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N
o passado dia 4 de fevereiro um 
incêndio numa habitação na 
localidade de Loureira, fregue-
sia de Pussos S. Pedro, deixou 

um casal e dois filhos menores desalo-
jados. O incêndio aconteceu perto das 
11h00, numa altura em que a família se 
encontrava ausente, deixando assim a 
habitação destruída por completo. 

O alerta foi dado por um senhor que 
estava a passar no local e reparou no 
fumo, indo logo de seguida falar com a 
irmã de João Paulo, que se encontrava 
no café, dizendo-lhe que o irmão esta-
va a queimar muito plástico, o que a 
surpreendeu, pois sabia que ninguém 
se encontrava em casa (o casal de ven-
dedores ambulantes estava na feira em 
Pelmá e os dois filhos estavam na cate-
quese), tendo chamado de imediato os 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.    

João Paulo mencionou ao Jornal “O 
Alvaiazerense” que ficou a saber do in-
cêndio depois de ver as várias chamadas 

não atendidas da sua irmã e ter assim 
depois conseguido falar com alguém 
que lhe contou que o telhado da casa 
estava a arder, não tendo acreditado de 
imediato, e só quando chegou ao local é 
que se deparou com a situação.

Quando questionado em relação à 
origem do incêndio, João Paulo afirmou 
que podia ter sido um curto-circuito, 
mas que encontraram também uma 
botija de gás rebentada. 

A família esteve algum tempo a mo-

rar na casa de um familiar, mas atual-
mente está numa casa disponibilizada 
pela Câmara Municipal, no Bairro Social 
de Alvaiázere. 

O casal teve muita ajuda de amigos 
e familiares, que lhe ofereceram alguns 
objetos essenciais, visto que ficaram 
sem nada, e pretendem reconstruir a 
casa aos poucos, para assim poderem 
voltar à sua habitação. 

As pessoas que desejarem e ten-
cionarem contribuir financeiramente 
para que esta família possa refazer a 
sua vida, encontra-se aberta uma con-
ta solidária no Millennium BCP (IBAN: 
PT50003300004552452956005), po-
dendo também optar por ajudar com 
materiais/objetos, pois a família neces-
sita de toda a ajuda possível. 

No local estiveram seis viaturas, 
sendo elas de combate, saúde e apoio 
logístico, e ainda a GNR, num total de 
dezassete operacionais.7

Mónica Teixeira

No lugar de Loureira

Incêndio numa habitação deixou família desalojada
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No jornal de 28 Fevereiro de 1998, na rubrica de 
Contos e Histórias assinada pelo A.S., um título sugestivo 
A IDA À LUA, desperta-nos a curiosidade: «Quem se re-
corda da célebre noite de 20 de Julho 
de 1967, concordará que teria sido 
a noite em que menos se dormiu, de 
há muitos anos a esta parte. Segundo 
as informações de todos os meios de 
Comunicação social, convictos uns, 
bastantes cépticos outros, falavam em 
grandes parangonas na expectativa 
da chegada à Lua. Várias naves es-
paciais já tinham feito sondangens e 
experiências de abordagem, e para os 
cientistas, a chegada, desta vez, era 
uma certeza de êxito absoluto.

Havia já bastantes televisões em 
Portugal, mas elas foram poucas para 
satisfazer as expectativas e ansiedade 
de quase todas as pessoas que que-
riam ver para crer.

…Na minha casa, que normalmente 
tinha duas ou três pessoas a ver tele-
visão, estariam nessa noite memorável 
cerca de uma vintena de almas na 
ansiedade de ver em directo o resultado dos astronautas 
Armstrong, Aldrian e Collins. E a coisa deu certa. Ao sair 
do módulo Eagle transportado pela Apolo XI, Armstrong 
diz simplesmente: “É um pequeno passo para um homem, 
mas um grande salto para a Humanidade”. 

Pela nossa parte, víamos concluída uma proeza cientifica 

que havia poucas horas parecia impossível para a maioria 
das pessoas, evoluídas ou não. Restava-nos ir atónitos 
para a cama tentando repousar as poucas horas que nos 

separavam da manhã seguinte. Só se 
levantaria cedo quem tivesse coragem 
ou obrigações a cumprir, entre os quais 
nos encontrávamos.

Aqui começa nova faceta do proble-
ma, mas também digna de ser conheci-
da. Mal a minha mulher ia abrir a porta 
da casa, logo uma das pessoas que tinha 
estado connosco lhe diz: “Oh senhora; 
então a palhaçada de ontem?!” – Qual 
palhaçada Sra Maria? “Aquela coisa de 
dizerem que foram à Lua”. Antes que mi-
nha mulher tivesse tempo ou argumen-
tos para lhe responder alguma coisa, 
prossegue autoritariamente: “A mim não 
me enganam eles. Querem-nos é meter 
os dedos nos olhos”. Estupefacta, vem 
a minha mulher incrédula contar o su-
cedido. Não tivesse tempo para comen-
tários, pois estava na hora de eu ir para 
o Serviço que por sinal ficava bem perto 
de casa. Ao abrir a porta da Repartição e 

ainda antes de entrar, chama-me um sujeito ali residente: ”Oh 
Sr. Silva e então os pantomineiros! Quais pantomineiros Sr. 
João? “A dizerem  que foram à Lua… Para mim eles vem de 
carrinho! Estive toda a noite a olhar para lá e nem o primeiro 
lá pôs os pés. Isso é tudo uma mentira pegada.»

Assim se escrevia, há vinte anos!7
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Rui Oliveira

Costuma vir ver o Desfile de Carnaval a Alvaiázere? Acha que a 
terça-feira de Carnaval devia voltar a ser um feriado obrigatório?

Henrique Dias
Alvaiázere

inquérito

Acácio Vaz
Pussos S. Pedro

Manuela Fernandes
Maçãs de D. Maria

Na minha opinião penso que 
devia ficar como está, o dia de 
Carnaval não sendo feriado obri-
gatório, isto porque já há muitos 
feriados. No entanto, podiam 
optar por dar só meio-dia que 
chega, como antigamente acon-
tecia. Não vim ver o Desfile de 
Carnaval, em Alvaiázere.7

Este ano não tive oportunida-
de de vir ver o Desfile de Car-
naval a Alvaiázere, mas quando 
consigo venho ver. Acho que 
deviam definir se é ou não feria-
do obrigatório e não como está 
atualmente, porque não sendo 
feriado obrigatório as pessoas 
que trabalham não podem ir ver 
os Desfiles de Carnaval nesse 
dia.7

O dia de Carnaval devia voltar 
a ser feriado obrigatório, como 
antigamente, porque o que 
depois acontece é que algumas 
empresas dão o dia e outras 
não. Desta forma nem todas as 
pessoas têm esse dia de folga, 
para descansar ou assistir aos 
desfiles. Infelizmente, este ano 
não consegui vir a Alvaiázere 
assistir ao desfile.7

Maria Adelaide Silva
Alvaiázere 

Pessoalmente acho que devia 
ser feriado obrigatório, não é 
por um dia que vai prejudicar 
as empresas. Desta forma as 
pessoas têm mais liberdade para 
ir passear e assistir ao Desfile de 
Carnaval, digo isto porque gosto 
de ver os desfiles e como é habi-
tual, assisti ao corso carnavales-
co em Alvaiázere.7

No mês de Fevereiro assistimos a um 
gesto simbólico de primordial importân-
cia para o mundo. As duas Coreias deram 
início aos Jogos Olímpicos de Inverno 
lado a lado, com os participantes vestidos 
de branco e sob a mesma bandeira, a da 
Coreia unificada transportada por atletas 
dos dois países. Ouviu-se uma música 
tradicional coreana querida por ambos os 
lados e considerada como o hino de uma 
Coreia unificada. No final da cerimónia, 
também foi interpretada o “Imagine” de 
John Lennon, já considerado o hino global 
da paz. Que seja mais do que simples tré-
guas olímpicas!

No nosso rectângulo à beira-mar planta-
do, houve renovação política, com a eleição 
do novo líder da oposição. Assistimos ao 
fim de uma estratégia que apostou tudo na 
derrocada de uma solução “desconchava-
da”, sendo agora substituída por uma visão 
mais pragmática. A obtenção de consensos 
alargados que originem reformas indispen-
sáveis e que garantam o futuro sustentável 
do País devem-se sobrepor ao tacticismo 
dos partidos orientado por objectivos in-
teresseiros e ávidos de poder. Falta saber 
se é só fumaça!

Por falar em pragmatismo, na nossa 
Alvaiázere, já se sabe que haverá mudan-
ças na Fafipa e Festival do Chícharo. Este 
último passará para Outubro, o tempo 
apropriado para o mesmo. Por uma ques-
tão economicista, que se compreende, 
arrasta também a Fafipa, pelo que este 
ano o 16º Festival Gastronómico e a 38ª 
Fafipa decorrerão entre 5 e 7 de Outubro. 
Em Junho manter-se-á o Feriado Municipal 
e os festejos do Sto. António com as mar-
chas populares que mobilizam fortemente 
todas as freguesias. Estas mudanças vêm 
ao encontro de vastas opiniões que consi-
deravam que o chícharo saía desvalorizado 
em Junho, já que se recorria a colheitas 
passadas. Igualmente havia queixas do 
tempo excessivo dos eventos, pelo que 
o aproveitamento de um fim-de-semana 
alargado parece adequado. Como sempre, 
haverá vozes críticas, mas o importante é 
obter consensos abrangentes e esquecer 
unanimidades fantasiosas!7
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“A Alva Canto é uma instituição que se assume 
como um dos principais agentes de dinamização 
cultural de Alvaiázere e que leva o nome do nosso 
Concelho a outras terras”

Manuel Lourenço, presidente da direção da Alva Canto - Associação de 
Cultura, desde 2015, faz um balanço positivo não só do seu mandato, 
como também de toda a existência da Associação, que neste mês 
de fevereiro completou o seu 22º aniversário e está atualmente a 
atravessar uma fase desafiante, cheia de novos projetos.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – A Alva Canto 
celebra neste mês de fevereiro o 22º aniversário. 
Qual o balanço destes anos de existência?

Manuel Lourenço (ML) - A Alva Canto – Associa-
ção de Cultura é, como se sabe, uma entidade despro-
vida de fins lucrativos, que tem por fim proporcionar 
atividades culturais, numa perspetiva lúdica, a quem 
nelas participa e a quem elas assiste. Ao longo destes 
22 anos temos tido uma atividade ininterrupta, atra-
vés do nosso grupo coral, e já promovemos diversas 
valências paralelas a esta. Estamos, pois, a falar de 
uma instituição que, em 22 anos, já ofereceu a cen-
tenas de pessoas a oportunidade de experienciar di-
versas atividades culturais, (mormente música coral, 
mas também outras), que se assume como um dos 
principais agentes de dinamização cultural de Alvaiá-
zere e que leva o nome do nosso Concelho a outras 
terras. Posto isto, o balanço só pode ser positivo!

(“O Alv.”) – Há quanto tempo assumiu o cargo 
de presidente da direção? Como surgiu esta 
oportunidade e o que o motivou?

(ML) - Sou sócio de primeira hora da Alva Canto 
e participo ativamente nas atividades da associação 
desde sempre. Portanto, a motivação para trabalhar 
em prol da dinamização, desenvolvimento e cresci-
mento da Alva Canto é algo que acaba por me ser in-
trínseco. Foi por isso que, com naturalidade, assumi, 
em 2015, o presente mandato, mas acima de tudo 
fi-lo porque percebi que tinha comigo um grupo de 
pessoas motivadas para me ajudar nesta importante 
missão. Um grupo que não se limita apenas aos meus 
incansáveis colegas de direção ou dos órgãos sociais, 
mas sim de todos os que participam nas atividades 
da Alva Canto, e que são fundamentais para garantir 
o seu funcionamento e crescimento. 

(“O Alv.”) – Quais têm sido os aspetos mais 
positivos e as maiores dificuldades com as quais 
a direção se tem deparado?

(ML) - Neste mandato conseguimos dar continui-
dade ao trabalho do grupo coral, trabalho esse que 
se tem pautado por uma qualidade e exigência cres-
centes, que muito se deve ao nosso maestro Paulo 
Serafim. Destaco o concerto promovido pelo Muni-
cípio, em 5 de novembro do ano transato, na Igreja 
Matriz de Alvaiázere, em que o coral Alva Canto teve 
a oportunidade de, pela primeira vez, apresentar um 
conjunto de peças com orquestra sinfónica. Foi um 
momento marcante para todos os que participaram, 
penso que também o foi para quem assistiu, e por 
maioria de razão, já está na história da Alva Canto.

Depois, neste mandato, reatámos mais duas va-
lências que a Alva Canto já havia tido, mas que, por 
razões diversas, haviam terminado…

Desde o final de 2017 que temos uma secção 
de teatro constituída por um grupo extraordinário 
de jovens alvaiazerenses, superiormente encenados 

pelos professores João Caetano e Celestina Agrela, 
que fazem um trabalho notável.

Já neste mês de fevereiro, através de uma parceria 
com o ATL do Centro Paroquial de Alvaiázere (apro-
veitando para deixar uma palavra de grande reconhe-
cimento à disponibilidade da sua direção, na pessoa 
do Sr. Padre André Sequeira), conseguimos dar início 
a um coro infantil, dirigido pela maestrina Joana 
Martins. Um projeto também muito recente, mas que 
estou em crer que é muito importante para o futuro 
da Associação e que tem o mérito de possibilitar 
gratuitamente uma atividade diferente às crianças 
do Concelho.

Naturalmente que estas novas áreas de atividade 
acarretam maiores responsabilidades e maior exi-
gência, nomeadamente, do ponto de vista financeiro. 
Ainda assim, prefiro destacar os aspetos positivos, 
que suplantam, por muito, os menos positivos!

(“O Alv.”) – Atualmente quantas pessoas fazem 
parte do grupo? Numa zona de baixa densidade 
populacional, torna-se difícil a entrada de novos 
membros? O que é necessário para fazer parte 
do grupo?

(ML) - No cômputo das suas três secções, a Alva 
Canto possui cerca de 50 participantes. Onde clara-
mente necessitamos de mais gente, é no coro adulto, 
principalmente de homens! Obviamente que o facto 
de o Concelho estar em perda demográfica acentua 
as dificuldades em captar mais pessoas, mas esse 
fator, por si só, é insuficiente para explicar alguma 
resistência na atração de gente para o coro…

Devido à complexidade de algumas peças que 
apresentamos, penso que é criado o estigma que 
fazer este tipo de música é difícil. E como é difícil, 
as pessoas acabam nem sequer por experimentar.

Agora veja-se: como pode ser difícil, se a maioria 
dos elementos do coro não sabem música?! Obvia-
mente que quem entra de novo vai passar por um 
período de adaptação, que primeiro estranha-se e 
depois entranha-se.

Por isso, se me permite, aproveito desde já para 
fazer um convite aos nossos leitores: venha experi-
mentar a cantar no coro Alva Canto; basta comparecer 
num ensaio, às sextas-feiras pelas 21:00, na nossa 
sede, na Casa da Cultura. Será bem acolhido, num 
grupo que, acima de tudo, prima pela boa disposição, 
e ainda poderá fazer música, sem precisar de saber ler 
uma nota musical; basta ter (um bocadinho de) ouvido!

(“O Alv.”) – Quais as principais atividades que 
desenvolvem ao longo do ano?

