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No lugar da Farroeira

Incêndio em habitação 
provocou um morto

Na madrugada de 26 de março, um incêndio 
no anexo de uma habitaçãoprovocou a morte a um 
homem de 61 anos, no lugar da Farroeira, freguesia 
de Pussos S. Pedro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Ope-
ração de Socorro de Leiria, o alerta foi dado pelas 
01h51 e ao local acorreram os Bombeiros Voluntá-
rios de Alvaiázere, a Guarda Nacional Republicana 
e a Polícia Judiciária, num total de quatro veículos 
e nove operacionais.

Até ao momento não são conhecidas as causas 
que deram origem a este trágico incêndio.7

Campanha Nacional de Sensibilização

Medidas de Proteção contra 
Incêndios Florestais

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

Associação Humanitária dos BVA

Recebeu donativo para 
compra de viatura de 
combate a incêndios

Os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere (BVA) 
receberam no dia 19 de fevereiro um donativo 
feito pelo Cônsul Honorário de Portugal na Flórida, 
Caesar DePaço, no valor de 15 mil euros, que se 
destina à compra e adaptação de uma viatura para 
o combate aos incêndios.

A direção e o comando dos BVA deixam o seu 
enorme agradecimento pelo donativo e pelo interes-
se demonstrado por esta corporação, para quem a 
generosidade e solidariedade é fundamental na me-
lhoria das condições de trabalho dos seus homens.7

A
pós a tragédia dos in-
cêndios florestais de 
2017, que causaram a 
morte a mais de 100 

pessoas e destruíram cerca de 
570 mil hectares (segundo dados 
do Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas e do Ministé-
rio da Agricultura, Florestas e De-
senvolvimento Rural), o Governo 
decidiu decretar novas medidas 
de prevenção, com a publicação 
do Decreto-lei nº10/2018, de 14 
de fevereiro, que estabelece os 
critérios aplicáveis à gestão de 
combustível no âmbito do Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta 
contra Incêndios.

Em relação ao diploma que já 
existia, o diploma atual contém 
quatro principais diferenças, no-
meadamente a especificação das 
medidas para pinheiros e eucalip-
tos, a mudança na avaliação dos 
matos a cortar, as coimas a aplicar 
e o poder dado aos Municípios.

Enquanto a lei anterior previa 
a limpeza de uma distância de 10 
metros em redor das habitações, 

no atual diploma pode ler-se: “uma 
faixa de 5 metros à volta das casas 
deve estar completamente limpa 
de árvores e arbustos, assim como 
de lenha, madeira ou sobrantes da 
exploração florestal ou agrícola, e 
de qualquer material inflamável”. 

Relativamente às árvores, que 
devem estar a mais de 5 metros 
das edificações, evitando a pro-
jeção das copas nos telhados, as 

copas dos eucaliptos e pinheiros 
devem ter entre si uma distância 
de 10 metros, enquanto para as 
restantes árvores esta distância é 
de apenas 4 metros. 

Apesar de o prazo inicial para a 
execução dos trabalhos, o dia 15 
de março, ter sido prorrogado até 
ao dia 31 de maio, a Guarda Nacio-
nal Republicana está autorizada, a 
partir do fim do mês de março, a 
levantar autos sobre terrenos que 
ainda estejam por limpar e a comu-
nicar às autarquias, que, segundo 
a nova lei, “devem substituir-se aos 
proprietários e outros produtores 
florestais em incumprimento, pro-
cedendo à gestão de combustível 
prevista na lei, mediante comuni-
cação e, na falta de resposta em 
cinco dias, por aviso a afixar no 
local dos trabalhos”. 

Por fim, as coimas para os não 
cumpridores vão ser pesadas: 
entre 280 e 10 mil euros no caso 
de pessoa singular e entre 1600 e 
120 mil euros no caso de pessoas 
coletivas.7 

Cláudia Martins
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No jornal de 31 Março de 1998, com o título “A HIS-
TÓRIA DA PORTA”, Carlos Silva contava-nos: «Já eu era 
um menino crescido, cheio de sonhos 
e forças, pedalava vigorosamente a 
velha bicicleta do meu pai e, subia 
heroicamente, quase sempre sem 
parar a ladeira do “Vacas”, que me le-
vava a Maças de Caminho e depois ao 
lugar das Relvas. Num dia calorento 
e convidativo ao lazer, lá para os fins 
do mês de Junho, “carregado” com 
os livros em fim de estação apesar 
de todo o esforço só consegui fazer 
meia ladeira.

Antes de chegar à oficina do meu 
amigo e saudoso António, já ouvia o 
malhar do ferro com a força, o vigor 
e a sabedoria, que só homens como 
ele peritos na arte de trabalhar, o 
conseguem moldar e estender. Apro-
ximei-me da oficina, parei e sentei-me 
no bordo do tanque onde o artista 
arrefecia as peças saídas ao rubro da 
forja e moldadas na bigorna! Dois de-
dos de conversa de um homem serralheiro de profissão 
e taberneiro por ocupação, com uma criança crescida 
que queria saber coisas como os homens. 

Questionava-o sobre o porquê daquela curva numa 
grade de protecção… um pingo de solda na forquilha e 

o segredo da têmpera daquela enxa-
da ali… Pacientemente o meu amigo 
António dava-me explicações e até 
achava que eu tinha alguma vocação 
para a arte de trabalhar o ferro. Eu 
achava que não, que era melhor con-
tinuar a subir de bicicleta e sem parar 
na “sua” ladeira. 

Hoje quase da idade do meu sau-
doso amigo na época, arrependo-me 
de não ter aprendido o elementar da 
sua arte. Se o tivesse feito, a porta 
de ferro que deveria tapar o depósito 
de água que abastece a fonte das 
Relvas estaria arranjada e posta no 
devido lugar, e uma válvula dos Ser-
viços Municipalizados de àgua que se 
encontra em Maças de Caminho, no 
cruzamento Carregal/Relvas há deze-
nas de meses a verter água, estaria 
vedada, com certeza… dignamente…

Hoje, lamento não ter aceite a 
sugestão do meu bom amigo António».

Assim se escrevia e se criticava com piada… há vinte 
anos!7
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Rui Oliveira

Acha que a lei de limpeza das matas vai ser efetivamente aplicada e 
será eficaz em termos de prevenção dos incêndios florestais?

Palmira Rodrigues
Pussos S. Pedro

inquérito

Acúrcio Coimbra
Maçãs de D. Maria

Fernanda Alves
Almoster

É um pouco difícil todos os 
terrenos serem limpos, porque 
há muitas pessoas que não se 
encontram em Portugal, mesmo 
até porque há terrenos que não 
estão divididos e que ninguém 
se responsabiliza por eles, e há 
casos em que as pessoas nem 
sabem as extremas dos terre-
nos.7

Na minha opinião, acho que as 
pessoas devem de ter o cuidado 
de limpar os seus terrenos, desta 
forma não é tão fácil de os incên-
dios se propagarem.

Se as pessoas não cumprirem 
a lei, acho que sim, que devem 
efetivamente passar as coimas, 
para mostrar que devem cumprir 
a lei.7

É bom que as pessoas façam 
a devida limpeza aos seus terre-
nos, no entanto, mesmo com a 
nova lei há pessoas que conti-
nuam sem limpar as matas.

Em relação à prevenção dos 
incêndios, acho que esta medida 
irá ajudar, pois agora alguns ter-
renos encontram-se mais limpos 
do que antes.7

José Marques
Pelmá 

Penso que, se a lei for aplicada 
será eficaz na prevenção dos in-
cêndios florestais e que caso haja 
situações de o proprietários não 
cumprirem a lei, que realmente se 
devem passar multas.

Infelizmente, há muitos casos 
de casas rodeadas de árvores 
e até mesmo a tombar para as 
estradas, o que temos de com-
bater.7

Nos próximos meses de Abril e Maio 
decorrerá o prazo para entrega do IRS que 
cada vez está mais automático. Este ano 
já não haverá entrega em papel e claro 
que obrigará os info-excluídos a recorrer a 
ajuda. Seja o próprio, ou tenha que valer-
se de amigos, familiares ou mesmo dos 
serviços das Finanças, será essencial con-
templar o chamado IRS solidário. Falamos 
da parte do imposto que o contribuinte 
pode ofertar quando preenche a declaração 
de rendimentos. Assim pode encaminhar 
0,5% do imposto para uma instituição, sem 
qualquer custo. Para tal basta preencher o 
quadradinho que refere “IRS” do Quadro 11 
do modelo 3 de IRS e assim doar parte do 
dinheiro que o Estado vai receber, não so-
frendo qualquer penalização. Tal não ocorre 
se preencher o outro quadradinho que diz 
“IVA”, já que nesta opção o contribuinte 
consigna 15% do seu benefício fiscal relati-
vo à parte do IVA suportado com despesas 
de reparação de automóveis e motociclos, 
alojamento, restauração, cabeleireiros e 
veterinários. Neste caso abdica de parte 
do imposto que eventualmente lhe seria 
devolvido. A título de exemplo, uma família 
que pague ao Estado 1.000€, ao consignar 
0,5% do seu IRS fará uma doação de 5€, 
acabando o Estado por receber 995€. No 
caso de consignar 15% do benefício fiscal 
do IVA suportado com as despesas atrás 
indicadas e para um benefício de 100€, dará 
15€ à instituição escolhida e beneficiará dos 
restantes 85€.

É longa a lista de entidades que podem 
beneficiar desta consignação, que pode 
ser consultada no Portal das Finanças no 
menu “apoio ao contribuinte”. No nosso 
concelho, ao que apurámos, a ACREDEM 
(NIPC:500.770.867), a A.H. Bombeiros V. 
Alvaiázere (NIPC: 501.120.513) e a Santa 
Casa da Misericórdia (NIPC:500.868.506) 
solicitaram essa autorização. A quem optar 
pelo IRS consignado, sugerimos uma das 
entidades antes referidas, numa óptica de 
bem-fazer concelhio. Nem sempre estas 
opções são muito difundidas, pelo que é 
deveras gratificante fazer serviço público, 
principalmente por boas causas!7
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“A missão do Centro Paroquial de Solidariedade 
Social de Alvaiázere é contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida dos seus paroquianos”

André Sequeira, presidente da direção do Centro Paroquial de Solidariedade 
Social de Alvaiázere (CPSSA), desde outubro de 2015, recordou a sua fundação, 
em 1983, e também o propósito com que foi criado, por isso o balanço de todo o 
trabalho realizado até ao momento é, naturalmente, bastante positivo. 
Sendo o CPSSA uma instituição que se preocupa com o bem-estar social, o 
Pároco considerou de extrema importância a sua existência na comunidade 
alvaiazerense, o que se reflete na relação com as pessoas, que reconhecem e 
valorizam o seu trabalho. Não esquecendo as dificuldades que uma instituição 
enfrenta, André Sequeira falou ainda das principais atividades desenvolvidas e 
dos projetos para o futuro, que passam pelo alargamento das parcerias e pela 
criação da “Liga dos Amigos do A.T.L.”. 

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) - Há quanto 
tempo e com que missão foi criado o Centro 
Paroquial de Solidariedade Social de Alvaiá-
zere (CPSSA)? Qual o balanço destes anos de 
atividade?

André Sequeira (AS) - O Centro Paroquial 
de Solidariedade Social de Alvaiázere foi criado 
por iniciativa da Comissão da Fábrica da Igreja 
Paroquial de Alvaiázere, sendo os seus Estatutos 
aprovados em Outubro de 1983 pelo Mon. Manuel 
Leal Pedrosa.

A sua missão é contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos seus paroquianos, tendo 
sempre presente a natureza unitária da pessoa 
humana e o respeito pela sua dignidade.

Esta instituição sempre foi importante na nossa 
comunidade de Alvaiázere e por isso o balanço 
será sempre positivo de todo o trabalho extraor-
dinário do Sr. Padre Celestino. Eu simplesmente 
estou a continuar essa missão, desde outubro de 
2015.

(“O Alv.”) - Qual a importância da existência 
de uma instituição social junto da comunidade 
alvaiazerense?

(AS) –Nós como Igreja devemos estar atentos 
aos problemas sociais. É uma das nossas mis-
sões. Uma fé sem obras é uma fé morta e por 
isso preocupamo-nos com o bem-estar social da 
comunidade.

(“O Alv.”) - Quais são as principais necessida-
des e dificuldades que têm enfrentado ao longo 
destes anos?

(AS) – As necessidades e dificuldades são as 
comuns a todas as instituições que se dedicam 
às causas sociais, pugnando pelo rigor e trans-
parência. 

(“O Alv.”) - Como avalia atualmente a situa-
ção do concelho de Alvaiázere? Na sua opinião, 
há efetivamente dificuldades em Alvaiázere?

(AS) – É um Concelho envelhecido com pessoas 
idosas e doentes. Os mais novos deixam a nossa 
comunidade para irem procurar melhor vida. Devi-
do a essa falta, temos poucas crianças a frequentar 
o nosso A.T.L.

(“O Alv.”) - Como é a relação dos alvaiaze-
renses com o Centro Paroquial de Solidariedade 
Social de Alvaiázere?

(AS) – A relação dos Alvaiazerenses com o Cen-
tro Paroquial é positiva, tendo sempre presente o 
diálogo e as pessoas valorizam o nosso trabalho.

(“O Alv.”) - Atualmente, quais são os projetos 
que o CPSSA desenvolve?

(AS) – O nosso objetivo é continuar os projetos 
já iniciados, como o A.T.L. O Centro tem Acordo de 
Cooperação para a resposta social de Atividades de 
Tempos Livres, celebrado com o Centro Distrital de 

Leiria, da Segurança Social em 01/07/1984. Tem 
como objetivo a prestação de várias atividades 
na resposta social às crianças, durante o período 
letivo e nas interrupções letivas, com atividades 
lúdicas para enriquecimento curricular, tais como: 
expressão plástica, motora, musical, etc. Consti-
tuem objetos destas atividades: estadia fora do 
quadro habitual de vida, contacto com a comu-
nidade e espaços diferentes, vivências em grupo 
como formas de integração social, promoção do 
desenvolvimento de interajuda, fomento da capa-
cidade criadora e do espírito de iniciativa.

(“O Alv.”) - Relativamente ao futuro, quais 
são os projetos que gostaria de ver realizados?

(AS) – Temos como projeto alargar parcerias, 
sendo uma das últimas com o Alva Canto para a 
formação de um coro infantil. Também faz parte 
dos nossos projetos a criação da “Liga dos Amigos 
do A.T.L.”, contemplada nos nossos Estatutos.

(“O Alv.”) - Que mensagem gostaria de trans-
mitir aos alvaiazerenses?

(AS) – Uma mensagem de esperança e ao mes-
mo tempo de agradecimento pela colaboração e 
confiança que tem havido por parte dos pais e 
encarregados de educação das crianças que fre-
quentam o A.T.L., assim como de outras entidades. 

Cientes da nossa missão, contamos sempre com 
o apoio de toda a comunidade de Alvaiázere.7

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)
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Santa Casa da Misericórdia
Festejou o Dia da Mulher

No passado dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, algumas utentes da Santa Casa da Miseri-
córdia de Alvaiázere foram passear por Cernache 
do Bonjardim e pela vila da Sertã. 

Este dia culminou com um animado almoço 
e apesar da chuva foi possível celebrar de forma 
alegre este dia especial.7

Comemorou o Dia do Pai

Para assinalar o dia de São José, os utentes da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere receberam 
uma lembrança realizada pelos meninos da Creche 
Santa Cecília e ainda realizaram um passeio, que 
incluiu o almoço num restaurante na Sertã.7

Celebrou o Dia da Árvore

Para assinalar o Dia da Árvore, os utentes do ERPI 
- Estrutura Residencial Para Idosos deslocaram-se à 
Creche Santa Cecília para plantar uma árvore e des-
frutar de uma manhã de convívio intergeracional.7 

Recebe alunos da Escola
Superior de Tecnologia
de Saúde de Coimbra

A Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
(SCMA) estabeleceu um protocolo de parceria com a 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 
colaborando na formação dos alunos da Licenciatu-
ra em Dietética e Nutrição. 

Entre março e junho, a equipa técnica multidis-
ciplinar da SCMA irá acolher nos seus três edifícios 
cerca de 50 futuros nutricionistas, difundindo assim 
a sua intervenção e boas práticas nas áreas de nu-
trição clínica, nutrição comunitária, saúde pública 
e restauração coletiva. 

