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O 
certame Alvaiázere Capi-
tal do Chícharo vai reali-
zar-se este ano nos dias 
5,6 e 7 de outubro e não 

no mês de junho, como tem vindo 
a acontecer nos últimos anos.

A decisão foi tomada em reu-
nião de Câmara Municipal, e a 
presidente, Célia Marques, expli-
cou ao Jornal “O Alvaiazerense”, as 
principais razões desta alteração: 
“É evidente que o crescimento que 
o Alvaiázere Capital do Chícharo 
tem experimentado se deve, 
principalmente, à procura pela 
componente gastronómica do 
evento. É a procura pelo chícharo 
e pelos produtos e iguarias da 
região que mais pessoas trazem a 
Alvaiázere nesta altura”, começou 
por dizer, acrescentando ainda 
que organizar o festival em outu-
bro significa promover o produto 
numa altura mais adequada, em 
que as suas características podem 
potenciar ainda mais a sua procu-
ra por parte dos consumidores.

A autarca adiantou que, apesar 
da alteração na data, o certame 
será organizado nos mesmos 
moldes das edições anteriores, o 
que significa que vai congregar a 
FAFIPA e o Festival Gastronómico, 
sem prejuízo de nenhum deles: 
“estamos a trabalhar na construção 
de um programa diversificado, de 
grande qualidade e atrativo, quer 
na componente gastronómica 
como na componente lúdica e 
cultural, que possa dar continui-
dade ao crescimento do certame 
e à visibilidade e notoriedade do 
concelho de Alvaiázere”, sublinhou 
Célia Marques.

No mês de junho, o Município 
vai promover, como habitual, um 
conjunto de atividades comemo-
rativas do Dia do Concelho, que 
inclui a noite das Marchas Popu-

lares e o arraial de Santo António, 
no dia 12, e as Cerimónias do Dia 
do Concelho, no dia 13.

Esta é uma alteração que pro-
cura assim atrair mais consumi-
dores, mas que ao mesmo tempo 
vai ao encontro das expectativas 
e anseios dos próprios produ-
tores, como explicou a autarca: 
“esta é de facto uma preocupa-
ção que foi manifestada pelos 
produtores nos últimos anos, 
ao qual eu fui sensível, e daí ter 
tido a preocupação de a contem-

plar no meu manifesto eleitoral, 
sufragado nas últimas eleições 
autárquicas”, referiu, concluindo: 
“o chícharo é um produto que 
tem despertado uma procura 
crescente. É neste produto que 
está ancorada a estratégia de 
promoção do território de Al-
vaiázere, pelo que o evento que 
mais promove o chícharo deve 
ser realizado na altura em que o 
produto está no seu melhor para 
ser consumido”.7

Cláudia Martins

atualidade

Na freguesia de Pelmá

Despiste de trator fez 
um ferido grave e um 
ferido ligeiro

No dia 16 de abril, o despiste e capotamento de 
um trator agrícola na localidade de Barreiros, na 
freguesia de Pelmá, fez um ferido grave e um ferido 
ligeiro, que foram transferidos para os Hospitais 
da Universidade de Coimbra e para o Hospital de 
Tomar, respetivamente.

No local estiveram uma ambulância de socorro 
e um Veículo de Socorro e Assistência Especial 
dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, uma 
ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários 
de Ourém, uma Viatura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) do Hospital dos Covões, 
um Suporte Imediato de Vida (SIV) de Avelar e a 
Guarda Nacional Republicana, que tomou conta 
da ocorrência.7

Queimada obriga a
intervenção dos  
Bombeiros 

No passado dia 20 de abril, um alerta foi dado 
pelas 13h42 de uma queima que fugiu de controlo, 
obrigando à presença dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere na localidade de Casais do Vento, 
freguesia de Pelmá.

Para o ocorrido foram mobilizados dez operacio-
nais e quatro veículos de apoio e as chamas foram 
logo extintas.7 

Em Barqueiro
Incêndio lavrou em 
povoamento florestal

No passado dia 25 de abril, na localidade de 
Barqueiro, concelho de Alvaiázere, foi dado um 
alerta pelas 12 horas de um incêndio nesta mesma 
localidade.

