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T
iveram início no mês de janeiro 
as obras de requalificação do 
quartel dos Bombeiros Volun-
tários de Alvaiázere (BVA), no 

âmbito da candidatura ao POSEUR - Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, no âmbito 
do Programa Portugal 2020, no valor de 
535 mil euros, com um financiamento 
aprovado na ordem dos 85%. 

Segundo o Comandante dos BVA, 
Mário Bruno Gomes, estas obras, que 
vão durar cerca de oito meses, têm em 
vista “a melhoria das condições de hi-
giene, lazer e descanso dos bombeiros, 
das salas de formação, das salas de 
apoio tático e operacional, da central 
telefónica e do aproveitamento dos 
recursos energéticos”. Para além disso, 
vai também ser feito um aumento do 
parque de viaturas, com a construção 
de novas garagens que permitam alber-
gar todas as viaturas de que a corpo-
ração dispõe, uma vez que o existente 
“já se tornava pequeno”.

O Comandante dos BVA adiantou 
ainda ao Jornal “O Alvaiazerense” as 
novidades previstas para a celebração 
do 78º aniversário, que terá lugar 
no dia 11 de março: a corporação, 
atualmente com 76 elementos, irá ser 
reforçada com a entrada de 12 novos 
bombeiros e será feita a bênção da 
nova viatura de combate a incêndios 
(VTTF – Veículo Tanque Tático Flores-
tal), também ela fruto da candidatura 
ao programa de fundos comunitários, 
no valor de 173 mil euros com uma 
comparticipação de 80%.

Mário Bruno Gomes afirmou ainda 
que este ano iniciou-se também uma 
nova recruta, com um total de 15 ele-
mentos, e que terminou no passado 
dia 26 de janeiro o prazo de consulta 
pública do projeto de Regulamento Mu-
nicipal do Estatuto Social do Bombeiro 
Voluntário de Alvaiázere, aprovado pelo 
executivo municipal em novembro do 
ano passado.

Este novo regulamento, que visa pre-
miar diretamente o esforço e dedicação 
dos Bombeiros a toda a população, es-
tipula deveres, obrigações, concessões, 

regalias e direitos aos BVA e prevês 
como principais medidas: apoio judi-
cial para encaminhamento jurídico em 
processos motivados pelo exercício de 
funções de bombeiro, refeições escola-
res gratuitas e isenção de pagamento 
para participação nos programas ocu-
pacionais municipais a todos os Infantes 
e Cadetes, isenção de taxas inerentes à 
utilização de equipamentos municipais, 
como as piscinas ou o Pavilhão Muni-
cipal e redução das tarifas fixas dos 
serviços de abastecimento de água, de 
saneamento e de recolha de lixo.

Mário Bruno Gomes mostrou-se 
bastante satisfeito com o arranque das 
obras no quartel, que vão proporcionar 
aos bombeiros melhores condições 
de conforto, higiene e da própria 
operacionalidade, e também com a 
aquisição da nova viatura, frisando 
que as maiores necessidades passam 
agora pela aquisição de uma viatura 
de transporte de doentes, de extrema 
importância num Concelho do interior 
e com a população envelhecida como 
a de Alvaiázere.7 

Cláudia Martins

atualidade
Em Alvaiázere

Obras de requalificação do quartel dos 
Bombeiros Voluntários já arrancaram
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Em janeiro de 1998, no BISBILHOTANDO, com o título 
PALAVRAS EM DESUSO? Augusto Marques dava continuação:

ESGRAVANADA – Bátega de água.
ESTREVANTAR – Parar de chover.
FALCA – Madeiro pronto para ser 

serrado.
FAZENDA – Propriedade rústica.
FERREJO – Trigo semeado para pasto
FOLE – Saco de farinha.
FUEIRO – Estaca que, enfiada num bu-

raco de leito do carro de bois ou carroça, 
serve para amparar cargas.

GADANHA – Alfaia agrícola, geral-
mente em ferro, com dentes perpendi-
culares ao cabo (de madeira) e que serve 
para alisar a terra.

GALGA – Mó dos lagares de azeite.
GANCHETA – Gancho pequeno, na 

extremidade de uma vara, com que as 
crianças conduzem aos arcos.

GÁSPEA – Meio rasto que se deita no 
calçado já usado.

INFUSA – Pequena bilha de barro por 
onde as pessoas bebem água.

JAGUNÇO – Pau afiado par arrancar as silarcas.
LINHOL – Fio untado de cera, com que que os sapateiros 

cosem o calçado.
MARRÃ – Porca.
MEDURA – (Em vez de moedura) – Quantidade de azei-

tona que as galgas moem de cada vez.
MEIA-LATA – Medida para vinho, equivalente a 2,5 litros.
MOLIM – Espécie de almofada que se põe à volta do pes-

coço das bestas, para nela assentarem os varais da carroça.
PAVEIA – Cada um dos montículos de mato roçado, que 

os roçadores vão formando.

PICOTA – Aparelho composto de um madeiro que gira 
num eixo colocado a meio, e que serve para tirar àgua dos 

poços.
RODILHA – Pequena almofada em 

argola circular, sobre a qual as mulheres 
carregam à cabeça cântaros ou cestos.

SACHOLA – Pequena enxada de boca 
larga.

SOGA – Tira de couro que se prende 
à cabeça do boi e serve para este ser 
guiado.

SOVELA – Espécie de agulha direita 
ou curva, e encabada, com que os sapa-
teiros furam o cabedal para o coserem.

TANCHÃO – Oliveira pequena (o 
nome vem do facto de a oliveira pegar 
por estaca “tanchão”).

TANCHOEIRA – Oliveira de tamanho 
médio.

TOMBA – Remendo de cabedal feito 
no calçado.

TRAMELA – (Em vez de taramela) – 
Pequena peça de madeira que gira num 

eixo, geralmente um prego, cravado na porta, para a fechar.
TRAVINCA – Pequena peça de pau, em forma de ângulo 

obtuso, e que serve de argola nas cilhas.
TRINCO – Gancho de madeira preso numa ponta da 

corda, para apertar o feixe.
UGAR – Igualar no tamanho.
VELO – A lã de cada ovino após a tosquia.
VERRUMA – Instrumento pequeno, cuja a extremidade 

inferior é lavrada em hélice e terminando em ponta, e que 
serve para abrir pequenos furos na madeira.

Assim se escrevia, há vinte anos!7
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Rui Oliveira

O que achou das Eleições do PSD? Rui Rio vai chegar a Primeiro-Ministro?

Cristiana Vieira
Lisboa

inquérito

José Correia
Maçãs de D. Maria

Mário Santos
Pussos S. Pedro

Tendo em conta não só a sua 
carreira e o seu percurso polí-
tico, como também o trabalho 
que desenvolveu na Câmara Mu-
nicipal do Porto, sem qualquer 
historial de corrupção, Rui Rio 
terá todas as condições para ser 
eleito como Primeiro-Ministro.7

Pessoalmente votei no Rui 
Rio pelo simples motivo de 
não gostar do outro candidato 
enquanto pessoa, Pedro Santana 
Lopes. 

No entanto, acho que não vai 
conseguir chegar a Primeiro-Mi-
nistro, pois não consegue bater 
o Costa e não tem “estaleca”, 
enquanto o Santana tem.7

Se tiver competência para 
cumprir o que prometeu e con-
cretizar as ideias que divulgou 
durante a campanha, penso que 
terá todas as hipóteses, embora 
a nível partidário eu prefira o 
Pedro Santana Lopes, acho que 
tem mais técnica.7

António Nunes
S. Domingos de Rana

Particularmente, não entendo 
muito de política, mas penso 
que vai ser difícil Rui Rio chegar 
a Primeiro-Ministro. Não interes-
sa o partido, desde que façam 
um bom serviço e o que aconte-
ce é que sempre que as coisas 
estão bem, é quando se tiram 
os bons que estão lá e as coisas 
ficam piores.7

Iniciámos o ano com a disputa inter-
na no PPD/PSD, num frente a frente de 
visões distintas da social-democracia (?). 
Esquecendo as quezílias estéreis, uma 
das principais questões acabou por se 
centrar nas vantagens e desvantagens de 
um hipotético bloco central. Ironicamente 
e por coincidência a Alemanha após qua-
tro meses das eleições parece ter como 
solução governativa a formação de um 
novo bloco central. Lá, como cá, as juras 
e outras discussões teóricas em muitas 
das circunstâncias não passam de meras 
conjecturas vãs, face à realidade.

Os CTT tiveram uma quebra de 57% 
nos lucros, anunciando uma quebra de 
20% dos dividendos a distribuir, sendo de 
imediato penalizada na Bolsa. A actividade 
de entrega de cartas está em crise face 
à digitalização e de imediato surgiram 
medidas para diminuir custos, com o 
anúncio de despedimento de centenas de 
trabalhadores e fecho de balcões. É a visão 
lógica da gestão privada que tenta reduzir 
encargos para maximizar lucros. Estratégia 
criticada pelas franjas mais proteccionis-
tas. Todavia, se a empresa fosse pública, 
com custos elevados para os contribuintes, 
o outro lado da bancada falaria de Estado 
despesista sem gestão criteriosa. Estamos 
perante a velha e sempre actual discussão 
ideológica, transversal à maioria dos paí-
ses modernos e que terá sempre argumen-
tos prós e contras. Mas para uma empresa 
que presta serviço de interesse público, 
será consensual, considerar obsceno que 
os dividendos distribuídos aos accionistas 
superem os próprios lucros da empresa.

Por cá, o actual executivo camarário 
tem como um dos seus grandes objecti-
vos, recuperar o atraso do Concelho em 
termos de incremento da economia local, 
designadamente com múltiplos incentivos 
e apoios atractivos à fixação de pessoas. 
Daí fazer todo o sentido, que num futuro 
próximo, se reduza a taxa do IMI para o 
valor mínimo. Para além de estimular essa 
determinação, também deixará um sinal 
inequívoco do pretendido.

Por uma questão de coerência. Não só…
mas também!7
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“O Grupo é um polo agregador para os jovens, 
que mais que nunca sentem o grupo com 
orgulho e bairrismo Maçanense”

A direção do Rancho Folclórico e Etnográfico 
da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria faz um 
balanço positivo dos seus 41 anos de existência na 
comunidade, abordando as principais atividades 
desenvolvidas, os apoios financeiros e as tradições 
recriadas, sem esquecer os projetos para o futuro.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo e com 
que missão foi criado o Rancho? Sente 
que essa missão tem sido cumprida? 
Qual o balanço destes anos de ativi-
dade?

Rancho Folclórico e Etnográfico da 
Casa do Povo de Maçãs de D. Maria 
(RFECPMDM) – O Rancho Folclórico Etno-
gráfico da Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria foi fundado no ano de 1976, através 
de uma iniciativa de um grupo de jovens, 
que se organizou para dinamizar a festa 
em louvor de S. Paulo e Sr. dos Aflitos, 
dado que na altura a freguesia de Maçãs 
de D. Maria se encontrava sem pároco, 
estando em risco a realização da referida 
festa. Face a esta situação, este grupo de 
jovens organizou-se, e após uma pequena 
recolha de algumas danças e cantares, de-
cidiram avançar e apresentar-se na festa 
em louvor de S. Paulo e Sr. dos Aflitos, 
como Rancho de Maçãs de D. Maria. 

Após esta primeira atuação, começa-
ram a surgir vários convites, aos quais 
o grupo respondeu positivamente. Du-
rante os seus 41 anos de existência tem 
procurado representar as suas danças 
e cantares, com uma recolha intensa, 
dos nossos usos e costumes, para que 
o nosso património cultural dos nossos 
antepassados não se perca. 

O balanço destes anos de atividade 
é bastante positivo, pois conseguimos 
manter o grupo interruptamente durante 
os seus anos de existência, com uma 
exigência permanente, a nível de recolhas 
de música e danças, aproveitando os 
ensinamentos dos nossos idosos, fonte 
de sabedoria inesgotável, pelo que não 
podemos descurar os seus ensinamen-
tos. Temos efetuado muitas atuações de 
norte a sul do país, bem como as diversas 
internacionalizações, nomeadamente, 
República Irlanda do Sul, França, Espanha, 
Alemanha e Luxemburgo, Região Autóno-
ma da Madeira, para participar na VI Gala 
de Folclore “Maria Ascensão”, organizada 
pela Casa do Povo da Camacha, integrada 
na Art´Camacha 2012, XXIV Festival de 
Arte Camachense, sendo o nosso Grupo 
o representante do continente, tendo sido 
objeto de uma rigorosa triagem e avalia-
ção prévias quanto às suas qualidades. 

(“O Alv.”) – Quais as principais ativi-
dades que o grupo desenvolve?

(RFECPMDM) – As principais ativida-
des do grupo são as atuações que faz de 
Norte a Sul do País, levando bem longe o 
nome de Maçãs de D. Maria e o concelho 
de Alvaiázere.

Alem das atuações, que são a essência 

de um agrupamento de folclore, o nosso 
grupo desenvolve algumas atividades de 
caráter recreativo e histórico, como o 
Cantar dos Reis, a recriação da matança 
do porco e a participação na procissão da 
Festa de Sr. dos Aflitos com os fatos de 
fogareiros e fogaceiras que foram feitos 
através de modelos dos nossos avós, que 
nos foram facultados.

(“O Alv.”) – Em termos financeiros, 
quais são os apoios dados ao grupo e 
de que forma o mesmo subsiste?

(RFECPMDM) – Atualmente o grande 
suporte financeiro do nosso Grupo é a 
Associação da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria. Não podemos deixar de 
manifestar o nosso agradecimento à sua 
Direção, na pessoa do seu presidente 
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, um 
dos fundadores deste grupo, pelo seu 
esforço no sentido de proporcionar 
todas as condições, físicas e financeiras, 
para que este Grupo continue a divulgar 
as tradições da nossa terra. A eles o 
nosso muito obrigado. Temos também 
desenvolvido diversas atividades, com 
algum retorno financeiro, como o Cantar 
dos Reis, a participação nas tasquinhas 
da Fafipa, uma noite de Fados, entre 
outras. Também a Junta de Freguesia e 
a Câmara Municipal nos têm apoiado, 
dentro das suas possibilidades, quer com 
alguns apoios financeiros, quer com a 
disponibilização do autocarro, por parte 
da Câmara Municipal, para as deslocações 
do nosso Rancho. Também não podemos 
deixar de agradecer a todos os cidadãos, 
muitos deles antigos elementos do nos-
so grupo, que têm sempre um “carinho” 
especial pelo nosso trabalho, o que se 
traduz no apoio às nossas iniciativas.

(“O Alv.”) – Qual a importância da 
existência de um grupo de folclore jun-
to da comunidade local?

(RFECPMDM) – Sendo o nosso Rancho 
um grupo com bastante prestígio local e 
regional, e com algum dinamismo, a co-
munidade local sente o grupo como seu, 
dando-lhe um apoio constante, incenti-
vando-o e apoiando nas suas diversas 
atividades; o grupo é um polo agregador 
para os jovens que mais que nunca sen-
tem o grupo com orgulho e bairrismo 
Maçanense.

(“O Alv.”) – Atualmente, quantos ele-
mentos tem o grupo e qual a média de 
idades? Numa zona de baixa densidade 
populacional, é fácil atrair pessoas, 
sobretudo os mais jovens?

(RFECPMDM) – O nosso Grupo Folcló-
rico é atualmente composto por cerca de 
55 elementos e tem uma média de idades 
de aproximadamente 43 anos, sabendo 
que temos três gerações diferentes na 
sua composição. 

Acontece existir na mesma família 
avós, filhos e netos que fazem parte do 
nosso elenco, tal como pais e filhos nou-
tras e é nesse sentido que temos tido a 
maior parte do nosso recrutamento. Te-
mos também jovens que estão connosco 
e têm trazido outros a experimentar e é 
por aí uma parte do caminho a percorrer, 
sabendo que hoje se torna muito difícil 
já que os jovens têm acesso a uma oferta 
muito diversificada, mas não temos bai-
xado os braços. 

Em diferentes fases da vida de um 
grupo existe necessidade de renovação 
e nós não somos diferentes e também 
temos sentido as dificuldades inerentes 
a esse processo.

(“O Alv.”) – Quais são as tradições 
mais importantes da freguesia e do 
Concelho que o grupo pretende recriar?

(RFECPMDM) – A Freguesia e o Con-
celho têm tradições que o Rancho teve 
sempre a preocupação de poder intervir 
por forma a dar a conhecer e a valorizar 
o passado dos seus antepassados. 