Desta forma, a SCMA reforça a sua abertura 
constante a novos desafios, fortalecendo as suas 
relações de parceria e contribuindo, de forma inte-
grada, para o crescimento e formação de todos.7

André Roque

M
arço foi um mês cheio de atividades e carregado 
de muito simbolismo para os idosos, começando 
no dia 8 de março, em que se comemorou o Dia 

da Mulher, na Associação, com a elaboração de lembran-
ças para as utentes, bem como a leitura de um poema 
dedicado a este dia.

O Dia do Pai também foi assinalado no dia 19, com a 
entrega de miminhos aos utentes e com a realização de 
trabalhos manuais sobre esta data especial.

O exercício físico é muito importante e os idosos 
mantêm a sua adesão nas sessões de Fisioterapia e de 
Desporto adaptado à população sénior, na Instituição, 
bem como na Ginástica Sénior, promovida pelo Mu-
nicípio de Alvaiázere, no Ginásio da sede concelhia. 
E, com a chegada da Primavera aumentam também 
as caminhadas pela Vila de Maçãs de D. Maria, que 
permitem a visita à Igreja Paroquial e o contacto com 
a comunidade, estimulando a interação e convívio com 
amigos e conhecidos.

A 20 de março, realizou-se o Campeonato de Boccia 
Sénior, no Pavilhão Municipal do Luso, tendo um grupo 
de idosos da Associação participado com todo o afinco 
e perspicácia, obtendo bons resultados, fruto também 
dos treinos semanais que fazem na Instituição. O almoço 
decorreu na Fundação INATEL, do Luso, e após o térmi-
no dos jogos da parte da tarde, ainda houve tempo, no 
regresso, para lanchar no Parque Verde do Mondego, 
em Coimbra. A presença nestes Campeonatos revela-se 
muito importante para os jogadores, porque contribuem 
para a sua estimulação física e cognitiva, para se senti-
rem ativos e estabelecerem e reaverem amizades com os 
“adversários” das demais equipas participantes. 

Por mais um ano consecutivo, realizou-se no dia 24, 
o Sarau Cultural: “A palavra em movimento”, promovido 
pela Câmara Municipal de Alvaiázere, na Casa Municipal 
da Cultura. A Associação participou, uma vez mais, este 
ano com uma dramatização denominada “O Serão”, em 

que quatro utentes enunciaram quadras e ladainhas 
antigas, subordinadas ao tema “Património Cultural”. 

A missa de preparação para a Páscoa, teve lugar 
na Instituição, no dia 27 de março, com a presença do 
padre André Sequeira, mais uma vez marcada por muita 
oração e devoção.

De referir ainda, que se procedeu à conclusão dos 
trabalhos alusivos à Páscoa com a utilização de diversos 
materiais entre os quais: pasta de papel, lã de diversas 
cores, cartão, etc. Estes contribuíram para a entrada no 
espírito Pascal, que se aproximava e embelezaram os dois 
lares da Associação, não esquecendo a participação com 
três trabalhos no 1º Concurso de Figuras de Páscoa Gigan-
tes, lançado pela Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria.

A Associação deseja a todos uma Santa e Feliz Páscoa!7  
Tânia Silva

atualidade
Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria

Comemorou o Dia da Árvore com a plantação
de uma espécie em vias de extinção

T
odos os anos, no dia 21 de 
março, comemora-se o Dia 
Mundial da Árvore em diversos 

locais do mundo, com várias ações 
de arborização e reflorestação, e no 
Centro Escolar de Maçãs de D. Maria 
não foi exceção. 

Para começar, as crianças tiveram 
a oportunidade de ajudar a plantar 
três pequenas árvores no jardim do 
Centro Escolar de Maçãs de D. Maria, 
numa iniciativa da Câmara Municipal 
de Alvaiázere e do Agrupamento de 
Escolas. 

De seguida, todos se dirigiram 
para a Junta de Freguesia, para as-
sim poderem participar na iniciativa 
da Junta de Freguesia, que procedeu 
à plantação de uma árvore que a 
maior parte da população desco-
nhecia, um Azereiro, uma árvore em 
vias de extinção, sendo uma espécie 
autóctone com interesse ecológico 
e ornamental e que durante muitos 
séculos foi uma planta abundante 
em Portugal. 

O Azereiro caracteriza-se por ter 
folhas durante o ano todo, pelo seu 
aspeto e dureza de couro, assim 

como pelas suas flores brancas dis-
postas em cachos.

Em relação a esta plantação, a 
iniciativa foi da Junta de Freguesia 
de Maçãs de D. Maria, que plantou 
outro Azereiro junto ao cemitério 
novo. Esta atividade teve o objetivo 
de sensibilizar as crianças para a 
importância da preservação das árvo-
res, no que diz respeito ao equilíbrio 
ambiental e ecológico, assim como 

da própria qualidade de vida dos 
cidadãos.

Estiveram presentes na ação o 
presidente da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria, Eduardo Laranjei-
ra Craveiro, responsável pela iniciati-
va, a vereadora da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Sílvia Lopes, e ainda 
um representante do Agrupamento 
de Escolas.7

Mónica Teixeira

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria
Realizou várias atividades no mês de março
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Por todo o mundo, dia 8 de 
março celebra-se o Dia In-
ternacional da Mulher. Uma 

forma de assinalar uma data que 
marca a luta das mulheres pelo 
direito de voto e pela melhoria das 
condições de trabalho.

Em Alvaiázere, a já longa tra-
dição de comemoração desta data 
manteve-se com a realização de 
um jantar comemorativo.

Por questões logísticas, reali-
zou-se no Pavilhão Gimnodespor-
tivo, ao invés do salão dos Bom-
beiros Municipais e contou com a 
presença de mais de 300 mulheres, 
vindas de todos os lugares do Con-
celho e arredores.

Este foi o dia de elas serem ser-
vidas por eles, e toda a preparação 
da sala e serviço de jantar ficou a 
cargo dos homens que, não só neste 

dia, mas especialmente neste dia, 
se dedicam a servir as mulheres.

Para animar a noite foram sor-
teados dezenas de prémios ofere-
cidos pelos diversos patrocinado-
res que se associaram ao evento e 
para terminar a noite em animação 
plena, o baile ficou a cargo do Trio 
Darromba.

Este ano, a organização do 
evento ficou a cargo da ASCRA (As-

sociação Social Cultural e Recreativa 
de Almoster) que em parceria com o 
Município de Alvaiázere e as colabo-
radoras das diversas freguesias, per-
mitiram o sucesso desta iniciativa. 

A ASCRA contou ainda com a 
colaboração das suas utentes na 
realização do brinde oferta a todas 
as mulheres, uma pregadeira feita 
com flores de EVA.7

Paula Reis

atualidade
ASCRA

Organizou jantar de comemoração 
do Dia Internacional da Mulher

Dia 4 de março, pelas 9h30, na sede da Junta de 
Freguesia de Almoster, realizou-se uma sessão 
de esclarecimento sobre as obrigações legais 

de limpeza de terrenos.
Um assunto que tem estado na ordem do dia e 

que também em Almoster despertou o interesse da 
população, tendo-se registado a presença de mais de 
100 participantes.

A sessão contou com os esclarecimentos da Engª 
Isabel, do Departamento Técnico Florestal do Muni-
cípio de Alvaiázere e do Cabo Cordeiro, do destaca-
mento de Pombal da GNR.

Muitas foram as dúvidas levantadas e esclare-
cidas, sendo o problema mais notório a falta de 
meios para o cumprimento desta obrigação, quer 
por parte dos Municípios, mas acima de tudo a falta 
de apoios do estado aos particulares para auxiliar 
nesta imposição.

Pela parte da GNR foi manifestado que, a partir 
do dia 15 de março, deve imperar o bom senso no 
levantamento de contraordenações, desde que haja 
atos visíveis dos proprietários que demonstrem 
que tentaram limpar os seus terrenos, mas que por 
algum motivo, não tenham conseguido até à data 
imposta.7

Paula Reis

Paróquia de Alvaiázere
Pastoral Familiar 
organizou Via Sacra 
da Família

Realizou-se no passado dia 4 de março, na Pa-
róquia de Alvaiázere, a Via Sacra da Família. Este 
evento foi uma iniciativa promovida pela equipa da 
Pastoral Familiar de Alvaiázere, assumindo-se de 
grande importância e contou com  a presença de 
casais oriundos de várias paróquias deste Arcipres-
tado e comunidade em geral. 

Apesar das condições atmosféricas, registou-se 
uma considerável adesão de casais, que em espírito 
de oração, tiveram a oportunidade de em cada esta-
ção da Via Sacra refletirem acerca das problemáticas 
familiares dos dias de hoje.

Em ambiente festivo e de muita familiaridade, os 
participantes deste evento juntaram-se num agradá-
vel lanche partilhado, onde todos confraternizaram 
alegremente.7

Grupo da Pastoral Familiar de Alvaiázere

Em Almoster
Sessão de esclarecimento 
sobre Limpeza de 
Terrenos

Foto Maryluz

ASCRA
Mês de março repleto 
de atividades

Durante o mês de março várias foram as atividades 
que mantiveram os dias dos utentes preenchidos. Para 
assinalar o Dia Internacional da Mulher, além de terem 
colaborado na elaboração dos brindes oferecidos a 
todas as mulheres no jantar comemorativo (atendendo 
que foi a ASCRA a entidade organizadora este ano), 
dedicaram a tarde à culinária com a confeção de de-
liciosos crepes. 

Dia 14 o momento foi de reconciliação com o padre 
André Sequeira, que é sempre uma visita muito apre-
ciada pelo conforto e carinho que transmite a todos.

O Dia do Pai não passou em branco e foi feito e 
oferecido um porta retrato aos utentes.

Para assinalar o Dia da Árvore foram simbolicamen-
te plantadas duas árvores no jardim da Associação, e 
como nesse dia também se comemora o Dia da Poesia 
houve recital de poema alusivo à natureza.

A terminar o mês, puseram-se as mãos na massa e 
assinalou-se a Páscoa com a confeção de mini folares 
e a tarde foi animada pela caça ao ovo.

Além destas, decorreram as atividades normais de 
leitura, recreio e atividade física.7

Paula Reis

Em Almoster
Associações reuniram 
em assembleia-geral

Dia 25 de março duas das Associações de Al-
moster realizaram as suas assembleias- gerais com 
vista à aprovação do relatório de gestão e contas e 
relatório do conselho fiscal.

Às 15h00 foi a vez da COLSAC – Cooperativa dos 
Olivicultores do Lagar de Santa Cruz e às 18h00 
teve lugar a assembleia-geral da ASCRA – Associa-
ção Social Cultural e Recreativa de Almoster.

Apresentados os respetivos documentos, ambas 
as Instituições apresentaram resultados positivos 
e as contas foram aprovadas por unanimidade.7

Paróquia de Almoster

Crianças celebraram 
Festa do Pai Nosso

Dia 18 de março as crianças do segundo ano de 
catequese celebraram a Festa do Pai Nosso. Apesar 
de serem só duas crianças, não tiveram vergonha 
e, perante a assembleia dominical, rezaram exem-
plarmente a oração do Pai Nosso.

No final, para assinalar a data, receberam os 
seus diplomas.7

Paula Reis
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A Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Re-
creativa de Maçãs de Cami-

nho realizou no dia 25 de março, 
dia Domingo de Ramos, mais um 
almoço-convívio de Páscoa.

A organização é já tradicional, 
e a finalidade principal é propor-
cionar um dia de salutar convívio 
aos idosos, bem como aos seus 
familiares, sócios e amigos da 
Associação. 

Estiveram presentes perto de 
uma centena de pessoas, que 
quiseram participar com alegria 
e espírito pascal neste almoço, 
marcando especial presença pelo 
contexto, os padres Celestino Brás 
e André Sequeira, acompanhado 
pelo estagiário João Nuno. Na 
mesa de hora estiveram ainda o 
presidente da Assembleia-geral, 
Acúrcio Santos, a presidente da 
Direção, Teodora Cardo, e os con-
vidados institucionais, presidente 
da Assembleia de Freguesia de 
Alvaiázere, Rita Branco, secretária 
da Junta de Freguesia de Alvaiáze-
re, Maria Inês Alves, bem como a 

representante da Fábrica da Igreja, 
Ana Maria Marques.

Servida com grande dinâmica 
por um conjunto de jovens volun-
tários, a refeição foi do agrado de 
todos, e com muita doçura no final 
resultou em grande êxito.

A meio da tarde, como vem 
sendo habitual, teve lugar também 
a reunião da Assembleia-geral da 
Associação para a discussão das 
contas de gerência do ano anterior 
e outros assuntos de interesse da 
Associação, nomeadamente a si-
tuação e condição dos sócios com 

quotas em atraso, matéria para a 
qual foi aprovada uma campanha 
especial de regularização até ao 
final do ano corrente.

Na oportunidade, a presidente 
da Direção, Teodora Cardo, agra-
deceu a todos os sócios o interesse 
e participação, e um agradeci-
mento especial às cozinheiras e 
serventes, e ainda aos sócios e 
voluntários que asseguram a esca-
la de serviço aos domingos para a 
abertura do bar e demais tarefas 
e compromissos da Associação.7

Carlos Simões

Entre os dias 3 e 4 de março, 
a Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recrea-

tiva de S. Pedro, comemorou o seu 
26º aniversário. Esta comemoração 
começou no dia 3, com o baile pro-
tagonizado pelo grupo “Só Ritmo”, 
que animou os presentes no salão 
da Associação com muita música e 
animação, tendo este tido entrada 
gratuita.

Relativamente ao domingo, 
este começou logo de manhã, 
pelas 09h00, com o hastear das 
Bandeiras, tendo sido de seguida 
a missa em memória de todos os 
Sócios da Associação já faleci-
dos, presidida pelo padre Jacinto 
Gonçalves. 

De seguida, a população teve a 
oportunidade de fazer uma oração 
junto ao monumento em honra 
dos sócios já falecidos, que se en-
contra junto à Associação. 

Antes do merecido almoço, o 
grupo de Concertinas de Dornes 
chegou ao local da festa para ani-
mar todos os presentes durante a 
tarde, que foi repleta de animação 
e de confraternização, entre todos. 

Alusivamente ao almoço, este 
teve uma ementa diversificada e 
do agrado de todos, que foi orga-

nizado e servido pelos membros 
da Associação de S. Pedro.

Este evento foi organizado pela 
Associação de Apoio Social, Cultu-
ral, Desportiva e Recreativa de S. 
Pedro e teve o apoio da Junta de 
Freguesia de Pussos S. Pedro e do 
Município de Alvaiázere.7

Mónica Teixeira

atualidade
Associação de Maçãs de Caminho
Organizou almoço-convívio de Páscoa

Senhora desempregada 
Procura

Trabalho na área de hotelaria, 
empregada doméstica, cuidar de 

idosos, agricultura ou jardinagem
Contactar: Tlm. 917 253 591

Jorge Santos Mendes

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

e com pintura nova
Contactar: Tlm. 966 615 782

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

Associação de S. Pedro

Celebrou o seu 26º aniversário

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA AjudANTE, Em fuNçõEs NoTAriAis, 

AssuNçÃo mAriA dA siLVA diAs

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

TIFICAÇÃO NOTARIAL,  exarada no dia cinco de março de dois mil e 

oito, de folhas 43 a folhas quarenta e quatro verso, do livro de notas 

para escrituras diversas número 79-D, deste Cartório, David da Luz 

Inácio e mulher Maria da Conceição Rodrigues da Luz, casados 

sob o regime da comunhão adquiridos, ambos naturais da freguesia 

de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, ondem residem na 

Rua do Sobreiro nº 64, no lugar de Casal dos Serralheiros, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem 

dos seguintes prédios situados na freguesia de Maçãs de Dona Maria 

e concelho de Alvaiázere:

1 - PRÉDIO RÚSTICO, sito em Casal dos Serralheiros, composto de 

terra de cultura com laranjeira, árvores de fruta, tanchas e pastagem 

com oliveiras e videiras em corrimão, com a área de dois mil oitocentos 

e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte com António 

Rodrigues e outros; sul com caminho e Manuel Augusto Teixeira, do 

nascente com Luís Simão e outros e poente com João Teixeira e ca-

minho, inscrito na respectiva matriz, em nome da herança de Manuel 

Simões Luís, sob o artigo 15910, da freguesia de Maçãs de Dona 

Maria, concelho de Alvaiázere, com o valor patrimonial e atribuído de 

quinhentos e setenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos; 

2 - PRÉDIO RÚSTICO, sito em Casal dos Serralheiros, composto 

de pastagem com oliveiras, tanchas e videiras em corrimão, com a 

área de seiscentos metros quadrados, a confrontar do norte  e nas-

cente com Manuel Simões Luís, sul com Armando Teixeira e poente 

com António Rodrigues , inscrito na respectiva matriz, em nome de 

João Teixeira, sob o artigo 15911, da freguesia de Maçãs de Dona 

Maria, concelho de Alvaiázere, com o valor patrimonial e atribuído 

de cento e setenta e seis euros e trinta e dois cêntimos;

Os prédios atrás identificados vieram à sua posse, já no estado 

de casados, por compras meramente verbais o primeiro a Manuel 

Simões Luís, viúvo, residente que foi no lugar de Outeiro, Maçãs de 

Dona Maria, o segundo a João Teixeira, viúvo, residente em Amieira, 

Maçãs de Dona Maria, Alvaiázere, todas no ano mil novecentos e no-

venta e sete; pelo que não ficaram a dispôr de título formal que lhes 

permita fazer o respectivo registo na Conservatória do Registo Pre-

dial de Alvaiázere, mas desde logo entraram na posse e fruição dos 

aludidos prédios  em nome próprio, posse que assim detêm há mais 

de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

oposição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, 

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos 

prédios, todos os actos de posse de que o mesmo era susceptivel, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e roçando 

os referidos terrenos, agindo sempre por forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal os 

imóveis, quer suportando os respectivos encargos. 