As chamas estiveram ativas em povoamento 
florestal e estiveram mobilizados dezasseis opera-
cionais e ainda seis veículos de apoio.7

Alvaiázere Capital do Chícharo

Vai voltar a realizar-se no início 
do mês de outubro

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa
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No jornal de 30 Abril de 1998, um texto de Carlos 
Silva, com o título O PROFESSOR, nos prende a aten-
ção: “Dos alunos que passaram 
pelo Colégio Vera Cruz na década 
de sessenta, quem não se recor-
dará do ilustre professor Piques? 
Professor de quase toda a área 
de ciências duras (Matemática e 
Física), brincalhão e atrevido, era 
professor pouco dado às ciências 
pedagógicas e, muito menos ao 
afecto. Foi de facto um professor 
diferente. Durante uma aula de 
matemática a caminho do quinto 
do liceu, perguntou ao meu amigo 
e colega do jogo da pedra José 
Simões do Zambujal, se tinha fei-
to os exercícios de casa (caderno 
Palma Fernandes). O José Simões 
respondeu prontamente que só 
não tinha feito os três últimos… 
O professor parou a respiração, 
olhou por debaixo dos óculos e 
observou “Pois é Sr. Simões… é que 
o trabalho de casa eram só três exercícios!... portanto 
o senhor é uma besta e em vez de andar aqui devia era 

de andar a trotar pela calçada fora com uma albarda por 
cima!”. Numa outra aula, e após explicar uma nova ex-

pressão algébrica, perguntou para 
a aula se alguém não tinha percebi-
do. Eu, tímido e pequeno, levantei-
me com o braço a meia-haste, dedo 
trémulo e cara atomatada, e disse 
que não tinha percebido…“Pois é 
Sr. Silva – respondeu o professor, 
o Sr. em vez de andar a gastar di-
nheiro aos seus pais, devia era de 
andar a cavar terra para favas…” 
Calei-me e baixei o braço, sentei-
me em lado nenhum e, de expres-
sões algébricas nunca mais. Ao ler 
o editorial de “O Alvaiazerense” do 
mês de Março, parei ao meio, veio-
me à memória o Prof. Piques, e 
imaginei quão divertido seria, com 
certeza o comentário que ele faria 
acerca de tal prosa. Estava de pé, 
fechei o jornal, falei com os meus 
sentimentos de afecto/tolerância, 
e voltei a sentar-me de novo em 

lado nenhum.   
Assim se escrevia há vinte anos!7
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atualidade

Rui Oliveira

O que acha do Festival Gastronómico “Alvaiázere Capital do 
Chícharo” voltar a realizar-se em outubro?

Benedita Silva
Alvaiázere

inquérito

Fernando Brás
Almoster

Raul Marques
Pussos S. Pedro

Concordo com esta altera-
ção, é mais apropriado fazer o 
“Alvaiázere Capital do Chícharo” 
nessa altura do que em junho, 
porque assim vai coincidir com 
o final das colheitas do produto 
e não com o chícharo da época 
anterior. Para além disso pen-
so também que será uma boa 
época para atrair visitantes a 
Alvaiázere.7

Apesar de estar a residir atual-
mente em Lisboa, sou natural da 
freguesia de Almoster e acho que 
é melhor o evento “Alvaiázere 
Capital do Chícharo” voltar a ser 
em outubro. 

Desta forma, o evento coincide 
com a altura do Chícharo, o que 
dá mais gosto degustar os vários 
pratos que há com esta legumi-
nosa.7

Na minha opinião acho que 
seja melhor os dois festivais 
serem em separado, por outro 
lado provavelmente não irá jun-
tar tantas pessoas em outubro.

Digo isto, porque no mês de 
outubro as pessoas já não estão 
em férias, só algumas, enquanto 
em junho há mais pessoas por 
Alvaiázere.7

António Cristóvão
Pelmá 

Pessoalmente penso que seja 
melhor assim como vai voltar a 
ser, o Alvaiázere Capital do Chí-
charo em outubro.

Infelizmente não costumo vir 
ao festival pois estou a residir 
fora do país, mas acho que é bom 
que continuem com a tradição 
do Chícharo que é algo que atrai 
pessoas para o concelho de Al-
vaiázere.7

Em Abril, destacamos a nível interna-
cional, os tempos conturbados na relação 
Oeste-Leste com os aliados americanos, 
franceses e ingleses, talvez para se afir-
marem internamente, a “desafiar” a Rússia 
lançando misseis contra alvos específicos 
na Síria, alegadamente relacionados com 
armas químicas. Tudo com medida e con-
tenção, havendo o cuidado de pré-avisos 
que possibilitaram o salvaguardar dos inte-
resses russos na zona. Pertinente a questão 
da guerra da Síria durar há sete anos e os 
aliados só se lembrarem da humanidade 
quando são usadas armas químicas. O im-
portante será como se mata?

Igualmente terá sido entendido como 
uma mensagem à Coreia do Norte que coin-
cidentemente ou não, declarou o fim dos 
testes e o desmantelamento do programa 
nuclear, bastando em contrapartida que os 
países envolventes garantam a sua segu-
rança. Uma China convincente sem dúvida!

