alimento e 
medicamento por povos de todo o mundo.O seu 
consumo diminuiu drasticamente desde a década 
de 80, principalmente pelo medo criado sobre as 
gorduras saturadas e o colesterol. A verdade é que, 
desde sempre, diversas culturas  beneficiaram dia-
riamente do óleo de coco  e de uma hora para a ou-
tra o substituímos por óleos de péssima qualidade.

Os benefícios do óleo de coco para a saúde e 
bem-estar são diversos:

Antioxidante - O óleo de coco tem uma ação 
antioxidante, que ajuda a proteger o organismo da 
ação danificadora dos Radicais Livres.

Colesterol - Os óleos de coco ajudam a reduzir 
o colesterol LDL (o mau colesterol), além de evitar a 
oxidação do mesmo. E ao mesmo tempo a polpa de 
coco ajuda a elevar o colesterol HDL, beneficiando na 
prevenção de doenças cardiovasculares e cerebrais.

Melhora o Sistema Imunológico - O óleo de 
coco também ajuda a melhorar o sistema imunoló-
gico, combatendo vermes, bactérias e fungos. Me-
lhora a absorção dos nutrientes, o que faz aumentar 
as defesas do organismo.

Regula a função intestinal - Os componentes 
do óleo de coco normalizam as funções intestinais. 
Além de eliminar as bactérias inimigas, protege e 
favorece o crescimento da “flora intestinal”.

Melhora o funcionamento da tiróide - Apesar 
da maioria dos óleos alimentares serem prejudi-
ciais para a glândula da tiróide, o óleo de coco em 
especial, atua de forma positiva para a regulação 
das suas hormonas. 

Ação dermatológica - Os Óleos de Coco Extra 
Virgem possuem uma substância que tem um gran-
de poder bactericida na pele. Pode ser utilizado 
no tratamento de algumas doenças (candidíase e 
herpes) e feridas. 

Controle de glicémia - A gordura de coco é 
muito boa para diabéticos, pois proporciona uma 
sensação de saciedade e auxilia na libertação mais 
lenta da insulina, controlando assim a quantidade 
de açúcar no sangue.

Não ultrapasse o consumo de 2 colheres (sopa) 
por dia. Em excesso pode ter o efeito inverso e 
prejudicar o organismo.

Desejo a todos os Alvaiazerenses e familiares 
um Santo Natal e um próspero 2018 com muita 
saúde e hábitos alimentares saudáveis. Não se es-
queçam, a nossa saúde depende maioritariamente 
da qualidade dos alimentos que ingerimos.7

Casa do Concelho de Alvaiázere
Dinamizou diversos eventos ao longo do ano
Ao longo do ano, a Casa do 

Concelho de Alvaiázere 
(CCA) tem levado a efeito os 

eventos programados para 2017. 
No dia 29 do mês de outubro, 

teve lugar o almoço de Chícharo 
que contou com a presença de 
muitos sócios e amigos, o que dá 
sempre grande alegria a todos. 
As famosas migas de Chícharo 
acompanhadas por apetitosas pa-
taniscas que ainda tiveram como 
complemento para a sobremesa 
tarte de Chícharo e o respetivo li-
cor, proporcionaram uma excelen-
te refeição a todos os que deram 
a honra da sua presença. A tarde 
foi animada pelo acordeonista 
Gonçalo Barata, que deu oportuni-
dade aos que quiseram dar o seu 
pezinho de dança. 

Findo o mês de outubro, co-
meçou-se a pensar no mês de 
novembro e o primeiro evento foi 
“O S. Martinho”, dia 11. 

Para evitar deslocações aos 
sócios, realizou-se, também nessa 
tarde, a Assembleia Geral, para 
apresentação do Orçamento e Pla-

no de Atividades para o ano 2018 
da Casa do Concelho de Alvaiázere 
e do Jornal “O Alvaiazerense”. 