(ML) - Por um lado temos a atividade regular 
das nossas secções, com ensaios semanais do coro 
adulto, do coro infantil e do teatro. São fundamen-
tais, porque são a base do trabalho que depois é 
apresentado e são estes que envolvem e mobilizam 
continuamente as pessoas.

Depois, temos os espetáculos que promovemos. 
Procuramos organizar eventos por ocasião de diver-
sos momentos ou datas marcantes do ano. Por exem-
plo, os espetáculos por ocasião do nosso aniversário, 
do 25 de abril, mas também encontros de coros 
ou solenização de eucaristias. Procuramos, ainda, 
promover espetáculos descentralizados noutras fre-
guesias do Concelho, para levar cultura a quem, por 
vezes, tem menos facilidade em a ela aceder.

A nossa secção de teatro, “oTal”, estreou a sua 
primeira peça após a respetiva reativação, no dia 24, 
tendo esgotado o auditório da Casa da Cultura. Foi 
a primeira apresentação da peça “Os quatro músicos 
da aldeia”, perspetivando-se mais apresentações 
desta, bem como a montagem de outra peça até ao 
final do ano.

O coro infantil, que tem muito menos tempo de 
existência, está agora a dar os primeiros passos, e 
terá a oportunidade de, assim que possível, fazer a 
sua aparição pública.

Para além destas, ainda participamos em ativida-
des organizadas por outras entidades, quer a nível 
local, quer noutros concelhos.

Acrescem ainda as iniciativas que levamos a cabo 
para angariar fundos para a associação.

Portanto, trabalho não falta, e ainda bem que 
assim é!

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

(ML) - Tal com já tive oportunidade de expor, a 
Associação está a passar por um momento desafiante. 
Deu início a um conjunto de atividades novas e agora 
há que consolidá-las. Outro objetivo importante é o 
de dar continuidade às parcerias com instituições 
locais. Estamos a fazê-lo com sucesso com o Centro 
Paroquial, temos uma excelente relação com outras 
associações e entidades do Concelho, e creio que há 
margem para se inovar e fazer nascer novos projetos. 
Finalmente, e não menos importante, temos a preten-
são de aumentar o número de sócios.

(“O Alv.”) – Que mensagem gostaria de trans-
mitir à população alvaiazerense?

(ML) - A primeira palavra que quero deixar é de 
agradecimento. Sentimo-nos acarinhados pelos alvaia-
zerenses e por muitas entidades locais, como a Câma-
ra Municipal (que nos presta um apoio fulcral), como 
pelas Juntas de Freguesia, mas também por empresas 
e particulares. Portanto, a todos os que nos ajudam 
a dar continuidade ao nosso trabalho, aqui deixo, em 
nome da Associação, o nosso agradecimento.

Em segundo lugar, deixo um convite aos alvaiaze-
renses para que se envolvam ainda mais nas ativida-
des da Alva Canto. Seja assistindo aos espetáculos, 
fazendo-se sócio desta Associação ou participando 
ativamente numa das suas secções. Cá estamos para 
a todos acolher!7
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O mês de fevereiro foi vivido 
com muita animação na 
Associação Casa do Povo 

de Maçãs de D. Maria. No dia 13, 
assinalou-se o Carnaval, mas os 
preparativos iniciaram-se anteci-
padamente, com a decoração dos 
dois lares da Instituição e com a 
elaboração dos disfarces para o 
tradicional Desfile de Carnaval. Os 
utentes e funcionárias participa-
ram com muito afinco, dedicação e 
trabalho, tendo também desfilado 
no corso Carnavalesco promovido, 
todos os anos, pela Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere. 

Apesar do mau tempo que 
se fez sentir, este realizou-se no 
dia 11 de fevereiro nas ruas do 
Concelho, no qual a Associação 
participou com 3 grupos: “Presos 
à vida”; “Renascer das Cinzas” e 
“Mais mortos do que vivos”. Após o 

desfile, ainda houve tempo para dar 
um pezinho de dança com o grupo 
“ZA-incorporation”, que contribuiu 
para uma tarde cheia de gargalha-
das, diversão, música e convívio.

No dia 17, os idosos receberam 
a visita do padre André Sequeira 
e das Irmãs Discípulas do Divino 
Mestre que partilharam a sua 
experiência vocacional, a vida 

quotidiana da Congregação e pro-
porcionaram momentos de oração 
com o rezar do terço e entoação de 
cânticos litúrgicos. Após esta par-
tilha, as Irmãs falaram com cada 
idoso e almoçaram na Instituição, 
terminando a sua visita com os 
utentes acamados.

Para além das atividades que já 
fazem parte da rotina e que tem 
vindo a ser mencionadas nos arti-
gos anteriores, os idosos também 
aproveitaram o bom tempo que se 
fez sentir no fim deste mês, para 
fazer caminhadas e ir até à Igreja 
Paroquial de Maçãs de D. Maria.

De salientar ainda que com a 
aproximação da Páscoa os traba-
lhos decorativos já se iniciaram na 
Associação com vários materiais, 
inclusivamente recicláveis. No pró-
ximo artigo haverá mais detalhes.7

Tânia Silva

Decorreu no passado dia 18 
de fevereiro, no auditório da 
Junta de Freguesia de Maçãs 

D. Maria, a segunda sessão do 4º 
Ciclo de Palestras de Inverno. 

O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Agostinho 
Gomes, deu início à sessão tendo 
dado as boas vindas a todos os 
presentes e apresentado os três 
convidados da tarde.

Assim sendo, “Uma visão de 
industrialização de lanifícios do 
Avelar” foi o tema abordado por 
Margarida Freire, que começou por 
explicar o que ia apresentar, falou 
de determinadas referências da 
vila do Avelar, mencionando ainda 
algumas fábricas que surgiram e 
que foram importantes para a vila 
antigamente.

Paula Cassiano proferiu uma 
palestra dirigida ao tema “Olhares 
sobre o património num territó-
rio que é nosso”, abordando o 
património alvaiazerense e em 
geral e explicando o que se trata 
de património cultural. O público 
presente teve a oportunidade de 

observar várias fotografias do 
património e ainda uma espada 
romana que foi encontrada duran-
te uma escavação numa gruta, em 
Alvaiázere, existindo apenas três 
espadas deste género. A pales-
trante mostrou uma fotografia e 
confirmou que encontraram arte 
rupestre no concelho de Alvaiáze-
re, mas que por motivos de segu-
rança ainda não divulgaram nada.

Para encerrar, “Maçãs de Dona 
Maria, entre a Casa de Vila Real e a 
casa do Infantado”, por Mário Rui, 
que principiou a sua intervenção 
com a definição do que é uma casa 
senhorial e os seus poderes, e por 
último os dois grandes senhores 

que mandaram em Maçãs D. Maria.
No final da sessão os convi-

dados tiveram oportunidade de 
colocar as suas questões a ambos 
os palestrantes e Carlos Craveiro 
informou que no próximo mês de 
março irá decorrer a terceira sessão 
do 4º ciclo de Palestras de Inverno.

Para além da presença de 
Agostinho Gomes, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiá-
zere, o evento contou ainda com 
Eduardo Laranjeira, presidente da 
Junta de Freguesia de Maçãs de 
D. Maria e Carlos Craveiro como 
apresentador e organizador destas 
palestras.7

Mónica Teixeira

atualidade

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto 
no nº 1, alínea b), do artigo 27º dos Estatutos, convoca 
todos os Sócios desta Associação para uma reunião Ordi-
nária da Assembleia Geral para o próximo dia 22 de março 
de 2018, pelas 20h30m na sede desta Instituição, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informação.
2 - Apreciação, discussão e votação do relatório e 

Conta de Gerência referente ao ano de 2017.
3 - Análise dos sócios.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, meia hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 06 de fevereiro de 2018
O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

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

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 1 alínea b) do art.º 27 dos 
Estatutos, convoca todos os associados para uma reunião 
ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 22 de 
Março de 2018, pelas 18:00 horas na sede desta Institui-
ção com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações.
2 - Apreciação, discussão e votação do Relatório e 

Contas de Gerência referente ao ano de 2017.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número de sócios 
presentes - n.º 1º do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs Dª Maria, 22 de fevereiro de 2018
            O Presidente da Assembleia Geral

(Eng.º Carlos Manuel Rosa Graça)

Associação Casa do Povo de
Maçãs de D. Maria
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Em Maçãs de D. Maria

Decorreu a segunda sessão do 
4º Ciclo de Palestras de Inverno

Paróquia de Maçãs de D. Maria
Confraria das Almas 
celebrou 325 anos

A Confraria das Almas da paróquia da freguesia 
de Maçãs de D. Maria comemorou no passado dia 14 
de janeiro os seus 325 anos de Fundação, tendo esta 
sido fundada a 6 de dezembro de 1692. 

A mesma agradece ao pároco padre André Filipe 
Sequeira da Silva, pela forma como abençoou a con-
fraria e homenageou a mesa da mesma, composta 
pelos seguintes órgãos: o pároco, André Sequeira; juiz, 
Amândio Rodrigues; tesoureiro, Eduardo Marques; es-
crivão, Mário Dias Godinho; 1º vogal, António Martins; 
2º vogal, Élio Teixeira; 3º vogal, Mário Filipe Ferreira.

A mesma agradece também a todos os irmãos(ãs) 
que participaram no almoço convívio anual no dia 8 de 
dezembro de 2017. A todos um bem-haja e obrigado.7

Mário Dias Godinho

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

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Atividades do mês de fevereiro
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No dia 13 de fevereiro, terça-
feira de Carnaval, a Junta de 
Freguesia de Pussos S. Pedro 

organizou um Desfile de Carnaval.
Entrudos e foliões, dos mais 

novos aos mais idosos, saíram à 
rua para desfilar, espalhando cor, 
animação e magia e proporcionan-
do momentos de muita diversão a 
todos os populares que se junta-
ram para assistir.

Tendo como ponto de encontro 
a sede da Junta de Freguesia de 
Pussos S. Pedro, em Cabaços, o 
corso carnavalesco fez o percur-
so várias vezes sempre ao som 
da música, e no final reuniu-se 

novamente ao pé da Junta para 
continuar a festa.

Ao final da tarde, e para encer-
rar em beleza, a Associação de S. 
Pedro organizou um baile que teve 

como convidado Mário Silva e cujo 
ponto alto foi a atribuição dos pré-
mios do concurso de máscaras aos 
três melhores disfarces.7

Cláudia Martins

Dia 11 de fevereiro as “Pipo-
cas” saíram à rua para parti-
cipar no Desfile de Carnaval 

organizado pelo Município.
O grupo de funcionárias, uten-

tes e amigos da ASCRA - Associa-
ção Social, Cultural e Recreativa 
de Almoster vestiu-se a rigor e 
desfilou pelas principais ruas da 
Vila ao som de música da época, 
com muita alegria e folia, e onde 
não faltou a venda de pipocas, ou 
não fosse a reprodução de uma 
máquina de pipocas o tema do 
grupo.

Os fatos e o carro alegórico 
foram executados a rigor pelas 
funcionárias e utentes da institui-

ção, sem os quais esta iniciativa 
não teria sido possível.7

Paula Reis

atualidade

ASCRA

Utentes participaram no Desfile de 
Carnaval do Município

               Convocatória
               Assembleia Geral Ordinária 

              15 de Março de 2018
Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos Esta-

tutos da Associação de Produtores Florestais do Concelho 
de Alvaiázere, convoco os associados desta Associação 
para uma reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar 
no dia 15 de Março de 2018, pelas 18:00 horas na Sala 
de Reuniões do Museu Municipal de Alvaiázere, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e votação da conta de gerência rela-
tiva ao ano de 2017, bem como apreciação do Parecer do 
Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria 

dos associados com direito a voto, e em conformidade com 
os Estatutos, a reunião realizar-se-á meia hora depois da 
hora marcada, ou seja às 18:30 horas, com a presença de 
qualquer número de associados.

Alvaiázere, 22 de Fevereiro de 2018
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,

António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

Paróquia de Almoster
Assembleia geral 
da Confraria do 
Santíssimo Sacramento

Dia 25 de fevereiro a Confraria do Santíssimo 
Sacramento da Paróquia de Almoster realizou a as-
sembleia geral ordinária para votação do relatório 
de gestão e contas referente ao exercício do ano de 
2017, que apresentaram um saldo positivo e foram 
aprovadas por unanimidade dos irmãos presentes.

Aproveitaram também para alinhavar outras inicia-
tivas da Confraria e que, além do culto ao santíssimo 
que é a sua principal missão, ajudam a manter a união 
do grupo.7

Paula Reis

ASCRA
Celebração do 
Dia dos Namorados

O dia dedicado à celebração do amor, dia 14 de 
fevereiro, não foi esquecido na ASCRA. Os utentes 
foram os protagonistas de um pequeno filme onde 
cada um declarava o que para si era o Amor. Para 
alegrar mais as paredes da instituição, fizeram tam-
bém corações em feltro com mensagens de amor.

Por fim, assistiram ao seu próprio filme, o que 
se revelou um momento de muita alegria e diversão 
por se verem na pele de actores. 

O vídeo foi partilhado na página oficial da ins-
tituição no facebook e conta já com mais de 400 
visualizações e várias partilhas.7

Paula Reis

Em Cabaços, Pussos S. Pedro

Junta organizou Desfile de Carnaval
Associação Humanitária Bombeiros    

Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, convo-
co por solicitação da Direção, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
a reunir no edifício Sede pelas 18:30 horas do dia 23 de 
Março de 2018, com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS

1- Apreciação e votação do Relatório e Contas de 
Gerência de 2017 e parecer do conselho fiscal

2- Autorização para contrair empréstimo
3- Eleições dos Órgãos Sociais
4- Outros assuntos de interesse para a Associação
Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos esta-

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

Alvaiázere, 22 de Fevereiro de 2018.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília, convoca todos os sócios para a 
reunião ordinária da Assembleia Geral,  a realizar às 18:30 
horas do próximo dia 20 de março de 2018, na sede da 
instituição, a fim de dar cumprimento do estipulado no 
artº 20º dos estatutos. 

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1- Aprovação do relatório, balanço e contas do ano 

de 2017;
2- Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se à 

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

Alvaiázere, 20 de fevereiro de 2018
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões
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O Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, cumprindo 
o que já se assume como 

uma dinâmica de rotina no seu 
plano anual, comemorou no dia 
26 de janeiro, o seu dia, num alar-
gado mapa de atividades dirigido 
a todos os ciclos de ensino e ex-
tensível à participação dos pais e 
encarregados de educação.

À semelhança dos anos 
anteriores, foram diversas as 
atividades lúdico-pedagógicas, 
destacando-se os laboratórios 
abertos, a oficina de teatro, os 
torneios desportivos, as histórias 
e jogos na Biblioteca Escolar, a 
projeção de filmes, as atividades 
artísticas, os jogos tradicionais, 
o famoso “Hospital Dói-Dói” e 
este ano a novidade do concurso: 
“Quem quer ser sábio”, num for-
mato possível de comparar com 
um congénere televisivo. 

Um conjunto de atividades di-
versificadas que, em simultâneo, 
proporcionaram o entretenimento 
e a aprendizagem.

Realizou-se o tradicional mega 
lanche partilhado, pelas 16h, onde 
a fartura da mesa se deveu à pron-
ta resposta de toda a comunidade 
educativa.

A comemoração terminou com 
a Cerimónia do Diploma, tendo 
sido entregues os diplomas e 

certificados aos alunos que se 
distinguiram e terminaram o seu 
percurso neste Agrupamento. Uma 
festa que encheu a Casa da Cultura 
de Alvaiázere, animada pela músi-
ca dos alunos e ex-alunos. 