Interessante a política nacional, com 
situações impensáveis, pelo menos há pou-
co tempo, de um governo de coligação de 
esquerdas, com o partido charneira a fazer 
acordos à direita. Uma leitura louvável é 
termos uma democracia madura, que tem 
como prioridade o interesse nacional. Em 
contrapartida, democracia essa, cada vez 
mais desacreditada com as suspeitas de 
corrupção. No fulcro, um banqueiro que 
comprava ministros a gestores, revelando 
um “monstro” de múltiplos tentáculos que 
controlava todo o sistema. A confirmação 
do DDT!

Boas são as novidades para a freguesia 
de Maças de D. Maria, que com a execução 
das acessibilidades à Área de Serviço da 
A13, obra posta recentemente a concurso 
pela Ascendi, irá permitir na prática um 
acesso directo da A13 àquela freguesia, 
devido à interligação com as estradas locais 
existentes.

Ainda por cá, aplaudimos o Município e 
o Alvo Canto, pela organização de eventos 
alusivos à comemoração da Revolução dos 
Cravos. É essencial não esquecer data tão 
determinante para a sociedade portugue-
sa, mantendo a chama do 25 Abril acesa. 
Sempre!7
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“É motivador receber o carinho e 
incentivo das pessoas, seja pessoal-
mente, por mensagem, por chama-
da, mesmo daqueles que não nos 
seguem no Facebook”

O Divulgar Alvaiázere, um grupo de amigos que adora 
Alvaiázere e o seu património, faz uma retrospetiva 
das atividades desenvolvidas ao longo destes seis anos 
de existência, e do feedback recebido pela população, 
traçando ainda os seus objetivos para o futuro próximo, 
entre os quais a inauguração de uma sede própria.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Para 
quem ainda não conhece, o que é o 
Divulgar Alvaiázere?

Divulgar Alvaiázere (DA) - O Divul-
gar Alvaiázere é um grupo de amigos 
que adora Alvaiázere. Adoramos os 
seus genes; costumes, tradições, pa-
trimónio, natureza, lendas, história… 
Essencialmente, respiramos e vivemos 
Alvaiázere.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo exis-
te o Divulgar Alvaiázere e como é 
que surgiu?

(DA) - O DA “nasceu” dia 1 de junho 
de 2012, para promover e divulgar 
Alvaiázere, através de investimentos 
pessoais para afirmar ainda mais a 
presença de Alvaiázere, no país, bem 
como a nível internacional, através da 
presença web e das nossas atividades.

(“O Alv.”) – Em que plataformas é 
que o Divulgar Alvaiázere está pre-
sente atualmente?

(DA) - O DA está presente no Face-
book, Instagram, Youtube, Issuu, Twit-
ter, Tumblr, Google+, Pinterest, Flickr, 
Kanal Meo, bem como no site dedicado 
(www.divulgaralvaiazere.com), que 
neste momento está em manutenção 
devido a ser alvo de vários ataques 
desde dezembro de 2017, e que levou 
à perda de trabalhos desenvolvidos 
por nós, mas estamos a trabalhar para 
colocar o site novamente online, por-

que achamos que é importante para 
quem visita Alvaiázere, devido a reunir 
informações turísticas e não só, e os 
dados comprovam isso, desde 2013 
tivemos cerca de 8500 utilizadores, 
cerca de 11 500 sessões, provenientes 
de vários países. 

(“O Alv.”) – Qual o feedback que 
têm recebido das pessoas?

(DA) - O feedback não poderia ser 
melhor! É motivador receber o carinho 
e incentivo das pessoas, seja pessoal-
mente, por mensagem, por chamada, 
mesmo daqueles que não nos seguem 
no Facebook. Aí sim, conseguimos 
perceber o impacto das nossas publica-
ções, seja a nível de divulgações, bem 
como fotos / vídeos do nosso Concelho 
e conteúdos do interesse alvaiazerense.

(“O Alv.”) – Que atividades é que 
o grupo tem vindo a desenvolver ao 
longo dos anos?