Nesse sentido, a ligação com os orga-
nismos e Instituições que nos envolvem 
tem despoletado uma dinâmica muito 
interessante. O Rancho tem colaborado 
na celebração da Festa em honra de São 
Paulo e do Sr. Dos Aflitos, onde recria-
mos na procissão o transporte das Foga-
ças tradicionais e onde fazemos sempre 
uma exibição do nosso folclore; por 
outro lado temos participado e iremos 
continuar a intervir muito ativamente 
nos desfiles de Carnaval; realizamos 
nos nossos aniversários um festival de 
folclore; estamos muito empenhados 
na realização no próximo mês de março 
num festival de tocatas tradicionais a rea-
lizar em Maçãs de D. Maria com o apoio 
do Município; temos tido sempre uma 
presença ativa nas Marchas Populares 
de Santo António, aquando das Festas 
do Concelho e também nas realizadas 
pela nossa freguesia no São João, a con-
vite da Junta de Freguesia; mantemos 
bem viva a tradição dos Cantares dos 
Reis em que percorremos durante dias 
alguns lugares do Concelho; estamos 
neste momento a estudar a possibilidade 
de reativar o simbolismo e importância 
do dia da Espiga que muito representou 
para as nossas gentes durante várias 

décadas e continuamos interessados 
em sermos muito intervenientes nos 
próximos eventos ligados às festividades 
da atribuição do Foral Manuelino.

(“O Alv.”) – Quais são os projetos 
futuros do Rancho?

(RFECPMDM) – Além do manter as 
atividades relacionadas com as tradições 
mencionadas na pergunta anterior, o 
grupo pretende manter uma preocupação 
constante na recolha constante dos usos e 
costumes dos nossos antepassados e está 
empenhado em apresentar ao público em 
geral o esforço desse trabalho que tanto 
diz a quem o faz e o preserva para as 
gerações vindouras.

Continuar, sempre que possível, a 
apostar nos intercâmbios com grupos 
nacionais mas também das ilhas, nomea-
damente, dos Açores, tal como aconteceu 
com um grupo da Madeira, proporcio-
nando assim um intercâmbio de culturas 
e tradições entre gentes de diferentes 
zonas e regiões do Pais.

(“O Alv.”) – Quer deixar alguma 
mensagem aos maçanenses em parti-
cular e a todos os alvaiazerenses, no 
geral?

(RFECPMDM) – A comissão do Rancho 
quer deixar uma mensagem de confiança 
para com todos os organismos e institui-
ções, quer sejam da nossa Freguesia ou 
do Concelho de que tudo faremos para 
que todos contem connosco. Na génese 
do grupo encontramos o gosto pelo fol-
clore e nesse sentido estamos confiantes 
de que iremos continuar a presentear to-
dos e em todos os momentos, e também 
por muitos anos com exibições constan-
tes e seguras. 

Gostaríamos de deixar um agrade-
cimento especial a todos os elementos 
que passaram pelo grupo ao longo destes 
quase 42 anos e ajudaram a engrandecer 
todo o trajeto e que apesar de ausentes, 
continuam a manifestar o seu apoio e 
carinho. 

Porém, o agradecimento mais sentido 
é um direcionado aos atuais elementos 
do grupo, que com o seu esforço, de-
dicação e sacrifícios continuam a elevar 
o bom nome do grupo em prol da sua 
continuidade.

O Rancho tem as suas portas abertas 
a todos que gostam de folclore e que 
podem contribuir para engrandecer o seu 
nome. Aos jovens em particular e a todos 
os Alvaiazerenses dizemos que se juntem 
a nós, pois serão sempre bem-vindos ao 
nosso grupo.7

A Comissão de Grupo
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“Os grupos de folclore assumem-se como 
agentes promotores do património 
cultural, tradicional e popular”

A direção do Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos recorda a sua criação, há 23 anos, fazendo um 
balanço positivo do trabalho que tem vindo a desenvolver, 
sublinhando a importância da existência do grupo na 
sua comunidade e traçando como objetivos futuros a 
assinatura de protocolos com o Museu Municipal e com 
o Município de Alvaiázere para a cedência de um espaço.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo e com 
que missão foi criado o Rancho? Sente 
que essa missão tem sido cumprida? 
Qual o balanço destes anos de ativi-
dade?

Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos (RFFP) - A força do Grupo Dinami-
zador Cultural de Cabaços, criado infor-
malmente em 13/12/1994, fez nascer o 
RFFP. Na ata de 24/1/1995 pode ler-se o 
seguinte: “Ponto 2 – Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussos: Também presentes 
muitos interessados nesta iniciativa, pas-
sou-se a auscultar as disponibilidades e 
aptidões para cantar, tocar e dançar ten-
do surgido algumas dificuldades quanto 
ao acordeonista pelo que se vão fazer 
contactos nesse sentido.

Fez-se a apresentação da ensaiadora 
que será a Dr.ª Celeste Baião. (…) Os dias 
dos ensaios serão às terças-feiras pelas 
vinte horas para as crianças; sextas-feiras 
pelas vinte e uma horas para os adultos, 
a partir do dia três de Março iniciando-
se os trabalhos com a selecção de pares. 
Quanto ao guarda-roupa e sapatos nada 
ficou decidido.”

Tamanho entusiasmo levou a que, 
em 6/5/1995, fosse constituída, tam-
bém informalmente, uma Direção (…). 
O RFFP fez a sua apresentação pública 
em 15/8/1995 e a constituição jurídica 
enquanto associação deu-se no ano 
2003. O RFFP comemora, pois, este ano 
o seu 23º aniversário.

Quanto à missão, há dois momentos 
no percurso do rancho que implicam di-
ferenças: antes e depois de ser associado 
da Federação do Folclore Português (FFP). 
Antes, o seu caminho pautou-se por ser 
tão só um grupo de entretenimento ou 
diversão. Depois, passou a pautar-se 
pelas orientações daquele organismo, 
procurando uma verdadeira representati-
vidade. Assim, a missão do RFFP tem sido 
dinâmica, de acordo com os objetivos a 
que propõe.

O balanço é positivo, pois o Grupo tem 
feito recriações interessantes (baseadas 
no trabalho de recolha) e festivais de Fol-
clore de qualidade, tudo num permanente 
diálogo entre o passado histórico e as 
especificidades culturais da nossa região. 

Numa altura em que tanto se fala 
da perda de identidade, resultante do 
fenómeno da globalização, os grupos de 
folclore, e o de Pussos, são chamados 
para estratégias firmes de intervenção na 
comunidade, assumindo-se como agen-

tes promotores do património cultural, 
tradicional e popular.

(“O Alv.”) – Quais as principais ati-
vidades que o grupo desenvolve? Quais 
são as tradições mais importantes da 
freguesia e do Concelho que o grupo 
pretende recriar?

(RFFP) - As principais atividades que 
o Rancho desenvolve são as que não são 
visíveis aos olhos da comunidade. É, na 
verdade, a mão invisível, mas em que tudo 
assenta; referimo-nos ao trabalho de reco-
lha, à análise de atas, fotografias antigas, 
postais e ilustrações, entre outras, que 
depois são tratadas e sancionadas para 
garantir a sua sistematização; destaque, 
ainda, para a elaboração de guiões para 
as recriações e outras performances. Este 
é o trabalho no qual assenta a atividade 
visível do Rancho: o cantar dos reis, o 
entrudo, as recriações: da matança do por-
co, do almoço da matança, do magusto, 
da descamisada, dos rimances, do pedir 
do bolinho, da apanha da azeitona, dos 
cantares ao menino e da ceia de Natal e a 
organização e participação em festivais de 
folclore; destaque ainda para a publicação 
áudio (em cassetes e CD’s) e em livro (tais 
como as obras “Percursos”, “A matança do 
porco” e “Notas Paridas da Terra”).

O somatório destes dois tipos de 
atividade permitiu à associação obter o 
estatuto de Instituição de Utilidade Públi-
ca, no ano 2012 e de membro efetivo da 
FFP, em 2013.

No que se refere à segunda questão, 
é impossível hierarquizar as tradições da 
freguesia que têm vindo a ser objeto de 
recolha. Todas elas, desde a mais simples 
quadra cantada no campo, são especiais 
porque são Nossas e delas depende a 
nossa singularidade.

(“O Alv.”) – Em termos financeiros, 
quais são os apoios dados ao grupo e de 
que forma o mesmo subsiste?

(RFFP) - O RFFP regozija-se de não 
depender só de subsídios. Sempre criou 
dinâmicas para suprir as despesas em 
que incorre. Anualmente, ainda assim, é 
muito importante o apoio financeiro do 
Município de Alvaiázere e da Junta de Fre-
guesia de Pussos São Pedro. Determinante 
também é a capacidade de, quando pos-
sível, apresentar candidaturas a quadros 
europeus e a iniciativas promovidas por 
entidades de que é associado, como por 
exemplo a Fundação Inatel.

(“O Alv.”) – Qual a importância da 
existência de um grupo de folclore junto 
da comunidade local?

(RFFP) - A este propósito, permiti-
mo-nos transcrever parte do Posfácio da 
obra “Notas paridas da terra”, da autoria 
do Dr. Joaquim Ruivo, então Diretor do 
Centro do Património da Estremadura: “O 
mundo rural foi o mundo da constância, 
do “tempo longo”, dos ciclos repetitivos 
associados às colheitas e à Natureza e que 
condicionaram um peculiar modo de vida 
e uma peculiar cultura.

Este mundo rural, durante séculos 
e séculos tão perto de nós (…) ficou 
alheado das elites culturais, que o des-
prezaram ou, no mínimo, o olharam de 
forma envergonhada. E quando em Por-
tugal a partir dos anos 60 centenas de 
milhares de camponeses abandonaram 
as suas aldeias e terras procurando (…) 
melhores condições de vida, assistimos 
ao princípio do fim de um tradicional e 
secular modo de vida (…).

A perda patrimonial foi tão acelerada 
e avassaladora que todos nós, apanhados 
desprevenidos, fomos na generalidade 
dos casos incapazes de reagir. Dessa 
perda se aperceberam com grande preo-
cupação alguns dos que ficaram; aqueles 
que, amando a história e o património 
locais, tudo fizeram para garantir que 
não ficassem perdidos para as gerações 
vindouras (…).

Uma honesta e isenta reflexão con-
cluirá pela extraordinária importância que 
ao longo dos anos, um pouco por todo o 
país, têm tido as Associações e Ranchos 
(e centenas de “investigadores” anónimos) 
na salvaguarda de um legado secular (ou 
mesmo milenar) que, doutro modo, já 
teria radicalmente desaparecido (…).

Neste meritório e continuado esforço 
incluímos a ação de grande qualidade 
do Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos.” O trabalho deste grupo “é um 
exemplo de boas práticas patrimoniais 
que os Ranchos Folclóricos podem e 
devem prosseguir. É um exemplo de como 
uma comunidade se une, mais uma vez, 
em torno das suas tradições para afirmar 
a sua identidade.”

(“O Alv.”) – Atualmente, quantos ele-
mentos tem o grupo e qual a média de 
idades? Numa zona de baixa densidade 
populacional, é fácil atrair pessoas, 
sobretudo os mais jovens?

(RFFP) - Atualmente, o RFFP conta 

com cerca de 40 elementos e a média 
de idades ronda os 42 anos. Não é difícil 
atrair os que amam as suas raízes, pois 
esses têm interesse em as conhecer e 
em mostrá-las ao público. As pessoas 
que integram o Grupo percebem que há 
espaço para serem elas próprias e ainda 
para representarem a sua comunidade 
com orgulho e vaidade. Com estas premis-
sas de amor pela terra e com a vontade 
de ajudar a escrever a história que cada 
um traz inscrita em si, os elementos do 
Rancho de Pussos abraçam este projeto, 
sendo a força motriz do grupo. 

(“O Alv.”) – Quais são os projetos 
futuros do Rancho?

(RFFP) - Trabalhar para que se cumpra 
o objetivo da associação, recolhendo, 
sistematizando e trabalhando as recolhas 
que são devolvidas à comunidade através 
da realização de atividades.

Pretende também apresentar o dossier 
técnico à FFP e dossiers de candidaturas 
que se mostrem pertinentes, mantendo 
o diálogo com a Câmara Municipal de 
Alvaiázere, no sentido de conseguir dois 
Protocolos: um com o Museu Municipal, 
para tratamento e restauro do espólio 
material e outro que concretize a cedência 
das instalações do edifício onde funcionou 
o Jardim Infantil em Cabaços. Pretende-se, 
portanto, fortalecer o trabalho de parce-
ria com todos os organismos de que o 
Rancho é associado, com a comunidade 
científica, com outras associações e ins-
tituições.

O projeto é apenas um, no fundo: 
trabalhar com e para a comunidade Al-
vaiazerense em vista da preservação das 
memórias coletivas e da valorização do 
nosso património e da nossa cultura tra-
dicional e popular.

(“O Alv.”) – Quer deixar alguma men-
sagem aos habitantes da freguesia em 
particular e a todos os alvaiazerenses, 
no geral?

(RFFP) - Pretende-se deixar uma 
palavra de reconhecimento e profunda 
gratidão a todas as instituições, empresas 
e pessoas particulares que, ao longo de 
23 anos, se cruzaram com o RFFP para o 
apoiar, motivar e incentivar, bem como 
aos anteriores e atuais elementos do RFFP.

Salvaguardar o património tradicional 
e popular de cada comunidade deve ser 
tarefa partilhada por todos para, assim, 
fortalecer as raízes do futuro.7
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Manda a tradição que no 
início de cada novo ano 
se cantem as Janeiras ou 

os Reis. Na freguesia de Pelmá, 
esta tradição vai-se cumprindo. Os 
antepassados deixaram o gosto 
por esta manifestação cultural e é 
de louvar o interesse que até mes-
mo as gerações mais novas mos-
tram pela mesma. As autarquias, 
especialmente a Câmara Municipal 
de Alvaiázere, tem também  incen-
tivado a continuidade desta tão 
bela tradição, e ainda bem.

O Grupo Sociocaritativo de Pel-
má, com a colaboração de outras 
pessoas, cantou os Reis nas noites 
de 3, 4, 5 e 6 de Janeiro, de casa 
em casa, por alguns dos lugares 
da freguesia. Por falta de tempo, 
não foi possível chegar a todos os 
lugares, como era desejo de todos.

Na noite de 5 de Janeiro, pelas 
19h, o grupo deslocou-se à sede 
do Concelho a fim de participar no 
concurso “Cantar os Reis”, promo-
vido pela Câmara Municipal.

Este ano fizeram parte do 
grupo cerca de 16 pessoas vindas 
de vários lugares da freguesia, 
gente com mais de 60 anos, na 
sua maioria. E, apesar da idade, 
do frio, dos pingos de chuva e da 
falta de luz em alguns caminhos, 
quando há vontade nada serve de 
impedimento para deixar de fazer 
o que se gosta. Haja vida e saúde 
para continuar no próximo ano!

Fica um agradecimento especial 
para quantos deram a sua esmola, 
para os que simpaticamente parti-
lharam com o grupo os seus doces, 
os deliciosos chouriços caseiros, o 
queijinho, as bebidas, à Junta de 
Freguesia pelo transporte e a todos 
aqueles que se juntaram ao grupo 
e que deram força para  continuar 
esta tradição tão popular.7

Fernanda Freire

atualidade
 Em Pelmá

Cantaram-se os Reis pela freguesia

Na Paróquia de Pelmá
Crianças celebraram 
a Festa da Luz

No Domingo dia 14 de Janeiro, com a igreja en-
feitada de flores branquinhas, o João Manuel, a Vera 
Margarida, o Manuel e o Simão da catequese de 
Pelmá, tiveram a celebração da Festa da Luz como 
forma de reviver o dia do seu baptismo. 

A igreja paroquial, para além da habitual as-
sembleia de fiéis, recebeu festivamente os pais, 
irmãos, avós e outros familiares das quatro crianças 
já nomeadas.

Os catequizandos entraram na igreja trazendo 
na mão a vela do seu baptismo apagada. Mais tarde, 
depois da colocação do lenço branco, cada criança 
com a sua vela acesa no sírio pascal, símbolo do 
amor vitorioso de Cristo, transmitiu a seus pais a 
Luz recebida.