Um agradecimento especial 
a todos os que colaboraram e 
fizeram deste um dia diferente, 
propiciando a aprendizagem fora 
da sala de aula.7

A Direção 

Teve lugar no passado dia 
20 de fevereiro, da parte da 
manhã, na escola Dr. Manuel 

Ribeiro Ferreira, um exercício/
simulacro.

Este simulacro teve como pro-
pósito testar a capacidade de res-
posta dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere perante em caso de 
emergência de um incêndio, assim 
como a eficácia do respetivo pro-
cedimento.

Relativamente à escola, o exer-
cício serviu para testar o plano de 
emergência da infraestrutura e 
detetar futuros condicionantes que 
o plano pode expor.

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
afirmou que é importante existir 
estas práticas para que os jovens 
aprendam medidas de proteção 
civil, saibam as regras num mo-
mento de aflição, o que é extrema-
mente importante porque não se 
sabe o que o pode vir a acontecer 
no futuro. A autarca acrescentou 

ainda que é preciso criar hábitos, 
rotinas e aprender os comporta-
mentos corretos num momento 
destes e que todos os anos é 
recriada uma realidade diferente, 
para testar os comportamentos e 
as reações dos jovens e de toda a 
comunidade escolar.

Como tem vindo a ser habito, 
foi o Agrupamento de Escolas (AE) 
que promoveu o simulacro, para 
desta forma poder testar o seu 
plano de emergência, que por nor-

ma acontece pelo menos uma vez 
por ano e nos vários locais do AE 
(Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 
Centro Escolar de Alvaiázere e Cen-
tro Escolar de Maçãs de D. Maria)

No local estiveram presentes 
membros da Guarda Nacional 
Republicana, um representante 
do Município da área de proteção 
civil, a presidente da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere e os Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere.7

Mónica Teixeira

educação
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 

Comemorou o Dia do Agrupamento 

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

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.

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Organizou exercício de segurança 
para testar o Plano de Emergência

Agrupamento de Escolas
Desfile de Carnaval 2018

Na manhã do dia 9 de fevereiro, os alunos do 
ensino pré-escolar e do 1º CEB do Agrupamento e 
a Creche Santa Cecília, acompanhados pelo pessoal 
docente e não docente, cumpriram a tradição de 
brincar ao Carnaval. 

O cortejo partiu da Escola Básica de Alvaiázere e 
rumou pelas ruas da vila. Apesar do tempo menos 
agradável, a marcha desfilou com cor e entusiasmo, 
refletindo a alegria das crianças.

As crianças puderam dar largas à sua imagi-
nação, vestindo as suas fantasias, que no caso do 
pré-escolar, se inspirou nas diferentes fantasias dos 
desenhos animados.7

A Direção

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 57 a folhas 58 verso do livro de notas para 

escrituras diversas número 157-A, BENILDE SIMÕES RODRIGUES e 

cônjuge DOMINGOS BORGES DOS SANTOS casados sob o regime 

da comunhão geral, naturais da freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere, onde residem no lugar de Soutinho, na 

Rua João Simões Polido nº18, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

anos, com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto 

por vinha, tanchas e uma fruteira com a área de trezentos e vinte 

metros quadrados sito em Caneiro, dita freguesia de Maçãs de 

Dona Maria, concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com 

Estrada, do Sul e do Nascente com Serafim Nunes e do Poente com 

Manuel Augusto Pires, inscrito  na matriz respectiva sob o artigo 

15412, com o valor patrimonial e atribuído de CENTO E QUARENTA 

E NOVE EUROS E TRINTA E SEIS CÊNTIMOS, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse por volta do ano 

de mil novecentos e noventa, já no estado de casados, por lhes 

ter sido doado por seus Pais e Sogros Elísio Rodrigues e mulher 

Palmira Maria Rosa, residentes que foram no lugar de Caneiro, dita 

freguesia de Maçãs de Dona Maria, acto este que nunca chegou 

a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imó-

vel em  nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos 

materiais que caracterizam a posse, designadamente a defesa e 

a conservação da propriedade, plantando e cortando a vinha, as 

tanchas e a fruteira, colhendo a uva e a restante fruta, avivando 

as estremas, dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza, conservando-o e pagando pontualmente as contribuições 

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

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

fé, sem oposição de quem quer que sejá.

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 três de Fevereiro de dois mil e dezoito.

A Notária, (Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 428 de 28/02/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA NOTÁRIA MARIA DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES
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Biblioteca Escolar

Palestra sobre 
“Ser Feliz na Escola”

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

A Associação de Apoio Social, Cultural, Despor-
tiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, levará a 
efeito no próximo dia 25 de março pelas 13H00, na 
sua sede, o tradicional Almoço Convívio de Páscoa, 
convidando todos os sócios e amigos da Associação 
a participarem no mesmo.

Contactos para informações e inscrições: 
Tels. 236 655 191 - 914 054 527, ou na sede, 

aos Domingos, impreterivelmente até ao dia 21 de 
março de 2018.

Animação: Música e Surpresas.
A Direção

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

Almoço de Páscoa

Acúrcio Mendes dos Santos, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação de Apoio Social, Cultural, Des-
portiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, nos termos 
conjuntos do disposto nos artigos 13º, alínea c), e artigo 
14º, nº 2, dos Estatutos, convoca todos os sócios desta As-
sociação para uma reunião ordinária da Assembleia-Geral a 
realizar no dia 25 de março de 2018, pelas 15:00 horas, 
na sede, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informações;
2 - Apreciação, discussão e votação do relatório e 

contas de gerência referente ao ano 2017;
3 – Deliberação sobre a situação dos sócios com 

quotas em atraso;
4 – Regulamento interno da Associação;
5 -  Outros assuntos de interesse relevante para a 

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

hora indicada não estiver presente mais de metade dos 
sócios com direito a voto, a Assembleia reunirá uma hora 
depois com qualquer número de sócios presentes, às 
16:00 horas.

Maçãs de Caminho, 20 de fevereiro de 2018
O Presidente da Assembleia-Geral

Acúrcio Mendes dos Santos

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

CONVOCATÓRIA

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 &

Biblioteca Escolar

Semana da Internet Mais Segura 2018

N
o passado dia 1 de fevereiro, o Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere teve a oportunidade de re-
ceber a Manuela Grazina, especialista em genética 

humana, que no âmbito do Projeto +Contigo - PES e UCC 
de Alvaiázere, em articulação com a Biblioteca Escolar, 
veio dar a conhecer aos alunos do 8.º ano, professores, 
pais e encarregados de educação e comunidade educa-
tiva um pouco sobre a “ciência” da felicidade, pois só 
na posse de conhecimento é possível perceber e mudar 
comportamentos.

Numa palestra com o título: “Ser Feliz na Escola: A 
neurociência do bem-estar e a fronteira para as depen-
dências”, Manuela Grazina mostrou com naturalidade, 
rigor científico e grande maestria em simplificar o que 
é complexo, que o cérebro é prioritário na felicidade 
ou não fosse a questão do bem-estar e da felicidade 
intrínseca à nossa existência como espécie. Por isso, a 
atividade de cada um no dia-a-dia tem de ser orientada 
para a felicidade, uma felicidade sem dependências, 
pois como bem explicou a oradora convidada aos jovens 
presentes “as dependências podem avariar o cérebro” 
e impedi-los de serem felizes. Um tema para pensar e 
praticar.

Uma palavra de agradecimento à enfermeira Ade-
laide Santos que formulou o convite a Manuela Grazina 
e à autarquia de Alvaiázere que disponibilizou a Casa 
Municipal da Cultura para o evento e tão bem acolheu a 
ilustre convidada.7

A equipa da BE e a coordenadora PES

N
o âmbito da Semana da Inter-
net Mais Segura 2018, a Biblio-
teca Escolar (BE), em parceria 

com o PES, desenvolveu um conjunto 
de atividades destinadas aos vários 
ciclos de ensino, com o intuito de 
assinalar o Dia da Internet Segura (6 
de fevereiro) de uma forma formativa 
e promotora de boas práticas online 
promovendo o lema “Cria e partilha 
com responsabilidade: uma melhor 
Internet começa contigo”.

Assim, nos dias 6 e 7, os alunos 
do 2º ciclo e 4º ano, respetivamen-
te, assistiram na BE, a uma ação de 
sensibilização intitulada “Perigos da 
Internet”, dinamizada pelos agentes 
da equipa da Escola Segura, per-
tencentes ao Comando Territorial 
da GNR de Pombal. A importância 
da proteção dos dados pessoais 
e da privacidade, os perigos dos 
jogos online, o uso excessivo dos 
telemóveis, foram entre outros, 
temas abordados e sobre os quais 
os alunos puderam pôr questões e 
esclarecer dúvidas.

No dia 8 de fevereiro, na Casa 
Municipal da Cultura de Alvaiázere, 
foram realizadas duas palestras 
subordinadas à temática “Riscos da 

Internet”, vocacionadas para os alunos 
do 7.º e 8.º anos e Ensino Secundário, 
dinamizadas pelo inspetor Rui Silva da 
diretoria do Centro da Polícia Judiciá-
ria, especialista em crime informático. 

Tendo em conta que os jovens 
vivem num mundo marcadamente 
digital, estas sessões pretenderam 
consciencializar os alunos dos peri-
gos da internet, designadamente dos 
cibercrimes: disseminação de vírus, 
distribuição de material pornográfico 
(em especial infantil), humilhação 
online, perseguição online, fraudes 

bancárias, fraudes no comércio on-
line, violação da propriedade intelec-
tual, difamação online, entrada num 
sistema informático de forma ilegal, 
entre outros. 

Desta iniciativa é importante 
ressalvar, em jeito de conclusão, 
dois princípios fundamentais para 
uma boa navegação: privacidade e 
internet não existem em simultâneo 
e antes de publicar o que quer que 
seja, é preciso pensar.7

A equipa da BE 
e a coordenadora PES

ETP Sicó – Polo de Alvaiázere
Igualdade de género em 
debate no Parlamento 
dos Jovens

Na luta pela igualdade de género, o polo de Al-
vaiázere da ETP Sicó, em colaboração com o vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, Agostinho 
Gomes, e o deputado José Miguel Medeiros, dinami-
zou, no dia 26 de janeiro, um debate sobre “Igualdade 
de género”, marcado pela apresentação e discussão 
das três medidas que os jovens da ETP Sicó levarão 
à sessão distrital do projeto Parlamento dos Jovens. 

A primeira medida apresentada propõe a elabora-
ção de projetos de recomendação para o desenvolvi-
mento de campanhas governamentais para a igualdade 
de género, de forma a desconstruir os estereótipos de 
género, através de campanhas publicitárias.

Criar uma unidade temática dedicada à igualdade 
de género em disciplinas como Área de Integração e 
Filosofia constituiu a segunda proposta.

Por fim, os jovens da ETP Sicó propuseram dina-
mizar ações escolares, de caráter transversal, de sen-
sibilização para a igualdade de género, dinamização 
que deve ficar a cargo dos professores das diversas 
disciplinas, por cada ano de escolaridade, e de asso-
ciações de cariz social de âmbito local, autarquias, 
grupos desportivos e coletividades.

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa que 
procura que os jovens contribuam para a resolução 
de questões que afetam o seu presente e o futuro 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas 
junto dos órgãos do poder político.7

Ao abrigo das disposições estatutárias e regulamenta-
res, convocam-se os sócios da Alva Canto – Associação de 
Cultura, para uma reunião de Assembleia Geral, a realizar 
no próximo dia 16 de março, pelas 22:00, na sede, sita 
na sala 1.4 da Casa Municipal da Cultura, Rua Juiz Conse-
lheiro António Furtado dos Santos, nº 79, em Alvaiázere, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Informações;
2. Apresentação, discussão e votação do Relatório 

de Atividades do ano de 2017;
3. Apresentação, discussão e votação do relatório 

e contas do ano de 2017;
4. Regime especial de regularização de quotas;
5. Outros assuntos.
De acordo com o nº 2 do artigo 16º do Regulamento 

Interno, não estando presentes a maioria dos sócios à 
hora marcada, a Assembleia reunir-se-á trinta minutos 
depois em segunda convocação, com qualquer número 
de sócios efetivos.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Paulo Sérgio Marques Reis Silva

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL
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MALDITOS INCENDIÁRIOS!

Árvores são poemas que a terra 
escreve para o céu. Nós as derrubamos 
e as transformamos em papel para 
registrar todo nosso vazio.

Khalil Gibran

Desta vez, expus-me aos salpicos de 
qualquer razão para agarrar um, mas, 
mais do que ficar salpicado, na hora de 
optar senti-me regado por tantos pen-
samentos desencontrados. Revitalizei a 
minha capacidade para ouvir opiniões, e 
aqui estou para dois dedos de conversa.

Por muitos anos ainda, as imagens in-
fernais dos incêndios que os privilegiados 
como eu tiveram de ver e as notícias de 
trágicas mortes de tantos concidadãos, 
nos farão pensar se este inferno é para 
continuar e, mais que pensar, como agir.

Agora, por muitos meios de comuni-
cação social nos chegam avisos ameaça-
dores a lembrar-nos os deveres que não 
podemos esquecer para protegermos dos 
fogos as nossas vidas e outros bens, no-
meadamente as “telhas” que nos cobrem 
e nos abrigam. 

Não gosto de colaborar em nada por 
imposições legais, mas tão só por con-

vicções. Vou mesmo colaborar até onde 
chegarem as minhas capacidades, mas 
desde já aqui digo que me parece irmos 
depressa demais e no meio de muita 
confusão. Já comecei a colaborar. Fui à 
procura da lei-regulamento, fartei-me de 
ler e… quanto mais li, mais baralhado fui 
ficando. Ouvi as explicações do Ministro 
da Agricultura, a tentar defender a legisla-
ção, mas algumas vezes atrapalhado ante 
algumas perguntas incómodas. Ainda 
pouco esclarecido, venho pedindo ajuda 
a este e àquele, a quem me pareça mais 
esclarecido. Chegado aqui, posso garantir 
que não será pelas minhas árvores, uma 
com mais de quinhentos anos, que haverá 
fogo aqui por perto.

Li a legislação acessível, mas não a 
entendi bem. No entanto, resultou que 
me deixou a pensar no conteúdo desta 
passagem do DL n.º 124/2006 de 28 de 

Junho: «O Decreto-Lei n.º 156/2004, de 
30 de Junho, preconizava a criação do 
sistema nacional de protecção e preven-
ção da floresta contra incêndios, mas, 
passados dois anos sobre a sua publi-
cação, torna-se necessário revogá-lo, 
na medida em que apresenta conceitos 
desajustados; (…)».

“Dura lex, sed lex”, vou cumprir. Mas 
penso que o novo legislador fará uma lei 
injusta se não equacionar bem a razão da 
necessidade de proteger dos fogos a na-
tureza e de incentivar o desenvolvimento 

do nosso património florestal. Creio que 
o mesmo decreto-lei acima referido faz 
essa advertência no seu número 3 «Im-
porta reconhecer que a estratégia de 
defesa da floresta contra incêndios tem 
de assumir duas dimensões, a defesa 
das pessoas e dos bens, sem protrair a 
defesa dos recursos florestais».