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição dos mencio-

nados prédios por usucapião, que aqui expressamente invocam, 

justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, 

dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial. 

Está conforme, Alvaiázere, 05 de março 2018.

A Ajudante em funções notariais, Assunção Maria da Silva Dias

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 429 de 31/03/2018

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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Esta foi a palavra de ordem para 
o arranque das atividades de-
senvolvidas no Agrupamento 

de Escolas de Alvaiázere, durante 
a Semana da Leitura que se de-
senrolou de 19 a 23 de março e 
cujo lema foi: “Liberta o leitor que 
há em ti”. 

Ao longo da semana, nas salas 
de aula e nas bibliotecas do Agru-
pamento foram vários os momen-
tos de leitura que envolveram os 
alunos dos vários ciclos de escola-
ridade, professores, encarregados 
de educação e convidados que 
trouxeram poemas, histórias e tex-
tos variados, todos eles escolhidos 
por gosto, já que a leitura, além de 
conhecimento e saber, também é 
uma festa e uma alegria que se 
pode partilhar.

Destacam-se três momentos es-
peciais: o Concurso de Declamação 
de Poesia, realizado no Dia Mundial 
da Poesia, 21 de março, que provou 
que os jovens gostam de poesia, 
sabem senti-la e querem dizê-la por 
prazer; o encontro “Leituras dos 8 
aos 80”, entre os alunos da Univer-
sidade Sénior de Alvaiázere, cujo 
espírito jovem e animado se cruzou 
na perfeição com a irreverência dos 

alunos do 7º A, sempre dispostos a 
participar e a mostrar que crescer 
também é dar e partilhar emoções; 
e a atividade “Ecopoemas 2018”, 
realizada no âmbito da parceria en-
tre a Biblioteca Escolar, a disciplina 
de Português do 2º ciclo e o Projeto 
Eco-Escolas, onde os alunos do 5º 
ano, em plena Mata do Carrascal 
declamaram poemas de autores 
portugueses sobre a Natureza e a 
importância da sua preservação, 
num hino sentido à proteção do 
ambiente.

E porque a leitura se deve li-
gar com outras artes, a Biblioteca 
Escolar convidou os alunos do 8º 
A a fazerem ilustrações de livros; 
os alunos do 1º ciclo a pintarem 
um pendente de porta; e os alu-
nos envolvidos no projeto SOBE 
(Saúde Oral, Bibliotecas Escolares) 
a cantarem uma canção alusiva 
ao tema. 

Leitura, leitura, leitura. Por 
isso, a qualquer hora, em qual-
quer lugar: “Xiu! Vamos ler!”.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar

Xiu! Vamos ler!

Biblioteca Escolar
Biblioteca digital: 
um projeto para o futuro

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere através da sua 
Biblioteca Escolar (BE) viu aprovado, pela Rede de Bibliote-
cas Escolares (RBE), um projeto intitulado “Saber, aprender, 
conhecer… mais”, que visa renovar e melhorar a qualidade 
dos serviços digitais da biblioteca, tendo como objetivo 
incentivar a criação de mais hábitos de leitura e o apoio 
aos curricula em ambientes digitais capazes de satisfazer 
as necessidades dos seus utilizadores. 

Este ano, no universo das candidaturas apresentadas 
a nível nacional na modalidade “Biblioteca digital”, foram 
apenas selecionados quarenta e dois projetos, entre os 
quais o da biblioteca da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferrei-
ra, sendo o único aprovado na região interior centro. Este 
projeto beneficiou, por isso, de um apoio financeiro da RBE 
para aquisição de um conjunto de catorze equipamentos 
tecnológicos (tablets) e software (ebooks, apps e outras 
ferramentas digitais) e será complementado com uma pe-
quena participação do orçamento do Agrupamento.

Depois da aquisição dos equipamentos, o projeto prevê, 
numa primeira fase, formação de professores e assistentes 
operacionais para a partir do início do próximo ano letivo 
e após a compra do software necessário e recomendado 
pelos professores envolvidos, passar à sua implementação 
nas turmas do 5º, 7º e 10º anos, através de um trabalho 
colaborativo entre as diversas disciplinas implicadas e a BE.

É de referir ainda que este projeto foi concebido para 
integrar atividades decorrentes da aplicação do Plano de 
Ação Estratégica, no que diz respeito à melhoria do sucesso 
e integra-se na aplicação do referencial: “Aprender com a 
Biblioteca Escolar”.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Agrupamento de Escolas
VII Olimpíadas de 
Filosofia – Fase escola

No dia 6 de março, os alunos do ensino 
secundário (10.º e 11.º anos) da Escola Bási-
ca e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 
participaram na fase escola de pré-seleção 
para as VII Olimpíadas Nacionais de Filosofia 
(ONF), uma atividade promovida pela Proso-
fos (Associação Nacional para a Promoção 
da Filosofia).

Os alunos responderam ao desafio lan-
çado pela professora de Filosofia, de porem 
à prova as suas competências argumenta-
tivas, através da realização de um ensaio 
Filosófico. De entre os alunos participantes, 
foram selecionadas as alunas: Ana Margarida 
Santos e Catarina Simões, ambas da turma 
A do 11.º ano, que irão representar a escola 
nas VII ONF nos dias 13 e 14 de abril, no 
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal, 
nas quais serão selecionados os alunos que 
vão representar Portugal nas XXVI Olimpía-
das Internacionais de Filosofia, a realizar em 
Bar, Montenegro (entre 25 e 27 de maio).

As ONF são o maior evento de Filosofia 
para alunos do ensino secundário e visam 
desenvolver o gosto pela reflexão acerca de 
questões, problemas filosóficos e desafios 
que se colocam à humanidade, incentivando 
a troca de ideias e proporcionando oportu-
nidades para o exercício do pensamento 
analítico, crítico, consequente e criativo.7
A professora de Filosofia - Marta Santos

Escola Dr. Manuel R. Ferreira
Votação do Orçamento
Participativo das Escolas

Sob o slogan “É tempo de conforto”, um grupo 
de alunos da turma B, do 8º ano, apresentou uma 
proposta de aquisição de cadeiras para o bufete, que 
foi aprovada com uma maioria expressiva de 91% dos 
votos dos alunos do 3º ciclo e Secundário, em votação 
realizada no dia 22 de março. Estão de parabéns os de-
legados de turma pelo seu contributo para a normali-
dade do processo, e os alunos do 3º ciclo e secundário 
que exerceram o direito de voto com elevado civismo.

Recorde-se, que o Orçamento Participativo das Es-
colas, criado pelo Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de 
janeiro, é um “processo estruturado em várias etapas e 
que garante aos alunos a possibilidade de participarem 
ativamente no desenvolvimento de um projeto que 
contribua para a melhoria da sua escola, de acordo 
com as suas preferências, necessidades e vontades. 

O Orçamento Participativo das Escolas cria, portan-
to, um mecanismo que permite aos alunos envolve-
rem-se, ativamente, na melhoria das vivências ou dos 
processos de aprendizagem da sua escola, fomentando 
o espírito de participação e de cidadania e valorizando 
a sua opinião em decisões que os afetam diretamente”. 

A responsabilidade e seriedade manifestadas no 
processo eleitoral, traduzir-se-á no reforço do sentido 
de pertença e preservação das cadeiras tão importan-
tes para o conforto dos alunos.

A direção deixa os seus muitos parabéns aos 
proponentes e ao José Marques pelo empenho na 
execução do cartaz.7

A Direção

Alunos Participaram 
na sessão Distrital do 
Parlamento dos Jovens

No passado dia 26 de fevereiro, os alunos eleitos 
deputados, Laura Gaspar e António Lopes do 9º ano, 
participaram na Sessão Distrital do Parlamento dos Jo-
vens do Ensino Básico, no Auditório da Casa da Cultura 
da Marinha Grande. 

Já no dia 27, deslocaram-se ao Auditório do IPDJ 
em Leiria, para participar na Sessão Distrital do Ensino 
Secundário, as alunas/deputadas: Soraia Sousa (10º 
ano); Beatriz Domingos e Catarina Simões (11º ano).

Este ano, sob a temática Igualdade de Género, a 
Sessão Distrital constituiu um momento por excelên-
cia, de apresentação, defesa e debate das medidas 
que os jovens destas faixas etárias gostariam de ver 
concretizadas. É de realçar o empenho, seriedade e res-
ponsabilidade com que foi encarada esta participação, 
por parte dos alunos, que meritoriamente represen-
taram a escola no Círculo de Leiria. Assim, os alunos 
do básico alcançaram um honroso quinto lugar, num 
total de 26 escolas, colocando a sua escola na posição 
de primeira suplente à Sessão Nacional. Por sua vez, 
as alunas do secundário obtiveram a melhor votação 
no tema proposto para debate no próximo ano letivo: 
Desenvolvimento Sustentável.

É importante realçar que esta atividade contribui 
para que os alunos possam exercitar competências 
argumentativas e, assim, fazer valer as suas ideias/
propostas, tendo por expoente o respeito, aceitação 
de diferentes perspetivas, a tolerância e a promoção 
de uma cidadania pautada por valores democráticos.7

As professoras coordenadoras 
Francelina Freire e Marta Santos
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SER POETA É…

N
o calendário do nosso viver há 
dias que são privilegiados por 
eventos felizes e o dia 21 de 

março foi um deles, que nos trouxe 
o início da primavera criadora e é, 
por decisão da 30ª Conferência Geral 
da UNESCO, em 16 de novembro de 
1999, o “Dia Mundial da Poesia”.

Feliz coincidência! A primavera 
é o mais belo poema épico, a face 
maravilhosa da energia criadora 
que a natureza encerra acordando o 
mundo da hibernação enchendo-o de 
folhas e de flores, estas a abrirem-se 
em androceu e gineceu, uma infini-
dade de “ventres” à espera de serem 
fecundados.

Como contemplar a primavera se 
não tivermos uma alma preparada 
para ler a poesia? 

Um dia escrevi este poema:

…E o campo se cobriu de primavera,
Vida nova gerada na esperança!
Terra minha, que chamas pela mudança,
Faz apelo ao sonho sem quimera!

Amanhã, cem por um virá da horta,
Contributo da graça, mais–valia.
Falta apenas do homem a quantia
De vontade que na conta se transporta.

Primavera é esperança de colheita
No botão que se abre num jardim; 
É promessa de amor que não enjeita.

É a voz que, no crente do meu sim,
Se faz eco da minha obra feita
P’ra que venhas sonhar ao pé de mim.

(In Tons Que Trago em Mim, 1887, p. 15)

O “Dia Mundial da Poesia” co-
memora a livre criação de ideias e 

sentimentos através das palavras 
convida à criatividade e à inovação. 

Para celebrar este evento, no pas-
sado dia 21 de março fui convidado 
pela Câmara Municipal de Ansião 
para, com os escritores e poetas do 
Concelho, fazermos a “sementeira” 
da poesia. Foi uma noite com poe-
mas de todas as “cores”, para uma 
assistência bastante interessada. 
Participei com imenso gosto e, se 
aqui falo do evento, é porque creio 
nos resultados de uma sementeira 
poética bem cuidada.

Uma vez por outra, crio os meus 
momentos de felicidade escrevendo 
poemas ao meu jeito e é a poesia 
comungada nas pessoas e nas coisas 
que me aguça o apetite para vir a 
terreiro.  Escrevo porque quero dar-
me a conhecer por dentro de mim 
nos tons sugeridos por um mundo 
tristemente desumano que eu queria 
ajudar a corrigir.

A escrever versos, sinto-me em 
consonância com Alberta Meneres 
e seus alunos dos 8 aos 12 anos, 
ensinando-me que «… a poesia é 
a beleza e o sentido das coisas e 
de nós próprios. É uma maneira 
de olhar o mundo. É uma forma 
de atenção a tudo. Ela /a poesia/ 
pode estar em toda a parte; nós 
às vezes é que não estamos onde 
ela está, só porque passamos ou 
vivemos distraídos».

*

 No próximo dia 20 de abril, 
pelas 19 horas, no salão do 
restaurante “O Brás”, ocorrerá a 
apresentação do meu último livro 
de poemas “Tons de um Aparo 
Comprometido”, seguida de 
“Ceia-Convívio”, por inscrições no 
referido restaurante.

Quero ir à minha Terra como 
semeador de poesia como esta:

Alecrim da minha Serra 
tão verdinho todo o ano,
dá frescura à nossa Terra,
que a secura lhe faz dano.7

Município de Alvaiázere

Retomou ciclo de passeios pedestres
O Município de Alvaiázere, 

através dos seus serviços 
de desporto e turismo, 

retomou o seu ciclo de passeios 
pedestres no dia 25 de fevereiro, 
na freguesia da Pelmá, naquele 
que foi um regresso em grande, 
com a adesão de 60 caminhantes.

Após a concentração no Par-
que Multiusos em Alvaiázere, os 
participantes foram transportados 
até ao centro da Pelmá, onde os 
restantes já os aguardavam.

Durante o percurso, de aproxi-
madamente nove quilómetros, os 
caminhantes tiveram a oportuni-
dade de desfrutar de maravilhosos 
e enigmáticos trilhos, contem-
plando as cores, formas e odores 
da natureza e um património 
cultural repleto de testemunhos 
de uma memória que o tempo não 

ousa esquecer, como pode ler-se 
num comunicado à imprensa ela-
borado pelo Município.

No fim do passeio, a Junta de 

Freguesia da Pelmá, parceira do 
Município em várias iniciativas, 
ofereceu o almoço aos partici-
pantes.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

CONVOCATÓRIA

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

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 
art.º 21, número 2, alínea b) do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados 
os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, 
para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a 
realizar na Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
da SCMA (Hospital Stª Cecília) no dia 27 de abril de 2018, 
pelas 18H30 com a seguinte, 

ORDEM DE TRABALHOS
1 - Discussão e aprovação do Relatório de atividades e 

contas do exercício relativas ao ano de 2017, bem como a 
apresentação do competente Parecer do Conselho Fiscal.

Se à hora marcada não estiver presente o número legal 
de Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo local, 30 
minutos depois em segunda convocatória, com qualquer 
número de Irmãos, conforme o número 1 do Art.º 23.

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

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 19 de 
março de 2018 

A Presidente da Assembleia Geral
Ana Paula Alves Ferreira

ETP Sicó - Polo de Alvaiázere
Comemorou Dia do Pi

A nível mundial, no dia 14 de março comemora-se 
o Dia do Pi, o número irracional mais famoso da Ma-
temática. O número Pi (representado pela letra grega) 
é o irracional mais importante da história, com o qual 
se representa a razão constante entre o perímetro de 
qualquer circunferência e o seu diâmetro. 

No polo de Alvaiázere, esta data foi comemorada 
mais uma vez, com a colaboração da professora de Mate-
mática, alunos e funcionários. A escola foi decorada com 
figuras alusivas ao Pi, com um “Estendal do Pi” e este ano 
foi criado “O Mural do Pi”. Esta comemoração teve como 
objetivos principais dar a conhecer a toda a comunidade 
escolar a história/curiosidades do Pi; reconhecer a im-
portância deste número na Matemática e na vida real e 
motivar as pessoas para a importância da Matemática. 

A atividade teve como destinatários toda a comunida-
de escolar, que se mostrou muito participativa e satisfeita 
por ficar a saber um pouco mais sobre este número com 
biliões de casas decimais e pelo facto de a escola ganhar 
mais vivacidade/cor com as suas decorações.7

Recebeu sessão sobre 
Terapias da Fala

No dia 21 de março a terapeuta da fala do Hospital 
Santa Cecília de Alvaiázere, Joana Santos, desenvolveu 
uma sessão de esclarecimento na Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó, polo de Alvaiázere, subordinada 
ao tema: “Problemas e Terapias da Fala”. 