Nesta celebração os catequizandos, e a restante 
assembleia, foram aspergidos com água benta lem-
brando o dia em que foram purificados do pecado. 
O lenço branco, colocado pelos pais nos ombros 
dos filhos, significa que pelo baptismo pertencem 
a Cristo.

No momento do Credo cada criança, de viva voz, 
proclamou a sua fé, tal como o fizeram os pais e 
padrinhos no dia em que eles foram baptizados.

Os cânticos alusivos a esta festa, foram da 
responsabilidade do grupo coral da paróquia. A 1ª 
leitura e a Oração dos Fiéis foram feitas por duas 
das mães dos meninos. A eucaristia foi presidida 
pelo padre Jacinto Gonçalves.7

Fernanda Freire

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

ANDARES, MORADIAS, ARMAZÉNS, ESCRITÓRIOS E LOJAS PARA VENDA OU ARRENDAMENTO
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Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt

Em Pussos S. Pedro

Feira de 
Ano Novo

No passado dia 1 de janeiro 
realizou-se, uma vez mais, a tra-
dicional Feira de Ano Novo, em 
Cabaços, na freguesia de Pussos 
S. Pedro.

Com o intuito de revitalizar e 
animar este evento, esteve pre-
sente o grupo “Os Notas Soltas”, 
de Arega.7

Cantar 
dos Reis

Decorreu no passado dia 7 de 
janeiro o 1º Encontro de Cantar 
dos Reis da freguesia de Pussos 
S. Pedro, organizado pela Junta de 
Freguesia.

O evento culminou num sim-
bólico lanche/convívio no salão da 
Junta de Freguesia.7

Teresa Furtado
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N
o passado dia 28 de janeiro, 
deu-se início ao 4º ciclo de 
palestras de Inverno com a 

primeira sessão que teve lugar no 
auditório da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria.  

A palestra, sendo sempre gratui-
ta para toda a população local e não 
só, teve três ilustres oradores que 
falaram sobre o passado histórico e 
cultural da região. 

A primeira intervenção da tarde 
foi de Sílvia Lopes, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere 
(CMA) que agradeceu o convite feito 
à autarquia e que foi com muito 
gosto que aceitou. De seguida, o 
presidente da Junta de Freguesia de 
Maçãs D. Maria, Eduardo Craveiro e 
o apresentador, Carlos Craveiro, diri-
giram-se aos presentes no auditório.

O primeiro a tomar da palavra foi 
Álvaro Pinto Simões, que presenteou 
todos com as Histórias passadas 
durante os seus 20 anos na autar-
quia de Alvaiázere, tendo começado 
por cumprimentar os vereadores da 
CMA e a todos os presentes, falando 
assim de algumas coisas que aconte-

ceram na sua experiência e mesmo 
antes de tomar posse na Câmara, 
especialmente como aconteceu a 
candidatura à presidência.  

De seguida, os presentes tiveram 
a oportunidade de assistir à apre-
sentação do palestrante Henrique 
Lopes, que abordou o quotidiano e 
a violência no século XX no concelho 
de Alvaiázere. O orador explicou que 
a violência é um problema funda-
mental na nossa sociedade e é um 
problema que afeta bastante a todos, 
elucidando ainda o tipo de violência 
praticada e a as suas consequências 
no passado.

Por último, Miguel Portela trouxe 

o tema da romaria e a festa do senhor 
dos Aflitos em Maçãs de D. Maria e a 
feira do último domingo de agosto, 
esclarecendo como surgiu a feira 
junto à comemoração do Senhor dos 
Aflitos no último domingo do mês de 
agosto e nos dois dias sucessivos.

No final da sessão, as pessoas 
puderam colocar questões aos pales-
trantes e foram informadas de que no 
próximo mês irá realizar-se a segun-
da sessão das palestras de Inverno.

O 4º ciclo de palestras de Inverno 
contou, como habitualmente, com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria.7

Mónica Teixeira

atualidade

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Mês de janeiro foi repleto de atividades

Em Maçãs de D. Maria
Teve início o 4º ciclo de palestras de Inverno
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CONCESSIONÁRIO DOS TRACTORES SHIBAURA E HÚRLIMANN

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

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

rio, no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito, de folhas 

quatro a folhas cinco verso verso, do respectivo Livro e de Notas 

para Escrituras Diversas número DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO, 

Mário Marques de Carvalho, NIF 145.490.025 e mulher Olinda 

Gomes Pereira Carvalho, NIF 104.205.652, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais ele freguesia de Freixianda, 

concelho de Ourém e ela da freguesia de Pelmá, concelho de Al-

vaiazere, residentes na Estrada do Nabão, n.º 754, Aldeia da Serra, 

Pelmá, Alvaiázere, declararam: 

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

res do legítimos possuidores dos seguintes imóveis: 

1- Metade indivisa, único direito que possuem, no prédio rús-

tico, composto de cultura com sete oliveiras e vinha, com a área 

de duzentos e noventa metros quadrados, sito em Aldeia da Serra, 

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

com José Nunes Maia, do sul com Maria Gomes Pereira, do nascente 

com Ermelinda Teixeira e do poente com Estrada Nacional, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiazere, inscrito 

na matriz sob o artigo 9690, sendo de € 4,00 o valor patrimonial do 

direito justificado e a que atribuem igual valor.- 2- Metade indivisa, 

único direito que possuem, no prédio rústico, composto de vinha 

com uma arvore de fruto e um sobreiro, com a área de cento e cin-

quenta metros quadrados, sito em Portancho, freguesia de Pelmá, 

concelho de Alvaiazere, a confrontar do norte com Jacinto Nunes 

Maia, do sul com José da Graça e outros, do nascente com caminho 

e do poente com Ermelinda Teixeira, não descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiazere, inscrito na matriz sob o artigo 

9761, sendo de € 2,14 o valor patrimonial do direito justificado e a 

que atribuem igual valor.

Que são comproprietários de ambos os prédios os herdeiros de 

Jacinto Maria Gomes Nunes.

Que os imóveis vieram à sua posse por compra verbal feita a 

Alfredo Nunes, viúvo de Maria José Gomes, residente que em Aldeia 

da Serra, Pelmá, Alvaiázere, em mil novecentos e oitenta, sem que 

dela ficassem a dispor de título suficiente e formal que lhe permita 

fazer o respectivo registo.

Que, possuem os indicados imóveis 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 os-

tensivamente, 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, limpan-

do-os de mato, pagando os respectivos impostos e contribuições, 

agindo sempre pela forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade, sendo, por isso, uma posse pública, pacífica, contínua 

e de boa fé, pelo que adquiriram os ditos imoveis por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra Heleno 

Ferreira, vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito.

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

dia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 427 de 31/01/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM 
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

O 
ano de 2018 chegou e os 
idosos começaram o ano 
novo com muita motivação, 

demonstrada na primeira atividade 
realizada no dia 4 de janeiro. Esta 
consistiu na deslocação até ao Caste-
lo de Penela, onde puderam visionar 
o “Penela Presépio” e as barracas de 
expositores com produtos e artigos 
regionais. O mesmo grupo de utentes 
ainda visitou o Presépio Tradicional e 
a Exposição de Ferromodelismo, na 
localidade do Espinhal.

Janeiro é caracterizado pelo “Can-
tar dos Reis” e, por mais um ano con-
secutivo, a Associação Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria manteve viva 
esta tradição. Foi na noite de 5 para 
6 de janeiro que um grupo de funcio-
nárias, elementos da direção e alguns 
amigos, após cantarem os Reis aos 
idosos dos dois lares da Instituição, 
participaram no Concurso de “Cantar 
dos Reis”, promovido pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere e andaram 
de porta em porta, como manda a 
tradição, nas Freguesias de Maçãs de 
D. Maria e Alvaiázere. Para além da 
boa-disposição e convívio entre todos, 
não se pode deixar de agradecer a 
hospitalidade, simpatia e generosida-

de com que foram recebidos e pelas 
esmolas oferecidas. Espera-se contar 
com todos para o ano que vem!

De salientar ainda, a continuação 
das sessões de Alfabetização com a 
orientação da professora Áurea, que 
se voluntariou e que colabora com a 
Instituição. Estas sessões têm vários 
temas e permitem, não só, o recor-
dar de memórias antigas e partilhas 
de histórias vividas, bem como a 
aprendizagem de conhecimentos, 
sendo uma atividade muito partici-
pativa por parte dos utentes.

A parceria com o Museu e a Biblio-
teca Municipal de Alvaiázere continua 
e a Associação participa com um 

grupo de idosos, todas as semanas, 
nas atividades promovidas por estas 
duas Entidades. Estas têm uma forte 
adesão e contribuem para que os 
idosos se sintam úteis e ativos.

O exercício físico é muito impor-
tante e continua a ser uma das ativi-
dades primordiais na vida diária dos 
idosos com os treinos, exercícios e 
jogos personalizados, que são pro-
movidos e orientados pela Técnica 
Superior de Desporto adaptado à 
população idosa, não esquecen-
do também dos treinos de Bóccia 
Sénior, já que os Campeonatos se 
aproximam!7

 Tânia Silva

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

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

ANÚNCIO
Processo: 430/17.9T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 87136549

Data: 08-01-2018

Requerente: Adelino Marques da Silva

Interdito: Benilde Marques da Silva

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdi-

ção/Inabilitação em que é requerido Benilde Marques da Silva,  

solteira, com domicílio: Rua da Igreja Velha Nº 149 - Laranjeiras, 

3250-151 Alvaiázere, para efeito de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 427 de 31/01/2018
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O 
Dia do Perfil traduziu-se numa 
atividade organizada pelo 
Ministério da Educação, em 

colaboração com a Federação Nacio-
nal de Associações de Estudantes dos 
Ensinos Básico e Secundário, sobre 
como pode cada escola organizar-se 
para concretizar o “Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória”.

O Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere juntou-se a esta inicia-
tiva e promoveu uma reflexão em 
assembleia de alunos do ensino 
secundário. Com o apoio da Asso-
ciação de Estudantes, da Biblioteca 
Escolar, da professora Marta Santos 
e do ex-aluno Fábio Pachon, que 
gentilmente respondeu ao convite 
para estar presente e dinamizar o 
debate, e com a colaboração dos 
professores que acompanharam os 

alunos, a manhã de segunda-feira 
foi de reflexão e exteriorização de 
opiniões sobre o tema em análise. 

Os alunos expuseram as suas 
ideias sobre o papel da escola como 
agente privilegiado na construção do 
perfil do aluno, sobre a motivação, 
flexibilização do currículo, entre 
outros aspetos que testaram o in-
teresse e a maturidade dos alunos. 

Apesar de os condicionalismos 

de natureza técnica (via streaming) 
não terem proporcionado o acom-
panhamento da conferência nacional 
que em simultâneo, decorria em Lis-
boa, com convidados de referência, 
a atividade foi avaliada como muito 
proveitosa, tendo em conta que se 
revelou um contributo para a cons-
trução de cidadãos responsáveis, 
ativos e com espírito crítico.7

A Direção

Palestra: “Ser feliz na Escola: a Neurociência do 
bem-estar e a fronteira para as dependências”

Agrupamento de Escolas
Debate com a deputada 
Margarida Marques

No dia 15 de janeiro, a deputada Margarida Mar-
ques debateu a igualdade de género com alunos do 
Básico e do Secundário do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere. Pelo interesse do tema e excelente presta-
ção da convidada, a plateia esteve muito atenta e as 
opiniões foram muito favoráveis.

A Cristiana Carvalho, do 12º A, deu o mote, lendo 
um texto sobre as lutas do movimento feminista no 
mundo (violências, greves de fome, morte), pelo direito 
ao voto feminino e também à educação, igualdade de 
salários, aborto, entre outros.

Em resposta às questões das seis listas candidatas, 
no âmbito do programa, a deputada partilhou um 
conjunto de experiências de vida e pontos de vista. No 
entender da deputada, pese embora os progressos na 
participação feminina, a implementação de medidas 
promotoras da igualdade de género deve continuar até 
se alcançar a paridade (50% para o género feminino).

Iniciativas como esta têm dado um contributo rele-
vante para a formação cívica dos alunos. 

Bem haja a todos os que colaboraram.7
Prof. Henrique Lopes

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 

Alunos comemoraram “Dia do Perfil”

O 
Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, no âmbito dos 
Projetos Educação para a 

Saúde e +Contigo e em parceria com 
a Unidade de Cuidados Continua-
dos (UCC) de Alvaiázere, a Câmara 
Municipal de Alvaiázere e Biblioteca 
Escolar, vai receber, no dia 1 de feve-
reiro, pelas 15h, na Casa da Cultura, 
Manuela Grazina (professora Auxiliar 

da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Coimbra) para uma palestra 
subordinada ao tema: “Ser feliz na 
escola: a Neurociência do bem-estar 
e a fronteira para as dependências”, 
direcionada para os alunos de 8º e 
12º anos, pais e encarregados de 
educação e comunidade educativa.

 A felicidade e a motivação dos alu-
nos na escola, a importância de se tra-

balhar a autoestima, o autoconceito e a 
resiliência, a valorização da inteligência 
emocional, são temas que estarão, 
certamente, em foco nesta palestra de 
forma a promover o debate e a partilha 
de ideias, experiências e boas práticas 
que possam ser aliados na construção 
de uma personalidade consistente 
quer pessoal quer socialmente.7

A organização

Três projetos foram 
selecionados pela 
Fundação Ilídio Pinho

Depois do sucesso alcançado no ano letivo 
2016/2017, com a participação da Educação Pré-Es-
colar do concelho de Alvaiázere na 14ª edição do Pré-
mio da Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, este 
ano letivo o Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
candidatou-se à 15ª edição do referido prémio com 
três projetos: do 1º, 2º e 3º escalão, respetivamente, 
da Educação Pré-Escolar, do 1º e do 2º ciclo do Ensino 
Básico, tendo sido todos selecionados para a 2ª fase 
do concurso (Desenvolvimento de Projetos).

O tema desta 15ª edição é: “A Ciência na Escola ao 
Serviço do Desenvolvimento e da Humanização”, e os 
títulos dos projetos candidatos são: 1º escalão – “Es-
tou a começar a ouvir e a contar”, com a participação 
das crianças da educação Pré-Escolar do Concelho; 2º 
escalão – “ECE Floresta”, com a participação dos alunos 
da turma do 1º A da Escola Básica de Alvaiázere; 3º es-
calão – “Escola Ativa, Floresta Viva”, com a participação 
dos alunos do 2º ciclo do Ensino Básico.

Resta pôr mãos à obra para os implementar e con-
seguir alcançar o sucesso do ano 2016/2017, certos 
de que o desenvolvimento dos mesmos contribuirá 
para a formação integral dos alunos, quer ao nível da 
aprendizagem curricular quer ao nível de atitudes, 
comportamentos e princípios valorativos que estimu-
lam e promovem uma cidadania ativa, interventiva e 
proactiva. Parabéns aos alunos e professores.7

A Direção

Biblioteca Escolar
Dinamizou palestra 
“Ondas eletromagnéticas”

N
o dia 18 de janeiro, a Biblioteca da Escola Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira recebeu mais uma vez o prof. 
Francisco Gil, docente no Departamento de Física 

da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade 
de Coimbra, que amavelmente acedeu a dinamizar uma 
palestra intitulada “Ondas eletromagnéticas”, dirigida aos 
alunos do Ensino Secundário, no âmbito da disciplina 
de Física e Química A. Na sua intervenção, o professor 
convidado falou sobre a natureza das ondas eletromag-
néticas, como se produzem, como se recebem e como se 
propagam no espaço vazio ou em materiais, a que fenó-
menos podem estar sujeitas e como se podem manipular 
e, ainda, referiu algumas aplicações mais comuns como a 
radiotransmissão – rádio, televisão, radares, os sistemas 
de comunicação sem fio, os sistemas de comunicação 
com fibras óticas e a utilização das micro-ondas.

Os alunos mostraram-se interessados no tema e a ses-
são decorreu com animação e oportunidade, já que os con-
teúdos abordados deverão ser retomados e aprofundados 
nas próximas aulas. Daí que esta atividade tenha contribuí-
do vivamente para o enriquecimento do saber científico e 
o alargamento das aprendizagens na disciplina.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar
Concurso Nacional 
de Leitura – 12ª edição

R
ealizou-se, de 22 a 24 de janeiro, na Biblioteca Es-
colar, o 1º momento da fase regional do Concurso 
Nacional de Leitura que contou com a participação 

de sessenta alunos dos vários ciclos de escolaridade. 
Este concurso, promovido pelo Plano Nacional de 

Leitura, tem como objetivos estimular o treino da leitura 
e desenvolver competências de expressão escrita e oral 
nos alunos e, a sua realização resulta de uma parceria 
entre a Biblioteca Escolar e os professores de Português.