Acabada a assembleia, com 
uma significativa presença de 
sócios, espera-se saborosas casta-
nhas assadas e cozidas e a gostosa 
saladinha de Chícharo com orelha 
de porco. 

A presidente, Sandra Nunes, 
agradeceu a presença de todos 
e frisou que o interesse demons-
trado por sócios e amigos dá 
incentivo a continuar. Lembrou a 
data da noite de fados de Lisboa e 
Coimbra que ocorre sempre na úl-
tima sexta-feira de novembro, este 
ano dia 24. E foi nessa noite que 
os fadistas, já conhecidos da maior 

parte dos presentes no evento e 
que constituem o grupo “Fados 
do Tejo ao Mondego”, fazendo jus 
às cidades de Lisboa e Coimbra, 
deliciaram a todos com mais uma 
belíssima atuação. 

A noite foi muito agradável e 
a boa disposição era notável. São 
momentos destes que proporcio-
nam encontros com amigos que 
há muito não se encontravam e/
ou ainda contribuem para que se 
façam novas amizades. 

Mais uma vez usou da palavra 
a presidente da CCA, que disse 
acreditar na presença de todos nos 
próximos eventos, despedindo-se 
com um “Até Breve”.7

Benilde Silva

EXCURSÃO da CCa aO PORTO
7 e 8 de abril de 2018

1º dia: Lisboa - Pombal - Porto - descida às Caves do Vinho do Porto em Gaia – visita e prova 

de vinhos. Atravessando o Rio Douro pela Ponte da Arrábida, chegaremos à Cidade Invicta. Almoço. 

De tarde, inicio das visitas ao centro histórico do Porto – Património da Humanidade, visita essen-

cialmente do Porto tradicional, típico e bem sentido. Visita ao Palácio da Bolsa, Igreja dos Terceiros 

do Convento de S. Francisco. Daqui desceremos a pé a Miragaia e ao Bairro da Ribeira, pelo seu 

aspeto tão típico e antiguidade: a Praça da Ribeira e o seu “Cubo”, o Muro dos Bacalhoeiros, a Mu-

ralha Fernandina e o Postigo do Carvão, etc. No Cais da Ribeira embarcaremos no Cruzeiro pelas 

Pontes do Porto – uma forma diferente de apreciar a cidade e a sua ligação ao Rio Douro. Hotel no 

centro da cidade. Jantar. À noite, vamos passear a pé pela cidade, e perceber a enorme animação 

que as noites do Porto oferecem.

2º dia: Visita a Igreja dos Clérigos e Jardim do Palácio de Cristal, continuando para a Casa da 

Música. Com uma arquitetura arrojada, esta é uma das grandes obras do nosso tempo, orgulho da 

cidade e das suas gentes. Uma visita ao seu interior, às suas potencialidades. Depois desta visita 

seguiremos para zona ocidental da cidade, a elegante Foz do Douro local privilegiado onde o rio 

encontra o oceano. É a zona balnear do Porto. Almoço em Matosinhos. De tarde visitaremos o novo 

Terminal de Cruzeiros, um edifício que alterou a paisagem da zona costeira do Porto e de Matosi-

nhos. Com uma arquitetura de assinatura portuguesa que conquistou galardões internacionais, é 

mais um fator de atração na grande capital do norte de Portugal. Daqui seguiremos para a Casa de 

Serralves para visitarmos os seus magníficos Jardins (visita livre). Regresso a Lisboa. 

Preço por pessoa: 290,00€ (Sócios) ou 300,00 (Não Sócios) - Tudo incluído

Agradecemos a inscrição até dia 11 de Janeiro.

Peça já o seu programa! Contacte-nos e saiba mais...

Contactos: 936232795; 938210519; 917385537; casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de 

ALMOsTer
Dia 27 de JaNeirO de 2018

pelas 13h00 na cca
fAÇA JÁ A suA INsCrIÇÃO!