A iniciativa, desenvolvida no âmbito da disciplina 
de Psicologia, dirigiu-se aos alunos do primeiro ano, 
dos Cursos de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/
Bar, que desenvolvem investigação sobre etapas do 
desenvolvimento humano. 

A escola endereça pois um agradecimento à tera-
peuta Joana Santos, por ter aceitado este desafio e aos 
alunos, que sugeriram a sua vinda.7

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

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

Advogada
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O CLDS 3G de Alvaiázere 
realizou mais uma ação 
da atividade “Informática? 

Também Quero…”.
Esta ação teve início no dia 31 de 

janeiro e terminou a 02 de março, 
perfazendo um total de 25 horas, 
contando com a participação de 
oito pessoas, com mais de 65 anos 
e realizou-se no Espaço Internet do 
Museu Municipal de Alvaiázere.

A atividade teve como principal 
objetivo promover a aquisição de 
conhecimentos básicos ao nível da 
informática nos seniores, facilitando 
a sua comunicação com as gerações 
mais novas através das novas tecno-
logias e possibilitando a interação 
com os outros.

Ao longo das 25 horas, os par-
ticipantes promoveram o contacto 
inicial com os computadores, ad-
quiriram conhecimentos sobre o 
programa Word, no qual aprende-

ram a redigir alguns textos, copiar 
imagens e criar tabelas, navegaram 
na Internet, aprendendo a pesquisar 
os temas e as imagens pretendidas. 
Os participantes tiveram ainda 
oportunidade de criar um e-mail, 
enviando e-mails uns aos outros, 
promovendo uma interação futura.

O CLDS 3G pretende realizar 
mais sessões de “Informática? 
Também Quero”, mantendo as 
inscrições abertas para todas as 
pessoas com mais de 65 anos 
que queiram iniciar a aquisição 
de competências ao nível da in-
formática.7

atualidade

CLDS 3G
Promoveu Seminário 
sobre “Estratégias de 
Internacionalização 
das Empresas”

O projeto Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3G (CLDS 3G) realizou na Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, no passado dia 28 de feverei-
ro, um seminário subordinado à temática “Estratégias 
de Internacionalização das Empresas”, destinado aos 
empresários da região.

Este seminário ficou a cargo de João Ferreira 
da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal), tendo concretizado a sua apre-
sentação em três fases. Na primeira etapa e para 
introdução do tema, foi efetuado um enquadramento 
geral através da análise de fatores fundamentais. 
Por sua vez, a segunda temática teve como tema a 
AICEP e o trabalho que tem desenvolvido ao longo 
dos anos. Por fim, na última fase foi analisado o 
processo de internacionalização. Neste ponto, foram 
explicadas as fases que devem ser seguidas para 
a sua concretização, mais especificamente o diag-
nóstico e análise SWOT da empresa, a identificação 
de mercados-alvo, análise do seu potencial e a sua 
seleção, a definição de estratégia de internacionali-
zação e objetivos estratégicos, definição e execução 
do plano de investimentos e por fim realização do 
follow up e eventuais ajustamentos.

Este seminário teve como objetivo elucidar os 
participantes para todo o processo, que deve ser 
realizado previamente à internacionalização.7

CLDS 3G
Dinamizou sessão sobre 
Direitos Laborais

No dia 7 de março, o CLDS 3G dinamizou uma 
sessão, com a colaboração da ACT – Autoridade 
para as Condições do Trabalho, intitulada “Direi-
tos Laborais”, enquadrada na ação “Quais São os 
Meus Direitos?” e que contou com a presença de 
13 participantes.

A sessão, dirigida pelo Inspetor Fernando 
Gonçalves, pretendeu sensibilizar os participantes 
sobre a prevenção de riscos laborais, assim como 
incutir uma cultura de prevenção em matéria de 
segurança e saúde no trabalho. O inspetor falou 
ainda da importância da comunicação no ambiente 
de trabalho, quer por parte dos trabalhadores, quer 
por parte das entidades patronais.

No final da ação houve ainda tempo para es-
clarecimento de dúvidas e partilha de opiniões e 
conhecimentos.7

Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600
Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.

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

CLDS 3G
Organizou oficina sobre 
Primeiros Socorros 
Pediátricos

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou, no passado 
mês de fevereiro, mais uma Oficina da/para a fa-
mília, subordinada à temática Primeiros Socorros 
Pediátricos.

Esta ação, de modo a chegar a um maior número 
de participantes, realizou-se em dois momentos: 
no dia 17 de fevereiro, na Creche da ACREDEM, em 
Maçãs de D. Maria e no dia 26, na Creche Santa 
Cecília, em Alvaiázere, contanto com um total de 
38 participantes.

Os grupos de participantes eram constituídos, 
essencialmente, por pais e funcionários das cre-
ches, que puderam adquirir noções básicas de 
primeiros socorros na infância, nomeadamente 
suporte básico de vida, desobstrução da via aérea 
e como devem atuar em caso de acidentes domés-
ticos. Os participantes puderam experimentar a 
realização de Suporte Básico de Vida, em bonecos 
adequados para o treino. 

Nesta ação, o CLDS 3G contou com a colaboração 
dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, nas pes-
soas de Mauro Sousa, Gisela Maia e José Lourenço.7

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 

CLDS 3G realizou atividade intitulada 
“Informática? Também Quero…”

ADECA
Organizou sessão de 
esclarecimento sobre 
as Alterações ao 
Orçamento de Estado

A Incubadora de Negócios Alvaiázere +, recebeu no dia 
21 de março mais uma sessão de esclarecimento organiza-
da pela Adeca – Associação de Desenvolvimento Integrado 
do Concelho de Alvaiázere, desta vez em parceria com o 
Grupo Moneris, subordinada à temática das alterações ao 
Orçamento de Estado para o ano 2018.

A sessão foi conduzida por Jorge Pires, que começou por 
abordar algumas das principais medidas de simplificação 
processual e de proteção dos contribuintes, a saber: anteci-
pação do prazo para solicitação do pagamento em presta-
ções de dívidas do IRS e do IRC, previsão de simplificação em 
sede de IVA para alguns setores de atividade e alargamento 
da vigência da opção de tributação conjunta, entre outras.

No âmbito das medidas de combate à fraude e evasão 
fiscais incluem-se a alteração ao regime simplificado do IRS, 
a obrigatoriedade de apresentação mensal de uma declaração 
relativa aos factos e operações sujeitos a Imposto de Selo (que 
ainda aguarda a publicação da Portaria em Diário da Repúbli-
ca) e ainda o alargamento da aplicação do IVA em regime de 
autoliquidação.

Jorge Pires abordou também a questão do apoio ao setor 
do turismo, a implementação do Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 
naquela que foi uma sessão bastante elucidativa, com 
exemplos práticos e que contou com a participação de uma 
dezena de profissionais do setor.7

Cláudia Martins
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No passado dia 11 de 
março, o Licor de Chí-
charo d´Alvaiázere foi 

distinguido como o melhor 
licor na categoria de “Licores à 
Base de Aguardente Bagaceira” 
no 7º Concurso Nacional de 
Licores Conventuais e Tradi-
cionais Portugueses.

Em cinco anos de existên-
cia, este foi o décimo prémio 
conquistado pela marca, que 
neste Concurso já alcançou 
três medalhas de ouro (2016, 
2017 e 2018), duas meda-
lhas de prata (2014 e 2015), 
medalha de ouro na Feira de 
Doçaria Conventual e Tradi-
cional de Portalegre (2017), 
duas menções honrosas no 
mesmo certame (2015 e 2016) 
e ainda uma estrela no Great 

Taste Awards, em 2016 e duas 
estrelas em 2017.

Em comunicado na sua 
página oficial no Facebook, 
os produtores do Licor de Chí-
charo d’Alvaiázere deixaram 
o seu agradecimento: “Este 
prémio é uma das mais im-
portantes distinções da área, 
atribuído por um júri de reco-
nhecido mérito e idoneidade. 
Esta distinção reconhece o 
compromisso que temos com 
a qualidade a cada dia em 
cada produto que comerciali-
zamos. Um bem-haja a todos 
os que acompanham o nosso 
trabalho ao longo destes cinco 
anos e destes dez prémios e 
que venham mais anos iguais 
a estes últimos cinco”.7

Cláudia Martins

Licor de Chícharo d’ Alvaiázere

Conquistou medalha de ouro no 
7º Concurso Nacional de Licores

Serra de Alvaiázere

Já tem sistema 
de videovigilância

Entrou em funcionamento no dia 8 de março 
um novo sistema de videovigilância para deteção e 
combate a incêndios na Serra de Alvaiázere.

Este é um projeto da Comunidade Intermunicipal 
de Leiria (CIMRL), apoiado pelo POSEUR – Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
dos Recursos, cujo investimento previsto a nível 
nacional é na ordem dos sete milhões de euros.

Segundo um comunicado da CIMRL, as principais 
ações deste projeto serão a modernização da torre 
de videovigilância da serra dos Candeeiros (torre 
já existente e que faz parte do sistema de videovi-
gilância da zona Oeste); a instalação de oito novas 
torres de videovigilância em locais estratégicos 
por forma a alargar a cobertura a todo o território 
da CIMRL e a modernização dos dois Centros de 
Gestão e Controlo (GNR de Leiria e CDOS Leiria).

Alvaiázere foi um dos Municípios da CIMRL con-
templado com este novo sistema, colocada estrate-
gicamente no posto de vigia da Serra, que possibi-
lita uma grande abrangência do Concelho e desta 
forma se constitui como um importante elemento 
no combate ao flagelo dos incêndios florestais.7
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Município de Alvaiázere

17ª Semana da Educação assinalada com 
atividades culturais e desportivas
E

ntre os dias 19 e 24 de março, o Município de 
Alvaiázere dinamizou a 17ª Semana da Educação, 
uma iniciativa dedicada às crianças e jovens do 
Concelho, com o objetivo de contribuir para a 

sua formação integral, através da realização de diversas 
atividades de caráter lúdico e pedagógico, e também de 
potenciar a relação entre a escola e a comunidade na 
qual está inserida.

O Pavilhão Desportivo foi uma vez mais o palco esco-
lhido para a sessão de abertura, presidida pela vereadora 
Sílvia Lopes, responsável pelo pelouro da educação, na 
qual marcaram presença o professor José Peres, diretor 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, José João, em 
representação do CEARTE e ainda Miguel Carvalho, em 
representação da ETP Sicó. Perante centenas de colegas, 
um grupo de alunos, coordenado pelos professores de 
educação física, apresentou performances de ginástica, 
que culminaram com um desfile que se transformou 
numa mostra de estátuas vivas.

Este primeiro dia prosseguiu com um espetáculo de 
marionetas, intitulado “Eu Quero a Lua”, trazido pelo 
grupo Partículas Elementares, e com duas sessões “À 
Conversa com…” na Casa Municipal da Cultura: “Quem 
tem medo do bicho matematicão”, com Helena de Jesus 
Pereira, destinada aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico (CEB), e “A Senhora Clap e o Mundo nas Palmas das 
Mãos”, para os jovens do 2º CEB, com Marta Duque Vaz 
e o ilustrador Alexandre Esgaio.

O teatro esteve em destaque no segundo dia, com 
três representações feitas pelo Projeto Faunas – Teatro 

Portátil (uma da peça “A Padaria” e duas da peça “A Fian-
deira”, que transportaram os mais pequenos para um 
imaginário coletivo) tendo ainda havido lugar para uma 
Prova de Atletismo para os alunos do 1º Ciclo e para a 
atividade “Leitura dos 8 aos 80”, dedicada aos alunos da 
Universidade Senior de Alvaiázere e da turma 7º A, que 
se realizou na Biblioteca Escolar.

No dia 21 de março, dia em que se assinalou o Dia 
Mundial da Poesia, o programa contemplou duas ses-

sões do Concurso de Declamação de Poesia e à noite, 
na Biblioteca Municipal, uma Tertúlia que contou com a 
presença do poeta João Rasteiro e de vários autores do 
norte do distrito de Leiria, numa sessão que foi aberta 
à comunidade em geral.

No quarto dia da Semana da Educação, o período 
da manhã foi dedicado à iniciativa EcoPoemas 2018, 
promovido pelo Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
e destinado aos alunos do 2º CEB. Já no período da tar-
de, o Município de Alvaiázere promoveu um espetáculo 
dedicado à palavra, à música e à expressão corporal: 
“APOCALIPSE – Fernando Pessoa e Ofélia”, protagonizado 
pelo grupo Tal Canal, que foi um momento de cultura 
de inegável valor para a formação pessoal e profissional 
para todos os alunos que tiveram a oportunidade de 
assistir.

À conversa com Alfredo Leite – Projeto Mundo 
Brilhante, teve duas sessões na sexta-feira, dia 23 de 
março: a primeira sobre Inteligência Emocional, para os 
alunos do 3º CEB, no período da manhã, e a segunda no 
período da tarde, dirigida aos alunos do 10º ano, que 
se debruçou sobre a temática do Pensamento Criativo e 
dos Truques Científicos. Também no período da tarde 
houve um Torneio de Futebol de 7, disputado no Estádio 
Municipal pelos alunos do 3º Ciclo.

Como é já habitual, esta semana intensa e enrique-
cedora culminou com o XIII Sarau Cultural “A palavra em 
movimento”, que teve lugar na noite de 24 de março na 
Casa Municipal da Cultura e foi marcado por momentos 
inesquecíveis de música, dança e teatro.7
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P
romoções, condecorações e a 
bênção de uma nova viatura, uma 
Viatura Tanque Tático Florestal 
(VTTF), marcaram a cerimónia 

de comemoração do 78º aniversário da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere (AHBVA), que 
teve lugar no dia 11 de março.

Como manda a tradição, a manhã 
iniciou-se com a eucaristia na Igreja Ma-
triz de Alvaiázere, seguida da romagem 
ao cemitério e do desfile apeado até ao 
Quartel, onde foi feita a receção às enti-
dades convidadas: João Paulo Guerreiro, 
presidente da assembleia-geral da AHBVA; 
Comandante Almeida Lopes, presidente 
da Federação dos Bombeiros do Distrito 
de Leiria; António Marques, Secretário da 
Mesa do Congresso da Liga dos Bombei-
ros Portugueses; Comandante Sérgio Go-
mes, do Comando Distrital de Operações 
de Socorro e Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere. 

O primeiro a usar da palavra foi João 
Paulo Guerreiro, que felicitou a direção 
e o comando dos BVA pela aprovação e 
concretização das candidaturas a fundos 
comunitários (que resultaram na aquisição 
do VTTF e na realização de obras de requa-
lificação do Quartel), apelou à contribuição 
de todos para ajudar financeiramente os 
BVA, sobretudo neste momento em que foi 
feito um investimento avultado e salientou 
que 2018 será um ano muito importante, 
na medida em que haverá eleições para 
os corpos gerentes, de quem se espera 
“responsabilidade e legitimidade para 
corresponder aos anseios e aos objetivos”.

Mário Bruno Gomes, comandante dos 
BVA, começou por pedir que se fizesse um 
minuto de silêncio em memória de todos 
aqueles que perderam a vida nos trágicos 
incêndios do ano passado. De seguida, pas-
sou às promoções e condecorações: treze 
estagiários foram promovidos a bombeiros 
de terceira categoria; sete bombeiros pas-
saram a bombeiros de segunda categoria; 
cinco bombeiros foram promovidos a 
bombeiros de primeira; dois bombeiros 
passaram à categoria de subchefe e qua-
tro a oficial bombeiro de segunda. Foram 
entregues no total 22 condecorações, 
designadamente: duas com a medalha de 
assiduidade grau ouro 5 anos, nove com 

a medalha de assiduidade grau prata 10 
anos, três com medalha de assiduidade 
grau ouro 15 anos, três com medalha de as-
siduidade grau ouro 20 anos e ainda cinco 
com a medalha de assiduidade grau ouro 
por 25 anos de serviço, sendo ainda de 
destacar os três bombeiros que passaram 
ao quadro de honra, naquele que foi, nas 
palavras de Mário Bruno Gomes, “um mo-
mento de enorme simbolismo para todos”.

O Comandante citou Fernando Pes-
soa: “Deus quer, o Homem sonha, a obra 
nasce”, deixando o seu agradecimento à 
direção por ter acreditado desde o primei-
ro momento nas candidaturas que foram 
feitas ao POSEUR, sendo os BVA a única 
corporação de bombeiros a nível nacional 
que foi contemplada com o financiamento 
de duas candidaturas. 