Este ano, com a apresentação de um novo regulamen-
to, o concurso foi alargado a todos os ciclos de ensino 
pelo que se verificaram inscrições de alunos do 1º, do 
2º e do 3º ciclo e Ensino Secundário do Agrupamento. 

A seleção das obras, a elaboração das provas e o apu-
ramento dos vencedores de cada categoria foi realizada 
por um júri constituído para o efeito, onde se destacam 
as presenças da coordenadora interconcelhia da RBE e da 
diretora da Biblioteca Municipal de Alvaiázere.

Os alunos inscritos participaram com muito interesse e 
empenho e demonstraram um conhecimento muito preci-
so e completo sobre as obras lidas. De acordo com o novo 
regulamento, foi apurado um aluno em cada categoria 
para representar o Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
no 3º momento da fase regional, que a seguir se indicam: 
1º ciclo - José Miguel Gomes, do 4ºA; 2º ciclo - Gabriel 
Godinho Jesus, do 6ºB; 3º ciclo - Tânia Narciso, do 9ºB; 
no Ensino Secundário - Ana Margarida Santos, do 11ºA.

A todos os concorrentes será atribuído um certificado 
de participação e aos alunos classificados em 1º e 2º lu-
gares será entregue um prémio (um livro para incentivar 
futuras leituras).7

A equipa da Biblioteca Escolar

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

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

A
lguém me contou que, lá por casa, 
vão acontecendo peripécias dignas 
de serem contadas para as gentes 

mais próximas, não as deixando passar 
ao lado como “lugares comuns” por ha-
bituação.

“Lugares comuns” para cumprirem 
uma tradição, quase não caberiam nos 
espaços circundantes daquele presépio 
amorosamente atapetado de musgo san-
guessuga dos carvalhos, mas grande na 
festa da tradição natalícia. 

Entre tudo o que me contaram, vinha 
a informação de que houve prendas e 
prendinhas para toda a família, que o Pai 
Natal, daquela vez, até trouxe um guizo 
para o gato e uma trela mais sofisticada 
para o melhor amigo do homem. 

Vestidos a preceito, lá apareceram 
dois inocentes Pais Natais, um de quatro 
anos e outro de seis, os dois nervosos, 
que os senhores do consumismo sabem 
embrulhar tudo muito bem, obrigando a 
imaginação das crianças a desventrarem 
os misteriosos embrulhos. 

 Mesmo para alguns que durante o 
ano não se tenham comportado como 

deviam, toda a gente teve prendas que 
vieram… dos pais, dos avós, dos netos, 
dos padrinhos, dos irmãos, dos primos e 
dos amigos, mas o Pai Natal ou o Menino 
Jesus a ser o bom da festa.

Festejada com 
palmas a chega-
da dos “grandes 
beneméritos”, o 
montão à volta 
do presépio foi 
minguando pau-
latinamente até ao 
último embrulho 
que por ali foi 
ficando sem dono 
que se acusasse.

No outro dia, a 
avó deu pelo esquecimento, um volume 
em formato de livro com histórias para 
criança.

Como sempre, também ali o esqueci-
mento tinha uma explicação:

- Meninos! Afinal, viram que era um 
livro e ninguém o quis! Nem os livros de 
histórias?

Ao almoço familiar de Natal, enquanto 
servia aos netinhos a “massa com cane” a 
avó voltou a dizer:

- Afinal, deixaram uma prenda no chão 
do presépio! Porquê? Viram que era um 
livro e… fugiram dele! Olhem que foi a 
Senhora do 7.º que o mandou de Coimbra 
para vós! Vê tu que livro é.

- E logo um livro! - comentou o mais 
velho.

Um pouco agastado, o rapazito lá foi 
desembrulhando o volume misterioso. 
Rasgado o último envólucro… ah! – ah! 
– ah!… era uma grande “tablete” de cho-
colate! Agora, a recordar, sempre se vão 
ouvindo lamentos de que é por causa 
de outras “tablets” e dos telemóveis do 
último figurino, que um chocolate, dando 

a alguém a ideia de um livro bem embru-
lhado, fica tristemente esquecido ao lado 
do presépio!

Por falar em livros, não se diga que só 
os meninos é que não morrem de amores 
por eles! Ainda hoje recordo com tristeza 
o desabafo que ouvi de um amigo de 
quarenta e tal anos, eu a pedir-lhe que me 
comprasse um livro da minha autoria e ele 
a justificar-se para não comprar:

- Não gosto de ler. Acredite no que lhe 
digo: nunca li um livro!

A sentir grande tristeza por casos 
como este, comecei a pensar e, ao fim 
da tarde do último dia de uma “Feira do 
Livro” sem vender quase nada, escrevi 
este poema com que vos quero salpicar:

Fiquei só, como a praça em deserto,

Só os livros – sementes, mas sem terra,

Só raízes – promessas, campo aberto.

E os leitores? Sicó é uma serra!

A escrever com a alma aqui por perto,

Vou pensando, e a razão me desterra

Para os longes de mim, se me oferto

Nas razões da razão que me encerra.

Vou polir o aparo numa rocha;

Vou molhá-lo nas tintas da romã,

O vermelho que acende o livro em tocha;

Vou trazer da Sicó, em talismã,

O alecrim que das pedras desabrocha,

Como o amor – o meu livro de amanhã.7

(In: Tons de um aparo comprometido, p.134)

atualidade

B R E V E S
  

Figueiró dos Vinhos
Afonso Vilela 
promete animar 
Carnaval

Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, 
o concelho de Figueiró dos Vinhos 
irá receber Afonso Vilela como Rei do 
Carnaval. 

A animação começa no dia 9, pelas 
10h30, tendo como ponto alto o desfile 
das escolas do Concelho. Relativamente 
ao dia seguinte, este será marcado pelo 
baile com concurso de máscaras. Já no 
domingo é quando o “Rei” irá animar 
toda a população no desfile de carros 
alegóricos pelas ruas da vila. No que 
diz respeito ao dia 13, o povo poderá 
assistir ao corso carnavalesco, sendo 
o último dia, 14 de fevereiro, marcado 
com a entrega de lembranças aos gru-
pos participantes.7

Ourém
Jovem perdeu a 
vida em acidente

No passado dia 3 de janeiro, perto 
das 8h30, uma jovem de apenas de 16 
anos perdeu a vida numa colisão entre 
o motociclo que conduzia e uma viatura 
ligeira. O acidente aconteceu em Vales, 
concelho de Ourém, quando a vítima 
se dirigia para a escola, sendo que na 
altura o piso estava molhado. 

A jovem era estudante na Escola 
Secundária de Ourém e morava com a fa-
mília, em Casal dos Bernardos, Ourém.7

Pombal
Pneus de viaturas 
vandalizados

Foram mais de 70 viaturas vandali-
zadas desde o dia 11 até ao dia 14 de 
janeiro, em Pombal. Os atos de van-
dalismo ocorreram em toda a cidade, 
tendo acontecido quando os carros 
estavam estacionados na rua e os 
pneus foram rasgados com uma faca. 
Um morador afirma que já encontrou a 
sua carrinha com dois pneus rasgados, 
que estava estacionada junto a outros 
carros, também estes com pneus rasga-
dos, afirmando ainda que alguns mora-
dores falam em delinquência juvenil.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

ADECA e Turismo do Centro de Portugal
Promoveram workshop sobre Turismo Local

Teve lugar no passado dia 9 de 
janeiro, da parte da tarde, o 
workshop sobre Turismo Local 

organizado pela ADECA – Associação 
de Desenvolvimento do Concelho de 
Alvaiázere e o Turismo Centro Portu-
gal, na Incubadora de Negócios. 

O orador deste workshop foi Gon-
çalo Gomes, chefe do Núcleo de Apoio 
aos Empresários, Empreendedorismo 
e Investimento Turístico da Turismo 
Centro Portugal, que abordou três 
temáticas importantes para o Turismo 
Local: os vários apoios e incentivos 
existentes; a legislação em vigor e, 
por último, a organização territorial 
do turismo. 

Este começou por explicar o que 
principalmente fazem e as diversas 
candidaturas que possuem, para assim 

os empreendedores terem uma vaga 
noção do que existe e que se podem 
candidatar com o seu projeto. Gonçalo 
Gomes deu ainda uma ideia de que em 
relação ao número de dormidas dor-
midas, o ano 2017 teve um aumento 
comparando com o ano de 2016, o 
que é muito importante para quem 
tem negócios na área do alojamento, 
e mostra que este território aos pou-
cos está a evoluir e a ter mais adesão. 

De seguida, abordou a temática do 
financiamento, elucidando alguns 
exemplos, os seus benefícios, no que 
consistem e o seu âmbito territorial.

Os participantes foram essencial-
mente empreendedores do concelho 
de Alvaiázere e concelhos vizinhos, 
que possuem ou têm interesse em 
abrir um negócio na área do Turismo 
Local.7

Mónica Teixeira

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071
Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria
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Maçãs de Caminho
Grupos participaram no “Cantar dos Reis”

Museu Municipal de Alvaiázere

Realizou atelier 
educativo sobre a 
cultura do linho

Inserido no plano de atividades do Museu Municipal 
de Alvaiázere (MMA), os respetivos Serviços Educati-
vos dinamizaram, na semana de 9 a 16 de janeiro, o 
segundo atelier sobre o ciclo do linho, subordinado 
ao tema “Estou a começar a ouvir e a contar - Uma 
aventura com o linho”.

As crianças das várias salas do Ensino pré-escolar 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere deram 
continuidade ao ciclo do linho. Após assistirem a um 
pequeno documentário sobre o processo de transfor-
mação da planta, os petizes foram conduzidos a um 
atelier de artes plásticas no qual exploraram através 
dos vários sentidos (olfato, visão e tato) a planta do 
linho: a cor, o cheiro, o peso, o tamanho, entre outros.

Por fim, puseram mãos à obra e elaboraram um 
pequeno quadro alusivo à temática; a cor da cartolina 
que emoldura o quadro corresponde à cor da flor (li-
lás); as sementes de linho coladas no quadro, no canto 
inferior direito, correspondem ao início do processo; 
a roupa a vestir os meninos desenhados corresponde 
ao tecido de linho.

O Município pretende, através deste tipo de ini-
ciativas gratuitas, oferecer às crianças do Concelho 
atividades lúdico-pedagógicas que complementem o 
seu percurso educativo e, simultaneamente, sensibili-
zar as crianças para a importância da preservação da 
memória coletiva das gerações passadas, promovendo 
o interesse pela identidade cultural do concelho de 
Alvaiázere.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)

No âmbito do concurso de 
Cantares dos Reis, promo-
vido pela autarquia, Maçãs 

de Caminho participou com dois 
grupos, um da Associação Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa e 
outro da Fábrica da Igreja. 

Manter a tradição foi o mote de 
todos os participantes, num conví-
vio também entre a juventude dos 
15 anos até à energia dos 89, pas-
sando pela maturidade e dedicação 
dos 25 aos 60. O canto, a harmonia 
e o ritmo, como sempre, no termi-
nar é que já estava no ponto.

Para além da atuação perante 
o júri, contribuindo para valorizar 
o evento, os dois grupos correram 
o maior número de casas possível, 
numa freguesia alargada, mas dan-
do alguma preferência ao território 
de Maçãs de Caminho.

No final, o registo das boas re-
ceções pelas pessoas e famílias e a 
promessa de para ano lá voltar.7

Carlos Simões

Na edição nº 426 do Jornal “O Alvaiazerense”, de 
Dezembro de 2017, escreve-se, na sua página 2, a 
propósito da aprovação do Orçamento do Município, 
que “...a Câmara Municipal de Alvaiázere aprovou 
por maioria o Orçamento e as grandes Opções do 
Plano do Município para o ano de 2018...”

Apesar de não afectar o desenvolvimento da no-
tícia, esta afirmação não é correcta e induz em erro 
os leitores, uma vez que atribui à CMA a aprovação 
do orçamento quando o órgão competente para tal 
efeito é a Assembleia Municipal, tal como resulta 
do disposto na alínea a), do nº 1, do artigo 25º, do 

Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 
À CMA compete elaborar e submeter à aprovação 

da assembleia municipal as opções do plano e a pro-
posta de orçamento....(alínea c), do nº 1, do artigo 
33º, da mesma Lei.

Na minha qualidade de membro da Assembleia 
Municipal, não poderia, em consciência, deixar de 
fazer este reparo.

Aproveito para expressar os meus votos de con-
tinuidade de um Bom Ano.7

Acílio Godinho 
(Membro da Assembleia Municipal de Alvaiázere)

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
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.

fórum ...um espaço aberto à participação dos leitores

(os textos publicados nesta rúbrica são da inteira responsabilidade dos seus autores)
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C
omo forma de preservar a tradição secular 
associada ao espírito natalício, o Município 
de Alvaiázere dinamizou mais uma edição 
da habitual Mostra de Presépios, desafiando 

a população a dar asas à sua criatividade, recriando 
de forma original a cena do nascimento do Menino 
Jesus.

À semelhança do que tem acontecido nos anos 
anteriores, a resposta da comunidade foi bastante 
positiva, registando-se um total de 37 participações: 
estabelecimentos de ensino, grupos de catequese, 
associações, particulares, serviços públicos e estabe-
lecimentos comerciais, que proporcionaram a todos 
os alvaiazerenses 5 recriações de presépios ao vivo, 
31 presépios tradicionais e ainda 1 presépio tradi-
cional animado.

Estes presépios foram visitados a partir do dia 
11 de dezembro pelo executivo municipal, que em 
reunião no dia 15 de novembro tinha deliberado 
atribuir prémios de participação no valor de 15,00€ 
para os presépios tradicionais, de 30,00€ para os 
presépios tradicionais animados (com um mínimo 
de duas figuras animadas) e de 75,00€ para presé-
pios ao vivo (para representações máximas de 20 
minutos).

A criatividade e empenho de todos os que partici-
param neste desafio municipal foi evidente na reinter-
pretação deste quadro que marca de forma indelével 
a identidade e cultura alvaiazerense.7 

Em Alvaiázere

Mostra de Presépios registou 37 participações
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C
om o intuito de perpetuar a me-
mória coletiva das tradições e 
da cultura Alvaiazerense, o Mu-
nicípio de Alvaiázere promoveu 

mais uma edição da iniciativa “Cantar 
dos Reis”, na noite de 5 para 6 de janeiro 
(noite de Reis), tendo início pelas 19h00, 
em frente aos Paços do Concelho. 

A chuva que se fez sentir não intimi-
dou os treze grupos participantes (num 
total de cerca de 250 pessoas), que 
deram corpo a diversas mensagens de 
adoração ao menino e de homenagem 
à generosidade do povo. As vozes en-
toaram também votos de um novo ano 
repleto de sucesso e realização, desti-
nados a toda a população alvaiazerense 
e, particularmente, àqueles que fizeram 
questão de sair à rua para assistir e 
se juntaram em torno da tradicional 
fogueira.

Os grupos foram recebidos pela 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Célia Marques, e pelo exe-
cutivo que a acompanha, e foram pre-
senteados com um simbólico prémio de 
participação, como forma de incentivar 
a manter viva esta tradição. 

Para além disso, os grupos par-
ticipantes foram avaliados por um 
júri constituído por António Cardo, 
Adelaide Furtado e Rui Oliveira, que 
atribuíram prémios especiais aos 
que se distinguiram dos demais pela 
sua criatividade, execução musical, 
cumprimento da tradição (ao nível do 
traje e música) e apresentação/enqua-
dramento. Desta forma, na categoria 
Misto o primeiro lugar foi atribuído à 
Alva Canto – Associação de Cultura; o 
segundo lugar à Associação Casa do 
Povo de Maçãs de Maria e o terceiro 

lugar à Tuna e Cantares da Misericórdia 
de Alvaiázere. No que diz respeito à ca-
tegoria Infanto-juvenil foram atribuídos 
os seguintes prémios: primeiro lugar 
– Amizade; segundo lugar – Pastores; 
terceiro lugar – Escola de Música da 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense 
de Santa Cecília.