(DA) - Já podemos enumerar bas-
tantes, desde as mais simples às mais 
complexas: Passeios TT em Alvaiázere, 
Passeios BTT, Canoagem em Dornes, 
em Constância e Barquinha (com con-
centração em Alvaiázere), Passeios TT 
até à Serra da Estrela, Costa Vicentina, 
Rota dos Castanheiros, etc, mas sempre 
com início e fim em Alvaiázere, Passeios 
de TT de Alvaiázere – Marrocos – Alvaiá-
zere, o encontro Nacional dos 25 Anos 
da Land Rover, o encontro Nacional da 

Land Rover, fins-de-semana Radicais 
para estudantes Universitários (Escala-
da, Rappel, Paint Ball, Tiro ao Arco, etc), 
Rafting na Ribeira do Olho do Tordo, 
criação dos DAFut para fomentar o con-
vívio e o desporto para os amantes da 
“bola”, criação dos DABat, equipa aberta 
a todos os amantes do BTT, para pedala-
das regulares neste fantástico Concelho 
e participação em Passeios/Provas usan-
do o uniforme com o nome Alvaiázere 
nos 4 cantos de Portugal, Troféu gDA 
Cup para os pequenos amantes da 
bola, fundação do clube da Pasteleira, 
Tertúlias, Sunset Party’s com canoagem 
noturna, etc, etc… tudo isto de forma 
direta, porque depois temos atividades 
que são efetuadas por outras entidades, 
as quais nos pedem apoio na promoção 
dos seus eventos, desde espetáculos 
musicais, competições desportivas, fes-
tivais gastronómicos, arraiais, passeios, 
bailes, palestras, etc, etc…

Tudo isto é sempre realizado com 
o objetivo de dar a conhecer um pouco 
deste destino diferente e único, alimen-
tando e incentivando o comércio local 
sempre que possível.

(“O Alv.”) – Quais os vossos proje-
tos para o futuro?

(DA) - Bem, o primeiro que está em 
vias de se realizar (falta apenas ultimar 
alguns pormenores) é a inauguração 
da nossa sede!!! Outros estão ainda 
em papel, mas alguns já estão em mo-

vimento. A escola de Futebol que, en-
tretanto, iniciou atividade em parceria 
com o GDA, terá na sua coordenação 
um dos nossos elementos a ajudar a 
sua imagem nas plataformas digitais, 
com o intuito de levar o nome Alvaiáze-
re cada vez mais alto. Estamos também 
a ajudar a freguesia de Alvaiázere a 
tentar integrar as provas de NGPS no 
território Alvaiazerense, e se possível 
criar as Rotas das Aldeias Calcárias no 
circuito do GeoTour. Estes são aqueles 
que de momento estamos mais en-
volvidos, mas de certeza que teremos 
novidades em breve. Seguindo sempre 
a mesma linha e imparcialidade vamos 
fazendo algo por Alvaiázere, e cada vez 
mais e melhor.

(“O Alv.”) – Que mensagem gos-
tariam de transmitir à população 
alvaiazerense?

(DA) - Um agradecimento a todos 
aqueles que nos seguem diariamente, 
que participem, cada um à sua maneira, 
com atividades, ideias, conceitos, pa-
lestras, tudo aquilo que faça esta terra 
mexer. Mais uma vez, está na hora de 
mostrar que estamos cá, que Alvaiázere 
tem história, património, tradição, luga-
res fantásticos e gente trabalhadora e 
sempre pronta a ajudar. Estejam aten-
tos, e estamos “abertos” a novas ideias 
e colaborações! Boas Divulgações e, 
mais uma vez, OBRIGADO.

Alvaiázere, um destino diferente!7
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Visita da Creche Santa Cecília
No dia 2 de abril, as crianças da Creche Santa Cecília 

visitaram os utentes da Estrutura Residencial Para Idosos 
(ERPI). Estes trocaram mimos (os utentes ofereceram 
uma pequena lembrança alusiva à Páscoa, realizada pe-
los próprios), experiências e realizaram uma coreografia 
em conjunto. A alegria das crianças foi contagiante e 
proporcionou momentos felizes aos idosos.7

Na rádio 
“Vida Nova”

A convite da rádio “Vida 
Nova”, emissora local do con-
celho de Ansião, a Provedora e 
a secretária da SCMA participa-
ram no programa “À conversa 
com...”, onde deram a conhecer 
um pouco dos serviços que a 
Instituição oferece.7

Como forma de agraciar 
todos os participantes e 
colaboradores das marchas 

populares de Almoster, a Junta de 
Freguesia realizou um passeio dia 
15 de Abril, cujo destino principal 
foi a cidade de Aveiro.

Lá chegados, os participantes 
deslocaram-se às instalações da 
empresa Manuel Marques Lda. 
onde foram amavelmente recebi-
dos pelo seu proprietário e conter-
râneo almosterense Manuel Mar-
ques, esposa e filha. Esta empresa, 
com mais de 50 anos no mercado 
nacional e internacional, dedica-
se ao processamento de bacalhau 
usando o método tradicional. 
Durante a visita às instalações foi 
possível perceber todo o processo 

de tratamento do bacalhau, os cui-
dados de conservação, bem como 
toda a logística envolvente a esta 
atividade.