Joaquim Simões, presidente da AHB-
VA, referiu que, apesar de o ano 2017 ter 
sido “diferente para melhor”, mantêm-se 
as dificuldades no cumprimento das 
obrigações com os fornecedores, a quem 
agradeceu a compreensão, dificuldades 
agravadas pelo desrespeito do Ministério 
da Saúde no que diz respeito à liquidação 
das suas obrigações. O presidente da 
AHBVA salientou que 2018 e os próximos 
dois anos vão ser anos difíceis e exigen-
tes, devido ao elevado financiamento 
em curso, apelando à solidariedade da 
autarquia e da comunidade alvaiazerense.

O Comandante Almeida Lopes saudou 
os BVA por todo o trabalho desenvolvido, 
referindo que a Associação mostra dinamis-
mo, e que nas suas fileiras é possível ver 
o futuro, felicitando todos os bombeiros 
que foram promovidos e que dedicam 

muito tempo a esta causa, mas também 
os que passaram ao quadro de honra, pois 
apesar de deixarem de estar no ativo, a sua 
presença continua a ser muito importante.

Em representação da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, António Marques 
abordou várias questões relacionadas 
com o estatuto dos bombeiros, entre as 
quais a criação da Direção Nacional de 
Bombeiros, a resolução do problema do 
financiamento, que implica uma reestru-
turação da Lei e também as ambiguidades 
de critérios utilizados pelos Centros de 
Inspeção para ambulâncias.

O Comandante Sérgio Gomes felicitou 
os BVA pela perseverança e dedicação 
a esta causa, sublinhando que novos 
desafios e maiores responsabilidades se 
aproximam, naquele que considerou que 
será um ano particularmente difícil.

“Os Bombeiros têm de ser apoiados, 
acarinhados e incentivados e não, como 
vemos acontecer, achincalhados na praça 
pública, quase sempre por quem desco-
nhece a realidade”, começou por afirmar 
Célia Marques. A autarca frisou que a gra-
tidão pode ser manifestada de inúmeras 
formas: por palavras mas também por 
atos e, enquanto decisora pública, reite-
rou a sua gratidão pelos BVA, pelos seus 
78 anos e pela arrebatadora e terrível 
realidade que enfrentaram o ano passado, 
a qual teve oportunidade de testemunhar 
in loco, no Teatro de Operações.

Acusando o Governo de estar “a em-
purrar de forma inconsequente as respon-
sabilidades para as Câmaras Municipais, 
não contribuindo com meios nem com 
recursos, e de estar a exigir o impossível, 

sendo isso o mesmo que nada fazer”, 
Célia Marques sublinhou: “a Câmara 
Municipal de Alvaiázere tem procurado 
fazer o que está ao seu alcance, tem feito 
o possível por isso, não mostramos gra-
tidão apenas por palavras, mas também 
por atos”. Depois de há um ano atrás ter 
anunciado um conjunto de incentivos 
fiscais para os bombeiros, a autarca anun-
ciou que o estatuto social do bombeiro 
foi aprovado em Assembleia Municipal 
no dia 28 fevereiro, estando para breve 
a sua publicação em Diário da República.

Célia Marques concluiu: “o ano 
de 2017 foi o ano em que a Câmara 
Municipal de Alvaiázere apoiou mais 
fortemente os bombeiros. Em 2017 o 
Município transferiu para os bombeiros 
mais de 70% dos recursos que transferia 
no ano de 2013, não para ficar bem na 
fotografia, nem para a presidente ficar 
bem vista pelos eleitores. Fá-lo, porque é 
verdadeiramente um dever da consciência 
coletiva do nosso povo e uma prova da 
nossa imensa gratidão para convosco, 
pois sei que, independentemente dos 
apoios, esta corporação nunca deixaria 
de prestar apoio à nossa comunidade”.

No final da sessão solene, o Padre Ce-
lestino Ferreira Brás procedeu à bênção da 
nova viatura, o VTFF que foi batizado com 
o nome do falecido diretor Manuel da Silva 
Oliveira: “hoje perpetuamos para sempre 
na história desta associação a memória de 
um homem bom e de coração tão grande 
como o tamanho da viatura que vamos 
perpetuar com o seu nome”, sublinhou o 
Comandante Mário Bruno Gomes.7

Cláudia Martins

destaque
78º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Marcada com bênção de uma nova viatura

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa
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T
eve lugar no passado dia 18 
de março a terceira e última 
sessão do 3º Ciclo de Palestras 
de Inverno, que se realizou no 

auditório da Junta de Freguesia de Ma-
çãs de D. Maria, como tem vindo a ser.

Esta sessão contou com três ilus-
tres convidados que presentearam a 
audiência com conhecimentos sobre 
o passado histórico e patrimonial da 
freguesia de Maçãs de D. Maria. 

O presidente da junta de freguesia 
de Maçãs de D. Maria, Eduardo Cravei-
ro, deu início ao dar as boas vindas a 
todos e apresentou os convidados. Este 
afirmou que a junta pretende que todos 
os meses haja um evento, para assim 
existir ritmo cultural mensal. 

A sessão começou com a inter-
venção de Carlos Craveiro, que deu 
a conhecer ao público o “Território e 
paisagem de Maçãs de Dona Maria”, 
abordou as várias características do 
território, assim como a paisagem de 
Maçãs de D. Maria, tendo esclarecido 
que “território” é o que uma região pos-
sui e que distingue uma terra da outra.

De seguida, foi a vez do palestrante 
Acílio Godinho com o tema “Associa-
tivismo concelhio com destaque para 
Maçãs de Dona Maria”, que elucidou 

o público sobre um estudo de asso-
ciativismo no concelho de Alvaiázere, 
mas com especial destaque para a 
freguesia em questão. O orador come-
çou por caraterizar o que se trata de 
associativismo, falando também sobre 
as associações que existiam antes do 
25 de abril de 1974 e as que surgiram 
depois. Este transmitiu que a primeira 
associação na freguesia, foi o Club Re-
creativo de Maçãs de D. Maria, fundada 
no ano de 1909 e que terá sido extinta 
após o ano de 1950.

Por último, o discursador Manuel 
Augusto Dias, falou sobre o “Terramoto 
de 1755 - impacto em Maçãs de Dona 
Maria e nas Cinco Vilas”. 

Começou por agradecer a todos 
os presentes e proferiu uma palestra 
sobre o terramoto de 1755 e os seus 
impactos, em Lisboa, nos lugares mais 
próximos e inclusive na freguesia. 
Tendo deixando apenas fendas nas 
habitações, telhados no chão e muito 
poucas casas destruídas, não tendo 
havido mortes.

No final das palestras, as pessoas 
tiveram oportunidade de ver as suas 
dúvidas esclarecidas por ambos os 
oradores. 

Esta palestra teve, mais uma vez, o 
apoio da junta de freguesia de Maçãs 
de D. Maria.7

Mónica Teixeira

Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria

Recebeu a última sessão do 3º Ciclo 
de Palestras de Inverno

Em Maçãs de D. Maria
Junta de Freguesia 
vai organizar 
colóquio sobre 
práticas funerárias 

A Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria, com a colaboração da 
Al-Baiäz - Associação de Defesa do 
Património, vai organizar, nos dias 22 
e 23 de setembro, um colóquio inti-
tulado “Práticas Funerárias e Atitudes 
perante a Morte na Região Centro, da 
Pré-História ao Presente: Arqueologia, 
História, Arte e Antropologia”.

Com esta iniciativa, a Junta pre-
tende não só reunir um grupo de 
investigadores do estudo das práticas 
funerárias, como também sensibilizar 
a comunidade maçanense para a 
importância da preservação do seu 
património funerário.

O colóquio vai abordar um período 
temporal que vai desde a Pré-História 
até ao presente e em termos geográ-
ficos incidirá sobre a região centro, 
nomeadamente os distritos de Aveiro, 
Castelo Branco, Coimbra, Guarda, 
Leiria, Lisboa, Santarém e Viseu. 
O colóquio irá também abrir portas 
para a criação de um espaço per-
manente de abordagem do tema na 
freguesia, que prevê a realização de 
outros colóquios e a edição de uma 
publicação periódica.7
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JSD Alvaiázere
Cristiana Santos eleita para
o Conselho de Jurisdição 
Nacional do PSD

No 37.º Congresso 
Nacional do PSD, que se 
realizou em Lisboa no 
dia 18 de fevereiro, Cris-
tiana Santos, presidente 
da estrutura concelhia 
da JSD de Alvaiázere, foi 
eleita para o Conselho 
de Jurisdição Nacional 
do PSD, tendo sido a pri-

meira vez que Alvaiázere viu nos órgãos nacionais 
do Partido um militante alvaiazerense eleito.

Neste Congresso marcaram presença as estrutu-
ras concelhias de Alvaiázere da JSD e do PSD, que se 
congratulam por esta eleição, que, em comunicado, 
consideraram que a mesma “é um sinal de que os 
jovens têm um papel crucial na estrutura partidária, 
mesmo ao nível nacional, sendo reconhecido o seu 
mérito, não obstante pertencerem às camadas mais 
jovens do Partido”, concluindo que esta eleição deve 
ainda significar “um reconhecimento do trabalho 
que as mesmas têm feito ao nível distrital e nacional 
e do mérito dos quadros que as compõem”.7

atualidade
Município de Alvaiázere

Promoveu sessão de esclarecimento 
sobre limpeza das florestas
Numa parceria com as Juntas 

de Freguesia do Concelho, o 
Município de Alvaiázere le-

vou a cabo várias ações de sensibi-
lização para informar a população 
sobre as regras e as obrigações 
legais relativas às ações de limpe-
za da floresta.

A Biblioteca Municipal de Al-
vaiázere recebeu a primeira sessão 
de esclarecimento, no dia 22 de 
fevereiro, que contou com a ex-
pressiva adesão de uma centena 
de pessoas. Esta sessão teve como 
oradores Norberto Correia, enge-
nheiro da Bolsa Nacional de Terras, 
o Sargento João Costa, da Guarda 
Nacional Republicana e Isabel 
Pimenta, engenheira do Gabinete 
Técnico e Florestal e Proteção Civil 
do Município.

Norberto Correia procedeu à 
apresentação deste instrumento 
do Ministério da Agricultura, cons-
tituindo-se como uma excelente 
oportunidade para os proprietários 
que possuem terras abandona-
das, poderem disponibilizá-las a 
quem as queira utilizar, e, desta 
forma, caso as mesmas passem a 
ter utilização, deixem de ter que 
assumir as obrigações de limpeza 
da floresta. 

O Sargento João Costa escla-
receu que o prazo legal para a 
limpeza dos terrenos era o dia 
15 de março, limpeza essa que 
é da inteira responsabilidade dos 
proprietários, que devem também 
fazer o trabalho de gestão das 
faixas de combustível numa faixa 
não inferior a 50 metros de largura 
em torno dos edifícios, adiantando 
ainda que nessa área as copas das 
árvores devem estar a cinco me-
tros de distância das habitações e 
a quatro metros entre si. Após o 
dia 15 de março, as Câmaras Mu-
nicipais devem substituir os pro-
prietários na limpeza dos terrenos, 
tendo os mesmos de pagar este 
serviço à autarquia e sujeitando-se 
a coimas que vão desde os 280 aos 

10.000 euros, para pessoas indivi-
duais e de 1.600 a 120.000 euros, 
para pessoas coletivas.

Para além desta iniciativa, ao 
longo do mês realizaram-se várias 
sessões, nomeadamente na sede 
da Associação de Apoio Social, Cul-
tural, Desportiva e Recreativa de 
São Pedro, junto à Igreja Paroquial 
de Almoster, junto à Igreja Paro-
quial de Pelmá, no auditório da 
Junta de Freguesia de Maçãs de D. 
Maria, no mercado em Cabaços e, 
por fim, no mercado em Alvaiáze-
re, no passado dia 14 de março. 

Para mais informações sobre 
esta matéria, os cidadãos poderão 
entrar em contacto com a Câmara 
Municipal, por telefone, email ou 
presencialmente.7

Município de Alvaiázere

Oferece árvores autóctones para 
faixas de gestão de combustível
“Dar para Proteger. O Município 

oferece” é o nome da campanha 
lançada recentemente pelo Mu-

nicípio de Alvaiázere e que consis-
te na disponibilização gratuita de 
árvores autóctones (medronheiros, 
carvalho cerquinho, sobreiros e 
azinheiras) à população, para que 
estas sejam plantadas nas faixas 
de gestão de combustível junto às 
habitações e outras edificações.

Com esta iniciativa, o Município 
pretende substituir o eucalipto e o 
pinheiro bravo por estas espécies, 
que são consideradas mais resis-
tentes ao fogo, e que devem ser 
colocadas num perímetro de cerca 

de 100 metros das habitações, de 
forma não só a prevenir os incên-
dios, como também a proteger pes-
soas e bens em caso de incêndio.

Este projeto prevê ainda a 
sensibilização em várias “frentes”: 
cartazes de divulgação nas Juntas 
de Freguesia, sessões de esclare-
cimento em colaboração com as 
mesmas e também com a GNR e 
ainda informação presencial no 
horário de saída das missas, numa 
lógica de maior proximidade.

O vice-presidente da Câmara 
Municipal, Agostinho Gomes, re-
velou em declarações à comunica-
ção social que já foram entregues 

centenas de exemplares e que até 
ao momento o medronheiro é a 
espécie mais solicitada pela popu-
lação alvaiazerense, sendo o pro-
cesso acompanhado de perto pelo 
Município, concretamente pelos 
serviços municipais do Gabinete 
Técnico Florestal, que analisam 
todos os casos. O autarca esclare-
ceu ainda que “esta iniciativa não 
é uma reacção aos incêndios, mas 
é uma acção, uma programação 
para o futuro”, para que não volte 
a repetir-se a tragédia de 2017, 
que no Concelho de Alvaiázere 
destruiu 500 hectares na freguesia 
de Maçãs de D. Maria.7

Carlos & Célia
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“Rota Carmelita”

Foi apresentada na 
Bolsa de Turismo 
de Lisboa

A “Rota Carmelita”, que vai ligar o Carmelo de 
Santa Teresa (Coimbra) ao Santuário de Fátima, 
passando por Condeixa-a-Nova, Penela, Ansião e 
Alvaiázere, foi oficialmente apresentada no dia 28 
de fevereiro, na Bolsa de Turismo de Lisboa.

Num percurso que pode ir dos 111 aos 150 
quilómetros, esta rota que integra os “Caminhos 
de Fátima” é feita sobretudo por troços florestais, 
dividindo-se em seis etapas, através das quais os 
caminhantes terão a oportunidade de desfrutar de 
todo o património natural, cultural e gastronómi-
co, numa viagem que idealmente deve ser feita ao 
longo de uma semana.

A “Rota Carmelita” foi desenvolvida pela Agência 
para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas 
Medievais do Mondego, em colaboração com a Re-
gião de Turismo do Centro e o Centro Nacional de 
Cultural representando um investimento global na 
ordem dos 200 mil euros, com um financiamento 
de 85% dos fundos comunitários, sendo o restante 
valor suportado pelos seis Municípios por onde a 
mesma vai passar.

O objetivo da criação desta Rota, inspirada na 
vida da Irmã Lúcia e nas aparições de Nossa Senhora 
em Fátima, é explorar, valorizar e divulgar os recur-
sos da região, sendo expectável que possa começar 
a ser feita antes do dia 13 de maio.7
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Elvira 
das Neves que completou no dia 18 de março, 87 primaveras. 

Para ela muitos Parabéns.7

Aniversários

Bodas de Ouro

Deolinda Neves Marques, residen-
te no lugar de Sobralchão, freguesia de 
Alvaiázere, festejou no passado dia 8 
de fevereiro, a bonita idade de 90 anos 
de vida.

Para comemorar mais um aniver-
sário seus filhos, netos, bisnetos e 
restante família juntaram-se num jantar 
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

José dos Santos Oliveira e Silva 
(Patinho) e esposa Deonilde Santos 
Vaz, residentes no lugar de Ribeira 
do Vale Cipote, freguesia de Pussos S. 
Pedro, comemoraram as suas Bodas de 
Ouro no passado dia 24 de março. 

O casal na companhia dos seus 
filhos, nora, netas, alguns familiares e 
amigos festejaram esta data tão espe-
cial num almoço convívio, no restauran-
te “O Marques”, em Cabaços.