Vou cumprir.
A propósito, deixem-me dizer uma pa-

lavra que saiba a beijo à minha apaixona-
da – a árvore. Um provérbio árabe ficou na 
memória para nos ensinar que «A árvore, 
quando está sendo cortada, observa que 
o cabo do machado é de madeira.». É o 
mesmo que dizer: mata-se a árvore para 
não morrer nos dentes do fogo!

Álvaro de Campos, ao seu jeito, escre-
veu: «Se eu vir aquela árvore como toda 
a gente a vê, não tenho nada a dizer 
sobre aquela árvore. Não vi aquela 
árvore. É quando a árvore desencadeia 
em mim uma série conexa de emoções 
que a vejo diferente e justa. E na pro-
porção em que essas ideias e emoções 
forem aceitáveis a toda a gente, e não 
só individuais, a árvore sará A Árvore».

Por mim, eu me penso hindu, sentindo 
que «A árvore não nega a sombra nem 
ao lenhador». E formulo um voto: que, para 
evitar o mal dos fogos, não se cometa o erro 
de investir contra a floresta sem culpa! 

E ainda digo que, vindo aí o tempo 
dos fogos, não tenho ouvido ninguém 
a falar de como amarrar os incendiários 
fogueiros!7

atualidade

B R E V E S
  

Em Óbidos
XVI Festival 
de Chocolate 

Até ao dia 18 de março, o castelo de 
Óbidos recebe, por mais um ano consecu-
tivo, o Festival Internacional de Chocolate.

As pessoas que estiverem interessa-
das em visitar o festival têm a oportunida-
de de o fazer entre as 11h00 e as 20h00, 
de sexta-feira a domingo. 

Em relação ao preçário, este varia en-
tre os 6,50€ (bilhete geral adulto, desde 
os 12 anos de idade) e os 5,50€ (para 
grupos com mais de 15 pessoas).7

Em Vila de Rei
Festival do 
Bacalhau e do 
Azeite

Entre os dias 17 e 25 de março, na 
semana que antecede a Páscoa, Vila de Rei 
volta a receber o Festival Gastronómico do 
Bacalhau e do Azeite, naquela que é já a 
sua 11ª edição.

Este evento é organizado pela Câmara 
Municipal de Vila de Rei e conta com a 
participação de seis restaurantes Vilarre-
genses, no qual os ingredientes principais 
são o bacalhau e o azeite. 

Para mais informações deve ser con-
sultado o site: www.cm-viladerei.pt ou 
através  do número 274 890 010.7

Em Sertã
Idosa morreu 
sem telefone 
para pedir ajuda

No dia 16 de fevereiro, na Sertã, uma 
idosa de 80 anos faleceu depois de o 
marido não ter conseguido chamar os 
serviços de emergência por falha do te-
lefone fixo. 

A mulher terá caído inconsciente no 
chão, a meio da noite, e o marido teve de 
percorrer dois quilómetros a pé para pedir 
ajuda, porque o telefone fixo não estava a 
funcionar, desde os incêndios de outubro.  

Quando a ambulância e a GNR chega-
ram à habitação do casal, cerca de duas 
horas depois, já não havia nada a fazer, 
tendo o óbito sido declarado no local. A 
idosa morreu vítima de uma insuficiência 
cardíaca.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

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

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

Criada a 11 de fevereiro de 1993, 
o Vinho Regional Beira Atlântico 
Sub-região Terras de Sicó assinala 

este ano os 25 anos de existência, e as 
comemorações arrancaram no passado 
dia 16 de fevereiro, com a realização de 
um Jantar Vínico em Miranda do Corvo, 
no qual foi apresentado o projeto do 
vinho tinto comemorativo que reúne os 
produtos de vinho engarrafado nesta 
região.

O programa de comemorações, que 
vai decorrer até outubro deste ano, 
inclui ainda a realização de Jantares Ví-
nicos em cada um dos Concelhos que 
integram esta região, nomeadamente 

Alvaiázere, Ansião, Condeixa, Figueiró 
dos Vinhos, Miranda do Corvo, Penela, 

Pombal e Soure, e também uma edição 
especial da Expo Sicó, que irá reali-
zar-se nos dias 19 e 20 de maio em 
Alvaiázere, uma iniciativa promovida 
pela Associação de Desenvolvimento 
Terras de Sicó e na qual será feita a 
apresentação e a prova do vinho co-
memorativo dos 25 anos.

Estão ainda previstas outras ativi-
dades, entre as quais a realização do 
Concurso de Vinhos Terras de Sicó e o 
lançamento de um vídeo promocional 
desta região, que tanto tem para ofe-
recer, desde os vinhos branco e tinto, 
ao queijo Rabaçal, sem esquecer o mel 
e o azeite de Sicó.7

Vinhos Terras de Sicó

Comemoram 25 anos de existência
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“
É bom estar entre amigos!” Esta 
foi a ideia que levou o grupo 
Coral Alva Canto a convidar 

os seus amigos do grupo Coral 
Ansianense a participar num 
espectáculo comemorativo do 22º 
aniversário da Alva Canto - Asso-
ciação de Cultura.

Este espectáculo decorreu no 
último Domingo de Fevereiro, 
pelas 16h30m, na Igreja de Pelmá.

Com cerca de 20 coralistas, 
dirigido pelo maestro Paulo Sera-
fim, o Alva Canto de Alvaiázere, 
foi fundado no dia 2 de Fevereiro 
de 1996.

O Coral Ansianense, da vizinha 
vila de Ansião, com cerca de 25 
elementos, dirigido pela maestrina 
Margarida Santinho, fez a sua pri-
meira actuação no final de 2009, 
num concerto de Natal.

O concerto começou com o Co-
ral Alva Canto, que apresentou dez 
belas músicas, do seu vasto reper-
tório, de autores diversos, sendo 
a última «Soon Ah Will Be Done», 

uma das que mais encantou a 
assistência.

O Coral Ansianense entoou 
cinco obras, quase todas de com-
positores portugueses, merecendo 
especial destaque a «Balada de 
Outono» de José Afonso.

Para terminar, os dois Coros, 
em simultâneo, cantaram o tema 
«Canticorum Jubilo» do composi-
tor alemão Haendel.

Estiveram presentes nesta co-
memoração o padre Jacinto Gonçal-
ves, da Paróquia de Pelmá, a verea-
dora Sílvia Lopes, da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, a presidente 

da Sociedade Filarmónica de Santa 
Cecília, de Ansião, o presidente da 
Junta de Freguesia de Almoster e o 
presidente da Junta de Freguesia de 
Pelmá, entre outras pessoas.

Um espectáculo muito bom! 
Poderia ter  sido melhor divulgado 
e outras pessoas teriam estado 
presentes. 

Que, como este, outros se ve-
nham a realizar.

Um muito obrigado ao Alva 
Canto e ao Coral Ansianense e vo-
tos dos maiores sucessos.7

Texto: Fernanda Freire
Foto: Joaquim Carvalho

O CLDS 3G de Alvaiázere rea-
lizou no passado dia 31 de 
janeiro mais uma Oficina 

da/ para a Família, com o tema: 
“Costura – Reciclagem de Peças”. 
Esta sessão realizou-se em parce-
ria com a entidade Sicó Formação.

A oficina decorreu nas insta-
lações da Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere e contou com 
a presença de onze participantes.

No decorrer da sessão a for-
madora Rosa Castro deu alguns 
exemplos de materiais reciclados, 
como calças de ganga transfor-
madas em calções, com diversas 
técnicas e aplicações. Ao longo 
das quatro horas, os participantes 
tiveram oportunidade de, eles pró-
prios, elaborar a sua própria peça, 
reutilizando algo que tinham trazi-
do de casa. A maioria transformou 

calças em calções, aplicando ren-
das, tecidos, botões, entre outros 
acessórios. Houve também quem 
tivesse transformado t-shirts mais 
antigas em peças mais modernas 
e mais diferentes, fazendo alguns 

recortes e colocando também al-
gumas aplicações.

Todos os participantes se 
mostraram bastante interessados 
na atividade e com o resultado da 
mesma.7

atualidade
Na Igreja Paroquial de Pelmá

Alva Canto comemorou aniversário com 
concerto “É bom estar entre amigos!”

Museu Municipal de Alvaiázere
Dinamizou atelier 
“A brincar aprendo: o
ofício de carpinteiro”

No dia 31 de janeiro foi dinamizado pelos serviços 
educativos do Museu Municipal de Alvaiázere com as 
crianças da Creche de Santa Cecília, o atelier intitulado 
“A brincar aprendo: o ofício de carpinteiro”, temática 
que resulta da exploração pormenorizada das artes e 
ofícios tradicionais patentes ao público na exposição 
permanente “Tempo, espaço e memória”.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer 
alguns materiais e utensílios utilizados nessa pro-
fissão, tais como madeira, plaina, martelo, pregos e 
garlopa, tendo ainda sido incentivados a observar o 
meio envolvente de forma a identificar no espaço os 
objetos resultantes do trabalho do carpinteiro, entre 
os quais cadeiras, mesas, portas e armários. Daí re-
sultou também uma pequena exploração do domínio 
da matemática, contando as portas existentes na sala.

De forma a concretizar a atividade, as crianças 
tiveram também oportunidade de explorar alguns ma-
teriais, nomeadamente trabalhar com madeira e cortiça 
na construção de uma casa que decoraram a gosto.

O atelier desenvolvido tem como objetivos pro-
mover e estimular os valores de cidadania, de valo-
rização da comunidade e do seu património cultural, 
proporcionando a ligação das crianças às tradições e 
ofícios presentes no quotidiano e que para elas são 
desconhecidos.7

Serviços do Museu Municipal
Colaboraram no 
Carnaval Municipal

À semelhança dos anos anteriores, as crianças do 
ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere, realizaram no dia 9 de 
fevereiro o desfile de Carnaval pelas ruas da vila. 

Os serviços educativos do Museu Municipal de 
Alvaiázere não ficaram indiferentes a esta tradição 
e a convite de alguns pais em concordância com as 
educadoras, estiveram presentes com a atividade 
“Pinturas faciais”, enriquecendo a caracterização dos 
meninos mascarados. Foi um momento diferente, 
vivido com muita alegria e entusiasmo por parte de 
todos os envolvidos.7

CLDS 3G de Alvaiázere

Realizou oficina da/para a família com 
o tema “Costura: Reciclagem de Peças”

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN

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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F
oi divulgado no início do mês 
de fevereiro pelo Ministério da 
Educação o Ranking das Escolas 
2017, com base nos resultados 

dos exames nacionais, nos níveis de 
Ensino Básico e Secundário.

De acordo com os dados revelados 
pelo Jornal Público, no que diz respeito 
aos resultados do Ensino Básico, a Es-
cola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira ocupa 
o 676º lugar da tabela (num universo 
de 1209 escolas), o que representa 
uma descida relativamente ao ano de 
2016, em que ficou na 470ª posição. 
No total, foram realizadas 44 provas 
na disciplina de Português, cuja média 
se situa nos 3,02 valores (escala de 0 a 
5), e 44 provas a Matemática, com uma 
média de 2,57 valores. A média geral 
de exames ronda os 2,80 valores, valor 
que se manteve em relação ao anterior 
Ranking.

Em análise esteve também a esco-
laridade parental dos alunos: os pais 
apresentavam uma escolaridade média 
de 8,02 anos (Ensino Básico incom-
pleto) e as mães de 9,10 anos (Ensino 
Básico completo). Relativamente às 
taxas de retenção escolar, no sétimo 

ano o valor é de 18,64%, no oitavo ano 
de 3,85% e no nono ano de 10,26%, 
representando todos estes valores uma 
subida considerável em relação a 2016.

O ranking das escolas do Ensino 
Básico é liderado por três escolas priva-
das: Colégio Minerva (Barreiro), média 
de 4,41 valores, Colégio Nossa Senhora 
da Paz (Porto), média de 4,30 valores e 
Colégio Grande Colégio Universal (Por-
to), com uma média de 4,23 valores. 
A primeira escola pública a figurar no 

ranking surge na 26ª posição: Escola 
Secundária Infanta D. Maria, em Coim-
bra com uma média de 4,01 valores.

No Ensino Secundário, a Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira registou uma 
descida de 40 posições no ranking, do 
285º lugar para o 325º (num total de 
626 escolas), com uma média de geral 
de 10,24 valores (numa escala de 0 a 
20), uma ligeira descida relativamente 
a 2016, com um valor de 10,34. Num 
total de 59 provas realizadas em cinco 

disciplinas, a média obtida é positiva 
em quatro delas: Português com 12,38 
valores, Matemática com 10,85 valores, 
Biologia com 10,04 valores, Filosofia 
com 11,52 valores, sendo a única 
média negativa a Física/Química com 
7,53 valores.

O nível de escolaridade dos pais dos 
alunos submetidos a exame é de 7,77 
anos e das mães de 8,38. Quanto às 
taxas de retenção escolar, no 10º ano 
o valor é de 22,58%, no 11º de 14,29% 
e o valor mais alto é no 12º ano, com 
36,36%.

À semelhança do que acontece no 
Ensino Básico, o ranking do Ensino 
Secundário é também liderado por 
três Escolas do Ensino privado: Colégio 
Nossa Senhora do Rosário (Porto), com 
uma média de 14,92 valores, Colégio D. 
Diogo de Sousa (Braga), com uma mé-
dia de 14,24 valores e Colégio Manuel 
Bernardes (Lisboa), com uma média de 
14,14 valores. A primeira Escola públi-
ca a surgir na classificação é a Escola 
Secundária Garcia de Orta (Porto), com 
uma média geral de 12,42 valores, es-
tando na 32ª posição deste Ranking.7

Cláudia Martins

destaque
Ranking das Escolas 2017

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira desceu 
na classificação geral
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Desfile de Carnaval Escolar

Crianças encheram as ruas da vila de 
Alvaiázere com muita cor e alegria
T

eve lugar na manhã do passa-
do dia 9 de fevereiro o tradi-
cional desfile de Carnaval dos 
alunos do Ensino pré-escolar e 

do primeiro ciclo do Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, 
assim como as crianças da Creche de 
Santa Cecília da Santa Casa da Miseri-
córdia de Alvaiázere, sendo organiza-
do pelo Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere.

O cortejo partiu do centro escolar 
de Alvaiázere cerca das 11h00 e rumou 
pelas ruas da vila, passando em frente 
da Câmara Municipal e terminando 
novamente na escola. 

Sem ter de cumprir um tema pré-de-
finido, visto que só os mais pequenos 
é que tinham um tema em comum, por 
opção, as crianças do ciclo tiveram a 
oportunidade de usar a imaginação e 
vestir-se a rigor como as suas persona-
gens preferidas.

Com algum frio, as crianças, acom-
panhadas pelo pessoal docente e não 
docente, desfilaram ao som da música 
pelas principais ruas da vila, espalhan-
do assim muita cor, alegria e entusias-
mo que contagiou todos os pais, avós, 
familiares e populares que se juntaram 
para assistir ao desfile.7

Mónica Teixeira
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Em Alvaiázere

Desfile de Carnaval contou com mais de 
duas centenas de entrudos e foliões
N

o passado dia 11 de fevereiro 
o Município de Alvaiázere 
promoveu a XIII edição do 
tradicional Desfile de Carna-

val, tendo lançado o desafio às cincos 
Juntas de Freguesia do Concelho, que 
responderam positivamente com a 
participação de um total de 260 entru-
dos e foliões, 10 carros alegóricos, 19 
participantes individuais e 25 grupos.