Seguidamente, à espera do gru-
po estavam os moliceiros que pro-
porcionaram um agradável passeio 
pelos canais da ria, onde houve 
tempo para uma rápida prova dos 
tradicionais ovos moles.

A viagem seguiu rumo a 
Águeda para almoço e posterior 
visita ao Centro de Artes de 
Águeda para conhecer a exposi-
ção sobre a história do motociclo 
e onde foi possível ver vários 
modelos nacionais e internacio-
nais que marcaram a evolução 
deste veículo.7

Paula Reis

ASCRA
Atividades do mês de abril

Durante o mês de abril, os utentes da ASCRA – 
Associação Social Cultural e Recreativa de Almoster 
mantiveram o seu ritmo de atividades. Desde os 
trabalhos manuais já em preparação para o dia 
da mãe, às atividades lúdicas de pinturas, jogo do 
boccia, atividade física não é deixada para trás, seja 
através do usufruto das instalações da Associação, 
seja através das atividades desportivas realizadas 
no ginásio municipal.

Fora de portas, destaca-se a deslocação ao Mu-
seu Municipal de Alvaiázere para participar numa 
atividade alusiva ao 25 de Abril e a deslocação à 
Biblioteca Municipal, onde os utentes fizeram a revi-
são da história do “Óscar” que posteriormente con-
taram às crianças do pré-escolar de Alvaiázere.7

atualidade
Junta de Freguesia de Almoster

Realizou passeio a Aveiro e Águeda

 Em Almoster
Assembleia de Freguesia

Dia 20 de abril realizou-se a reunião ordinária 
da Assembleia de Freguesia da Junta de Almoster. 
De entre os vários pontos discutidos destaca-se a 
aprovação por unanimidade da prestação de contas 
referente ao ano de 2017 que refletiu uma execução 
orçamental record de 97,96% do lado da receita e 
de 97,44€ do lado da despesa.

Também o acordo de execução no âmbito da 
transferência de competências entre Estado, Câ-
mara Municipal e Junta de Freguesia foi um ponto 
de relevância, tendo sido explicado que, por forma 
a proporcionar uma gestão e conservação mais 
eficaz das redes viárias e outros equipamentos pú-
blicos, a Junta de Freguesia de Almoster, e também 
as restantes Juntas do Concelho, irão proceder à 
aquisição de um trator com braço de corte, demais 
equipamentos de limpeza e manutenção e uma 
máquina retroescavadora, sendo esse investimento 
reembolsado pela autarquia através do acordo de 
execução. Como contrapartida as Juntas terão de 
assegurar a contratação do trabalhador. 

Uma necessidade muito sentida na freguesia 
prende-se com a extinção do mercado do gado que 
em fins de 2016 foi encerrado pelas autoridades. 
Após várias negociações, foi possível obter um acor-
do que vai permitir a construção de um mercado de 
gado em Ponte Nova, devidamente legalizado. Uma 
iniciativa que tem como promotor a “Terras de Sicó” 
e que resulta da concertação entre as autarquias 
envolventes. Um projeto que será financiado a 100% 
e que para a freguesia de Almoster não terá cus-
tos, havendo naturalmente a cedência temporária 
do local de implementação por parte da Junta de 
Freguesia, um ónus mais que justificado atenden-
do ao fim visado. Prevê-se que a obra possa estar 
concluída ainda no final do corrente ano.

Outros assuntos foram abordados, designada-
mente as alterações que estão a ocorrer no parque 
infantil com a remoção do parque antigo e coloca-
ção de novo, ainda por concluir, a necessidade de 
se acabar a estrada que liga Ariques a Alvaiázere e 
ainda o esclarecimento relativamente aos arranjos 
de calçada feitos às portas dos residentes, tendo 
sido esclarecido que, em conformidade com uma 
orientação da Câmara Municipal, esta entidade 
fornece os materiais necessários à sua execução 
ficando a mão-de-obra a cargo dos proprietários. 
Esta é uma solução que pretende de algum modo 
ajudar os proprietários uma vez que estes acabam 
por se substituir à autarquia neste trabalho que, 
atendendo à dispersão e dimensão do Concelho, 
é economicamente inviável a sua concretização.7

Convívio Pascal
Em plena oitava da Páscoa, no dia 5 de abril, 

houve convívio pascal com os utentes da UCCI – 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados e 
o Hospital Santa Cecília. 

Foi uma tarde de oração, convívio e animação 
para festejar a Ressurreição de Jesus. 

No dia 6 de abril, os utentes do Serviço de 
Apoio Domiciliário vieram à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Alvaiázere (SCMA) para fazer a festa 
da Páscoa, em conjunto com os utentes de ERPI 
– Estrutura Residencial Para Idosos e do Centro 
de Dia. 