Votos de muitos parabéns, muitas 
felicidades e saúde pela vida fora.7

No passado dia 9 de março, Elisa 
Vaz Nunes, residente em Sandoeira, 
freguesia de Pussos S. Pedro, comemo-
rou a bonita idade de 72 anos de vida.

Alguns familiares festejaram esta 
data tão especial com um jantar em 
família, passando uns bons momentos 
de confraternização.

O seu marido, filha, genro e netos 
desejam muitas felicidades e muita 
saúde pela vida fora.7

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.

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

N
o início do mês de março, a CIMRL 
– Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria, viu aprovado o 

seu projeto denominado “Planos Inova-
dores de Combate ao Insucesso Escolar 
da Região de Leiria”, que já arrancou nos 
dez municípios associados: Alvaiázere, 
Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha 
Grande, Pedrógão Grande, Pombal e 
Porto de Mós, através da contratação 
de equipas multidisciplinares, processo 
que vai prolongar-se até ao ano 2020.

Em reunião com a rede de escolas 
do ensino profissional da região, o 
Conselho Intermunicipal procedeu à 
apresentação das atividades e das prin-
cipais ações que serão realizadas na co-
munidade escolar, com a participação 
de todos os agentes: escolas, alunos, 
professores, equipas multidisciplinares, 
auxiliares de ação educativa, pais e en-
carregados de educação, em parceria 
com os  municípios associados. 

A CIMRL assume a educação como 
um fator estratégico para o desenvol-
vimento sustentável da região, com 
o objetivo de promover processos 
de articulação e complementaridade 
que permitam, às crianças do ensino 
pré-escolar e do 1º ciclo, num total de 
cerca de 15 mil alunos, o acesso a um 
conjunto de atividades complementa-
res, capazes de fomentar a igualdade 
de oportunidades, promover a redução 
do abandono escolar e o sucesso edu-
cativo e desenvolver todo o potencial 
de aprendizagem dos alunos. 

As várias ações previstas na candi-
datura, que tiverem por base um estudo 
de diagnóstico das necessidades das 
escolas de todo o território, efetuado 
pelo Instituto Politécnico de Leiria, já 
estão a ser preparadas para terem início 
em setembro de 2018. 

Em destaque estão sete ativida-
des, nomeadamente: intercâmbio de 
experiências para conhecimento de 
iniciativas diferentes de promoção 
do sucesso escolar; contratação de 
equipas multidisciplinares; promoção 
da educação para o património da Re-
gião de Leiria; ações de sensibilização 
para a promoção da saúde dos alunos; 
ações de expressão musical, ciência e 
tecnologia e empreendedorismo, bem 
como a aquisição de equipamentos 
tecnológicos para as escolas do ensino 
pré-escolar e 1º ciclo, de apoio às ações 
a realizar. 

Está ainda prevista a realização de 
workshops e seminários, direcionados 
à Comunidade Educativa, com o obje-
tivo de propiciar espaços de partilha 
de ideias e de experiências, bem como 
estimular novas aprendizagens e a 
criação de instrumentos de monitori-
zação/acompanhamento do percurso 
dos alunos das escolas de toda a Região 
de Leiria. 

O “Plano Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar da Região de Leiria” 
resulta de uma candidatura da CIMRL 
ao Programa Operacional Centro 2020, 
no valor global de 2 milhões e 600 mil 
euros.7

CIMRL 

Apresentou Plano de Combate 
ao Insucesso Escolar

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
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Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

C
hegou há tempos às minhas mãos 
um panfleto que, segundo consta 
escrito por um senhor, por quem 

ainda tenho uma certa estima e que já 
cumprimentei com um bom aperto de 
mão e em quem inspiro confiança, por 
sinal ainda no rol dos vivos, e que diz 
o seguinte: “Desobediência civil não é 
o nosso problema. O nosso problema 
é a obediência civil. O nosso problema 
é que pessoas por todo o mundo têm 
morrido por causa da obediência. O 
nosso problema é que as pessoas são 
obedientes por todo o mundo face à 
pobreza, fome, estupidez, guerra e 
crueldade. O nosso problema é que as 
pessoas são obedientes enquanto as 
cadeias se enchem de pequenos ladrões 
e os grandes ladrões governam o País. É 
esse o nosso problema”. 

Em comentário meu, estas frases são 
verdadeiras. Um pobre de Cristo que rou-
ba uma maçã para matar a fome, decerto 
que vai parar à cadeia. Mas vamos para a 
frente e de cabeça levantada. 

Há muita gente neste País que por 
terem uns cobres na carteira, se julgam 
mais que ninguém. A estes chamo os 
vaidosos, os pombos de papo grande. 
Mas não são. Quem sabe o que vai lá 
por dentro. Em certo tempo um escritor 
de nome Fernando Vallejo escreveu um 
dia que “a fama é uma estátua suja pelos 
dejectos dos pombos”. A agravante é 
que em Portugal são os pombos que são 
famosos. Pelo menos pelas repetidas 
asneiras que vão fazendo a certos níveis. 
É por isso que por estas e outras que, 
em relação à nossa classe política me 
vem à memória a dúvida expressa pelo 
escritor norte-americano Mark Twain: 
“Por vezes pergunto-me se o mundo será 
governado por pessoas inteligentes que 

estão a gozar connosco ou por imbecis 
que acreditam realmente no que fazem”.

E, ainda ocorre-me à memória aqui-
lo que por várias vezes ouço dizer na 
televisão por certos políticos que não 
nomeio e que querem convencer o Zé 
Povinho de que tudo corre sobre esferas 
redondas. Mas estou convencido que 
analisando bem, nem tudo o que luz é 
ouro. E, ainda vou citar. Será que os turis-
tas que nos visitam por gostar da nossa 
saloice? Já no século XIX o grande poeta 
inglês LORD BYRON escreveu maravilhas 
acerca de Mafra e Sintra, mas ao mesmo 
tempo não se coibiu de referir a miséria 
franciscana e a rudez saloia em que vivia 
o nosso povo. “Mas isso foi há duzentos 
anos”, hoje não há desculpa nenhuma 
para que as coisas continuem assim. Mas 
saloios são uns altos senhores e não os 
contribuintes que pagam impostos, para 
não terem aquilo para que pagam e que 
devem ter.

Agora mudando de assunto. Sabem 
caros leitores que neste mês de Março 
ocorreu há muitos anos o seguinte: No 
dia 4 de Março de 1394 nasceu o Infante 
Dom Henrique. O navegador, o homem 
do mar. No dia 6 de Março de 1475 nas-
ceu o grande pintor Miguel Ângelo. E, 
no dia 30 de Março de 1922 os grandes 
aviadores Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral fizeram a primeira travessia da 
área do Atlântico Sul. Eu signatário deste 
artigo tive o prazer de conversar com 
uma senhora do nosso concelho de Al-
vaiázere, já falecida, acerca da maneira 
como eles chegaram e foram recebidos 
no Brasil.

Após a leitura deste artigo e com 
muita modéstia me despeço, mas a con-
tinuar como até agora, parece-me que 
NÃO ESTÁ CERTO.7

O 
Dia Internacional das Florestas 
é celebrado, anualmente, no dia 
21 de março e tem como grande 

objetivo o despertar consciências para o 
problema da gestão, conservação e de-
senvolvimento sustentável, isto visando 
o benefício das gerações atuais e futuras.

Sabemos que as florestas são os 
ecossistemas com maior diversidade 
biológica que existem na terra, e que 
desempenham um papel fulcral na luta 
contra as alterações climáticas. 

Contudo, apesar de todos os bene-
fícios incalculáveis, quer a nível ecoló-
gico, económico, social e para a saúde, 
estamos, atualmente, a destruí-la. São os 
incêndios, as plantas invasoras e a reflo-
restação com espécies não autóctones.

Alvaiázere pode e deve ser um exem-
plo no que diz respeito à preservação de 
floresta. 

Faz parte do seu território a maior 
mancha de carvalho-cerquinho da Europa 
e uma das maiores manchas contínuas de 
azinheiras. Também se podem encontrar, 
talvez, os maiores carvalhos, castanhei-
ros, oliveiras, zambujeiros e sobreiros do 
distrito, alguns com centenas de anos.

Com este vasto e inigualável patrimó-
nio é prioritário não só protegê-lo, mas 
também divulgá-lo e valorizá-lo.

Não temos o “Assobiador”, o mais 
antigo sobreiro do mundo que obteve o 
título de árvore europeia do ano, e que 
graças à projeção mundial que teve, vai 
permitir capitalizar não só em atração 

turística como também na divulgação, 
promoção e valorização do território de 
Palmela, mas temos alguns “trunfos”.

A Câmara Municipal de Alvaiáze-
re deve implementar medidas de forma a 
proteger, valorizar e dar visibilidade aos 
exemplares únicos que tem no seu terri-
tório, criando, em simultâneo, melhores 
condições para a sua contemplação e 
fruição.

Algumas das medidas a ser implemen-
tadas: um roteiro com a localização das 
espécies, um percurso pedestre e placas 
interpretativas e sinalética adequada.

Paralelamente, creio que Alvaiázere 
poderia ter, pelo menos, meia dezena de 
árvores classificadas como de Interesse 
Público, o que seria inédito a nível distri-
tal. Neste momento apenas uma árvore 
está classificada, (D.R. nº 45 II Série de 
23/02/1993) um carvalho negral ou 
carvalho pardo-das-beiras, com cerca de 
200 anos. 

O Arvoredo de Interesse Público, 
também designado Monumentos Vivos 
de Portugal, para além de servir de 
estímulo para que haja um maior envol-
vimento da sociedade na inventariação 
e consequente proteção, constitui tam-
bém um instrumento fundamental para 
a valorização, salvaguarda, conservação 
e conhecimento do nosso património.

Aqui fica lançado o desafio.
Finalizo com o provérbio “Em março, 

de manhã pinga a telha e à tarde sai a 
abelha.”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

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

Apocalipse 

Alvaiazerense...
Fim do Mundo... Revelação... De quê...
Muitos os significados, para uma visão societária.
O que devemos fazer para o evitar?!!
Todos, eu, tu, nós, todos juntos...
Comumente narrado como uma serie de episódios profetizados que culminarão 

no fim do mundo, ou seja, no fim da vida terrestre como é habitualmente conhecido.
“Apocalipse  é uma palavra com origem no termo grego “apokalipsis” que significa 

revelação, ou “Acção de descobrir”. 
Em sentido figurado o apocalipse pode ser um acontecimento obscuro ou mesmo 

um cataclismo.
Voltemos então à acção de descobrir, e pensemos nos próximos vinte anos – 

futuro apocalíptico - da realidade Alvaiazerense:
- A Juventude - E o nosso ensino.
- A Natalidade - E os nascituros.
- A Economia - E o emprego.
- A Administração Pública – E os futuros serviços.
- A Terceira idade - E os seus serviços.
Enfim, 
Crescimento e desenvolvimento, contra a ideia apocalíptica Alvaiazerense, que 

continuamente me apoquenta.
E assim, para evitar o “Fim” eu quero continuar a pertencer ao movimento re-

generador.
Que o criemos!... Todos juntos.
E possamos aproveitar todos os quadros de apoio, ao nível político, criados para 

o desenvolvimento do interior... e que tão falados são...
Que consigamos criar o Movimento Regenerador...  anti-apocalíptico.
Tenho dito.7                                                                                                J.S.
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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 FREITAS DE BASTOS
(90 anos)

N. 22/12/1927 - F. 09/03/2018

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.

jOAQUIM CARVALHO SILVEIRO 
(94 anos)

N. 21/01/1924 - F. 14/03/2018
NATURAL: AVELEIRA - PUSSOS S. PEDRO

RESIDENTE: CABAÇOS - PUSSOS S. PEDRO

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nas causas urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda 
por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me 
nesta Hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. 
Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois o Santo 
dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados, Vós 
que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, Ajuda-
me, Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu 
pedido.  (Fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajuda-me 
a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que 
possam-me prejudicar, proteja a minha família, atenda o 
meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquili-
dade, meu Santo Expedito! Serei grata pelo resto da minha 
vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Muito grata.
(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Avé Maria e fazer o sinal da cruz). 

M.P.

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.

ROGÉRIO GOMES DE FREITAS
(76 anos)

N. 08/09/1941 - F. 21/02/2018

CABAÇOS
PUSSOS S. PEDRO

Recordando João Serra                                            50 anoS de Saudade
João Serra 

nasceu em 5 
de novembro 
de 1944, era 
gémeo com 
uma menina 
que morreu 
nesse dia, 
pelo que se 
tornou filho 

único, de Paulino Serra e Rosária 
Simões Miguel.

Natural do Carregal, Maçãs de 
Caminho, fez a instrução primária 
na escola da Relvas, continuando 
os seus estudos em Alvaiázere, 
no Colégio Vera Cruz, onde com-

pletou o antigo 5º ano, que lhe 
possibilitou ser funcionário das 
Finanças em Ansião. Exercia esse 
cargo com dedicação inexcedível, 
quando partiu em defesa da pá-
tria na província da Guiné. Foi a 
servir a pátria que perdeu a vida, 
em 19 de março de 1968, atingi-
do por uma bala quando, como 
Furriel, comandava uma equipa 
na deteção de minas à frente de 
uma coluna militar do Batalhão 
1911. 

 Um Homem que deixou uma 
marca profunda nos familiares 
e amigos que o recordam com 
respeito e carinho, pela sua sim-

plicidade e amizade profunda 
com todos os que se cruzavam 
com ele na partilha de ideias e 
conhecimentos.

Esta homenagem merecida, 
partiu do seu amigo, José Duarte 
da Pelmá, que cobriu com as suas 
botas na poeira, num espaço de 
dois quilómetros, o sangue que 
vertia dos três corpos atingidos 
pelas balas que pensava que 
estavam simplesmente feridos. 
Foi um choque, nunca esqueci-
do, quando chegou ao quartel e 
verificou a morte efetiva do seu 
amigo, João Serra. 

Uma homenagem efetuada 
com a celebração de uma missa 
e romagem ao cemitério dos fa-
miliares e amigos, que junto do 
jazigo lhe prestaram homenagem 
e recordaram com lágrimas senti-
das de saudade os 50 anos da sua 
fatídica morte.

São estes testemunhos vivos, 
de grande amizade e cumplicida-
de, que nos dão a certeza de que 
a sua memória continuará viva, 
como um exemplo a seguir. 

Paz e felicidade no céu…7

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.

ALÍPIO FRANCISCO AMARAL 
(85 anos)

N. 18/07/1932 - F. 22/03/2018
jORDÕES

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.

FERNANDO DE jESUS ABREU 
(84 anos)

N. 25/02/1934 - F. 27/03/2018
NATURAL: CATRAIA - AREGA

RESIDENTE: BISPOS - PUSSOS S. PEDRO

A Funerária Rainha dos Anjos 
Procura colaboradores

(masculinos) a tempo
 inteiro ou prestação 

de serviços
Para mais informações contacte-nos através 
do telemóvel 912 122 333 (Ricardo Oliveira)
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Sua esposa, filhas e restante família, na impossibilidade 

de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm 

por este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
RUI MANUEL ALVES DOS 

SANTOS (59 anos)
N. 19/05/1958
F. 04/03/2018

ROMINHA
ALVAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.              

                             & AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOAQUINA MARIA DA LUZ 

NEVES (85 anos)
N. 04/10/1932
F. 02/03/2018

ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filhos 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
ARLINDO MARQUES GOMES 

(75 anos)
N. 17/06/1942
F. 17/03/2018

FOJO
ALMOSTER

Querida Esposa e Mãe,

Faz onze anos que nos deixaste, nós continuamos a 

viver conforme o teu desejo, no entanto a saudade e o 

amor permanecem para sempre.

Acreditamos que estás junto de Deus Pai, de quem 

imploramos a sua misericórdia, e dando-lhe graças pelo 

Dom da vida, suplicando-lhe o teu eterno descanso.

ALICE DA CONCEIÇÃO 
MENDES

N. 08/12/1916
F. 21/03/2007

RELVAS 
PUSSOS S. PEDRO

ONZE ANOS DE SAUDADE

Sua esposa, filho, nora, netos e bisnetos assinalan-

do o 1º 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.

UM ANO DE SAUDADE
ANTÓNIO SIMÕES 

GONÇALVES
N. 18/09/1928
F. 14/03/2017

ZAMBUJAL
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE
ANTÓNIO MARQUES 

INÁCIO
N. 07/05/1930
F. 25/03/2017

NATURAL: CHEIRA - PELMÁ
RESIDENTE: VENDA DO PRETO - PELMÁ

Há um ano que partiste,
deixando um vazio que não se 
preencherá jamais.
Tu que para sempre vamos amar demais.
Tu que em tempos nos sufocavas
de amor e felicidade,
hoje nos sufocas de saudade.
Tu que já não dizes para nós 
as coisas que precisamos de ouvir.
Há um silêncio nas lágrimas 
dos nossos olhos sem luz.
Há um silêncio neste poema
que só a dor traduz.
Por mais cruel que seja a vida
temos que continuá-la. 
Por mais cruel que seja o destino
temos que suportá-lo. 
Vamos sempre lutando,
sempre recordando com saudade
o que ficou para trás.
Sempre pedindo a Deus por ti
que descanses em paz.