Após a concentração no Parque Mul-
tiusos, o corso carnavalesco partiu em 
direção à principal rua da vila, e, como 
é habitual, o início das comemorações 
foi protagonizado pela banda dos Bom-
beiros Voluntários de Alvaiázere.

Apesar da ameaça de chuva que 
pairou sempre no ar, muitos foram 
os populares que saíram à rua para 
assistir ao Desfile, caracterizado pela 
já habitual sátira política e social, com 
referências ao escândalo da Associação 
Raríssimas, à situação dos funcioná-
rios públicos e ao prometido Lar na 
freguesia de Pussos S. Pedro, que foi 
designado de “Lar de Santa Engrácia”.

No final do Desfile a animação 
prolongou-se com um baile na Tenda, 
no Parque Multiusos, numa tarde mar-
cada pela alegria e boa disposição de 
todos.7

Cláudia Martins



14 28 FEVEREIRO 2018 

A 
empresa alvaiazerense João 
Serra de Carvalho, Unipessoal 
Lda. foi distinguida como PME 
Líder 2017 pelo IAPMEI – Ins-

tituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e à Inovação, pela qualidade 
do seu desempenho e perfil de risco.

João Carvalho, filho do fundador da 
empresa, explicou ao Jornal “O Alvaia-
zerense” que a empresa, sediada num 
local conhecido como Barro Branco, 
na freguesia de Maçãs de D. Maria, foi 
criada no início dos anos 90, tendo 
nascido após a falência da empresa na 
qual o seu pai trabalhava, a Somadeira. 

A empresa João Serra de Carvalho, 
Unipessoal Lda. tem como área de 
negócios os adubos e as rações, assu-
mindo-se como fabricante de misturas 
para animais, distribuidor de cereais e 
rações para todo o tipo de espécie ani-
mal, produtos para agricultura e jardim. 

João Carvalho afirmou que à medida 
que o mercado foi evoluindo, também 
a empresa teve de se adaptar e acom-
panhar a tendência: “antigamente as 
pessoas criavam muitos animais em 
casa, vacas, porcos, galinhas, mas 

atualmente as coisas foram sofrendo 
alterações. Estes animais do campo de-
ram lugar aos animais domésticos, aos 
cães, aos gatos e aos passarinhos, por 
isso um dos nossos principais clientes 

são as petshops, para quem revende-
mos alimentação e acessórios”.

Com um volume de negócios na or-
dem dos três milhões de euros no ano 
de 2017 (menos dois mil euros do que 

em 2016 devido à catástrofe dos incên-
dios), a empresa tem recebido todos os 
anos esta distinção do IAPMEI, sucesso 
que, segundo João Carvalho, tem como 
segredos “trabalho, dedicação e pensar 
sempre no dia de amanhã”.

O início da produção própria de 
alimentação para ornitologia foi uma 
das mais recentes novidades, fazen-
do com que a empresa “deixasse o 
comércio e passasse para a produção 
e a indústria, sendo a única empresa 
do norte do Distrito de Leiria que faz 
as suas próprias misturas”, sublinhou 
João Carvalho.

Mas as novidades não ficam por 
aqui: João Serra de Carvalho Unipessoal 
Lda. é uma empresa que está constan-
temente em expansão e por isso o pro-
jeto de criação de uma loja online, que 
permitirá exportar os produtos para os 
arquipélagos dos Açores e da Madeira 
e também para o estrangeiro, deverá 
estra concluído brevemente. Para além 
disso, João Carvalho adiantou ainda 
que o futuro vai também passar pela 
ampliação das instalações.7

Cláudia Martins

mérito
João Serra de Carvalho, Unipessoal Lda.

Empresa alvaiazerense vai apostar numa loja 
online e na ampliação de instalações

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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Alvaiázere
Vai beneficiar 
do alargamento do 
Serviço de Metrologia

Alvaiázere é um dos Concelhos que vai bene-
ficiar do alargamento da área geográfica de inter-
venção do Serviço de Metrologia do Município de 
Pombal, juntamente com os Concelhos de Ansião 
e Penela.

Garantir a verificação e o controlo do cumpri-
mento dos requisitos de aparelhos de pesagem 
(como as balanças utilizadas nas superfícies co-
merciais), de contadores do tempo (como os par-
químetros e taxímetros) e até mesmo de volumes 
e massas são as principais funções do Serviço de 
Metrologia de Pombal, que pretende garantir o 
bem-estar dos cidadãos no acesso às operações do 
quotidiano, nas mais variadas áreas.

Este alargamento surgiu de uma proposta feita 
pelo Instituto Português da Qualidade ao Município 
de Pombal para que alargasse a sua área de inter-
venção a estes territórios vizinhos e, desta forma, 
os serviços serão reajustados para que sejam cria-
dos mais e melhores recursos e ferramentas para 
os colaboradores do serviço.7

Município de Alvaiázere
É um dos Concelhos 
beneficiado pelo 
novo Concurso SI2E

Já estão abertas desde o passado dia 12 de 
fevereiro e até ao dia 27 de abril as candidaturas 
ao Concurso SI2E, o novo concurso do Programa 
Centro 2020, para o qual Alvaiázere é um dos Con-
celhos elegíveis.

Este concurso vai apoiar uma estratégia de 
dinamização destes territórios, através da promo-
ção de investimentos que possam gerar postos de 
trabalho e novas empresas, fortalecendo assim a 
economia local.

No total são 43 os Municípios elegíveis, de 
vários distritos do país: do Distrito de Leiria para 
além de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande; do Distrito 
de Coimbra, Arganil, Góis, Lousã, Mira, Miranda do 
Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, 
Penacova, Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares; 
do Distrito de Viseu, Carregal do Sal, Castro Daire, 
Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, 
Santa Comba Dão, Tondela e Vouzela; de Castelo 
Branco, o próprio Município de Castelo Branco, 
Covilhã, Fundão, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã, 
Vila de Rei e Vila Velha de Ródão; do Distrito da 
Guarda, o Município da Guarda, Gouveia, Fornos de 
Algodres, Seia e Trancoso; de Santarém, Abrantes, 
Ferreira do Zêzere, Mação e Sardoal e, por fim, 
Vagos, no Distrito de Aveiro.7

Município de Alvaiázere

Promoveu sessão de esclarecimento
D

ecorreu no dia 2 de fevereiro 
na Biblioteca Municipal de Al-
vaiázere uma sessão pública 

de esclarecimento sobre Incentivos à 
Reabilitação Urbana, promovida pelo 
Município de Alvaiázere.

Tendo em conta as oportunidades 
existentes ao nível do financiamento 
comunitário, o Município elegeu o 
centro da vila de Alvaiázere para 
avançar com a política de estímulo 
à reabilitação urbana, procurando 
assim atrair investimento privado, 
que irá associar-se às possibilidades 
de investimento público decorrentes 
do Plano de Ação e Reabilitação Urba-
na, do quadro comunitário Portugal 
2020, no âmbito do qual já foram 
aprovados projetos estruturantes.

O primeiro passo foi a delimita-
ção da Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) da Vila de Alvaiázere, publicada 
sob o Aviso n.º 11993/2015, Diário 
da República, 2ª Série, N.º 204, de 
19 de outubro de 2015 e desde o 
mês de julho do ano passado que o 
Município tem vindo a levar a cabo a 
elaboração da Operação de Reabili-
tação Urbana (ORU).

Nesta sessão esteve presente 
Elda Mendes, da empresa HLand, 
que explicou a todos os presentes 
que o objetivo da Câmara Municipal 

de Alvaiázere é levar a cabo uma 
ORU que vai ter em conta não só os 
edifícios, como também os equipa-
mentos, os espaços públicos e as 
infraestruturas, sendo que todos 
apresentam sinais de degradação, já 
tendo sido feito um estudo diagnós-
tico dos problemas que os mesmos 
apresentam, para poder avançar com 
uma proposta sólida.

Elda Mendes referiu ainda que a 
ARU de Alvaiázere se estende desde 
a zona a norte do Jardim até à zona 
das escolas, tendo sido identificados 
no estudo já efetuado “oito edifícios 
em estado de ruínas, 47 em mau 
estado de conservação, 118 que 
necessitam de obras de conserva-
ção, 67 em estado de conservação 
razoável e 48 estão em bom estado”, 
num total de 288 edifícios existentes 
nesta área. A Câmara Municipal de 
Alvaiázere pretende então reabilitar 
os edifícios degradados, promover 
a ocupação dos edifícios devolutos 
e ainda melhorar os serviços presta-
dos à população, diminuir os níveis 
de ruído e as emissões de carbono.

A autarquia avança agora com 
a disponibilização de uma série de 
apoios a nível fiscal, administrativo e 
financeiro, para que os proprietários 
possam avançar com a reabilitação 

dos edifícios mais antigos da vila, 
de forma a poder revitalizá-la e a 
combater a desertificação que se 
faz sentir.

Em termos de incentivos fiscais, 
uma das principais medidas será 
a isenção (durante um período de 
cinco anos com possibilidade de re-
novação por igual período de tempo) 
de Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) para os imóveis que subam 
dois níveis no estado de conservação 
após a intervenção.

No âmbito dos incentivos ad-
ministrativos, está prevista, entre 
outras medidas, a redução na ordem 
dos 50% nas taxas de urbanização e 
edificação e, por fim, relativamente 
aos benefícios a nível financeiro, a 
autarquia contemplou no Orçamento 
Municipal o valor de dez mil euros 
para obras de reabilitação urbana. 

Os proprietários interessados em 
beneficiar destes incentivos deverão 
solicitar a realização de uma vistoria 
ao estado de conservação dos seus 
edifícios, para que o mesmo seja 
classificado num dos cinco níveis: 
ruínas, mau estado, razoável, bom 
e excelente, sendo neste momento 
a prioridade os edifícios habitados 
que estejam em mau ou péssimo 
estado.7 

O 
dia 3 de fevereiro foi mar-
cado pela tomada de posse 
dos novos órgãos conce-

lhios do CDS-PP Alvaiázere, eleitos 
no passado dia 27 de janeiro para 
os próximos dois anos. 

Esta nova equipa irá continuar 
a lutar pela justiça, transparên-
cia e igualdade de uma forma 
positiva e pró-ativa, procurando 
sempre o bem maior de toda a 
comunidade, comprometendo-se 
a manter a sua marca de identida-

de de abertura e humildade que 
as define como pessoas e como 
partido em Alvaiázere. 

O CDS-PP Alvaiázere deixa o 
seu agradecimento ao Nelson Silva 
pela dedicação e o empenho ao 
longo destes anos à frente da con-
celhia em prol da comunidade, to-
mando agora novas funções onde 
a secção do partido em Alvaiázere 
conta com o seu conhecimento e 
colaboração para continuar a sua 
missão.7

CDS-PP Alvaiázere
Tomada de posse dos novos órgãos concelhios

Mesa do Plenário Concelhio 
Presidente: António José Oliveira Gonçalves
Vice-Presidente: Fernanda C. S. Fernandes
Secretário: Tânia Alexandre Gomes Miguel

Comissão Politica Concelhia
Presidente: António Maria Mendes
Vice-Presidente: Mário Jorge F. Sousa
Vice-Presidente: Célia Nunes Marques
Vice-presidente: Tiago José Furtado Lopes
Vice-presidente: Igor Paulo R. Ferreira
Secretária: Sandrine Bernardino Marques
Vogal: Nelson Miguel Rosa de Carvalho
Vogal: Manuel Nunes Paixão
Vogal: Rogério M. S. Cocenas Couceiro
Vogal: Augusto Manuel Gomes Ferreira
Vogal: Paula Alexandre Gomes Carvalho
Vogal: Paulo Alexandre F. F Horta
Vogal: Rosa Maria Freitas Reis
Vogal: Mário José Graça Silva
Vogal: Alberto Simões

Delegados 
Rafael António Brás Simões
Nelson Paulino da Silva
Fernanda C. S. Fernandes 

Suplentes
Célia Nunes Marques
Mário Rui Afonso Teixeira

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
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.
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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 à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Rosalina 
Marques Simões que completou no dia 22 de fevereiro, 81 primaveras.

Muitos Parabéns.7

Aniversários

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Bodas de Ouro

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)

Maria Nunes da Silva, residente 
em Vale da Couda, freguesia de Almos-
ter, festejou no dia 10 de fevereiro, a 
bonita idade de 93 anos de vida.

Para comemorar mais um aniversá-
rio seus filhos, noras, genros, netos 
e bisnetos juntaram-se num almoço 
convívio onde puderam celebrar esta 
data tão especial para todos.

Os seus familiares desejam-lhe mui-
tos parabéns e que este dia se repita 
com muita saúde, amor e alegria.7

Joaquim Gomes Freire, natural do 
lugar de Paradela - Pelmá e Gracinda 
Alves Freire, natural do lugar de Venda 
do Preto, celebraram o seu matrimónio 
no dia 2 de Fevereiro de 1947, na igreja 
de Pelmá.

Na mesma data, neste ano de 2018, 
este casal completou 71 anos de vida a 
dois. São muitos anos de vida em comum! 
71 anos que  revelam muita tolerância, 
muita compreensão e muito amor.

Uma longa vida de casamento que 
nem sempre lhes trouxe momentos de 
felicidade. Nos últimos anos, o Sr. Joa-
quim e a D. Gracinda viram partir o seu 
único filho e, alguns anos depois, a sua 
nora. Mas ficaram os seus dois netos, dois 
rapazes, um deles já casado, que são a 
alegria dos avós. E há outros familiares, 
os vizinhos e os amigos.

E foi rodeados de alguns amigos 
que, na tarde do dia 2 de Fevereiro, o Sr. 
Joaquim, com  94 anos e a D. Gracinda, 

com 91 anos, festejaram esta data tão 
importante nas suas vidas, estes 71 anos 
de matrimónio.

Muitos parabéns ao casal e votos de 
muita saúde e vida para continuarem 
juntos.7

Fernanda Freire

71 anos de Matrimónio

No passado dia 10 de fevereiro Ana 
Pereira, celebrou a bonita idade de 83 
anos de vida, na companhia dos seus 
familiares.

Muitos parabéns, muitas felicidades 
e que este dia se repita com muita saú-
de, amor e alegria.7

Maria Helena Moura e Horácio Go-
mes Costa, residentes no lugar de Vinha 
Grande - Maçãs de D. Maria, celebraram 
o seu matrimónio no dia 18 de fevereiro 
de 1968, na igreja de Maçãs de D. Maria.

Para comemorar esta data tão especial 
o casal, neste ano de 2018, festejou as 
Bodas de Ouro Matrimoniais, na compa-
nhia de familiares e alguns amigos com 
um almoço convívio.

Parabéns e muita saúde pela vida fora.7

o canto dos poetas

PASSAGEM

Mais um ano já passou
Nada faz parar o tempo
Vai passando indiferente
Faça sol, chuva ou vento.

Neste ano que começa
Venha com ele a bonança
E que a Natureza tenha
Em cada ser uma esperança.

Que o Sol brilhe para todos
Que a todos traga alegria
E que toda a humanidade
Tenha o pão de cada dia.

Com o tempo, tudo vai
Com o tempo, tudo vem
Coisas boas, coisas más
Pouco ou muito, todos têm.

Não tenhamos ilusões
A vida é mesmo assim
Não há mal que não acabe
Nem bem que não tenha fim.

Lucinda Simões

SOLIDÃO

Já cá estou novamente
com a ajuda de Deus
que dos altos bem
guia os filhos seus.

Janeiro já passou
e já estamos em fevereiro
que Deus a todos dê saúde 
e um pouco de dinheiro.