Depois da celebração da Eucaristia, animada 
por um grupo coral constituído por utentes e 
funcionários, seguiu-se um almoço onde todos 
puderam confraternizar e saborear as iguarias 
típicas do tempo pascal. 

A tarde foi preenchida com “bailarico” e 
cantigas, proporcionando uma tarde bastante 
animada.7

André Roque

Teve lugar no passado dia 22 
de abril o 13º Encontro Ci-
clomotorizado, organizado 

pela Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa 
de S. Pedro, que contou com a 
presença de cerca de uma centena 
de amantes de motas.

O dia para os “motards” co-
meçou pelas 8h30, tendo todos 
tido direito a uma t-shirt e a con-
centração foi junto da Associação 
de S. Pedro, seguida do típico 
passeio pelas ruas do concelho de 
Alvaiázere, fazendo uma pequena 
paragem para assim poder lanchar 
para recompor forças para o resto 
do passeio.

Chegada a hora de almoço e 
com o passeio terminado, todos 
os participantes tiveram a oportu-
nidade de desfrutar do delicioso 
almoço, que foi composto por: 
sopa aporcalhada; grelhada mista 
e fruta.

Por mais um ano consecutivo, 
a Associação de S. Pedro encheu-
se de pessoas amantes das duas 
rodas e foi um dia repleto de ani-
mação e confraternização entre 
todos os participantes.7

Mónica Teixeira

Associação de S. Pedro
Organizou 13º Encontro Ciclomotorizado

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
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D
urante o fim-de-semana dos 
dias 21 e 22 de abril, a fregue-
sia de Maçãs de D. Maria convi-

dou a população local e em geral para 
se deslocar até à tenda gigante, que 
esteve no recinto da feira para assistir 
a diversas atividades realizadas. 

O primeiro dia começou com 
o torneio de sueca que ofereceu 
prémios até ao quinto lugar de clas-
sificação e a todos os participantes. 
De seguida, a população teve a opor-
tunidade de petiscar e de se deliciar 
nas tasquinhas existentes no recinto 
do evento, podendo depois dar um 
pé de dança ao som do grupo musi-
cal “Evolution”, que animou todos os 
presentes, este com entrada grátis.

Relativamente ao segundo dia, 
este teve início com o torneio de 
chinquilho com prémios até ao ter-
ceiro lugar e prémios de participação 
para os restantes. Antes do ponto 
alto do dia, as pessoas puderam 
almoçar nas tasquinhas e depois as-
sistir ao Encontro de Tocatas e Can-
tatas de Ranchos Folclóricos. Este 
começou com a atuação do Rancho 
Folclórico e Etnográfico da Casa do 

Povo de Maçãs de D. Maria, a segun-
da atuação foi do Rancho Folclórico 
de Mira D’Aire, que pôde mostrar ao 
público maçanense as suas músicas 
e danças locais. 

No final da atuação do rancho 
convidado, Sílvia Lopes, representan-
te da Câmara Municipal de Alvaiáze-
re, agradeceu ao Rancho de Maçãs 
de D. Maria assim como à Junta de 
Freguesia por se terem disponibi-
lizado para organizar e receber o 
Encontro de Tocatas e Cantatas, um 
fim-de-semana cheio de cultura e 
divertimento. Agradeceu ainda às 
tasquinhas presentes no local e deu 
uma recordação da freguesia ao ran-
cho convidado. A penúltima atuação 

da tarde ficou a cargo dos Amigos 
da Gaita, que animaram a população 
com as suas músicas e por fim houve 
animação com Dj. 

Durante todo o evento houve 
expositores da freguesia, assim 
como mesas de venda de produtos 
artesanais ingleses e europeus desde 
cervejas artesanais; produtos para 
cães; roupas; produtos de madeira; 
entre outros.

O fim-de-semana foi organizado 
pelo Rancho Folclórico e Etnográ-
fico da Casa do Povo de Maçãs de 
D. Maria e pela Junta de Freguesia, 
com o apoio da Câmara Municipal de 
Alvaiázere.7

Mónica Teixeira

atualidade
Em Maçãs de D. Maria

Encontro de Tocatas e Cantatas de 
Ranchos Folclóricos foi um sucesso

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

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

lavrada de folhas 77 a folhas 78 verso do livro de escrituras diversas 

158-A, MANUEL BORGES DIAS e mulher AMÉLIA DA CONCEIÇÃO 

BATISTA DIAS casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais ele da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos 

e ela da freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, residentes na 

Rua Ricardo Reis nº18, 7º andar direito, em Odivelas, declararam:

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

com exclusão de outrem de um prédio rústico composto por terra 

de cultura e eucaliptos com a área de dois mil cento e setenta metros 

quadrados sito em Corgas – Pussos São Pedro, dita freguesia de Pus-

sos São Pedro, a confrontar do Norte com ribeiro, do Sul com caminho 

florestal, do Nascente com Herdeiros de Emídio Simões e Herdeiros 

de Manuel Simões e do Poente com Manuel Antunes e Herdeiros de 

Adelino Antunes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 8729, com 

o valor  patrimonial e atribuído de SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS 

EUROS, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere. 