Esposa, filhos, netos e bisnetos

Seus filhos, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
LAURA DIAS DOS SANTOS 

RODRIgUES (82 anos)
N. 24/05/1935
F. 25/03/2018

ALVAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.              

                             & AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MANUEL DA CONCEIÇÃO 

FERNANDES (91 anos)
N. 08/03/1927
F. 14/03/2018

CABEÇAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, netos e restante família, na impossibili-

dade de o fazerem pessoalmente, como era o 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 nesta hora de dor.

AGRADECIMENTO
MARIA LOPES DOS 

RAMOS SILVA (86 anos)
N. 03/06/1931
F. 08/02/2018

MAÇÃS DE CAMINHO

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
LUÍSA DE JESUS FERREIRA 

DE MORAIS (98 anos)
N. 15/12/1919
F. 24/03/2018

CARVALHAL
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filhas, genros, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOÃO DA SILVA BOTELHO

(76 anos)
N. 03/02/1942
F. 23/03/2018

REGUEIRA
ALVAIÁZERE
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N
o âmbito das come-
morações do 50º 
aniversário do Nú-

cleo Regional do Centro da 
Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (NRC-LPCC), a assi-
nalar, entre outros eventos, 
com uma Caminhada “O 
Que Nos Liga – 50 Anos”, 
o Grupo de Voluntariado 
Comunitário de Alvaiázere 
reuniu-se no passado dia 6 
de março para preparar a 
sua participação.

Esta caminhada, que 
decorrerá em simultâneo 
nos 78 concelhos da zona 
de ação do NRC-LPCC, está 

prevista para o próximo 
dia 27 de maio de 2018.

Integrando novos vo-
luntários, o Grupo de Vo-
luntariado Comunitário de 
Alvaiázere apela desde já à 
comunidade alvaiazerense 
a disponibilidade para este 
evento, que naturalmente 

pretende a divulgação dos 
serviços promovidos pela 
Liga, a sensibilização da 
população para a preven-
ção primária do cancro, 
apoio ao doente oncológico 
e família, a angariação de 
fundos e, ainda, o recru-
tamento de voluntários.7

informativo

Proteção de Dados

Paula Reis

falar direito

Considerando a aplicação do 
Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) a partir de 25 

de maio de 2018 que vem substituir a 
atual diretiva e lei de proteção de dados 
pessoais, e as significativas alterações 
que terão diferente impacto na vida 
das organizações, consoante a sua na-
tureza, área de atividade, dimensão e 
tipo de tratamentos de dados pessoais 
que realizem fica uma breve nota para 
que as entidades possam preparar o 
terreno e evitar coimas desnecessárias.

Para proceder à implementação do 
novo regulamento é essencial conhe-

cer as novas regras, analisar as novas 
obrigações, verificar o nível atual de 
cumprimento e adotar as medidas 
necessárias durante este período de 
transição para assegurar que tudo está 
pronto atempadamente.

A Comissão Nacional de Proteção 
de Dados disponibiliza 10 medidas 
para ajudar a implementação do no 
regulamento e que podem ser con-
sultadas em https://www.cnpd.pt/
bin/rgpd/10_Medidas_para_prepa-
rar_RGPD_CNPD.pdf 

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

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: 92/18.6T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87787013

Data: 20-03-2018

Requerente: Sérgio Lopes Rodrigues

Requerido: Maria Helena Rainho Lopes Rodrigues

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

ção/Inabilitação em que é requerido Maria Helena Rainho Lopes 

Rodrigues, estado civil: viúva, NIF - 181246864, com residência 

em Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro - Sta Casa da Mise-

ricórdia, 3264-909 FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 429 de 31/03/2018

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: 94/18.2T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87787717

Data: 20-03-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Armindo Gonçalves Henriques

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

Inabilitação em que é requerido Armindo Gonçalves Henriques, 

filho(a) de António da Silva Henriques e de Rosária Gonçalves Vaz, 

nascido em 21-05-1958, natural de: Freixianda [Ourém], com resi-

dência em Rua da Feira de Abril, N.º 12, Ponte Nova, 3250-034 

Almoster - 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 429 de 31/03/2018

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: 93/18.4T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87796089

Data: 21-03-2018

Requerente: Ministério Públicos

Requerido: Diana Marisa Tavares Ferreira

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

Inabilitação em que é requerida Diana Marisa Tavares Ferreira, 

com residência no Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia, 

sito na Rua Principal, Ervideira, Figueiró dos Vinhos, para efeito 

de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

Passei o presente e outro de igual teor para serem afixados.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 429 de 31/03/2018

Informação/Alerta
A família de Olímpia Batista Alves, em face do seu comportamento, 

vem por este meio solicitar o favor e a atenção da colaboração de todos 
(que seja alvo de contacto) para o seguinte:

- Não ceder ao pedido de qualquer contributo monetário, ou outros, 
efetuado pela mesma;

- Não pagar cafés, uma vez que a medicação não permite muita 
quantidade.

Mais se informa que a família não se responsabiliza por qualquer 
ato menos lícito que a mesma possa cometer.

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

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

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

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

Grupo Voluntariado Comunitário de Alvaiázere

Caminhada “O Que Nos Liga”

Comunicado
No exercício da função de Vereadores 

da Câmara Municipal de Alvaiázere, eleitos 
pelo Partido Socialista, em regime não-per-
manente (sem pelouros) vimos informar 
que, entre outras votações de assuntos 
correntes e/ou de investimentos, neste 
início de ano:

Votámos a favor: - Moção de apoio ao 
“Movimento pelo Interior - Em Nome da 
Coesão”; Posição conjunta face à intenção 
de “Encerramento da agência de Maçãs de 
Dª Maria da Caixa de Crédito Agrícola”; 
Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município 
e o GDA; Protocolo de colaboração com 
a AHBVA.

Votámos contra: “Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo com a As-
sociação de Lazer, Desporto e Cultura - RED 
EAGLE SPORT”, apresentando Declaração 
de voto: “…, não colocando em causa os 
princípios (..) e nas intenções políticas de 
“igualdade de oportunidades” para todos, 
aqui argumentadas e por nós também de-
fendidas; não colocando em causa qualquer 
das competência técnicas e/ou pedagógicas 
na área do desporto “Futebol de 11” da es-
cola (…); consideramos que: esta iniciativa 
(…) dedicada exclusivamente ao “Futebol 
de 11”, enferma do contínuo erro dos 
executivos municipais anteriores de des-
prezarem um conjunto de outros valores e 

outras oportunidades de desenvolvimento 
integral do desporto, nomeadamente o 
da definição de estratégias integrais e o 
inerente sentido de prioridades (…) para 
o desporto no nosso concelho; se constata 
que em matéria de desporto, a ligação ao 
“Futebol de 11” é maioritária de adeptos, 
e por essa via, assumindo que efeitos po-
sitivos, económicos e de movimentação na 
pacata Alvaiázere, poderiam advir desta 
iniciativa, complementada com a “moda” 
de alteração do paradigma de responsabi-
lidade/objetivo dos Pais; a despesa corrente 
em protocolo já aprovado pelo município 
para o GDA, integra essencialmente esta 
modalidade na componente de formação. 
E assim, neste contexto, (…), não merece a 
nossa aprovação pela via e termos da de-
finição de prioridades e caracterização de 
estratégia em matéria de “Desenvolvimento 
do Desporto” no nosso concelho, o nosso 
voto é de reprovar.”

Apresentámos Proposta: “Homena-
gear os alvaiazerenses combatentes da 
Guerra do Ultramar falecidos em combate”, 
considerando que é mais do que tempo 
no concelho de Alvaiázere para a realizar, 
com um monumento adequado a situar 
em espaço público digno, e naturalmente 
cerimónia afim.7

Carlos Simões e Anabela Simões
Vereadores da CMA
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 de terça a sexta: 11h00 - 17h00
sábado e domingo: 11h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   "Cársica: uma viagem pela Geodiversidade de Alvaiázere" 
 - Exposição temporária de fotografia de João Paulo Forte
   “O segredo da alegria guarda-o o pássaro nas asas”
 - Exposição de pintura de Hirondino Pedro

de terça a sexta:
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu
 
dia 4: 09h00 - 13h00

- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL: “PENSAR E SER CRIATIVO”

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 4: 14h00
- WHORKSHOP DE ESTAMPAGEM:
“GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA”
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 5: 14h30
- CRESCER COM COR “ARTES DECORATIVAS” 

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

AGENDA CULTURAL -  ABRIL
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 8 e 22

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 1, 15 e 29

ABRIL

dia 8: 09h00
- PASSEIO PEDESTRE: “ROTA DOS MOINHOS”
Inscrições obrigatórias no site do município www.cm-alvaiazere.pt  

 (passeios pedestres - inscrições online) | preço: 2€ 
Informações: 915 698 733 / 915 698 722 / 915 698 791
Local: Concentração no Parque Multiusos de Alvaiázere

 (Org.: Gabinete do Desporto, Turismo e Museu de Alvaiázere)

dia 11: 19h00
- OFICINAS DA/PARA A FAMíLIA “BISCOITOS FáCEIS E BARATOS” 
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 14: 14h00
- GRANDE NOITE DE FADOS
Local: Sede do GACV - Casais do Vento (Pelmá)
(Org.: Grupo de Amigos dos Casais do Vento)

dia 18:
- COMEMORAÇÃO DO DIA DOS MONUMENTOS E SíTIOS
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dias 21 e 22:
- FIM DE SEMANA DE TRADIÇõES E GASTRONOMIA
Local: Maçãs de D. Maria
(Org.: Rancho de Maçãs de D. Maria e Município de Alvaiázere)

dia 25: 17h00
- CANTAR ABRIL (com Sebastião Antunes)
Local: Auditório da Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere 
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 28: 21h00
- PEÇA DE TEATRO “OS qUATRO MúSICOS DA ALDEIA”  
Local: Auditório da Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere 
(Org.: Alva Canto - Associação de Cultura)

dia 29: 14h00
- TORNEIO DE SUECA
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

Certifico para efeitos de publicação, que por 

escritura desta data, lavrada de folhas 133 a folhas 

134 verso do livro de notas para escrituras diversas 

número 157-A, MARIA TERESA CORRÊA ANTUNES, 

divorciada, natural da freguesia de Pussos, concelho 

de Alvaiázere, residente na Travessa Visconde de 

Souzel, no lugar de Pussos, freguesia de Pussos São 

Pedro, concelho de Alvaiázere, declarou, 

Que é dona e legítima possuidora há mais de 

vinte anos, com exclusão de outrem, de um prédio 

urbano composto por casa de habitação de rés-do-

chão e primeiro andar com a área coberta de oitenta 

e oito, vírgula sete mil setecentos e cinquenta me-

tros quadrados e descoberta de trinta e um, vírgula 

duzentos e vinte e cinco metros quadrados sito na 

mencionada Travessa Visconde de Souzel nº 11, no 

referido lugar de Pussos, dita freguesia de Pussos 

São Pedro, concelho de Alvaiázere, a confrontar do 

Norte e do Poente com Maria Teresa Correia Antu-

nes, do Sul com caminho público (Travessa Visconde 

de Souzel) e do Nascente com Herdeiros de Crispim 

de Oliveira, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

2368, com o valor patrimonial e atribuído de TRINTA 

E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA EUROS, omisso 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse no 

ano de mil novecentos e noventa, já no estado de 

divorciada, por lhe ter sido doado por seus pais José 

Antunes e mulher Maria Emília Corrêa de Oliveira An-

tunes, residentes que foram no mencionado lugar de 

Pussos, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, tem possuído o 

referido imóvel em nome próprio e sobre ele tem 

exercido todos os actos materiais que caracterizam 

a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, habitando-o, nele dormindo e 

nele cozinhando as suas refeições, nele praticando 

actos de conservação e beneficiação, limpando as 

caleiras, substituindo as telhas e os vidros partidos, 

dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza, conservando-o e pagando pontualmente 

as contribuições 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 invoca na impossibilidade de 

comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais. 

CONFERIDA. Está conforme

Ansião, dezasseis de Março de dois mil e dezoito.

A Notária, 

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 429 de 31/03/2018

Certifico para efeitos de publicação, que 

por escritura desta data, lavrada de folhas 135 

a folhas 137 do livro de notas para escrituras 

diversas número 157-A, JOAqUIM FRANCISCO 

BATISTA e cônjuge MARIA JúLIA COIMBRA 

FURTADO BATISTA, casados sob o regime da 

comunhão geral, naturais da freguesia de Pus-

sos, concelho de Alvaiázere, residentes na Rua 

José Dias Batista nº123, no lugar de Aveleira, 

Pussos, freguesia de Pussos São Pedro, concelho 

de Alvaiázere, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores há 

mais de vinte anos com exclusão de outrem, dos 

imóveis seguintes

SITUADOS NA REFERIDA FREGUESIA DE 

PUSSOS SÃO PEDRO CONCELHO DE ALVAIáZERE

NúMERO UM - Prédio rústico composto por 

terra de cultura com oliveiras e uma laranjeira 

com a área de novecentos e noventa metros 

quadrados sito na Aveleira, a confrontar por to-

dos os lados com António Francisco, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 4857 (que proveio 

do artigo rústico 2443 da extinta freguesia de 

Pussos), com o valor patrimonial de € 759,96 e 

NúMERO DOIS - Prédio rústico composto 

por terreno com eucaliptal com a área de oito-

centos e dez metros quadrados sito na Vinha 

Velha, a confrontar do Norte e do Poente com 

António Francisco, do Sul com Lucindo A. Fra-

zão e do Nascente com António Silveiro Pedro, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 6714 

(que proveio do artigo rústico 3510 da extinta 

freguesia de Pussos), com o valor patrimonial 

de € 289,51 ambos omissos na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis, cujo valor, 

patrimonial e atribuído, se eleva à quantia de MIL 

E QUARENTA E NOVE EUROS E QUARENTA E SETE 

CÊNTIMOS vieram à sua posse, já no  estado de 

casados, do modo seguinte: o identificado sob a 

verba número UM por compra que dele fizeram 

no dia sete de Dezembro de mil novecentos e se-

tenta e um a Patrocínia de Jesus, viúva, residente 

que foi no mencionado lugar de Aveleira, dita 

freguesia de Pussos e o identificado sob a verba 

número DOIS por compra que dele fizeram no dia 

vinte e quatro de Abril de mil novecentos e se-

tenta e dois a José Dias Batista, viúvo, residente 

que foi na Avenida Almirante Gago Coutinho nº 

154, em Lisboa, actos estes que nunca chegaram 

a ser formalizados.

Que desde aquelas datas, porém, têm pos-

suído os referidos imóveis em nome próprio e 

sobre eles têm exercido todos os actos materiais 

que caracterizam a posse, nomeadamente a defe-

sa e a conservação da propriedade, semeando e 

amanhando o primeiro, plantando e cortando as 

oliveiras e a laranjeira nele existentes, colhendo 

a azeitona e a fruta, plantando e cortando os 

eucaliptos existentes no segundo, roçando o 

mato, avivando-lhes 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 invocam na impossibilidade 

de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

 CONFERIDA. Está conforme

Ansião, dezasseis de Março de dois mil e dezoito.

A Notária, 

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 429 de 31/03/2018

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

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES
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E
m tempo de tempestades, a no-
tícia também assim chegou em 
plena reunião da Assembleia-ge-

ral da Casa do Concelho de Alvaiázere 
(CCA), em Lisboa, no dia 24 de março, 
consternando todos os presentes. To-
mou-se ali conhecimento do impedi-
mento da presença da delegação dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere 
(BVA) que se deslocava para a sede 
da CCA, a fim de participar no almoço 
solidário de angariação de fundos, 
pelo motivo de falecimento de familiar 
direto do Comandante.

Dando continuidade à primeira 
realização, do ano transato, a CCA or-
ganizou no dia 24 de março o segun-
do almoço solidário de angariação de 
fundos para os BVA. Em cima daquele 
acontecimento, e presentes muitos só-
cios e amigos da CCA e dos BVA, que 
quiseram manifestar pessoalmente o 
seu apoio, o almoço decorreu com a 

normalidade possível. Do objetivo, 
resultou a verba total de mil e cem 
euros (785 euros diretos do almoço 
e 315 euros de dádivas e donativos 
extras), anunciado pela presidente 
da direção da CCA, Sandra Nunes, 
que na oportunidade e em nome de 
todos, expressou os sentimentos.