Após a atuação, os grupos con-
tinuaram a fazer-se ouvir pelas ruas 
do concelho, de porta em porta, cum-
prindo-se, mais uma vez, esta tradição 
cultural que o Município de Alvaiázere 
procura incentivar e promover.7

Município de Alvaiázere

“Cantar dos Reis” contou com a 
participação de treze grupos

Em Alvaiázere
Município entregou
cabazes de Natal 
às famílias mais 
carenciadas

Durante a época natalícia, caracteri-
zada pelo espírito solidário, de partilha 
e fraternidade, o Município de Alvaiáze-
re promoveu a entrega de cabazes de 
bens alimentares a mais de uma cente-
na de famílias carenciadas do Concelho. 

O trabalho de referenciação e sinali-
zação dos agregados economicamente 
mais carenciados foi feito em parceria 
com as Juntas de Freguesia, tendo de-
pois o Gabinete de Ação Social e Saúde 
do Município analisado os casos e 
elaborado a lista final, que contemplou 
um total de 140 famílias com evidentes 
necessidades económicas.

Os bens alimentares que compõem 
os cabazes foram recolhidos na Campa-
nha “Vamos dar as mãos”, que decorreu 
em vários estabelecimentos comerciais 
do Concelho e demonstrou, de modo 
bem evidente, o apelo à solidariedade e 
à generosidade dirigido aos munícipes 
que a eles se deslocaram, durante a 
semana da recolha. 

A angariação dos bens alimentares 
nos estabelecimentos comerciais do 
Concelho contou com a colaboração de 
alunos voluntários do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere e da E.T.P. Sicó – 
Pólo de Alvaiázere.7

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

CONSULTAS

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

EXAMES

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

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
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N
atural do Carregal (antiga fre-
guesia de Maçãs de Caminho) 
e residente em Alvaiázere, 
João Simões Dias é o olivicultor 

responsável pela marca de azeite Lagar 
Velho, que fez nascer há duas décadas.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, recordou que foi o seu avô 
José Miguel que comprou uma quinta 
com um lagar à moda antiga: “ era um 
lagar bicentenário que ainda trabalhava 
com um grande pé de carvalho e umas 
varas para apertar em vez das prensas”, 
referiu. O lagar foi vendido a um tio, 
entretanto passou a funcionar com 
prensas e motores a gasóleo e depois 
da sua morte João Simões Dias acabou 
por herdá-lo da sua tia. Foi nessa altu-
ra que percebeu que não podia ficar 
parado: “ou parava ou modernizava o 
Lagar, e então optei por modernizá-lo, 
com a montagem de três prensas e de 
uma linha contínua de produção, que 
funciona assim até aos dias de hoje”.

O olivicultor referiu que, apesar de 
ter um olival no concelho de Alvaiázere, 
essa produção própria não é suficiente 
e por isso a azeitona chega de vários 
pontos do país, sobretudo do Alentejo 
e de Trás-os-Montes, provenientes de 
oliveiras galegas, “que têm uma quali-
dade extraordinária”. Assim, todos os 
anos são produzidos no Lagar Velho 
cerca de 50 mil litros de azeite, o que 
equivale a cerca de 300 toneladas de 
azeitona para fazer os lotes comer-
cializados: o azeite virgem e o azeite 
virgem extra. João Simões Dias explicou 
a diferença entre os dois: “o azeite é 
submetido a análises rigorosas e são 
essas análises que determinam não só 
a sua qualidade, mas também a que 
categoria pertencem, pelo que o azeite 
só é virgem extra até aos oito décimos.” 

Não tendo nenhuma loja física onde 
comercialize os produtos, o olivicultor 
é presença assídua em várias feiras ao 
longo do ano e tem os seus clientes 

fixos, afirmando: “todos os anos os 
níveis de vendas têm vindo a aumen-
tar, posso mesmo dizer que se tivesse 
mais azeite, ainda mais vendia”. Na sua 
opinião, o segredo do sucesso reside 
“na qualidade da azeitona e no facto de 
ela não ter muito tempo de apanha, ou 
seja, deve ser apanhada e ir para o La-
gar tão breve quanto possível”, sucesso 
esse que dá muito trabalho e leva muito 
tempo a consolidar. 

Na casa dos 70 anos e já aposenta-
do da sua profissão, na área comercial, 
na qual trabalhou durante 36 anos, 
João Simões Dias afirmou que o traba-
lho do Lagar é a melhor forma de se 
manter ativo, mas lamenta que nenhum 
dos dois filhos possa dar continuidade 
a este negócio de família: “o mais velho 
é médico e o mais novo é advogado, 
cada um deles tem a sua vida e eu com-
preendo perfeitamente que não possam 
continuar com o Lagar Velho, mas não 
deixo de ter pena porque fiz aqui um 

grande investimento ao longo destes 
anos, de 65 mil contos na moeda antiga 
(cerca de 325 mil euros) e quando eu 
morrer isto vai ficar abandonado.”7

Cláudia Martins

mérito
Lagar Velho

Uma marca com 20 anos de História e Tradição
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Associação de Desenvolvimento Terras de Sicó

Ariques e Marques vão 
integrar a Rede das 
Aldeias do Calcário
Neste mês de janeiro a Associação de Desenvolvimento Terras 

de Sicó anunciou publicamente a criação da Rede das Aldeias 
do Calcário como forma de promoção do turismo na região e 

de valorização deste produto endógeno.
Na primeira fase do projeto, foram seis os Municípios eleitos 

para integrar a Rede, sendo escolhida uma aldeia de cada um deles: 
Ariques (Alvaiázere), Granja (Ansião), Casmilo (Condeixa-a-Nova), 
Chanca (Penela), Poios (Pombal) e Cotas (Soure).

Para a segunda fase estão já selecionadas as aldeias de Marques 
(Alvaiázere), Aljazede (Ansião), Poço (Condeixa-a-Nova), Aldeia do 
Ferrarias (Penela), Aldeia do Vale (Pombal) e Pombalinho (Soure).

O projeto, que tem como investimento previsto um valor de 
200 mil euros (repartidos pelas autarquias e pela Associação), foi 
considerado estratégico para o futuro da região, que ainda não 
está devidamente explorada. Desta forma, pretende-se criar esta 
Rede para unir estas aldeias que têm em comum as construções 
em calcário e ao mesmo tempo potenciar a promoção do seu 
património turístico e cultural, sendo a primeira vez que a Asso-
ciação Terras de Sicó aposta num projeto deste género.

A candidatura feita pela Associação Terras de Sicó será agora 
analisada pelo Programa de Desenvolvimento Rural no âmbito da 
medida de Renovação de Aldeias, estando prevista a construção 
de uma unidade de apoio à visitação, feita em calcário, que será o 
elemento identificador de que a aldeia pertence a esta Rede. Para 
além disso, a Associação vai investir na interligação entre as aldeias, 
com a criação de itinerários e a colocação da sinalética adequada, 
entre outros aspetos.

O arranque do projeto está previsto para este ano, seguindo-se de-
pois a sua consolidação e o alargamento a outras aldeias da região.7

Município de Alvaiázere

Vai promover sessão 
de esclarecimento 
sobre Incentivos à 
Reabilitação Urbana

O Município de Alvaiázere vai promover, no pró-
ximo dia 2 de fevereiro, pelas 18h00, na Biblioteca 
Municipal, uma sessão pública de esclarecimento 
destinada a todos os munícipes, em particular 
aos proprietários de prédios na zona delimitada 
como Área de Reabilitação Urbana - ARU da Vila 
de Alvaiázere.

Estando o Município de Alvaiázere em fase de 
elaboração da Operação de Reabilitação Urbana 
(ORU) de Alvaiázere, bem como, atendendo à 
abertura das candidaturas ao Programa de Fi-
nanciamento IFRRU 2020 – Instrumento Finan-
ceiro para Reabilitação e Revitalização Urbanas, 
pretende-se auscultar os munícipes quanto a 
eventuais propostas que queiram apresentar para 
integrar a ORU, bem como esclarecer todos os 
munícipes de quais os incentivos fiscais, admi-
nistrativos, financeiros e técnicos a que podem 
aceder em obras de reabilitação de edifícios 
localizados na ARU da Vila de Alvaiázere. Não 
descurando os munícipes proprietários (ou ou-
tros de real direito) de edifícios antigos fora da 
ARU da Vila de Alvaiázere, o Município pretende 
também informar de outros incentivos existen-
tes para a reabilitação dos mesmos, de natureza 
fiscal e administrativa.

O centro cívico da vila de Alvaiázere foi o local 
escolhido pelo Município para dar início à sua 
política de estímulo à reabilitação urbana, com o 
objetivo de atrair investimento privado associado a 
um forte investimento público em projetos estrutu-
rantes do espaço-público (já aprovados no âmbito 
do Plano de Ação de Reabilitação Urbana - PARU, 
do Portugal 2020).

Uma das primeiras medidas foi a delimitação 
da ARU da Vila de Alvaiázere e a elaboração 
da ORU para a respetiva ARU, que tem vindo a 
ser promovida desde o mês de julho do ano de 
2017.

Desta forma, com a delimitação da ARU e a 
aprovação da ORU, Alvaiázere disporá de ins-
trumentos essenciais para a dinamização dos 
processos de regeneração e reabilitação urbanas, 
de iniciativa pública e/ou privada, a partir de uma 
visão de longo prazo (10-15 anos) que pretende es-
sencialmente incentivar a reocupação deste núcleo 
urbano com habitação, comércio e serviços, con-
ferindo-lhe uma dinâmica própria e mais atual e, 
igualmente, salvaguardar os conjuntos de edifícios 
que fazem parte da história do local e contribuir 
para o desenvolvimento, pelos seus habitantes, de 
sentimentos de apreço e orgulho pelo lugar onde 
residem e ainda devolver o dinamismo económico 
e social ao centro urbano da vila, dignificando-o 
como tal e contribuir para uma mobilidade con-
digna e sustentável.7

A Casa Municipal da Cultura 
de Alvaiázere recebeu, no 
passado dia 6 de janeiro, 

pelas 16h00, o Concerto de Reis, 
iniciativa promovida pela Fundação 
INATEL em parceria com o Municí-
pio de Alvaiázere.

Esta atividade, que se assume 
de grande importância na progra-
mação cultural do INATEL, contou 
com a presença de várias entidades 
e instituições: Célia Marques, presi-
dente da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, Pedro Pimpão, deputado à 
Assembleia da República, Francisco 
Madelino, presidente da Fundação 
INATEL, Raúl Castro, presidente 
da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria e presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, bem 
como de representantes das Juntas 
de Freguesia do concelho de Alvaiá-

zere e de outros autarcas, não só 
deste concelho, como de Ansião, 
Figueiró-dos-Vinhos e de Pombal.

Registou-se uma considerável 
afluência de público, que pôde as-
sistir a um espetáculo inteiramente 
protagonizado e preenchido por 

duas associações locais filiadas na 
fundação INATEL: pelo coral Alva 
Canto e pela Banda da Sociedade 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília, que fizeram as delícias dos 
presentes, a julgar pelas ovações e 
aplausos recebidos.7

Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere

Foi palco do Concerto de Reis

Alvaiázere
Vai fazer parte 
da Rota das 
Carmelitas

A  Agência para o Desenvolvimen-
to dos Castelos e Muralhas do Monde-
go, em conjunto com seis Municípios, 
Alvaiázere, Ansião, Coimbra, Condei-
xa-a-Nova, Ourém e Penela, estão a 
analisar a possibilidade de assinatura 
de um protocolo para a criação da 
Rota das Carmelitas.

A criação desta Rota insere-se 
num programa de valorização dos 
Caminhos de Fátima, promovido pela 
Associação Caminhos de Fátima, que 
apresentou a sua candidatura ao pro-
grama Centro 2020 e será financiada 
em 85% pelo FEDER.

A Rota das Carmelitas fará a liga-
ção entre o Memorial Irmã Lúcia, no 
Carmelo de Santa Teresa (Coimbra) e 
o Santuário de Fátima, num percurso 
total de cerca de 150 quilómetros, 
maioritariamente feitos por caminhos 
florestais, alternativos aos principais 
eixos rodoviários.

A sua criação prevê a colocação 
de sinalética adequada, mas também 
a execução de trabalhos de benefi-
ciação e valorização do território, de 
forma a criar condições para o apa-
recimento de oportunidades de ne-
gócios em áreas como a restauração, 
o alojamento, artesanato, produtos 
regionais, entre outros.7

SERVIÇOS PRESTADOS EM ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TERRESTRES E SATÉLITE

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

Tel. 236 656 241 - Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 4 e 8 - 3250 ALVAIÁZERE

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Maria Pi-
nheiro Marques que completou no dia 8 de janeiro, 93 primaveras; Maria Gomes 
Pinheiro que completou no dia 19 de janeiro, 74 primaveras; Ana Gonçalves que 
completou no dia 20 de janeiro, 88 primaveras e a Albino Rodrigues Lourenço 
que completou no dia 29 de janeiro, 78 primaveras.   

Para todos muitos Parabéns.7

Aniversários

Nascimento
Clara Neves Gomes, nasceu no 

passado dia 3 de novembro, e veio 
comemorar as 50 primaveras do avô 
Hilário Neves e as 81 primaveras do 
bisavô Manuel Ferreira. 

Familiares e amigos desejam-lhe as 
maiores felicidades.7

Henrique Fernandes, natural de 
Areias - Ferreira do Zêzere, residente 
em Relvas, Rego da Murta, e atualmen-
te a residir em Lisboa, comemorou no 
passado dia 31 de dezembro, a bonita 
idade de 100 anos de vida.

Para festejar mais um aniversário, 
sua filha e alguns familiares e amigos 
juntaram-se num lanche 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 27 de dezembro 
de 2017, Maria de Jesus Silva, mais 
conhecida por “Ti Maria do Pinheiral”, 
natural do lugar de Relvas, Maçãs de 
Caminho, completou a bonita idade de 
95 anos. 

A data foi comemorada com um 
almoço onde estiveram presentes fami-
liares e amigos da aniversariante. 

A família deseja-lhe muitos anos de 
vida, com saúde e alegria.7 

Paróquia de Alvaiázere
Realizou Festa das Famílias

A 
eucaristia do passado dia 31 de 
dezembro foi um momento alto 
para a comunidade Alvaiazerense. 

A convite da Equipa Pastoral Familiar de 
Alvaiázere, alguns dos casais que durante 
o ano comemoraram os 25 e 50 anos de 
matrimónio uniram-se neste dia em que 
a Igreja comemorou o Dia da Sagrada 
Família de Nazaré, para darem graças ao 
Senhor. 

A eucaristia foi presidida pelo padre 
André Sequeira e decorreu em ambiente 
de alegria e ação de graças. A celebração 
conduziu todos à certeza de que Deus 
vem ao encontro de cada família nos vá-
rios momentos das suas vidas. 

A fidelidade do Senhor é eterna e é ur-

gente que cada família viva o seu compro-
misso matrimonial alicerçado e enraizado 
na fé, na esperança e na caridade.

Em ambiente festivo, os Casais Jubi-
lados renovaram os seus compromissos 
matrimoniais na presença de familiares 
e amigos. A participação do grupo coral 
“Alva Canto” contribuiu mais uma vez 
para o enriquecimento desta cerimónia.

Uma vez terminada a celebração, 
todos os Casais Jubilados, os seus fami-
liares e comunidade presente foram con-
vidados a confraternizarem num simples, 
mas emocionante convívio.

A todos os Casais Jubilados e seus 
familiares muitas felicidades.7

A Equipa Pastoral Familiar

No dia 14 de Janeiro de 1968, na 
capela de Besteiro, realizou-se a união 
matrimonial de Palmira Gomes Alves e 
Alexandrino Freire. Eram tempos bem 
diferentes dos de hoje!

O noivo, residente nos Casalinhos - Pel-
má, deslocou-se a pé, acompanhado pelos 
seus convidados até à capela, o mesmo 
acontecendo com a noiva, residente no 
Casal das Hortas. Terminada a cerimónia 
do casamento, noivos e convidados regres-
saram a pé até à nova residência do casal.

A 14 de Janeiro de 2018, agora na 
capela da Venda do Preto, este casal co-
memorou 50 anos de casamento e, numa 
cerimónia religiosa, quiseram celebrar as 
suas Bodas de Ouro. 

A Eucaristia, em que estiveram presen-
tes os filhos, nora, netos, outros familiares 
e alguns amigos do casal, foi presidida 

pelo padre Joaquim Marques Costa, da 
Ordem dos Franciscanos, e decorreu num 
ambiente de alegria e muita familiaridade.