Que o mencionado imóvel veio à sua posse no ano de mil 

novecentos e oitenta e cinco, já no estado de casados, por lhes ter 

sido doado por seus sogros e pais Vitorino Batista e mulher Elvira 

da Conceição, residentes que foram no lugar de Corgas, dita fre-

guesia de Pussos, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde aquela data porém têm possuído o mencionado 

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

materiais que caracterizam a posse designadamente a defesa e a 

conservação da propriedade, semeando-o, amanhando-o, plantan- 

do e cortando os eucaliptos, avivando as estremas, dele retirando 

todos os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-o e 

pagando pontualmente as contribuições e impostos por ele de-

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

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

de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, dezassete de Abril de dois mil e dezoito

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 430 de 30/04/2018

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 13 a folhas 15 do livro de notas para escritu-

ras diversas número 158-A, GEORGINA MARIA LOPES RODRIGUES 

E SILVA e cônjuge LINO DE OLIVEIRA E SILVA, casados sob o 

regime da comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de 

Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere e ele da freguesia 

de São Vicente, concelho de Santa Maria da Feira, residentes na 

Rua Professor Calisto Curado nº 55, no lugar do Soutinho, dita 

freguesia de Maçãs de Dona Maria, declararam,

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

com exclusão de outrem, de um prédio misto composto por casa 

de habitação de rés-do-chão com a área coberta de oitenta e nove 

metros quadrados e dezasseis decímetros e mato com a área de 

seiscentos e sessenta metros quadrados sito no referido lugar de 

Soutinho, dita freguesia de Maçãs de Dona Maria a confrontar do 

Norte com José Dias e outro, do Sul com Abílio Mendes dos Santos, 

do Nascente com Manuel da Silva e do Poente com Manuel Silva e 

Estrada, inscrito na matriz urbana sob o artigo 1703 e na matriz rús-

tica sob o artigo 14966 com o valor patrimonial total, e atribuído, de 

vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e três euros e quarenta e dois 

cêntimos, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse no ano de mil 

novecentos e oitenta e dois por lhes ter sido doado, já no estado 

de casados, por Cidalina Dias Lopes, solteira, maior, residente que 

foi no dito lugar de Soutinho, tia materna da justificante mulher, 

acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, habitando a parte urbana, nela dormindo e nela 

cozinhando as suas refeições, beneficiando-a, nela efectuando 

obras de manutenção e reparação, limpando as caleiras e substi-

tuindo as telhas e os vidros partidos, roçando o mato, avivando 

as estremas, dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza, conservando-o e pagando pontualmente as contribuições 

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

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

fé sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica de USUCAPIÃO que invo-

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme. 

Ansião, vinte e nove de Março de dois mil e dezoito.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 430 de 30/04/2018   

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

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Mês de abril foi repleto de atividades

À 
semelhança dos meses ante-
riores, abril foi um mês com 
várias atividades.

Passada a Páscoa e, com a vinda 
do bom tempo, os idosos aproveita-
ram para se exercitar ao ar livre com 
as sessões orientadas pela Fisiote-
rapeuta e da Técnica de Desporto 
adaptado à População Sénior.

As atividades socioculturais 
assumem também um papel muito 
importante no dia-a-dia dos utentes 
uma vez que, abordam vários temas 
e recordam tempos antigos, manten-
do vivas as memórias e tradições.

No dia 22 de abril realizou-se o 
Encontro de Tocatas e Cantatas de 
Ranchos Folclóricos, em Maçãs de 
D. Maria. Um grupo de idosos visio-
nou este evento que contou com a 
participação do Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Casa do Povo de Ma-

çãs de D. Maria, o Rancho Folclórico 
de Mira D´Aire e o Grupo “Amigos 
da Gaita”. Foi uma tarde recheada 
de muita música e dança, não esque-
cendo a presença das Tasquinhas da 
ACREDEM e do Rancho de Maçãs e 
dos vários expositores de produtos 
típicos. 