Para os Bombeiros, esta será mais 
uma ajuda ao financiamento dos 
grandes investimentos que atualmen-
te decorrem na instituição, nomeada-
mente com as obras de remodelação 
e ampliação do Quartel e de melhora-
mento geral das instalações.7

Carlos Simões

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere
Organizou almoço solidário para os BVA

Saúde do sistema digestivo 
- uma Prioridade - 

S
e “somos o que comemos” e os alimentos, para nos 
serem úteis, devem ser transformados pelo apare-
lho digestivo, ter uma boa digestão é fundamental 

para que o resto do organismo funcione bem. Portanto, 
adquirir bons hábitos dietéticos desde tenra idade e 
assegurar a dose mínima dos nutrientes que facilitam 
o processo digestivo é a melhor garantia de bem estar. 

Sensação de enfartamento ou estômago inchado 
após as refeições

Pode ter muitas origens, mas o importante é evitar 
o excesso de alimentos gordos ou concentrados, café 
e chá preto, as especiarias irritantes, os legumes em 
vinagrete e o álcool. Respeitar os horários, especialmente 
do jantar, que deveria ser consumido pelo menos três 
horas antes de dormir. Na maioria dos casos, também se 
recomenda o uso de plantas como a segurelha, manjeri-
cão, verbena ou genciana. Existem preparados na forma 
de cápsulas e podem tomar-se depois de cada refeição. 

Ardores e úlceras 
A acidez apresenta-se quando parte do conteúdo 

ácido do estômago é regurgitado até ao esófago, 
produzindo uma sensação de ardor ou queimadura na 
boca do estômago. As principais causas residem no 
stress físico, laboral ou emocional, excessos alimenta-
res e refeições inapropriadas, ou ainda a possibilidade 
de infeção com Helicobacter pylori. Em caso de sinto-
mas crónicos deve consultar o seu médico. 

Para evitar ou reduzir esta sensação de ardor deve 
mastigar muito bem os alimentos, eliminar açúcares, 
gorduras animais, lacticínios, café e álcool. Aumentar 
a quantidade de fibras na dieta, não comer quando 
se está nervoso. Pode tomar três copos ao dia, entre 
as refeições, de um batido preparado com brócolos, 
batata e maçã. 

O Própolis é um grande remédio de defesa e de 
cicatrização gástrica. Sumo de Aloé Vera antes das re-
feições combate a acidez e é cicatrizante. O carbonato 
de magnésio, tomado depois de cada refeição também 
é bastante eficaz. 

Nas próximas edições de “O Alvaiazerense” continua-
rei a falar sobre a saúde do sistema digestivo, que é para 
mim o mais importante para manter um equilíbrio físico 
e emocional. Não vale a pena querer tratar um problema 
do foro psíquico ou outra patologia se o intestino não 
funciona bem. A saúde intestinal é chave do sucesso para 
afastar a doença e manter esse equilíbrio.7

C
umprindo o calendário estatu-
tário da Casa do Concelho de 
Alvaiázere (CCA), no dia 24 de 

março, pelas 11h00, realizou-se em 
Lisboa, na sua sede, uma reunião 
ordinária da Assembleia-geral para 
apresentação, discussão e votação 
dos Relatórios e Contas de Gerência 
da CCA e do Jornal “O Alvaiazeren-
se”, relativas ao ano de 2017.

Iniciados os trabalhos, António Jú-
lio Vaz, presidente da Assembleia-ge-
ral, saudou e agradeceu a todos pela 
presença. Dada a palavra à presidente 
da Direção da CCA, Sandra Nunes e ao 
Diretor do Jornal “O Alvaiazerense”, 
Carlos Simões, estes apresentaram os 

respetivos relatórios e contas, e subse-
quentemente prestaram informações 
e outros esclarecimentos solicitados.

Para ambas as entidades, Manuel 
Paixão, presidente do Conselho 
Fiscal, apresentou os respetivos 
pareceres com a recomendação da 

aprovação e voto de louvor pelo 
trabalho desenvolvido.

Postos a votação, ambos os 
documentos foram aprovados por 
unanimidade, ficando os mesmos 
disponíveis na sede para consulta 
pelos sócios.7

Nos termos do artigo 9.º Cap. III, alínea 1, e para efeitos 
do disposto, convoco os sócios maiores de 18 anos, confor-
me artigo 5.º, alínea 2 dos Estatutos da Casa do Benfica 
do Concelho de Alvaiázere, para a Assembleia Geral de 
Sócios a realizar no dia 12 de Abril de 2018, pelas 20h30, 
na sede da Casa do Benfica do Concelho de Alvaiázere, na 
Rua Conselheiro Furtado dos Santos, em Alvaiázere. 

Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e 

Contas de Gerência relativas ao exercício de 2017 
2. Eleição para os Órgãos Sociais
3. Outros assuntos
Se à hora da convocatória não estiverem representados 

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

Alvaiázere, 14 de Março de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Rui Manuel Esteves de Oliveira)

ConvoCatória

R
euniu-se no dia 23 de Março, a 
Assembleia-geral da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-

luntários de Alvaiázere com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: Ponto 1 - Apre-
ciação e Votação de Relatório e Contas 
de Gerência referente ao Ano 2017 e 
Parecer do Conselho Fiscal; Ponto 2 - 
Autorização para contrair Empréstimo; 
Ponto 3 - Eleição dos Corpos Sociais e 
Ponto 4 - Outros Assuntos. 

Pelas 19h00, o presidente da 
Assembleia-geral, João Guerreiro, 
deu início aos trabalhos, tendo sido 
apresentadas e discutidas as Contas 
e o Relatório referentes ao exercício 
de 2017. Postas à votação foram 
aprovadas por maioria, com uma 
abstenção e sem votos contra. 

Relativamente ao Ponto 2, a 
Direcção explicou que atendendo à 
elevada dívida do Serviço Nacional de 
Saúde, na ordem dos 80.000€ e para 
fazer face às dívidas mais prementes 

a fornecedores e à percentagem que 
lhe cabe referente aos investimentos 
comparticipados em curso, necessi-
tavam de contrair um empréstimo 
de 65.000€ em condições conside-
radas muito satisfatórias. Posto à 
votação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. 

De seguida, passou-se às elei-
ções para o Triénio 2018/2020. Foi 
a sufrágio uma única lista, designada 
por lista A e com a seguinte consti-
tuição: Assembleia-geral - Presiden-
te: João Paulo Carvalho Guerreiro; 
Vice-presidente: José Alves Castelão; 
Secretário: Joaquim Lopes da Silva; 
Suplentes: Aníbal da Cruz Costa e 
António José Silva Carvalho; Conse-
lho Fiscal - Presidente: Rui Manuel 
Esteves de Oliveira; Vice-presidente: 
Ilídio Grunho Teodósio; Secretá-
rio: Adolfo Ferreira Brás; Suplente: 
António Simões Brás; Direcção - 
Presidente: Joaquim Rosa Simões; 

Vice-presidente: António Simões 
Ribeiro; 1º Secretário: Jaime Rodri-
gues Martinho; 2º Secretário: Carlos 
Manuel Esteves Alves; Tesoureiro: 
Arlindo dos Santos Figueiredo; Vo-
gais: Artur Manuel Freire Caetano da 
Silva e António Simões; Suplentes: 
Jaime Mendes Teodósio e José da Luz 
Pinheiro. Posta à votação secreta, a 
lista foi eleita com 30 votos a favor, 
10 brancos e 2 nulos. 

No ponto 4, o comandante Bruno 
Gomes, entendeu colocar o seu lugar 
à disposição, para que a nova Direc-
ção se pronuncie sobre se pretende 
a sua continuidade. 

Não havendo nada mais a tratar, 
foram encerrados os trabalhos, ten-
do na oportunidade o presidente da 
Assembleia-geral felicitado os novos 
órgãos sociais e desejando-lhes bom 
trabalho, a bem dos Bombeiros de 
Alvaiázere.7

Rui Oliveira

Em Alvaiázere

Eleições nos Bombeiros Voluntários

Assembleia Geral da CCA
Aprovou contas de gerência de 2017
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A
lvaiázere vai ter uma 
Escola de Futebol do 
Benfica, graças a um 
contrato-programa de de-

senvolvimento desportivo que foi 
assinado no dia 8 de março e que 
vai constituir-se como um impor-
tante apoio e incentivo à prática 
desportiva no Concelho. Esta Es-
cola vai funcionar em parceria com 
o Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA), e vai ser responsável não só 
pela formação desportiva das ca-
madas jovens do clube local, mas 
também pela captação de mais 
jovens para a prática do futebol, 
sendo que este programa entrou 
em vigor no mês de março e vai 
decorrer até ao mês de junho de 
2022, num investimento financeiro 
anual médio de 25.000 euros.

Na mesma ocasião procedeu-se 
à assinatura de um outro contrato-

-programa, este diretamente com o 
GDA e que visa a cedência da utili-
zação das infraestruturas despor-
tivas municipais para que o clube 
seja responsável pela promoção 
de várias modalidades desportivas 
amadoras, estando também pre-
visto um financiamento por parte 
do Município na ordem de 18.000 
euros durante este ano.

Com a implementação destes 
programas, o Município de Alvaiá-
zere tem como objetivo potenciar 
a rentabilização do respetivo par-
que desportivo, fomentando novas 
dinâmicas vocacionadas para a 
juventude e, com estas, aumentar 
a atratividade do território e a 
qualificação da oferta desportiva 
concelhia.7

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças da Creche Santa Cecília de Alvaiázere

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De ABRIL

08/04 - GDA vs Guiense

15/04 - Leiria e marrazes vs GDA

22/04 - GDA vs GRAP 

29/04 - GDA vs Vieirense

Município de Alvaiázere

Assinou contrato para criação 
de Escola de Futebol do Benfica

Futebol

GDA está de regresso 
às vitórias

O mês de março assinalou o regresso do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere (GDA) às vitórias, depois 
de quatro meses sem vencer (a última vitória foi a 
12 de novembro do ano passado, contra o Leiria e 
Marrazes).

No dia 4 de março, a equipa de Alvaiázere recebeu 
em casa o Sporting de Pombal e empatou a uma bola, 
num jogo a contar para a 19ª jornada.

Na semana seguinte, a 11 de março, o GDA que-
brou então o ciclo de derrotas e empates e venceu 
por 1-0 o Portomosense.

Na 21ª jornada a equipa de Alvaiázere recebeu em 
casa o Ginásio de Alcobaça, o terceiro classificado do 
campeonato, e cedeu a derrota pela margem mínima 
de 1-0.

Para terminar em grande este mês, o GDA deslo-
cou-se ao Campo Diniz dos Pinheiros, em Pombal, 
para defrontar o Pelariga, tendo alcançado uma go-
leada de 4-2.

Após a 22ª jornada, o GDA saiu do último lugar 
do campeonato e está agora na 15ª posição, com 19 
pontos, mais um do que o atual último classificado, 
a equipa “Os Vidreiros”, da Marinha Grande, numa 
tabela liderada pela equipa de Peniche.7

Cláudia Martins
Sala “Traquinas”

Sala “Fofinhos”

Atletismo

Atletas do GACV
com bons resultados

As marchadoras do Grupo de Amigos dos Casais 
do Vento (GACV) continuam a alcançar bons resulta-
dos nas provas em que têm vindo a participar. 

Na Taça FPA em Marcha Atlética, que se realizou 
em Montemor-o-Novo a 17 de março, Joana Pontes 
conquistou a medalha de prata nos 10.000m junio-
res, com a marca de 50’51”32; Andreia Carvalho 
classificou-se em terceiro lugar nos 5.000m marcha 
para Juvenis femininos, com a marca de 28’36”86 e 
Catarina Costa conseguiu o quarto lugar nos 5.000m 
Juvenis, com a marca 29’09”91.

No passado dia 18 de março as atletas parti-
ciparam no Campeonato Nacional de Corta Mato, 
em Monforte, prova na qual Joana Pontes ficou em 
11º lugar nos 6 km para Juniores femininos, com 
a marca de 27’10”, e Catarina Costa obteve o 61º 
lugar nos 4 km para Juvenis femininos, com a marca 
de 21’48”.

Catarina Costa voltou a estar em destaque no 
passado dia 24 de março, ao arrecadar a medalha de 
prata na prova de juvenis femininos no 15º Grande 
Prémio de Atletismo de Pinhal, na Sertã.7

Cláudia Martins
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D
epois de duas edi-
ções no formato 
descentra l izado 
(nas freguesias de 

Almoster e Maçãs de D. Ma-
ria) a XIV Feira de Produtos 
da Terra regressou à vila 
sede de Concelho no pas-
sado dia 18 de março, com 
o objetivo de incentivar e 
potenciar o desenvolvimento 
da atividade agrícola, do ar-
tesanato e do comércio local.

Esta edição do certame 
registou um aumento do 
número de expositores, 
com a participação de 65 
produtores e artesãos, que, 
ao longo de todo o dia, tive-
ram oportunidade de dar a 
conhecer os seus produtos e 
iguarias a todos os que por 
lá passaram, contribuindo 
também para a promoção da 
região de Sicó.

A Tuna e Cantares da 
Santa Casa da Misericórdia 

de Alvaiázere abrilhantou 
ainda mais a Feira, tendo 
atuado no período da tarde 
e encantado com os seus 
cantares tradicionais e dado 
a provar alguns petiscos con-
fecionados pela Associação.

Em comunicado da Câma-

ra Municipal de Alvaiázere, 
pode ler-se que “com esta 
iniciativa, o Município de 
Alvaiázere assumiu-se como 
um agente dinamizador da 
economia local, gerando, 
para os produtores e ar-
tesãos, oportunidades de 

promoção e escoamento dos 
seus produtos, potenciando, 
desta forma, a promoção 
dos produtos endógenos da 
região, que constituem uma 
importante mais-valia para 
o desenvolvimento local e 
regional”.7

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

...em Carvalhal de Pussos, fonte seca... património escuro!

Olho Vivo MOVE telhados...

ADECA
Abertas inscrições 
para formação 
profissional

A Associação de Desenvolvimento Inte-
grado do Concelho de Alvaiázere (ADECA), 
abriu as inscrições para vários cursos de 
formação profissional em diversas áreas, 
de caráter financiado e não financiado.

Na formação financiada, estão em 
aberto os cursos de iniciação ao Inglês; 
Coaching e Comunicação; Análise Senso-
rial de Vinhos e Aguardentes; Agricultura 
Biológica; e por fim Gestão do Stress 
Profissional. 

No âmbito da formação não financia-
da, a associação está a reunir inscrições 
para o curso de Manipulador de Carnes 
(renovação do cartão); Condução de Em-
pilhadores; e Segurança na Operação de 
Pontes Rolantes. 

Para inscrições ou informações sobre 
a oferta formativa da ADECA, os interes-
sados podem entrar em contato através 
do telefone 236 650 160 ou através do 
e-mail: geral@adeca.pt.7

Município de Alvaiázere

XIV Feira de Produtos da Terra contou 
com mais de 60 produtores e artesãos

ADECA
Promove sessão 
sobre “Medidas 
de Auto Proteção 
em Edifícios”

De forma a esclarecer os responsáveis 
das empresas e associações locais e todo 
o público em geral, a Associação de De-
senvolvimento Integrado do Concelho de 
Alvaiázere (ADECA), está a organizar uma 
sessão de esclarecimento sobre: “Medidas 
de Auto Proteção em Edifícios”.

Esta sessão irá realizar-se no próximo 
dia 13 de abril, às 21h00, nas instalações 
da Incubadora de Negócios de Alvaiázere.

A “Projectsys” é a entidade parceria 
desta sessão, que virá apresentar o en-
quadramento legal, a responsabilidade 
civil e criminal no caso de edifícios ou 
recintos, as categorias e fatores de risco 
e medidas de autoproteção.

Não há custos associados à participa-
ção na sessão, no entanto, é necessária 
inscrição prévia através dos contactos: 
geral@adeca.pt ou então do telefone 236 

650 160.7

Biblioteca Municipal
Exposição 
“Poesia em Vinil”

Está patente na Biblioteca Municipal de 
Alvaiázere, desde 19 de março e até 30 
de abril, uma exposição intitulada “Poesia 
em Vinil”, composta por uma centena de 
discos de poesia, em vinil, onde estão 
representados mais de uma centena de 
consagrados poetas portugueses.7
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