Terminada a Eucaristia, o casal e seus 
convidados dirigiram-se ao salão da capela 
para degustar um farto e prolongado almo-
ço que proporcionou momentos de boa dis-
posição  e excelente convívio entre todos.

Votos de muita saúde e bons anos de 
vida para os dois e que, daqui a 25 anos, 
possam celebrar as Bodas de Diamante.7

Fernanda Freire

Bodas de Ouro

No dia 21 de janeiro, Cidalina da 
Conceição Silva Simões Ferreira e José 
Simões Ferreira, naturais e residentes 
em Loureira, Pussos S. Pedro, comemo-
raram as Bodas de Ouro Matrimoniais.

O casal na companhia de alguns 
familiares festejaram esta data tão es-
pecial num jantar-convívio.

Muitos parabéns e votos de muitas 
felicidades pela vida fora.7

Benilde da Conceição Tiago, natu-
ral de Outeiro – Gamanhos, freguesia 
e concelho de Alvaiázere, completou 
no passado dia 14 de janeiro 89 anos 
de idade.

Para comemorar mais um aniver-
sário seu marido, filha, filho, netas, 
netos e amigos, juntaram-se num 
lanche no dia do seu aniversário para 
confraternizar e comemorar tão impor-
tante data.7

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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
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Maus exemplos
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

No início de cada ano, é costu-
me formularem-se desejos de 
dinheiro e saúde. Se, para o pri-

meiro, é fundamental trabalho e sorte, 
para o segundo, para além de sorte e 
dinheiro é, por vezes, suficiente fechar 
um pouco a boca. 

Talvez com a melhor das intenções, 
num ímpeto legislador e reformista, o 
governo decidiu controlar o que um 
cidadão, supostamente livre, deve 
consumir, elaborando para tal uma 
longa lista de alimentos, cerca de 60, 
desde as pizzas ao pastel de bacalhau, 
passando pelo pastel de nata ou pelo 
chouriço.

Dir-me-ão que esta imposição, pri-
vando-nos dos prazeres da vida a que 
temos direito, apenas se aplica à venda 
destes produtos alimentares nos bares 
do Serviço Nacional de Saúde e que tem 
um caráter moralizador, atendendo ao 
local de venda. Quase que concorda-
va com o argumento mas, depois de 
refletir um pouco, e como a privação 
da liberdade individual me causa uma 
certa urticária, pensei na situação dos 
médicos e outros profissionais de saú-
de. Será que, ante este espírito funda-
mentalista, os obesos e os fumadores, 
sendo maus exemplos a seguir, pode-
rão exercer funções estatais? 

A legislar é no sentido de, parale-
lamente, ser obrigatório ter alimentos 
mais saudáveis disponíveis, de forma a 
desincentivar o uso dos outros, depois 
cada um faça a sua escolha. 

Há uns tempos, foi denunciada pela 
comunicação social, a má qualidade 

das refeições escolares. Aqui, e tam-
bém nas refeições aos doentes hospi-
talizados, é que o Estado deve intervir, 
garantindo alimentação de qualidade a 
quem não tem alternativa.

Sendo consensual que é necessário 
defender bons hábitos alimentares é 
também consensual que a educação é o 
pilar central de toda a problemática. As-
sim, em vez de se legislar sobre o que 
se pode ou não comer, legisle-se sobre 
a qualidade da educação e, depois, com 
esta poderosa ferramenta, que cada um 
decida sobre a sua prática alimentar.

Para mim, ter uma alimentação 
saudável é uma coisa, outra é praticá-la 
como por obrigação quase monástica. 
Não gosto que nos infantilizem e im-
ponham idolatrias do corpo saudável e 
perfeito que, bastas vezes, por serem 
inatingíveis, levam inúmeras pessoas 
a estados depressivos.

Os excessos são certamente peri-
gosos mas, por vezes, os legislativos 
poderão ser mais perniciosos que os 
alimentares. 

Já imaginaram o que seria proibir 
a edição de livros com receitas dema-
siado calóricas?

Para terminar, e como o bom senso 
não impera na vida social e política, 
fica uma inquietação: estando provado 
que o excesso de sol provoca cancro 
de pele, os nossos legisladores estarão 
a redigir despacho de forma a encerrar 
as praias das 11 horas às 17h?7

PS. “Espere o melhor, prepare-se 
para o pior e aceite o que vier.” - Pro-
vérbio chinês 

- Ano 2018 – 
Novo ano se iniciou… muitas e boas novidades se esperam!....
Novas empresas, novos empregos e assim acontecerá o FUTURO…
Em Alvaiázere, vimos também reclamando por acontecimentos, por novida-

des, enfim pelo FUTURO.
De verdade, o passado, vai fazendo a HISTÓRIA, o que fica, e de verdade o 

que resta, para que o FUTURO, possa ainda existir.  
A História, a nossa e a dos outros, acontece na medida do mesmo passado, 

e do nosso envelhecimento, o nosso e o dos outros.
Importante, é assim, para que tal História, possa ser feita, que diariamente 

acontecimentos revitalizadores do nosso viver, possam existir no nosso meio.
Tal, só acontece e se produz com gente, com pessoas, afinal com o povo 

residente e aqui fixado.
Mas a existência do povo, produz-se acima de tudo com nascimentos – 

natalidade – e com meios de fixação – emprego - e como venho dizendo com 
Bem-Estar Social.

Julgo que nos meios desertificados do interior, só com iniciativas colectivas, 
bem dinamizadas “o volte face” como resposta aqueles “dois desideratos” pode 
acontecer.

Impõe-se que tal aconteça em 2018...
Já agora e a propósito de “BEM ESTAR SOCIAL” não se esqueçam de repor o 

“alcatrão” na Rua Dr. Filipe Antunes dos Santos – circular interna – neste mesmo 
ano, pois de verdade, agora aí circulo várias vezes ao dia.    
     Tenho dito.7         J.S.

N
o passado mês de dezembro an-
tes mesmo da época Natalícia, os 
deputados do PS, PSD, BE, PCP e 

PEV, decidiram de uma forma cobarde e 
abscôndita dos Portugueses, alterar a Lei 
que regula o financiamento dos partidos 
políticos, para que estes saíssem benefi-
ciados nomeadamente em sede de IVA, 
promovendo à custa de todos nós a sua 
sobrevivência financeira.

Já não bastava a controvérsia e injus-
tiça do conteúdo em si, mas conseguiram 
aquelas almas deturpar a forma e fazer 
tudo de modo a que ninguém se aperce-
besse do golpe palaciano que estavam 
a montar.

Reuniões secretas entre as bancadas 
parlamentares, a altura escolhida (mes-
mo antes das férias Natalícias), a não 
existência de atas que comprovassem 
as presenças dos deputados e sem o 
respetivo o sumário das reuniões, num 
rol de mal feitorias à democracia Portu-
guesa que sai muito mal tratada deste 
episódio.

A intervenção de deputados do BE a 
elogiarem o deputado do PSD que coor-
denou os trabalhos foi dos momentos 
mais cínicos que assisti naquela que 
é a casa da Democracia Portuguesa. 
Como é possível que para esta matéria 
tenha existido concordância por parte 
dos partidos que compõem a Assembleia 
(à honrosa exceção do CDS e do PAN) e 
para matérias fulcrais e essências para 
Portugal como a Justiça, e Educação, a 
Saúde, etc, não se consigam entender. 
Como é possível, estes deputados que 
se atacam diariamente em intervenções 
que roçam a má educação estarem tão 
alinhados em matéria de financiamento 
partidário.

Mais uma vez, fomos salvos pelo 
chumbo do Exmº Presidente da República 
que não fez ouvidos de marcador à re-
volta dos Portugueses e pôs em sentido 
os Partidos que queriam aprovar esta 
miséria Lei.

Mas não é só pelo parlamento que 
vemos maus exemplos. Também por cá 
temos quem tenha atingido de morte 
a democracia e os órgãos autárquicos 
locais. Falo da recente “auto” nomeação 
do presidente da Junta de Alvaiázere a 
tempo inteiro na gestão daquele órgão.

Aproveitando uma alteração à Lei fei-
ta à medida dos caciques partidários que 
permite a presidência a tempo inteiro 
nas juntas de freguesia com população 
inferior a 5000 habitantes, desde que 
as suas remunerações sejam assegu-
radas da sua maior parte por verbas 
exteriores ao financiamento público, o 
presidente da Junta de Alvaiázere e Ma-
çãs de Caminho de uma forma que não 
foi sufragada pelos eleitores já que na 
campanha eleitoral nunca referiu a sua 
intenção e não estava previsto no seu 
programa político, decidiu dedicar-se a 
tempo inteiro na presidência da Junta 
consumindo assim parte significativa 
das suas receitas, nomeadamente as 
receitas provenientes das contrapartidas 
financeiras da energia eólica, consagra-
das em protocolo.

Esta atitude dá-me razão quando 
defendia precisamente a extinção das 
Juntas de Freguesia nas sedes de conce-
lho já que pouco ou nada acrescentam 
aos trabalhos a efetuar já que esses são 
assegurados pelos serviços municipais. 

Mas o que mais me espanta é o 
silêncio da Assembleia de Freguesia 
que aprovou por maioria, com os votos 
contra do PS e a abstenção do deputado 
do PSD Fábio Pachon a quem endereço 
aqui os meus parabéns pela verticalida-
de e coragem, o orçamento para 2018 
que prevê esta medida. Como é que é 
possível? Será que estão de acordo ou 
a disciplina do voto prevaleceu sobre a 
disciplina moral?

Não encontro paralelo nenhum em 
Juntas de Freguesia bem maiores do que 
a de Alvaiázere, como é o caso da de 
Pombal, ou Ansião ou Ferreira do Zêzere.

Será que não haverá onde gastar o 
dinheiro? Será que esse dinheiro não 
poderia ser distribuído por exemplo pe-
las Associações da Freguesia que tantas 
dificuldades financeiras têm? Será que 
já acabaram as calçadas para fazer ou 
só será efetuado esse serviço daqui a 3 
anos antes das eleições?

É por causa de exemplos como os que 
aqui referi, que os políticos e a política 
estão tão mal com a sociedade Portu-
guesa. Depois não se queixem que uns 
populistas tipo Donald Trump ganhem 
eleições. Pobre Democracia a Nossa!7

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

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

Advogada
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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

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

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

viaturas, barbecue, terreno c/ árvores de fruto

Construção recente (2005) * Área útil 285 m2

Contacto: 963 021 760        Preço: 152,500€      
email: josegoncalves178@gmail.com

Vale da Couda - Moradia
Vende-se:

Evocando JOSÉ MARIA

Pagamento
de Assinatura
Estimado assinante:
Quando optar pelo pagamento da sua as-

sinatura através de transferência bancária 
pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

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

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

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

telefone 236 656 900.

VENDE-SE:

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

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

Primeiro no restaurante 
“TICO-TICO”, depois no “CA-
TAPLANA”, sempre igual a si 
próprio, o JOSÉ MARIA rece-
bia-nos invariavelmente com 
um genuíno sorriso e um in-
disfarçável ar de satisfação no 
semblante. Esta permanente e 
genuína afabilidade no trato 
era a sua imagem de marca, quer dentro, quer fora 
do seu espaço profissional.

Natural da Loureira, Pussos, desde cedo se fez à ca-
pital e especializou nas artes da restauração, sem nunca 
ter esquecido as suas origens e a terra que o viu nascer.

Não sou das pessoas que melhor ou por mais tem-
po o conheceram, mas tive o raro privilégio de com ele 
privar de perto, a partir do início da década de oitenta, 
quando um significativo número de alvaiazerenses me-
teu mãos à obra para realizar o velho sonho de erguer 
a Casa do Concelho de Alvaiázere (CCA) em Lisboa, de 
que ele foi um dos maiores entusiastas.

Como muitos ainda estarão lembrados, tiveram 
então lugar no “TICO-TICO” as primeiras reuniões para 
analisar, discutir e consensualizar a forma e o conteú-
do da concretização daquele desejo associativo dos 
alvaiazerenses, mormente dos radicados em Lisboa e 
arredores, as quais contaram, desde a primeira hora, 
com o incentivo, o empenho e o apoio do seu proprie-
tário, o nosso bom amigo e conterrâneo, José Maria.

E quando o jornal “O ALVAIAZERENSE”, por vontade 
dos seus últimos refundadores, veio a ser integrado 
na CCA, foi numa das salas do seu restaurante da Rua 
de Campo de Ourique que se procedeu à montagem 
e composição de várias das suas edições mensais.

Após a fundação da CCA, o José Maria continuou a 
estar presente e a participar, por vezes até com prejuí-
zo do seu negócio, na organização e apoio logístico às 
celebrações anuais dos aniversários da CCA, realizadas 
no Parque do Alvito / Monsanto - Lisboa, emprestan-
do-lhe toda a sua experiência, saber, simpatia, meios 
humanos e materiais.

Na lista de fundadores da CCA, o José Maria foi, 
consensualmente, o seu associado nº 2 (tendo o sau-
doso professor José Maria Castelão sido o primeiro), 
integrou os órgãos sociais por vários mandatos e 
sempre que a Casa apelava ao apoio dos sócios para 
as múltiplas necessidades dos primeiros anos de cres-
cimento lá estava ele na primeira fila dos que acorriam 
e respondiam a tais apelos.

Era (é) usual comentar-se que a CCA é como que a 
embaixada de Alvaiázere em Lisboa e, nesse contexto, 
se houve Embaixador digno desse nome ele foi, sem 
dúvida, o José Maria, cuja ajuda foi decisiva para a 
criação da Casa e sem a qual, porventura, esta não se-
ria realidade. Aliás, como ele próprio disse, em 2010, 
em entrevista ao “ALVAIAZERENSE”, a CCA nasceu no 
“TICO-TICO” o que é pura verdade.

Desafortunadamente, quis o destino que o José Ma-
ria deixasse o nosso convívio nas vésperas do último 
Natal, mas porque só desaparece quem deixa de ser 
lembrado estou certo de que o JOSÉ MARIA continuará, 
para todo o sempre, entre nós, seus familiares, amigos 
e conterrâneos. Obrigado e bem-haja JOSÉ MARIA!7

Acílio Godinho

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio 

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acom-

panharam este seu ente querido à sua última morada, 

ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram o 

seu pesar.

AGRADECIMENTO
MARIA ANTÓNIA SILVA 
FIGUEIREDO (60 anos)

N. 12/07/1957
F. 28/12/2017

NATURAL: PORTA - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: LISBOA

VENDE-SE
Carrinha Renault 4GTL
de 1991, com revisão feita e 
aprovada, sem nenhuma cruz 

e com pintura nova.

Contactar: Tlm. 966 615 728

Estes sete anos tão longos
Não apagam a paixão
Que sente por ti querida mãe
O meu triste coração.

Minha querida mãezinha
No céu reza p’los teus
Faz hoje sete anos que partiste
E nem um beijo de Adeus.

Peço a Deus e nossa Senhora
Que te ponham a seu lado
Para por mim Tu pedires
Querida Mãe doce Amado.

Da tua filha,
Eduarda Oliveira

SETE ANOS DE SAUDADE

CASAIS
MAÇÃS DE CAMINHO

VENDE-SE
Terreno com 1000 m2 
pronto a construir habitação

Tem água, luz e esgoto

Rua do Soutinho (junto às Escolas)

Contactar: 236 644 799 / 963 053 885
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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
EVARISTO MARQUES

(84 anos)
N. 03/08/1933
F. 09/01/2018

BISPOS
PUSSOS S. PEDRO

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

BERNARDINA DA CONCEIÇÃO 
MARQUES DA GRAÇA HENRIQUES 

(79 anos)
N. 16/12/1938 - F. 04/01/2018

NATURAL: MARQUES - PELMÁ
RESIDENTE: AVANTEIRA - PELMÁ

Sua filha 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
AUZENDA DA CONCEIÇÃO 
ÁLVARO SANTOS (91 anos)

N. 21/09/1926
F. 12/01/2018

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ADELINO MARQUES 

RODRIgUES (83 anos)
N. 29/07/1934
F. 08/12/2017

NATURAL: BOFINHO - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: ASSEICEIRA - TOMAR

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
MANUEL GOMES 

GONÇALVES (88 anos)
N. 25/10/1929
F. 09/01/2018

JORDÕES
PUSSOS S. PEDRO

Sua filha, 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
LEONILDE DO CARMO ALVES 

(90 anos)
N. 14/04/1927
F. 28/12/2017

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ANIBAL DE CARVALHO SANTOS 
(84 anos)

N. 26/12/1933 - F. 20/01/2018

TROVISCAL
PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA DE JESUS RODRIGUES 

(85 anos)
N. 04/10/1932
F. 14/01/2018

PECHINS
ALMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

Sua filha, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
SERAFIM GONÇALVES GASPAR 

(82 anos)
N. 04/08/1935
F. 19/01/2018

CASAL MOUCO
ALMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

Seus 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
MANUEL FERREIRA DOS 

SANTOS (93 anos)
N. 05/11/1924
F. 23/01/2018

ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Seus irmãos, cunhada, 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
MANUEL FERRAZ 

(85 anos)
N. 04/03/1932
F. 27/01/2018

ALDEIA DO BOFINHO
PELMÁ

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
ANTóNIO MARQUES 
MARTINS (77 anos)

N. 02/09/1940
F. 25/01/2018

CORTE DE ORDEM
PUSSOS S. PEDRO
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Aviso aos proprietários de terrenos 
no concelho de Alvaiázere

 Limpeza de terrenos e das faixas de gestão de combustível

informativo

Agregado Familiar

Paula Reis

falar direito

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.