Os ricos vivem bem,
os mais pobres a poupar
contando os euros
a ver o mês a passar.

Se a vida se comprasse
ai de mim o que seria
o rico comprava a vida
só o pobre morreria.

Não peço a Deus riqueza
peço-lhe saúde e sorte
e que me acompanhe
até à hora da morte.

E agora para terminar
do fundo do coração
peço a Deus que me tire 
desta triste solidão.

Adelaide Ferreira Coelho

Nos passados dias 9 e 12 de feve-
reiro os utentes das respostas sociais 
de ERPI, Centro de Dia HSC e UCCI fes-
tejaram o carnaval, com uma tarde de 
fantasia repleta de danças e cantorias 
populares, culminando com um lanche 
convívio.7

No dia 17 de fevereiro a Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere acolheu a 
visita das Irmãs Pias Discípulas do Divino 
Mestre. Durante a manhã e no princípio 
da tarde as irmãs visitaram, conversaram 
e rezaram com os utentes das respostas 
sociais de ERPI, HSC e UCCI.7

André Roque

Visita das Irmãs

Baile de Carnaval
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A comunidade estrangeira
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

C
aros leitores, peço desculpa de há 
uns meses a esta parte nada ter es-
crito para o nosso Alvaiazerense.

Mas agora que até estou um pouco 
inspirado, vou escrever algumas anota-
ções das quais tenho cópias fotocopiadas.

Desta vez recordo a seguinte frase 
proferida por um político deste País em 
1932 e que consta do seguinte: 

“Há que regular a máquina do Esta-
do com tal precisão, que os ministros 
estejam impossibilitados, pela própria 
natureza das leis, de fazer favores aos 
seus conhecidos e amigos”. Isto foi 
escrito numa entrevista ao jornalista 
António Ferro.

Em relação ao que está presentemen-
te a acontecer neste País, é fazer favores 
a malta conhecida e a alguns que se 
dizem amigos e não só familiares.

E, consultando os jornais da actuali-
dade encontra-se diariamente o resultado 
dos favores feitos a amigos e familiares. 
E, segundo consta para alcançar o que se 
chama “material sonante”, que é o dinhei-
ro. E, depois lá vem o tentar alcançar o 
que dão o nome (tão lindo) JUSTIÇA. Mas 
pergunto, onde ela mora?

Há certos políticos, que segundo 
consta andam a tentar aplicar, através 
dos órgãos competentes a JUSTIÇA, mas 
de certeza que vai tudo correr como o 

povo costuma dizer “em águas de baca-
lhau”. Vai dar zero, porque um diz que 
foi de uma maneira e o outro diz que foi 
de outra. E, o Jurista para decidir, como 
ouve incerteza acaba por absolver.

Vejamos leitores se vai ou não acon-
tecer. A ver vamos, como dizia o cego.

Ouço quase todos os dias, na televi-
são, o noticiário das 20 horas. Ouço tanta 
coisa dos actuais políticos que por vezes 
me lembro de uma frase do poeta portu-
guês de nome “TEIXEIRA DE PASCOAIS”, 
falecido no dia 14 de Dezembro de 1952 
e que dizia o seguinte: “Óh tu quem és. 
Porque falas tão alto, que nem percebo o 
que tu dizes?”. Pensem bem nesta frase e 
vejam o que ela significa, em comentário 
meu. Quer dizer, estão muitos a dizer o 
que lhes apetece, mas nada de proveito 
têm. Faz-me lembrar uma frase dum di-
tado inglês: “Muros de pedra não chegam 
para fazer uma prisão”. E tenho dito.

Agora vou terminar porque o espaço 
não é muito grande, mas no próximo 
número tenciono continuar, se Deus me 
der vida e saúde, com aproveitamento 
de frases de certos autores de tal modo 
aproveitáveis e que merecem algum res-
peito e valor.

A continuar como tem vindo até esta 
data, bem me parece que NÃO ESTÁ 
CERTO.7

A 
denominada desertificação hu-
mana, e subsequente envelheci-
mento, é um tema que preocupa 

governantes e candidatos a sê-lo, como é 
o caso de Rui Rio, mas tudo não passan-
do de um projeto de intenções.

Os autarcas do interior do país, cheios 
de boa vontade, procuram, com maior ou 
menor imaginação, captar gente. Por 
norma, apostam na disponibilização de 
infraestruturas que permitam a instala-
ção de empresas. Não discordando, creio 
apenas que é uma aposta redutora: todos 
andam ao mesmo e os resultados, salvo 
peculiares casos, quase nulos.

Para tentar resolver o problema, te-
mos, primeiramente, de aceitar que este 
não é exclusivo do interior nem tão-pouco 
de Portugal. Em grande parte, ocorre devi-
do ao decréscimo populacional, observa-
do em quase todos os países da Europa. 

Alguns países têm controlado a 
queda de natalidade com a absorção de 
imigrantes, o que, atendendo à realidade 
portuguesa, não se aplica, pois muitos 
dos que aqui chegam logo partem para 
outros destinos mais acolhedores.

Resta-nos ser criativos, como o au-
tarca de uma localidade da ilha italiana 
de Sardenha, que disponibiliza casas por 
apenas um euro. Sim, um euro!

Podemos estranhar, mas não é o 
mesmo que muitas autarquias fazem 
para captar empresas? Também não dis-
ponibilizam lotes infraestruturados por 
um euro? Empresas que, muitas vezes, 
entram logo em falência?

Alvaiázere tem um imenso património 
edificado e, infelizmente, abandonado. 
Não poderia fazer o mesmo?

  Recentemente, e felizmente, 

passou a integrar a Rede das Aldeias do 
Calcário. Sendo seu objetivo potenciar 
a promoção do património turístico e 
cultural, o que é de louvar, creio ser uma 
excelente oportunidade para algo mais.

Certamente muitos sonharam possuir 
uma casa numa típica aldeia de xisto ou 
calcária. Que tal apoiá-los?

Dir-me-ão que seria apenas para casa 
de férias. Talvez, mas, com outros incen-
tivos, poderiam vir a ser uma primeira re-
sidência. Aqui poder-se-iam experimentar 
duas medidas: uma fiscal, isenção de IMI, 
tal como acontece aos estrangeiros que 
compram casa em Portugal, e outra social. 
Não há autarquia que não tenha o seu 
“bairrinho social”, normalmente blocos 
de apartamentos de duvidosa qualidade, 
onde se agregam pessoas sem qualquer 
cimento social, étnico ou religioso. Onde, 
mais tarde ou mais cedo, aparecem pro-
blemas de integração. 

Não seria preferível a autarquia recu-
perar uma destas casas, na aldeia, com o 
respetivo quintalzinho, onde, para além 
de qualidade de vida, permitiria também 
ocupação e autosustento?

A nível nacional poder-se-ia criar uma 
bolsa de casas a recuperar.

A recuperação de casas contribuiria, 
certamente, para a criação de muitos postos 
de trabalho e dinamizaria a economia local. 

A medida seria muito cara? Talvez, 
depende da perspetiva. Combater a deser-
tificação e, ao mesmo tempo, restaurar, 
renovar e reutilizar o património abando-
nado tem de ser desígnio nacional.

Os alemães estão a pensar na gra-
tuitidade dos transportes públicos para 
eliminar a poluição. A medida é cara? É! 
Os benefícios muitos!7

“DEVER SER”
“Permito a todos serem como querem e a mim, ser como devo ser”…
(Chico, Xavier)...
É isso...
Li, não sei bem onde, e até me atrevo a dizer, o que poderá até constituir, qual-

quer coisa como falta de cultura, ou ainda de conhecimento.
Mas a propósito do “dever ser”, caminho que até, por vezes, com algum vigor 

tento percorrer, vem-me precisamente primeiro que tudo à memória, o “chico”, o 
senhor Francisco, o Leonardo, a propósito dele, que também percorria o seu “dever 
ser” vem-me à memória a história do nosso passado comum durante dezenas de 
anos, lutando por fazer “história” numa colectividade que perdura e que ficou para 
além dele, para já, e espero que fique para além de mim próprio.

Lutávamos por uma marca “um dever ser”, ainda existente e que se chama “GRU-
PO DESPORTIVO DE ALVAIÁZERE”. 

Aí se continua a exercer “o deve ser” desportivo, para bem do futuro desta terra, 
ou seja da nossa juventude . E parece que bem, hoje, com várias e diversas activi-
dades e com várias e diversas equipas.

E a propósito do tal dever ser desportivo, me vem, não à memória, mas à re-
cordação do outro valor, que ainda segundo sei, perdura na mesma colectividade  
“O Xavier” ou seja o Sr. Dário, o espirito de luta, de gosto e dedicação, a causa “do 
dever ser”, a bem do que deve ser . 

Bem haja Sr. Dário, que ainda perdure por muito tempo, uma vez que é quem 
representa “O Ser” de mais de trinta anos, ao serviço da causa do “dever ser” do 
nosso G.D.A..

Para que todos se possam relembrar do G.D.A , em concreto, eu próprio...
Tenho dito.7                                                                                                  J.S.

Alvaiázere tem sido “invadida” 
ultimamente por famílias que 
procuram no nosso sossego o 

seu modo de vida.
Segundo números não oficiais 

estima-se que mais de 200 pessoas 
estão a morar no nosso Concelho, 
contrariando assim a curva de acen-
tuado despovoamento a que estamos 
sujeitos nos últimos anos e acima de 
tudo contrariando a elevada média de 
idade de Alvaiázere.

Não deixa de ser curioso que os de 
cá vão embora, infelizmente porque 
não encontram as oportunidades de 
vida que lhes podiam proporcionar 
condições de vida favoráveis a cá 
ficar, e os de fora vêm para ficar com 
filhos jovens, e que já são uma per-
centagem considerável nos estabele-
cimentos de ensino e nas atividades 
das nossas associações, tendo já es-
tabelecimentos comerciais para essas 
comunidades.

Certo é, que são pessoas com ní-
veis de ensino e educação elevados 
e que acima de tudo têm adquirido 
imóveis e terrenos que hoje estariam 
abandonados e sujeitos ao avançar 
das “silvas” nos sítios mais recônditos 
do Concelho, caso não nos estivessem 
escolhido como destino.

Por isso e porque são parte inte-
grante de Alvaiázere, é necessário 
acarinhá-los e agradecer a sua vinda 
para Alvaiázere. Temos de ajudar à sua 
inserção e integração na nossa socie-
dade, trazê-los para as associações e 
grupos de convívio e porque não para 
os órgãos de gestão. Porque não na 
Autarquia e nas Juntas de Freguesia 
criar um gabinete que pudesse servir 
de apoio a todos aqueles e aquelas 
que nos escolhem como destino para 
as suas vidas?

Porque não criar uma bolsa de 
imóveis e terras disponibilizadas atra-
vés dos organismos autárquicos para 
facilitar a sua vinda e posterior inte-
gração que por motivos, como os de 
linguagem podem causar obstáculos 
facilmente seriam ultrapassáveis se 
existissem esses serviços de apoio? 
Fica a dica.

Para terminar uma palavra para a 
líder da JSD de Alvaiázere Cristiana 
Santos, que viu a sua curta carreira 
política ser premiada com um lugar no 
conselho de jurisdição da comissão po-
lítica Nacional do PSD. Pelo que conhe-
ço, deverá ser a primeira Alvaiazerense 
a ocupar um lugar numa comissão 
política Nacional de um partido. É sem 
dúvida um facto digno de registo.7
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

CLOTILDE DIAS MARTINS
(84 anos)

N. 01/09/1933 - F. 02/02/2018

RELVAS
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.

JOSÉ MARQUES CARDOSO 
(64 anos)

N. 04/07/1953 - F. 03/02/2018
NATURAL: BOTELHA - FORMIGAIS - OURÉM
RESIDENTE: CASAIS DO VENTO - PELMÁ

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

VIRGILIO DA CONCEIÇÃO 
MENDES (78 anos)

N. 07/11/1939 - F. 15/02/2018
NATURAL: LAMEIRÃO - AREGA

RESIDENTE: VENDA DOS OLIVAIS - PUSSOS S. PEDRO

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 53 a folhas 54 verso do livro de escrituras 

diversas 157-A CARMINDA DA CONCEIÇÃO BATISTA, solteira, 

maior, natural da freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, 

residente no Beco das Corgas nº 5, no lugar de Corgas, freguesia 

de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, declarou: 

Que é dona e legítima possuidora há mais de vinte anos, com 

exclusão de outrem, dos imóveis seguintes

SITUADOS NA FREGUESIA DE PUSSOS SÃO PEDRO, CONCE-

LHO DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM: Prédio urbano composto casa alta de habitação 

com loja ampla e primeiro andar, com a área coberta de trinta e 

seis metros quadrados, sito em Corgas, a confrontar do Norte 

com caminho, do Sul com Luzia Maria V., do Nascente com Elisete 

Maria e do Poente com serventia, inscrito na matriz respectiva sob 

o artigo 731 (que proveio do artigo urbano 539 da extinta fregue-

sia de Pussos) com o valor patrimonial de € 6.510,00, omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS: Prédio rústico composto terreno de cultura 

com oliveiras, fruteiras, laranjeiras, pinhal e mato com a área de 

quatro mil e trinta metros quadrados sito em Salgueiro, a con-

frontar do Norte com urbano de Vitorino Batista, do sul com José 

Antunes do Nascente com Emídio Simões dos Santos e do Poente 

com Adelino Antunes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

7644 (que proveio do artigo rústico 4463 da extinta freguesia de 

Pussos) com o valor patrimonial de € 1.897,39, omisso na Con-

servatória do Registo Predial Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis cujo valor, patrimonial e atri-

buído, se eleva à quantia de OITO MIL QUATROCENTOS E SETE 

EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS vieram à sua posse no ano de 

mil novecentos e oitenta e cinco por lhe terem sido doados por 

seus pais Vitorino Batista e mulher Elvira da Conceição, residentes 

que foram no dito lugar de Corgas, acto este que nunca chegou 

a ser formalizado.

Que desde então, porém, tem possuído os mencionados imó-

veis em nome próprio e sobre eles tem exercido todos os actos 

materiais que caracterizam a posse, designadamente a defesa e a 

conservação da propriedade, habitando o urbano, nele dormindo 

e nele cozinhando as suas refeições, nele efectuado obras de 

beneficiação e conservação, limpando as caleiras, substituindo 

a telhas e os vidros partidos, semeando a amanhando o rústico, 

plantando e cortando as oliveiras, as fruteiras, as laranjeiras e os 

pinheiros, colhendo a azeitona e a fruta, roçando o mato, avivando 

as estremas, deles retirando todos os rendimentos inerentes à 

sua natureza, conservando-os e pagando pontualmente as con-

tribuições e impostos por eles devidos, sempre à vista e com o 

conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica, 

pública e de boa fé, sem oposição de quem quer que seja.

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

voca na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, vinte e um de Fevereiro de dois mil e dezoito.

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 428 de 28/02/2018

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

VENDE-SE:

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

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

VENDE-SE
Motorizada Keeway ARN
Apenas com 6kms; nunca foi usada 

por o dono ser baixo de perna 

Preço: 1.100€

Contactar: Tlm. 913 312 090
M. Gomes - Freixianda

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: 34/18.9T8FVN  Interdição/Inabilitação  N/Referência: 87411198

Data: 07-02-2018

Requerente: Ministério Público de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Benilde Conceição Mendes Maria

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

Inabilitação em que é requerido Benilde Conceição Mendes Maria, 

com residência em Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere, Rua 

Prof. José Maria Castelão, 9, 3250-115 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 428 de 28/02/2018

Singela Homenagem
Maria Carmo Sousa

Maria Carmo Sousa, faleceu 
no passado dia 12 de feverei-
ro, no Porto na presença da 
sua filha Guida e da neta Dany.