Tels. 213 549 637 / 213 542 256

Tlm.: 936 232 795 / 938 210 519 

Junta de Freguesia: 236 651 232

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com
Rua Eça de Queirós, 13 - R/C

Lisboa (Junto ao Marquês de Pombal)

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE

Um cantinho da nossa terra em Lisboa
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N
o fim-de-semana de 1, 2 e 3 de dezembro João 
Castelão disputou e venceu a Final da Taça de 
Portugal com o cavalo Girão das Salgadas, no 
nível Médio, somando assim mais um troféu ao 

seu currículo, depois de no passado mês de setembro se 
ter sagrado campeão nacional no nível Médio.

É de salientar que, como o próprio João Castelão 
confirmou ao Jornal “O Alvaiazerense”, é a primeira vez 
nos últimos anos que o mesmo cavalo vence no mesmo 
ano o Campeonato e a Taça de Portugal. 

O ano de 2017 foi extraordinário para João Castelão, 
que, para além da conquista do Campeonato e da Taça, 
recebeu ainda o prémio de Excelência Equestre entregue 
na Feira Nacional do Cavalo e, no passado dia 5 de de-
zembro, um troféu referente à conquista do campeonato, 
entregue na Gala dos 90 anos da Federação Equestre 
Portuguesa.7

Cláudia Martins

N
o dia 9 de dezembro as atle-
tas do GACV participaram 
nos Campeonatos Distri-
tais de Juvenis, Seniores e 

Absolutos de Pista Coberta, que se 
realizaram em Pombal, conseguindo 
vários lugares no pódio.

Joana Pontes sagrou-se Campeã 
Distrital de Juniores e Absolutos, 
ao vencer a prova dos 3000m 
Marcha com o tempo de 14’52”,  
Cristiana Carvalho classificou-se 
em segundo lugar em juniores e 
terceira em absolutos e Ana Cos-
ta alcançou o segundo lugar em 
absolutos. No escalão de juvenis, 

Andreia Carvalho conquistou a 
medalha de ouro nos 3000m Mar-
cha e Catarina Costa arrecadou a 
medalha de prata.

No dia 17 de dezembro disputou-
se o 3º Challenge de Leiria em Mar-
cha Atlética/Campeonato Distrital 
em Marcha Atlética, prova na qual 
Joana Pontes se sagrou Campeã Dis-
trital, com a vitória na prova de 10 
km juniores com a marca de 51’16”, 
recorde pessoal que poderá valer-lhe 
os mínimos para o Campeonato do 
Mundo, sendo ainda a grande vence-
dora do Challenge.

Catarina Costa sagrou-se também 

Campeã Distrital em Marcha Atlética 
ao vencer a prova de 5 km com o 
tempo de 29’32” (recorde pessoal), 
classificando-se em quarto lugar em 
juvenis/juniores no Challenge.

A atleta Andreia Carvalho ven-
ceu a prova de 4 Km Marcha com o 
tempo de 22’01” (recorde pessoal), 
sagrando-se Campeã Distrital e ob-
tendo o segundo lugar no Challenge.

Cristiana Carvalho conquistou 
a medalha de prata na prova de 5 
km em juvenis/juniores femininos, 
e classificou-se em décimo lugar na 
classificação geral.7

Cláudia Martins

desporto

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere
JoGos Do mês De JANeIRo

07/01 - os Vidreiros vs GDA
14/01 - GDA Vs Ansião
21/01 - moita do Boi vs GDA

Equitação

João Castelão venceu a Taça de Portugal
Futebol

GDA é o 14º 
classificado do 
campeonato

No mês de dezembro o Grupo Desportivo de Al-
vaiázere (GDA) disputou apenas dois jogos, não tendo 
conseguido vencer nenhum deles.

No dia 3 de dezembro, a equipa de Alvaiázere des-
locou-se ao Estádio Albano Tomé Feteira (Leiria) para 
defrontar a equipa da casa, o Vieirense, num jogo a 
contar para a 11ª jornada. O GDA começou a partida a 
perder, com o golo do Vieirense aos 10 minutos, mas 
aos 41 minutos Flávio Botas conseguiu o empate, que 
se manteve até ao final do jogo.