Célia Margarida Gomes Marques, 
Presidente da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, torna público que esta Câmara 
Municipal, em reunião de 25/01/2018, 
deliberou dando cumprimento ao dis-
posto no n.º 2 do artigo 12.º do Decre-
to-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de 
julho, aprovar e submeter a discussão 
pública, pelo prazo de 15 dias úteis, o 
projeto de alteração do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal de Alvaiázere, 
ratificado pela através da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 179/97, 
de 25 de setembro de 1997, publicada 
no Diário da República, I Série-B, N.º 
249, de 27 de outubro de 1997 e ob-
jeto de duas alterações ocorridas por 
deliberações da Assembleia Municipal 
de 26 de fevereiro de 2010 e de 26 de 
fevereiro de 2014, publicadas pelos 
Avisos n.º 5050/2010 e 4373/2014, 
respetivamente, no Diário da República, 
2.ª série, N.º 48, de 10-03-2010 e no 
Diário da República, 2.ª série, N.º 63, de 
31-03-2014 - passando o regulamento 
a contemplar o artigo 44.º-A com a se-
guinte redação:

“Artigo 44.º-A
Integração das atividades económi-

cas ao abrigo do RERAE (Regime Extraor-
dinário da Regularização de Atividades 
Económicas)

São admitidas as operações urba-

nísticas necessárias ao licenciamento 
das atividades a que se refere o regime 
extraordinário da regularização de 
atividades económicas e que tenham 
recebido deliberação favorável ou de-
liberação favorável condicionada na 
conferência decisória prevista no Decre-
to-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de 
julho, independentemente da categoria 
de espaço onde se localizam e no estrito 
cumprimento das condições impostas na 
conferência decisória.”

No referido período, que inicia no 
5.º dia seguinte ao da publicação do 
presente aviso no Diário da República, 
qualquer interessado pode apresentar, 
por escrito, sugestões, observações 
ou reclamações, dirigidas à Presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
podendo fazê-lo presencialmente, na 
Seção de Atendimento ao Público da Câ-
mara Municipal de Alvaiázere, nos dias 
úteis das 9h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30; através de correio eletróni-
co para o seguinte endereço: geral@
cm-alvaiazere.pt, ou por via postal para 
o seguinte endereço: Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Praça do Município, 3250-
100 Alvaiázere. 

26 de janeiro de 2018. 
A Presidente da Câmara, 

Célia Margarida Gomes Marques

AVISO
Discussão Pública - Projeto de Alteração do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal

Os contribuintes têm até 15 
de fevereiro para atualizar no 
Portal das Finanças os dados 

sobre o seu agregado familiar para a 
declaração de IRS de 2017. Fisco dis-
ponibiliza perguntas e respostas em 
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/
pt/apoio_contribuinte/Manuais/Docu-
ments/AT_IRS_AgregadoFamiliar.pdf 

A atualização junto da Autoridade 
Tributária da situação pessoal e fa-
miliar é sobretudo importante para o 
cada vez maior número de contribuin-
tes que se encontra abrangido pela 
declaração automática de IRS, cerca 
de três milhões de agregados ou 60% 
do total. Isto porque se não for feita 
a atualização, o fisco usará os dados 
que tinha em 2016 para calcular o 
imposto a liquidar e os reembolsos.

A atualização desta informação 
deverá ser feita até 15 de fevereiro, 
data limite para validar as faturas de 
despesas feitas no ano passado. Para 
além do número de dependentes, a 
funcionalidade também permite atua-
lizar dados sobre a identificação do 
imóvel que é a habitação permanente 
do agregado familiar.

Para além de prometer um reem-

bolso mais rápido, as Finanças avisam 
que os contribuintes que alteraram o 
estado civil no ano passado devem 
comunicá-lo no Portal das Finanças. 
Também os casais com guarda conjun-
ta de filhos, em regime de residência 
alternada estabelecido por acordo 
de regulação do exercício parental, 
devem fazer a comunicação que é 
relevante para atribuir a dedução fixa 
para cada dependente.

Se houver alterações não comuni-
cadas, o contribuinte não poderá con-
firmar a declaração automática de IRS 
porque a mesma não corresponde à sua 
real situação e terá que entregar a sua 
declaração de IRS nos termos gerais.

Segundo as Finanças, a “atuali-
zação da composição do agregado 
familiar tem ainda a vantagem para 
os contribuintes que estejam dispen-
sados da entrega da declaração de IRS 
e que pretendam obter isenções de 
taxas moderadoras do SNS ou bene-
ficiar da tarifa social de fornecimento 
de energia elétrica e benefícios sociais 
que exijam o prévio conhecimento da 
composição do agregado familiar para 
efeitos de IRS.”7

In http://observador.pt/

Célia Margarida Gomes Marques, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere:

Torna público que, ao abrigo do 
disposto na Lei n.º 76/2017, de 17 de 
agosto, que procede à quinta alteração 
ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 
junho, e que estabelece as medidas 
e ações a desenvolver no âmbito do 
Sistema Nacional de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios:

Os proprietários, arrendatários, usu-
frutuários ou entidades que, a qualquer 
título, detenham terrenos confinantes 
a edifícios inseridos em espaços rurais, 
são obrigados a proceder à gestão de 
combustível, numa faixa de largura não 
inferior a 50 m, medida a partir da alve-
naria exterior do edifício, sempre que 
esta faixa abranja terrenos ocupados com 
floresta, matos ou pastagens naturais.

Nos aglomerados populacionais 
inseridos ou confinantes com espaços 
florestais, é obrigatória a gestão de 
combustível, numa faixa exterior de 
proteção de largura mínima não inferior 
a 100 metros, sendo a sua execução da 
competência dos proprietários, arrenda-
tários, usufrutuários ou entidades que, 
a qualquer título, detenham terrenos 
inseridos nesta faixa.

Nos espaços florestais, previamente 
definidos no PMDFCI – Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
do Concelho de Alvaiázere, é obrigatório 
que a entidade responsável pela rede 
viária, providencie a gestão do combus-
tível numa faixa lateral de terreno confi-
nante numa largura não inferior a 10m.

Para procederem à gestão de com-
bustível deverão obedecer às normas 
constantes no anexo da legislação 
supracitada, a qual se reproduz, na 
íntegra, no Anexo I, do presente Edital.

Segundo o n.º 1 do artigo 153.º do 

Orçamento de Estado para 2018 (Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro), as datas 
limite para execução destes trabalhos 
foram alteradas, pelo que o prazo de 
30 de abril foi antecipado para 15 de 
março (apenas para a execução das 
faixas de 50 metros, mantendo-se o 30 
de abril para as faixas de 100 metros). 
Relativamente às coimas associadas à 
não realização dos trabalhos, de acordo 
com o n.º 2 do artigo 153.º da referida 
Lei, foram aumentadas para o dobro, 
sendo agora de 280€ a 10.000€, no caso 
de pessoas singulares, e de 1.600€ a 
120.000€, no caso de pessoas coletivas.

Mais se informa que, a Câmara Mu-
nicipal disponibiliza a todos os interes-
sados, para consulta, na página Web: 
http://www.cm-Alvaiazere.pt/, as faixas 
de gestão de combustível a limpar.

Para mais esclarecimentos poderão 
os proprietários contactar o Gabinete 
Técnico Florestal, desta Câmara Munici-
pal, às 4.as feiras, no seguinte horário: 
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h00 ou através do contacto telefónico 
n.º 236650600.

Informa-se ainda que, verificado o 
incumprimento a partir de 15 de março, 
a Câmara Municipal poderá realizar os 
trabalhos de gestão de combustível, de-
sencadeando os mecanismos necessários 
ao ressarcimento da despesa efetuada.

Face ao exposto solicita-se a máxima 
compreensão, empenho e a colaboração 
de todos, de forma a protegermos pes-
soas e bens.

E, para constar e devidos efeitos, 
se publica o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos 
locais de estilo habituais.

Paços do Municipio de Alvaiázere, 26 
de Janeiro de 2018.

A Presidente da Câmara Municipal,
Célia Margarida Gomes Marques



31 JANEIRO 2018 21informativo

 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 2: 18h00
- SESSãO dE ESCLARECIMENTO 
ÁREA dE REABILITAÇãO URBANA dA vILA dE ALvAIÁzERE 
Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 9: 9h00 - 13h00
- OfICINA dE CRESCIMENTO PESSOAL SUBORdINAdA à 
TEMÁTICA “TREINO dE COMPETÊNCIAS PESSOAIS”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

AGENDA CULTURAL - FEVEREIRO
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 11 e 25

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 4 e 18

fEvEREIRO

dia 11: 10h00
- ENCONTRO dE PARAPENTE 
Local: Serra de Alvaiázere
(Org.: ADECA e Centro de Voo Livre de Alvaiázere)
(Apoio: ACRA e Município de Alvaiázere)

dia 11: 15h00
- XIII dESfILE dE CARNAvAL 
Local: Concentração no Parque Multiusos de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 13: 15h00
- dESfILE dE CARNAvAL
Local: Concentração junto à sede da Junta de Freguesia - Cabaços
(Org.: Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro)

dESPORTO SEMANAL
GINÁSIO MUNICIPAL dE MUNICIPAL

CARDIO e MUSCULAÇÃO

TREINO PERSONALIZADO

SESSÕES de MASSAGENS AYURVEDICAS – por marcação

GAP - Pavilhão desportivo

DANÇAS DE SALÃO (pré-inscrições abertas)

BALLET – Pavilhão desportivo

KARATÉ - Pavilhão desportivo

NATAÇÃO (Bebés) – Piscina coberta

NATAÇÃO (a partir dos 3 anos) - Piscina coberta

NATAÇÃO ADULTOS - Piscina municipal coberta

HIDRO SÉNIOR (inscrições abertas) – Piscina municipal coberta

HIDROGINÁSTICA – Piscina municipal coberta

PILATES CLÍNICO – (pré-inscrições abertas) Pavilhão desportivo

TÉNIS (pré-inscrições abertas) – Campo de ténis

ZUMBA – Pavilhão desportivo

DANCE FUSION FIT KIDS – Pavilhão desportivo

KIZOMBA – Pavilhão desportivo

FUTEBOL – Estádio Municipal – Atividade federada

Certifico que por escritura de onze de janeiro 

de dois mil e dezoito, outorgada no Cartório 

Notarial em Pombal, sito na Rua Professor Carlos 

Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo 

da notária Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira 

Sobreiros, iniciada a folhas cento e trinta e duas, 

do livro de notas número duzentos e quinze – G, 

Gualdino Nunes da Silva, contribuinte número 

165 466 715, casado com Maria Alice Pinheiro 

Marinho, mas dela separado judicialmente de 

pessoas e bens, natural da freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, onde reside no lugar de 

Mouta, na Rua Principal, nº 2, declarou que com 

exclusão de outrem, é dono e legítimo possuidor 

do prédio rústico, sito no lugar de Mouta, na citada 

freguesia de Almoster, composto de terreno de 

cultura com oliveiras, pinhal e mato, com a área 

de mil quatrocentos e oitenta metros quadrados, 

a confrontar do norte com serventia, sul com 

herdeiros de Manuel Marques Bento, de nascente 

com Ana Marques e de poente com Maria Joaquina, 

inscrito na matriz sob o artigo 7.342, com o valor 

patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de 

Transmissões de €188,94, que também lhe atribui, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Alvaiázere.

Que o prédio veio à sua posse, em data que 

já não sabe precisar mas que se situa por volta do 

ano de mil novecentos e noventa e três, já separa-

do judicialmente de pessoas e bens, por compra 

meramente verbal que dele ajustou fazer ao ante-

possuidor, António Freire, viúvo, residente que foi 

em São Jorge, na extinta freguesia de Freixianda, 

concelho de Ourém, compra essa de que não ficou 

a dispor de título formal, após o que, de facto, pas-

sou a possuir o aludido prédio em nome próprio, 

cultivando-o, avivando as extremas, colhendo os 

seus frutos e produtos, roçando o mato, cortando 

os pinheiros, posse que sempre foi por si exercida, 

durante mais de vinte anos, de forma a considerar 

tal prédio como seu. sem interrupção, ou oposição 

de ninguém, à vista de toda a gente da região, sen-

do por isso uma posse pacífica, contínua, pública e 

de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, 

não lhe sendo possível provar o seu direito de 

propriedade pelos meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

A Colaboradora da Notária: Colete Maria 

Monteiro Ferreira, inscrita na Ordem dos Notários 

com o nº 142/6 e com autorização de 26.02.2013 

publicada em www.notarios.pt

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 427 de 31/01/2018    

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

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

Certifico para efeitos de publicação, que por 

escritura desta data, lavrada de folhas 125 a folhas 

127 do livro de notas para escrituras diversas nú-

mero 156-A, dAvId fERREIRA GOdINHO e cônju-

ge JÚLIA dA CONCEIÇãO ROdRIGUES GOdINHO, 

casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais ele da freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere e ela desta freguesia e 

concelho de Ansião, onde residem nesta Vila, na 

Rua Moitas do Nabão nº 94, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores há 

mais de vinte anos com exclusão de outrem, dos 

imóveis seguintes

SITUAdOS NA fREGUESIA dE MAÇãS dE 

dONA MARIA, CONCELHO dE ALvAIÁzERE

NÚMERO UM: Prédio rústico composto por 

pinhal e mato com a área de mil e cinquenta me-

tros quadrados sito na Ribeira Velha a confrontar 

do Norte com Manuel Gomes Botas, do Sul com 

José Simões Godinho, do Nascente com Jacinto 

R. Craveiro e do Poente com Ribeiro, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 885 com o valor 

patrimonial e atribuído de CENTO E CINQUENTA 

E NOVE EU- ROS E QUARENTA E OITO CÊNTIMOS,

NÚMERO dOIS: Prédio rústico composto por 

mato com oliveiras com a área de oitocentos e cin-

quenta metros quadrados sito em Olheiros, a con-

frontar do Norte e do Nascente com José Godinho, 

do Sul com Ramiro Alves e do Poente com Ribeiro, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 888 com 

o valor patrimonial e atribuído de SETENTA E NOVE 

EUROS E NOVENTA E CINCO CÊNTIMOS e

NÚMERO TRÊS: Prédio rústico composto por 

pinhal e mato com a área de setecentos e cinquenta 

metros quadrados sito na Tojeira, a confrontar do 

Norte com Joaquim Augusto, do Sul com Joaquim 

Fernandes, do Nascente com José Godinho e do 

Poente com Ribeiro, inscrito na matriz respecti-

va sob o artigo 892, com o valor patrimonial e 

atribuído de CENTO E OITENTA E QUATRO EUROS 

E SETENTA E TRÊS CÊNTIMOS, todos omissos na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os referidos imóveis, cujo valor patrimo-

nial e atribuído se eleva à quantia de MIL QUA-

TROCENTOS E SESSENTA E CINCO EUROS E TRÊS 

CÊNTIMOS, vieram à sua posse, já no estado de 

casados, do modo seguinte – o identificado sob a 

verba número UM por lhes ter sido doado no ano de 

mil novecentos e oitenta por seus tios José Ferreira 

e mulher Maria Ferreira, residentes que foram na ci-

dade de Lisboa, o identificado sob a verba número 

DOIS por compra que dele fizeram no ano de mil 

novecentos e noventa e sete a Silvina Simões Rodri-

gues e marido António Rodrigues, residentes que 

foram na Rua D. Virgínia Peres nº 62, no lugar de 

Cabaços, dita freguesia de Maçãs de Dona Maria e 

o identificado sob a verba número TRÊS por compra 

que dele fizeram no mesmo ano de mil novecentos 

e noventa e sete a Fernanda Conceição Sousa e 

marido Aníbal Rodrigues, residentes que foram na 

Rua Serra do Campino nº 7, no lugar de Palheiros, 

dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, actos estes 

que nunca chegaram a ser formalizados.