Nasceu em 13/07/1927, 
em Angola, filha de professo-
res e estudou até ao 5º ano 
do curso dos liceus. Percorreu 
vários caminhos, tendo vindo 
para Portugal por imposição, 
circunstâncias e condicionalis-
mos da vida. Casou com Abílio 

de Sousa, também recordado com carinho e respeito 
pela competência e solidariedade com que exerceu 
as funções de presidente da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria. Iniciou  a poesia aos 18 anos ten-
do-nos deixado diversos livros. Só aos 55 anos pôs 
em prática o seu talento das artes. Assim, destacou-
se como artista, na poesia e pintura, o que elevou a 
sua auto estima e permitiu refletir nas suas obras a 
sua inquietude do seu estado de espirito, saindo do 
seu íntimo libertando a sua alma exprimindo tudo 
o que sentia, como um desabafo. A paixão por esta 
última vertente foi vivida com alegria e satisfação, 
que transmitia a todos os que tiveram o privilégio de 
conviver com esta distinta e Grande Mulher.  

Foi colaboradora assídua no nosso Jornal, pelo 
que recordamos com carinho e amizade a partilha 
de ideias e experiências.

Tal como esta singela, mas sentida homenagem, 
atestam-no os diversos louvores públicos aquando 
da publicação dos seus livros e das exposições dos 
seus inúmeros quadros, que nos dão a certeza de 
que a sua memória continuará viva. “Mais uma es-
trelinha a brilhar no Céu”. 

Que descanse em Paz. E a nossa solidariedade e 
pesar aos filhos, neta e restante família.7
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Suas filhas, genros, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA HELENA SIMÕES 

DIAS (82 anos)
N. 28/03/1935
F. 05/02/2018

FERRARIAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filhos, noras, 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
ARNALDO GODINHO DE 

CARVALHO (64 anos)
N. 19/07/1953
F. 31/01/2018

VÁRZEA DOS AMARELOS
MAÇÃS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Sua mãe, irmão, 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
DINIS GONÇALVES MARQUES 

(59 anos)
N. 02/03/1958
F. 06/02/2018

NATURAL: SOBRALCHÃO - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: FRANÇA

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filhos, noras, 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
JÚLIA DE JESUS SIMÕES

(78 anos)
N. 19/03/1939
F. 07/02/2018

CASAL MOUCO
ALMOSTER

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
ANA GOMES

(90 anos)
N. 20/12/1927
F. 02/02/2018

OUTEIRO
PUSSOS S. PEDRO

Sua esposa, filho, nora e netas assinalando o 12º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se     

apagará dos nossos corações, rogamos a Deus pelo 

seu eterno descanso.

O tempo passa... mas a saudade fica.

OTOLINO ANTÓNIO VAZ
N. 12/06/1933
F. 05/02/2006

RAMALHAL
PUSSOS S. PEDRO

DOZE ANOS DE SAUDADE

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos recordam-

no com grande amor e muita saudade.

SEIS ANOS DE SAUDADE

ALVAIÁZERE

ADELINO VENTURA DE 
MEDEIROS
N. 06/12/1946
F. 16/02/2012

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Seus irmãos, sobrinhos e restante família recor-

dam-no com grande amor e muita saudade.

CINCO ANOS DE SAUDADE

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

DAVID DOS SANTOS 
LARANJEIRA
N. 16/04/1944
F. 27/02/2013

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
FAUSTINO FERREIRA 

(87 anos)
N. 08/03/1930
F. 10/02/2018

BARRO BRANCO
MAÇÃS DE D. MARIA

Suas filhas, genros, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ARNALDO FERREIRA 
MARTINS (77 anos)

N. 29/03/1940
F. 08/02/2018

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

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 Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA AUGUSTA 

CONCEIÇÃO SILVEIRO (84 anos)
N. 28/05/1933
F. 17/02/2018

CABEÇAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filho, 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 Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ARTUR FERREIRA MARQUES

(89 anos)
N. 20/01/1929
F. 19/02/2018

CASAL NOVO
MAÇÃS DE D. MARIA
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Regime Contributivo dos 
Trabalhadores Independentes

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.

fórum ...um espaço aberto 
à participação dos leitores

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

Começar pelo Telhado

O lavadouro do povo de Ferra-
rias, na freguesia de Maçãs de 
Dona Maria, apresenta várias 

patologias e o telhado corre o risco 
de ruir se não for intervencionado a 
curto prazo, trata-se de um imóvel 
que, para além do valor da função para 
que foi construído por um benemérito 
local com ajuda da população, detém 
importância e representatividade em 
termos histórico-culturais como marco 
do quotidiano da população, sendo um 
exemplo concreto de uma arquitectura 
específica e um valioso testemunho de 
uma época. O telhado de quatro águas 
apresenta beirado saliente e é supor-
tado por asnas de madeira sendo por 
si, este tipo de estrutura cada vez mais 
rara e valorizada.

Apesar da iniciativa da construção 
da fonte e lavadouro ser de cariz po-
pular (1) percebe-se que a tipologia 
arquitectónica destes imóveis se insere 
numa política concreta de renovação 
dos equipamentos públicos de na-
tureza diversa a nível nacional, que 
teve lugar essencialmente a partir da 
década de 30 do século XX. Desde a 

introdução destas pequenas obras nas 
diversas populações necessitadas, após 
a construção dos sistemas públicos de 
abastecimento de água, até à constru-
ção de obras de maior envergadura, 
desenvolvida sobretudo entre 1932 e 
1943, foi um instrumento essencial 
na definição de tipologias formais e 
estilísticas inseridas numa visão tradi-
cional-conservadora, de expressão ora 
monumental, ora historicista, ora ainda 
regionalista.

Tendo em conta a importância que o 
lavadouro apresenta, merece uma aten-
ção particular por parte do Município. 
Veja-se o exemplo da capital de distrito 
onde a Câmara Municipal de Leiria há 
alguns anos requalificou a fonte e lava-
douro dos Parceiros e a fonte da mina 
na Boa Vista.

É preciso intervir para manter este 
património, cuja importância não se 
reduz à aldeia onde está inserido e aos 
lugares circunvizinhos.7

Carlos Lopes
Maçãs de Dona Maria

(1) Fonte: Direção-Geral do       
Património Cultural

O 
Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de 
janeiro, veio alterar o regime 
contributivo dos trabalhadores 

independentes.
Entre as alterações introduzidas 

pelo diploma destacam-se as seguin-
tes:

- Alargamento do conceito de 
entidades contratantes responsáveis 
pelo pagamento de contribuições, que 
passa a compreender todas as pessoas 
coletivas ou singulares com atividade 
empresarial, independentemente da 
sua natureza e finalidades, responsá-
veis por mais de 50% dos rendimentos 
do trabalhador independente; 

- Descida da taxa contributiva dos 
trabalhadores independentes que pas-
sa dos atuais 29,6% para 21,4%;

- Aumento da taxa contributiva a 
cargo das entidades contratantes;

- No caso dos empresários em 
nome individual e dos titulares de es-
tabelecimento individual de responsa-
bilidade limitada e respetivo cônjuge, 
a taxa passa de 34,75% para 25,2%;

Os trabalhadores independentes 
passam a estar sujeitos a declarar 
trimestralmente os rendimentos obti-
dos, no último dia dos meses de abril, 
julho, outubro e janeiro. Independen-
temente da obrigação trimestral, no 
mês de janeiro, os trabalhadores inde-
pendentes deverão ainda confirmar ou 
declarar os rendimentos auferidos no 
ano civil anterior. 

A obrigação declarativa trimes-
tral não se aplica aos trabalhadores 

independentes com contabilidade 
organizada, uma vez que o respetivo 
rendimento relevante corresponde 
ao lucro tributável apurado no ano 
civil anterior. Uma vez notificados da 
fixação da base contributiva, estes 
trabalhadores poderão requerer que 
lhes seja aplicado o regime de apura-
mento trimestral e correspondentes 
obrigações declarativas. 

A propósito das obrigações con-
tributivas dos trabalhadores indepen-
dentes, durante o mês de Janeiro, os 
advogados, agentes de execução e 
solicitadores, realizaram sua primeira 
manifestação reivindicando condições 
mais justas para o seu sistema de 
contribuições obrigatório, vulgo CPAS, 
que aplica uma taxa de 21% sobre 
um rendimento presumido de dois 
salários mínimos nacionais, não afe-
rindo se esse é o rendimento real ou 
não auferido. Além, de que, pagando 
no mínimo 243,60€ mensais para a 
“sua” segurança social, a contrapartida 
social destes profissionais é quase ine-
xistente, não tendo qualquer subsídio 
de desemprego, uma diminuta assis-
tência médica e quase nula assistência 
na parentalidade.

Resta esperar que pelo menos a 
lógica agora implementada na segu-
rança social de apuramento do rendi-
mento real possa ser transposta para 
o regime da CPAS, criando um sistema 
contributivo mais justo.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

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

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

TEL.  249  550 233  -  FAX 249 550 233 - TLM. 914 896 904  - 3250-330 PELMÁ  -  ALVAIÁZERE
E-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.pt
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 de terça a sexta: 11h00 - 17h00
sábado e domingo: 11h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   "Cársica: uma viagem pela Geodiversidade de Alvaiázere" 
 - Exposição temporária de fotografia de João Paulo Forte
   “O segredo da alegria guarda-o o pássaro nas asas”
 - Exposição de pintura de Hirondino Pedro

de terça a sexta:
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu
 
dias 3 e 4:

- 26º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL,   
 CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE S. PEDRO 

Inscrições na sede até ao dia 1 de março | 919 816 729 / 919 470 479 
Local: S. Pedro - Pussos S. Pedro
(Org.: Associação de S. Pedro)
(Apoio.: Freguesia Pussos S. Pedro e Município de Alvaiázere)

dia 5 : 18h30
- SESSÃO DE ESCLARECImENTO “SISTEmA DE INCENTIVOS   

 AO EmPREENDEDORISmO E EmPREGO (SI2E)” 
Informações: 236 650 160 | geral@adeca.pt
Local: Incubadora de Negócios Alvaiázere Mais
(Org.: CELPA, ADECA e APFCA)

dia 7: 09h00 - 14h00
- SESSÃO DE ESCLARECImENTO “mELHOR EUCALIPTO” 
Informações: 236 650 160 | geral@adeca.pt
Local: Incubadora de Negócios Alvaiázere Mais
(Org.: ADECA)

AGENDA CULTURAL - MARÇO
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

mARÇO

dia 7: 9h00 - 13h00
- OfICINA DE CRESCImENTO PESSOAL SUbORDINADA à 
TEmÁTICA “COACHING” 
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 7: 19h00
- SESSÃO DE ESCLARECImENTO “QUAIS SÃO OS mEUS DIREITOS?” 

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 8: 20h00
- DIA INTERNACIONAL DA mULHER
Jantar comemorativo
Local: Salão dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere
(Org.: ASCRA)

dia 11: 08h30
- 78º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUmANITÁRIA DOS   

 bOmbEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVAIÁZERE 
Local: Bombeiros Voluntários de Alvaiázere
(Org.: Bombeiros Voluntários de Alvaiázere)

dia 15: 14h00 - 18h00
- fORmAÇÃO: COmO ELAbORAR CANDIDATURAS DE SUCESSO? 
Informações: 236 650 160 | geral@adeca.pt
Local: Incubadora de Negócios Alvaiázere Mais
(Org.: ADECA e Geofundos)

dia 18: 10h00 - 18h00
- fEIRA DE PRODUTOS DA TERRA 
Produtos Tradicionais da Região | Animação Musical
Local: Tenda Gigante no Parque Multiusos de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 25: 14h00 - 17h00
- TORNEIO DE SUECA
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em con-

formidade com o seu original, que por escritura de 

Justificação lavrada neste Cartório, no dia quinze 

de fevereiro de dois mil e dezoito, de folhas ses-

senta e oito a folhas sessenta e nove, do respectivo 

Livro e de Notas para Escrituras Diversas número 

DUZENTOS E NOVENTA E CINCO, fausto Alves 

farinha, NIF 145.186.229, casado sob o regime 

da separação de bens com Maria de Fátima Garrido 

Costa, natural da freguesia de Almoster, concelho 

de Alvaiazere, residente na Rua Nova da Estação, n.º 

313, 4º dtº., Maximinos, Braga, declarou: 

Que, é com exclusão de outrem, dono e 

legítimo possuidor do prédio rústico, terreno de 

pastagem com tanchas, com a área de trezentos 

e cinquenta metros quadrados, sito no lugar de 

Casal da Rainha, freguesia de Almoster, concelho 

de Alvaiazere, a confrontar do norte com herdei-

ros de José Mendes, do sul com Estrada Nacional, 

do nascente com Joaquim Nunes e do poente com 

Fausto Alves Farinha, inscrito na matriz sob o 

artigo 3121, com o valor patrimonial de € 0,63 e 

a que atribui valor igual ao patrimonial.

Que o indicado prédio não se encontra descri-

to na Conservatória do Registo Predial de Alvaia-

zere e veio à sua posse, no estado de divorciado, 

por compra verbal feita a Manuel Nunes Mendes e 

mulher Maria da Conceição, residentes que foram 

em Almoster, Alvaiazere, em mil novecentos e 

noventa e dois, sem que dela ficasse a dispor de 

título suficiente e formal que lhe permita fazer o 

respectivo registo. 

Que, possui o indicado prédio em nome 

próprio, há mais de vinte anos, sem a menor opo-

sição de quem quer que seja, desde o seu início, 

posse que sempre exerceu, sem interrupção e os-

tensivamente, com o conhecimento de toda a gen-

te da freguesia de Almoster, lugares e freguesias 

vizinhas, traduzida em actos materiais de fruição, 

conservação e defesa, nomeadamente usufruindo 

dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os 

respectivos frutos, limpando-o de mato, pagando 

os respectivos impostos e contribuições, agindo 

sempre pela forma correspondente ao exercício 

do direito de propriedade, sendo, por isso, uma 

posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo 

que adquiriu o dito prédio por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notá-

ria Alexandra Heleno Ferreira, quinze de fevereiro 

de dois mil e dezoito.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 

12/08/2016, Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 428 de 28/02/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM 
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM 
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA
EXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em con-

formidade com o seu original, que por escritura de 

Justificação lavrada neste Cartório, no dia um de 

fevereiro de dois mil e dezoito, de folhas oitenta e 

três a folhas oitenta e quatro verso do respectivo 

Livro e de Notas para Escrituras Diversas número 

DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO, Drª Sónia Duar-

te Antunes Violante, casada, natural da freguesia 

de Caxarias, concelho de Ourém, residente na 

Rua Dr. Albano Rodrigues, nº 41, Nossa Senhora 

da Piedade, Ourém, que outorga na qualidade de 

procuradora de Laurinda Gomes Alves marques, 

NIF 161.989.527, viúva, natural da freguesia de 

Pelmá, concelho de Alvaiazere, onde reside na Rua 

das Alminhas, nº 50, declarou: 

Que, a sua representada é com exclusão de ou-

trem, dona e legítima possuidora do seguinte prédio:

Prédio rústico, terreno de cultura, com a área 

de três mil novecentos e noventa e dois metros 

quadrados, sito no lugar de Casal, freguesia de 

Pelmá, concelho de Alvaiazere, a confrontar do 

norte com Maria Celeste Gomes Alves, do sul com 

Alexandrino Freire, do nascente com Manuel Si-

mões e do poente com estrada, inscrito na matriz 

sob o artigo 5819, com o valor patrimonial de € 

38,97 e a que atribui igual valor.