Já no dia 17 de dezembro, o GDA recebeu o Benedi-
tense, e adiantou-se no marcador logo aos 31 minutos 
com um golo de Simão Silva. No entanto, a equipa de 
Alvaiázere não conseguiu segurar a vantagem e acabou 
por sofrer uma pesada derrota por 4-1. 

O GDA termina o ano de 2017 ocupando o 14º lugar 
do campeonato, somando apenas 11 pontos (3 vitórias, 
2 empates e 7 derrotas), campeonato que é liderado pelo 
Grupo Desportivo de Peniche (31 pontos), seguido do 
Grupo Recreativo Amigos da Paz (28 pontos) e do Leiria 
e Marrazes (26 pontos).7

Cláudia Martins

Atletismo

Atletas do GACV somam conquistas
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... a chegar ao Couto, vindo de Maçãs de Caminho, orçamento da calçada não 
chega pró desferramento, mas promove-se a sinalização ervanária.

Olho Vivo Erva a tempo inteiro...
Em Cabaços

Mercados de 
Ano Novo

No Ano Novo vão realizar-se dois 
mercados em Cabaços, na freguesia 
de Pussos S. Pedro: o mercado semanal 
que costuma realizar-se à segunda-fei-
ra vai ter lugar, excecionalmente, no 
domingo, dia 31 de dezembro, porque 
na segunda-feira, dia 1 de janeiro, vai 
decorrer a tradicional Feira Anual.7

Na Casa da Cultura

Concerto de 
Reis

No próximo dia 6 de janeiro de 
2018, vai realizar-se na Casa Munici-
pal da Cultura de Alvaiázere, entre as 
16h00 e as 17h30, o Concerto de Reis.

O espetáculo, promovido em con-
junto pelo Município de Alvaiázere e 
pela Fundação Inatel de Leira, vai contar 
com a atuação da Associação Cultural 
Alva Canto e da Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília.7

C
omo forma de assinalar o 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência, no passado 
dia 3 de dezembro a Asso-

ciação da Casa do Povo de Alvaiázere 
(ACPA) organizou o 1.º Festival (So-
lidário) da Sopa, que se realizou no 
Salão dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere.

Nesta iniciativa, a ACPA contou com 
a colaboração de várias Associações do 
Concelho, que contribuíram cada uma 
delas com a confeção de uma sopa: 
Associação Social, Cultural e Recreativa 
de Almoster (caldo verde), Associação 
de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de S. Pedro (canja de 
galinha), Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere (creme de ervilhas com 
bacon), Grupo Orientador de Festas 
e Obras da Avanteira de Pelmá (sopa 
de peixe), Centro Cultural, Recreativo 
e Social da Freguesia de Pussos (sopa 
de grão), Associação Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria (sopa porqueira 
com carne), ACREDEM (sopa de peixe), 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Al-
vaiázere (sopa de couve aporcalhada), 
Amigos da ACPA (sopa de legumes com 
ervilhas, sopa de feijão e couve, sopa 
de cebola, sopa de tomate e sopa de 
chícharo).

Este Festival, que teve uma grande 

adesão da comunidade alvaiazeren-
se, foi abrilhantado pela atuação do 
Grupo de Concertinas de Dornes, que 
animou o certame e todos os presentes.

À semelhança do Jantar Solidário, 
os lucros deste evento reverteram 
integralmente para a Associação da Casa 

do Povo de Alvaiázere, de forma a ser uti-
lizados para as despesas com os 20% não 
financiados da obra do novo Centro de 
Atividades Ocupacionais e Lar Residen-
cial na área da deficiência e também na 
aquisição de todo o recheio necessário.7

Cláudia Martins

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

Comemorou Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência com 1.º Festival Solidário da Sopa


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