Que desde então, porém, têm possuído os 

mencionados imóveis em nome próprio e sobre 

eles têm exercido todos os actos materiais que 

caracterizam a posse, designadamente a defesa 

e a conservação da propriedade, semeando-os, 

amanhando-os, plantando e cortando as oliveiras, 

neles apascentando o seu gado, roçando o mato, 

avivando as estremas, deles retirando todos os 

rendimentos inerentes à sua natureza, conservan-

do-os e pagando pontualmente as contribuições e 

impostos por eles devidos, sempre à vista e com o 

conhecimento de toda a gente, de uma forma con-

tínua, pacífica pública e de boa fé, sem oposição 

de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da 

USUCAPIÃO, que invocam na impossibilidade de 

comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

Ansião, vinte e cinco de Janeiro de dois mil 

e dezoito.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos 

Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 427 de 31/01/2018
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Teve lugar no passado dia 27 
de janeiro o almoço da fre-
guesia de Almoster, na Casa 

do Concelho de Alvaiázere (CCA). 
O almoço realizou-se na sede da 
CCA em Lisboa, com muita alegria 
e diversão e com a casa cheia, 
estando presentes um elevado nú-
mero de residentes em Almoster, 
que se deslocaram num autocarro 
gentilmente cedido pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere, que sem-
pre tem apoiado estas iniciativas. 

Os ocupantes do autocarro, an-
tes de se dirigirem para o almoço, 
tiveram a oportunidade de realizar 
uma agradável visita à Estufa Fria. 

Este almoço contou com a pre-
sença, além dos almosterenses, 
dos sócios e amigos da CCA, do 
padre André Sequeira, que visitou 
pela primeira vez esta Associação, 
da secretária da Junta de Freguesia 
de Almoster, assim como do seu 
tesoureiro. O presidente da Junta 
não pôde estar presente por moti-
vos de saúde, mas não deixou de 

enviar uma mensagem afetuosa à 
Associação e a todos os participan-
tes, que lhe desejaram uma rápida 
recuperação. 

Este evento contou também 
com os elementos do Conselho 
Fiscal da CCA, assim como do 
presidente da Assembleia Geral e 
ainda os membros da Direção.

No final do almoço, Sandra 
Nunes, presidente da CCA, tomou 
a palavra para cumprimentar os 
presentes, reforçar o seu empe-
nhamento na promoção do seu 

Concelho pelo país e pelo mundo 
fora, na fortificação dos laços de 
amizade e colaboração entre todos 
os alvaiazerenses. Apresentou 
ainda os passeios organizados 
pela CCA a realizar ao longo deste 
ano. Também tomaram a palavra 
a secretária da Junta de Freguesia 
de Almoster, o padre André e fi-
nalmente o presidente da Mesa da 
Assembleia, que agradeceram e 
congratularam-se com a presença 
de todos.7

Ana Farinha

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Em Lisboa

Almoço da freguesia de Almoster 
na Casa do Concelho de Alvaiázere

GACV

Atletas Joana Pontes e Catarina Costa 
conquistaram medalhas de ouro

Como começar e terminar as 
principais refeições 

Muitos de nós pensam que para comer fruta 
é apenas necessário comprá-la, prepará-la e 
comê-la quando e como apetece. Que bem 

que sabe uma taça de morangos com iogurte ou 
uma fatia de melão depois de almoçar… Mas será 
que a fruta deve mesmo ser consumida de qualquer 
modo e a qualquer altura? NÃO.

É extremamente vantajoso tomar sempre a fruta 
e os legumes crus no começo das refeições, antes 
dos alimentos cozinhados, pois estimulam as secre-
ções gástricas, efetua-se melhor e mais facilmente 
o metabolismo e impede a leucocitose (aumento de 
glóbulos brancos) alimentar. 

Depois da ingestão de alimentos cozinhados pro-
duz-se o afluxo de glóbulos brancos ao sangue, como 
se observa em caso de infeção ou de intoxicação, o 
que representa uma reação de defesa contra micró-
bios. Mas, começando a refeição pelos alimentos 
crus, esta leucocitose alimentar não se irá  produzir. 

Está, pois, comprovado que ingerindo frutas e 
saladas de vegetais crus no início das refeições, as 
vitaminas e as diásteses (fermentos digestivos) que 
os alimentos crus contêm, são melhor recebidos pelo 
estômago vazio e vão atuar com maior eficiência na 
digestão dos alimentos cozinhados que não os con-
têm, fazendo-se assim, uma digestão mais completa, 
sem deixar resíduos tóxicos intermediários que ha-
bitualmente se observam nas digestões incompletas. 

Além disto, com este procedimento consegue-
se que se ingiram menos alimentos desvitalizados 
que são os cozinhados e evita-se ao mesmo tempo 
a super alimentação que é causa de muitas e graves 
doenças e de morte prematura. 

Tanto a fruta como os legumes crus ministram-
nos sais minerais, óligo-elementos, vitaminas, 
clorofila e celulose. Podem ser servidos inteiros ou 
cortados, rasgados ou ralados, reduzidos a puré ou 
na forma de sumos e sucos. 

No fim das refeições, o ideal seria consumir chá, 
pois ajuda a dissolver as gorduras e a diminuir a 
formação de gases intestinais. Os mais indicados 
para a digestão são os chás de boldo, hortelã e ca-
momila. Não é aconselhável tomar café ou chá ver-
de logo após as refeições mais substanciais, porque 
a cafeína, embora seja termogénica, é prejudicial 
à absorção de alguns nutrientes, como o ferro. O 
ideal é tomar essas bebidas junto com refeições 
leves ou sozinhas. Entretanto, quem sofre de gas-
trite ou refluxo deve evitar as bebidas quentes.7

Disputou-se no dia 7 de ja-
neiro em Porto de Mós o 
Campeonato Nacional de 

35 e 50 km e provas extra, onde 
as atletas do Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento (GACV) Joana Pon-
tes e Catarina Costa conseguiram 
alcançar os primeiros lugares nas 
suas categorias. 

Enquanto Catarina Costa venceu 
a prova dos 5 km no escalão de 
juvenis, com o tempo de 29’14”, o 
seu novo recorde pessoal, também 
Joana Pontes bateu, uma vez mais, 
o seu record pessoal, ao vencer 
a prova dos 10 km com o tempo 
50’27”, carimbando assim o passa-
porte para o Campeonato do Mun-

do de Juniores, que se vai disputar 
na Finlândia. A atleta Joana Pontes 
sagrou-se ainda Vice-Campeã Na-
cional nos 3000 m Marcha com a 
marca de 14’12”11, no Campeo-
nato Nacional de Juniores em Pista 
Coberta, em Pombal, no passado 
dia 20 de janeiro.7

Cláudia Martins

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de ALVAIÁZere

dia 24 de feVereIrO de 2018 
pelas 13h00 na C.C.A.

fAÇA JÁ A suA INsCrIÇÃO!
Tels. 213 549 637 - 213 542 256 (sede)
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 Marquês Pombal)

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa
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A 
duas jornadas do final da 
primeira fase do campeo-
nato, a equipa de futsal 
do concelho de Alvaiá-

zere conseguiu o seu primeiro 
objetivo, apurando-se para a Fase 
Final de Subida de Divisão. 

Os pupilos do Mister Miguel 
Lourenço rubricaram boas exi-
bições, conduzindo ao primeiro 
objetivo da época traçado pelo 
clube, depois de na última época 
terem conquistado o campeonato 
do Grupo B e de terem sido galar-
doados pela Associação de Futebol 
de Leiria com reconhecimento e 
mérito da conquista do Troféu em 
2016/17.

Na primeira Fase do campeo-
nato da Série A a ACREDEM con-
seguiu alcançar quatro vitórias, 
quatro empates e saiu derrotada 
por três vezes. 

Em fevereiro vai iniciar-se a 
Fase Final, na qual a equipa de 
Maçãs de D. Maria irá dar tudo 
por tudo para atingir a melhor 
classificação possível na tabela 

classificativa, lutando pela tão 
desejada subida de divisão a par 
das melhores equipas do Distrito 
de Leiria, que à partida já estarão 
definidas para o Grupo A, sendo 
estas, para além da ACREDEM: UDS 
– Santiago da Guarda, CC Ansião, 
Garecus Santiais, Barreiros, Chãs, 
União da Serra e Louriçal.

O plantel da equipa da ACRE-
DEM da presente época é consti-
tuído por Miguel Lourenço (Trei-

nador), Donato Silva (Treinador 
Adjunto), Diogo Sousa (GR), Jardas 
Nunes (GR), Fábio Rodrigues (GR),  
Diogo Almeida, Samuel Reis, João 
Mário, João Costa, João Batista, 
Rafael Lopes, Luís Simão, Luís Si-
mões,  Miguel Lopes, Pedro Lopes, 
Pedro Farinha, Marco Costa, Daniel 
Saavedra e David Santos.

O Jornal “O Alvaiazerense” de-
seja à ACREDEM a continuação de 
uma boa época.7

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do ATL da ACREDEM Grupo Desportivo 

de Alvaiázere
JoGos Do mês De FeVeReIRo

04/02 - Peniche vs GDA

18/02 - GDA vs ACR maceirinha

25/02 - Figueiró dos Vinhos vs GDA

ACREDEM

Apurada para a Fase Final de 
Subida de Divisão

Futebol

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere é o 
último da tabela

O ano de 2018 não começou da melhor forma para 
o Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA), que continua 
sem vencer: em janeiro disputou três jogos, não tendo 
ido além de um empate e duas derrotas.

No dia 7 de janeiro, jogo a contar para a 13ª jornada, 
a equipa de Alvaiázere foi até ao Campo do Tojal, na 
Marinha Grande, defrontar a equipa Os Vidreiros, tendo 
empatado a uma bola, com um golo marcado por João 
Maurício, aos 78 minutos.

No dia 14 de janeiro o GDA recebeu a equipa do Clu-
be de Caçadores de Ansião, e acabou por ser derrotado 
pela margem mínima de 1-0.

No último jogo do mês, disputado a 21 de janeiro, a 
equipa de Alvaiázere foi ao Campo da Guarita, em Lou-
riçal (Pombal) para jogar contra a Moita do Boi, tendo 
a equipa da casa levado a melhor por uma bola a zero.

O GDA não vence há sete jornadas, desde a vitória 
sobre a equipa de Leiria e Marrazes por 1-0, no dia 12 
de novembro do ano passado. Contas feitas, é o último 
classificado do Campeonato, com um total de 12 pontos, 
tendo vencido três vezes, empatado outras três e saído 
derrotado nove vezes. 

Nestes três encontros o GDA foi orientado pelo téc-
nico Rui Bugalhão, apresentado como novo treinador 
no final de dezembro do ano passado. No entanto, Rui 
Bugalhão acabou por pedir a demissão do comando 
técnico do GDA ainda no mês de janeiro, alegadamente 
pelo facto de o plantel ser escasso e não haver assim 
condições para se manter à frente da equipa.7

Cláudia Martins

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

 

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

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165Tlm. 914 695 893
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 1
(Edifício Casa do Povo) - 3250-103 Alvaiázere

emacnunes@hotmail.com
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N
o passado dia 27 de janeiro, 
a Adeca – Associação de De-
senvolvimento Integrado do 
Concelho de Alvaiázere, a In-

cubadora de negócios Alvaiázere Mais e 
o Município de Alvaiázere organizaram 
conjuntamente o Dia do Empresário, 
que contou com a presença de vários 
empreendedores e empresários.

Num dia em que a Incubadora es-
teve totalmente aberta ao público em 
geral, a tarde iniciou-se com uma apre-
sentação do professor Luís Nunes, do 
Instituto Politécnico de Tomar, sobre “O 
papel da Comunicação e do Marketing 
rumo ao 4.0”, na qual o orador abordou 
temas como a passagem do paradigma 
da oferta para o paradigma da procura 
e as várias gerações da web, passando 
o futuro pela “Internet of Things”.

Cerca das 16h00 procedeu-se à assi-
natura de dois contratos de incubação e 
de seis protocolos de cooperação com 
parceiros locais, que foram os primeiros 
contratos a ser assinados e que, segun-
do a presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques, vão per-
mitir avançar com o desenvolvimento 
de uma relação mais próxima entre a 
Incubadora, o Município e as empresas, 
adiantando ainda o interesse de mais 
empresas em integrar a Incubadora, que 

terá um segundo polo para promover a 
fixação de jovens no Concelho.

Após um coffee break, seguiu-se 
a comunicação “As 9 motivações de 
quem lidera e arrisca – De empreen-
dedor a empresário”, por António Cor-
deiro, consultor da empresa Territórios 
Criativos, que abordou de forma dinâ-
mica a diferença entre ser empreende-
dor e ser empresário e os nove tipos de 
personalidade diferentes em questões 
de liderança.

As comemorações terminaram com 
um jantar de empresários servido na 

ETP Sicó pelos alunos do curso de 
Restauração e que contou com a pre-
sença de meia centena de pessoas, que 
assistiram à intervenção do professor 
Jorge Mendes, do Instituto Politécnico 
de Leiria, sobre “As Alterações ao Regu-
lamento Geral da Proteção de Dados”, 
que entra em vigor no próximo dia 25 
de Maio de 2018, depois de dois anos 
de período transitório e consiste numa 
legislação europeia que entra em vigor 
em simultâneo em 28 países da União 
Europeia.7

Cláudia Martins

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

... no centro da vila de Alvaiázere, se quiseres atalhar tens que levantar a perna.

Olho Vivo Olha a acessibilidade...

Em Pussos S. Pedro

Desfile de 
Carnaval 2018

A Junta de Freguesia de Pussos S. 
Pedro convida a população a participar 
no Desfile de Carnaval que terá lugar 
na terça-feira, dia 13 de fevereiro, com 
início às 15h00, junto à Junta de Fre-
guesia, em Cabaços. 

Este desfile termina com um baile, 
pelas 18h00, na Associação de S. Pedro, 
com o grupo musical MyR. 

Durante o baile haverá um concurso 
de Máscaras com prémios para os me-
lhores mascarados.

Participe! Venha divertir-se!7
Teresa Furtado

Dia do Empresário

Incubadora Alvaiázere Mais vai 
receber as primeiras empresas

Na Serra de Alvaiázere

Encontro de 
Parapente

 
No próximo dia 11 de fevereiro, 

irá decorrer na Serra de Alvaiázere um 
encontro de parapente, organizado 
pela ADECA – Associação de Desen-
volvimento Integrado do Concelho de 
Alvaiázere e pelo Centro de Voo Livre 
de Alvaiázere.

A Serra de Alvaiázere é um local com 
condições excelentes para a prática de 
parapente nesta época do ano e são 
esperados, pela organização, pilotos 
de vários pontos do país.

Venha assistir a este espetáculo de 
voo na vila, que começa pela manhã e 
aproveite para desfrutar do desfile de 
Carnaval deste ano.

O evento conta com o apoio do 
Município de Alvaiázere e da ACRA – 
Associação Cultural e Recreativa de 
Alvaiázere.7

Grupo Proteção Sicó

Curso de 
espeleologia

Entre os dias 3 de março e 15 de 
abril (aos fins-de-semana) o Grupo 
Proteção Sicó vai organizar no Maciço 
Sicó-Alvaiázere o “9º Curso de Iniciação 
à Espeleologia - Nível II”. Com uma com-
ponente teórica e também uma compo-
nente prática, o curso está de acordo 
com normas da Federação Portuguesa 
de Espeleologia, pelo que vai habilitar 
os alunos a fazer progressão autónoma 
em cavidade e a participar em trabalhos 
de caráter espeleológico em equipa.

As inscrições são limitadas e de-
vem ser feitas até ao próximo dia 2 de 
fevereiro na sede do Grupo Proteção 
Sicó - Rua António Varela Pinto, nº 2 - 1º 
Esq.- Sala A / 3100-491 Pombal.7


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