Que o indicado prédio não se encontra 

descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Alvaiázere e veio à posse da sua representada por 

doação verbal feita por Rosa Gomes, viúva, resi-

dente que foi em Hortas, Pelmá, Alvaiazere, em 

mil novecentos e sessenta e oito, sem que dela 

ficasse a dispor de título suficiente e formal que 

lhe permita fazer o respectivo registo. 

Que, a sua representada possui o indicado 

prédio em nome próprio, há mais de vinte anos, 

sem a menor oposição de quem quer que seja, 

desde o seu início, posse que sempre exerceu, 

sem interrupção e ostensivamente, com o conhe-

cimento de toda a gente da freguesia de Pelmá, 

lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos 

materiais de fruição, conservação e defesa, no-

meadamente usufruindo dos seus rendimentos, 

cultivando e recolhendo os respectivos frutos, 

limpando-o de mato, pagando os respectivos 

impostos e contribuições, agindo sempre pela 

forma correspondente ao exercício do direito 

de propriedade, sendo, por isso, uma posse 

pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que 

a sua representada adquiriu o dito prédio por 

USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da No-

tária Alexandra Heleno Ferreira, um de fevereiro 

de dois mil e dezoito.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 

12/08/2016, Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 428 de 28/02/2018

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

através de transferência bancária pode fazê-lo através do IbAN: PT50 
003500780000763143061. É extremamente importante que nos envie o 
comprovativo de pagamento, indicando nome e morada completa para pos-
teriormente atualizarmos a sua assinatura e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através do contacto: geral@oalvaiazerense.com.pt
Assinaturas: Portugal: (12 euros) Europa e Resto do mundo: (20 euros)
Para mais informações contacte-nos pelo telefone 236 656 900.
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António Sales, atual presi-
dente da Federação Distrital 
do PS de Leiria, esteve no 

dia 4 de fevereiro em Alvaiázere, 
em visita à Concelhia, em ronda 
de anúncio e divulgação da sua 
recandidatura.

Entre militantes e simpati-
zantes, na sede da Concelhia do 
PS de Alvaiázere, António Sales, 
também deputado na Assembleia 
da República por Leiria, afirmou 
que “depois de um resultado his-
tórico nas eleições autárquicas do 
passado dia 01 de outubro, que 
resultaram numa contundente e 
estrondosa vitória no distrito, há 
a responsabilidade e o imperativo 
de missão de dar continuidade 
a um ciclo político que coloca as 
pessoas no centro”.

O objetivo da recandidatura 
é “dar continuidade ao projeto, 
manter a renovação de ambição 
coletiva, a certeza na estratégia 
e a necessidade de continuar a 
inovar”, justificou.

Adoptando como slogan “Ao 
serviço das Pessoas”, afirmou,  “É 
tempo de novos compromissos, 
mas também de continuidade. É 
tempo de servir as pessoas, mas 
também de consolidar conquistas. 
É tempo de renovar estratégias, 
mas é igualmente tempo de valo-

rizar o que é essencial, e o que é 
essencial é a felicidade e o bem-
-estar. É por isso tempo de estar 
ao serviço das pessoas”. Saúde, 
eduçação e desemvolvimento téc-
nológico consagrado no programa 
Distrito 4.0, são as áreas destaca-
das como fundamentais.

António Sales referiu ainda que 
pretende “continuar a traçar um ca-
minho de desenvolvimento próprio 
para a região, sensível à sua rea-
lidade específica e à identidade”, 
e concluiu que, “com um projeto 

estratégico sério, virado para as 
necessidades socioeconómicas da 
região e de cada concelho, sabe-
remos virar a página e encarar o 
desafio como uma oportunidade”. 

Fernando Miguel, presidente 
da Concelhia do PS de Alvaiázere, 
defendeu aquelas ideias e, contex-
tualizando no âmbito local, deixou 
um apelo aos simpatizantes, e 
reforçando, à juventude, para inte-
gração no projeto e na equipa por 
via da militância, ativa, no sentido 
de criar novas dinâmicas.7

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Em Alvaiázere

António Sales anunciou recandidatura a 
presidente da Federação Distrital do PS 

ASSEMBLEIA DE ALVAIÁZERE
(Vulgo Clube)

ConVoCAtóRIA
Nos termos da alínea a) do artigo 15º do Regulamento 

Interno da Assembleia de Alvaiázere convoco os sócios 

para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 17 de 

Março de 2018, pelas 15 horas, na sede da Assembleia 

de Alvaiázere, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Apresentação, Discussão e Aprovação das Con-

tas referentes ao Exercício de 2017

2 - outros assuntos 

Se à hora da convocatória não estiverem representados 

metade dos associados, a Assembleia iniciar-se-á meia 

hora mais tarde (15 horas e 30 minutos) com os associados 

presentes e com a mesma ordem de trabalhos. 

Alvaiázere, 8 de Fevereiro 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo l7º, n.º 1 e para efeito do dispos-

to no artigo l4º, alíneas a) e c) dos Estatutos da Casa do 

Concelho de Alvaiázere convoco os senhores associados 

para reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar 

no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2018, às 10:30 

horas, na sede da Associação, na Rua Eça de Queirós, n.º 

13, R/C, em Lisboa, com a seguinte:

oRDEM DE tRABALHoS

1. Apresentação, discussão e votação dos Rela-

tórios e Contas de Gerência da Casa do Concelho de 

Alvaiázere e do Jornal “o Alvaiazerense” referentes ao 

exercício de 2017.

2. Informações e assuntos de interesse geral da 

Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “o Alvaia-

zerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos podem 

participar na Assembleia Geral, apresentar propostas, 

moções e sugestões, discutir e votar os assuntos nela 

apresentados.

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Esta-

tutos da Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 11:00 

não estiverem presentes cinquenta por cento dos sócios 

com direito a voto, a Assembleia Geral funcionará com 

os sócios presentes trinta minutos após a hora marcada.

Lisboa, 23 de fevereiro de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

Melhor maneira 
de cozinhar os vegetais  
 

O modo de preparação dos alimentos pode ser 
mais importante do que apenas saboreá-los. 
Alguns cuidados na hora de cozinhá-los 

ajudam a garantir mais benefícios para a saúde. 
Na hora de cozinhar legumes, o principal desafio 

é ter um alimento cozido, gostoso e com suas pro-
priedades nutricionais preservadas. As vitaminas do 
complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis (solú-
veis em água) e acabam por ficar perdidas na água 
quente. Além disso, há alimentos termossensíveis, 
ou seja, são muito sensíveis ao calor e perdem as 
suas propriedades muito rapidamente.

Como em todos os processos há perda de nu-
trientes, o importante é saber como amenizar isso. 

Siga as dicas abaixo e consuma os legumes de 
forma adequada e nutritiva:

- Lave bem os legumes antes de cozinhá-los.
- Se adicionar o alimento na panela quando a 

água já estiver a ferver permite que as perdas sejam 
menores.

- O melhor método para cozinhar legumes é a 
vapor. Essa maneira ameniza a perda de nutrientes 
e evita que o alimento fique em contato direto com 
a água.

- Cozinhe os legumes no vapor no máximo 5 a 7 
minutos. Após esse tempo, os legumes começam a 
perder as suas propriedades nutricionais. 

- Procure cozinhar os legumes inteiros e com a 
casca (lave bem antes), que é protetora do alimento 
e evita a perda de nutrientes. Sempre que possível, 
consuma o legume com a casca, mas caso não con-
siga, retire a casca só após o cozimento.

- Consuma os legumes assim que finalizar o 
seu preparo. Quanto mais o tempo passar, mais 
oxidados serão os nutrientes.

Como cozinhar legumes no vapor:

Existem panelas específicas para cozinhar 
legumes no vapor, mas caso não tenha um uten-
sílio como esse, você pode improvisar: encha uma 
panela grande com água e coloque acima dela um 
cestinho (que seja fácil de manusear) com os legu-
mes. Assim, eles não terão contato com a água e 
os nutrientes serão preservados.7

FAÇA JÁ A SUA InSCRIÇÃo! SEJA SoLIDÁRIo!

Inscrições: telfs. 213 549 637 / 213 542 256 
telm. 936 232 795 / 938210519 / 917385537 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere: 236 650 510

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

ALMOÇO SOLIDÁRIO
BoMBEIRoS VoLUntÁRIoS 
DE ALVAIÁZERE na C.C.A. 

DIA 24 DE MARÇo DE 2018
 13h00 em Lisboa

ALMOÇO - CONVÍVIO
fRegueSIA De MAÇÃS D. MARIA
Dia 10 de MARÇO 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: 236 644 223
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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O 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) 
continua o seu ciclo de derrotas, não tendo 
conseguido vencer nenhum dos três jogos 
disputados no mês de fevereiro: o primeiro 

jogo foi no dia 4, um jogo a contar para a 16ª jor-
nada e que terminou com uma pesada derrota fora 
de portas, por três bolas a zero, contra a equipa de 
Peniche, que á atualmente o líder do campeonato, 
com 44 pontos.

Passado o Carnaval, a equipa de Alvaiázere rece-
beu a Associação Cultural e Recreativa Maceirinha, 
no dia 18 de fevereiro (a contar para a 17ª jornada), 
tendo sofrido nova derrota, desta vez por 2-1.

Por fim, no último jogo do mês, disputado no 
dia 25, o GDA defrontou fora de portas a equipa 
de Figueiró dos Vinhos, tendo saído derrotado pela 
margem mínima de uma bola a zero.

No final da 18ª jornada, o GDA mantém-se no 
último lugar do campeonato, com 12 pontos, tendo 
vencido três jogos, empatado três e saído derrotado 
por doze vezes.7

Cláudia Martins

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 3º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere
JoGos Do mês De mArço

04/03 - GDA vs sp. Pombal
11/03 - Portomosense vs GDA
18/03 - GDA vs Ginásio de Alcobaça
25/03 - GD Pelariga vs GDA

Futebol

GDA mantém-se no fundo da tabela

No dia 4 de fevereiro realizou-se em Quarteira, no 
Algarve, o Campeonato Nacional de Marcha em estra-
da, no qual a atleta Joana Pontes, do Grupo de Amigos 
dos Casais do Vento (GACV) se sagrou vice-campeã 
nacional ao conquistar a medalha de prata na prova 
de 10 quilómetros no escalão de juniores femininos, 
com a marca 50’38.

Na prova de 5 quilómetros escalão juvenis femi-
ninos, Catarina Costa foi a oitava classificada e no 
Torneio Nacional Marchador Jovem “Ana Cabecinha”, 
a atleta Andreia Carvalho subiu ao segundo lugar do 
pódio, na prova de 4 quilómetros iniciados femininos, 
com o tempo de 22’12”.7

Cláudia Martins

Coisas da 
Natureza

Da freguesia de Maçãs de D. Maria chegou-nos 
esta batata doce, de tamanho invulgar, com 

3,255Kg, cultivada no quintal de Maria Oliveira. 

Atletismo
Joana Pontes sagrou-se 
vice-campeã nacional 
nos 10 quilómetros

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



28 FEVEREIRO 2018 24 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

... do cemitério de Maçãs de Caminho, bi_roda_gem para o Além!

Olho Vivo Rodavândalos...

Alva Canto – Associação de Cultura

Celebrou 22º aniversário com Peça de Teatro

N
o dia 24 de fevereiro, a Casa 
Municipal da Cultura foi o pal-
co da peça de teatro para to-
das as idades, de Fernando de 

Paços, “Os quatro músicos da aldeia”, 
protagonizada pelos atores do grupo 
“oTAL – Oficina de Teatro de Alvaiá-
zere/Secção de Teatro da Alva Canto”, 
como forma de assinalar os 22 anos de 
existência da Associação. 

Com a encenação e coordenação 
artística a cargo dos professores Ce-
lestina Silva e João Caetano, esta peça 
conta a estória de quatro animais: um 
gato, um cão, um burro e um galo que 
se revoltam contra a ingratidão dos 
seus donos e decidem abandoná-los 
para viver a vida a cantar, acabando 
por ensinar-lhes uma verdadeira lição 
de moral e daquilo que são os valores 
da amizade e da lealdade.

Esta valência da Associação foi rea-
tivada no final do ano passado e logo 
na peça de estreia teve um enorme su-
cesso, esgotando a lotação da sala, pelo 
que terá lugar nova apresentação, em 
data e horário a anunciar e até ao final 
deste ano será montada uma nova peça, 
como revelou o presidente da direção, 
Manuel Lourenço.7

Cláudia Martins

ADECA
Promove várias 
atividades para 
o mês de março

Durante o mês de março, a ADECA - As-
sociação de Desenvolvimento Integrado do 
Concelho de Alvaiázere irá promover várias 
sessões de esclarecimento e formação.

O mês começa com uma sessão de 
esclarecimentos destinada a empreende-
dores e empresários relativa ao Sistema de 
Incentivos ao Empreendedorismo e Empre-
go (SI2E). Esta sessão irá decorrer no dia 5 
de março, pelas 18h30, nas instalações da 
incubadora de negócios Alvaiázere Mais, 
em parceria com a Completa - Consultora.

A segunda atividade da ADECA é su-
bordinada ao tema da gestão de florestas 
e eucaliptais, será no dia 7 de março, pro-
movida pela CELPA – Associação da Indús-
tria Papeleira, com o apoio da Associação 
de Produtores Florestais do Concelho de 
Alvaiázere. O esclarecimento, “Melhor Eu-
calipto” tem início marcado para as 09h00, 
nas instalações da incubadora de negócios 
Alvaiázere Mais.

Relativamente ao dia 15, irá decorrer a 
última atividade prevista pela associação, 
que consiste numa formação relativa à 
submissão de candidaturas a apoios e in-
centivos. Esta sessão é destinada a todos 
aqueles que no âmbito laboral ou outro, 
pretendam aprofundar os seus conheci-
mentos para submeter candidaturas de 
sucesso. Esta formação será em parceria 
com a Geofundos, tendo um custo de 20€ 
por participante e irá decorrer nas instala-
ções da incubadora de negócios Alvaiázere 
Mais, a partir das 14h00.

Para mais informações, entre em con-
tacto com a ADECA, através do 236 650 
160 ou geral@adeca.pt.7

ADECA
Promove
campanha de 
novos associados

A ADECA – Associação de Desenvolvi-
mento Integrado do Concelho de Alvaiáze-
re tem em vigor, durante o mês de março, 
uma campanha para angariação de novos 
associados.

Todas as inscrições efetuadas ficarão 
isentas do pagamento da jóia (normal-
mente paga no ato de inscrição), no valor 
de 50€. 

Aos associados a ADECA presta apoio 
empresarial, em diferentes domínios, 
elabora e informa sobre candidaturas a 
apoios e incentivos, apoia e esclarece na 
contratação de recursos humanos, notifi-
ca para alterações ao nível da legislação 
e tem uma vasta rede de parceiros e de 
descontos à qual todos os associados 
podem recorrer.

Para mais informações sobre como ser 
associado da ADECA, usufruindo desta 
isenção, por favor contacte a associação 
(236 650 160 ou então geral@adeca.pt).7
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