A 27 de abril, um grupo de uten-

tes participou no Campeonato de 
Equipas de Boccia Sénior, em Mon-
temor-o-Velho. Foi um dia de com-
petição mas também de convívio, 
entre todos os participantes, em que 
os utentes da Associação obtiveram 
bons resultados, fazendo jus aos 
treinos semanais na Instituição.7

Tânia Silva

VENDE-SE:

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

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

VENDE-SE:

Casa de Habitação em Sandoeira - Rego da Murta
Contactar: Tlm. 962 965 576
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O Projeto iniciou-se 
no passado dia 
13 de Abril, com 

as crianças do Ensino 
Pré-escolar do Centro Es-
colar de Alvaiázere e de 
Maçãs de D. Maria.

Este projeto surge 
de uma parceria entre 
o Museu Municipal de 
Alvaiázere e o Agrupa-
mento de Escolas do 
Concelho, com o objetivo 
comum de criar mais um 
elemento facilitador às 
crianças imigrantes que 

se encontram em territó-
rio alvaiazerense.

Considerando que o 

português não é a lín-
gua materna de todas as 
crianças que frequentam 

o Pré-escolar, pretende-
se criar ferramentas que 
auxiliem a aquisição de 
competências comuni-
cativas através dos con-
tatos, interações e expe-
riências diversificadas.

Com esta iniciativa, o 
Município de Alvaiázere 
espera contribuir para a 
integração das crianças 
imigrantes e respetivas 
famílias na comunidade 
concelhia e facilitar a sua 
adaptação e aprendiza-
gem.7

atualidade

Museu Municipal de Alvaiázere
Dinamizou atividades de saúde e bem-estar

Museu Municipal de Alvaiázere
Exposição Temporária: 
“Entre abril e maio, palavras, 
músicas e canções”

Na comemoração dos 44 anos da revolução que 
pôs fim à ditadura em Portugal, o Museu Municipal 
de Alvaiázere e o colecionador Élio Marques jun-
taram-se para apresentar a exposição intitulada 
“Entre abril e maio, palavras, músicas e canções” 
que conta com cerca de 300 discos de vinil de 33 
e 45 rotações editados no período pré e pós 25 de 
Abril de 1974.

São discos que contam a história das lutas tra-
vadas pela liberdade no tempo do Estado Novo, 
muitos deles proibidos pela Censura, e a história 
da conquista das liberdades com a revolução do 25 
de abril de 1974. Esta exposição abarca várias áreas 
temáticas desde discursos políticos, música de in-
tervenção, hinos políticos, hinos sindicais, teatro, 
fado, folclore, poesia, tendo como fio condutor a 
Revolução dos Cravos. 

Além de marcarem uma época da música de in-
tervenção, os discos expostos congratulam a liber-
dade, finalmente conseguida. Por outro lado, muitas 
das capas estão intimamente ligadas ao período 
da revolução do 25 de abril de 1974, ilustrando os 
acontecimentos da época com diferentes qualida-
des gráficas ao nível do design e da impressão.7

Com vista a promover um 
estilo de vida saudável, o 
Museu Municipal de Alvaiá-

zere (MMA) dinamizou, durante 
o mês de abril, duas atividades: 
“À conversa com Tânia Miguel” e 
“Vamos desmistificar o Reiki”.

A primeira sessão realizou-se no 
dia 7 de abril e nela Tânia Miguel 
abordou três aspetos essenciais: 
o estilo de alimentação saudável, 
sobretudo no que diz respeito à 
redução do consumo de sal; os 
benefícios dos produtos naturais e 
ainda de que forma a aromaterapia 
e a hidroterapia podem ajudar a 
cuidar da própria saúde.

Já no dia 11 de abril o MMA 
recebeu Cláudia Silva, mestre de 
Reiki, que veio a Alvaiázere para 
mostrar e sensibilizar as pessoas 
para um estilo de vida alternativo. 
Foi uma sessão bastante partici-
pada, com cerca de duas dezenas 

de pessoas, que assim ficaram 
a conhecer as origens do Reiki, 
como funciona, os seus benefícios 
para a saúde e de que forma o 
mesmo deve ser utilizado na vida 
quotidiana.7

Cláudia Martins

No âmbito da campanha Abril 
– Mês da Prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância, a 

Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Alvaiázere pro-
moveu um conjunto de iniciativas 
no sentido de alertar a comunida-
de escolar e a comunidade em ge-
ral para este problema, que marca 
demasiadas vezes o quotidiano da 
sociedade.

Assim, reuniram-se no Parque 
Multiusos de Alvaiázere todas as 
crianças que frequentam a Cre-
che Santa Cecília de Alvaiázere, o 
ensino pré-escolar e o 1º Ciclo do 
Ensino Básico das Escolas Básicas 
de Alvaiázere e Maçãs de D. Maria 
para formar um laço azul humano. 

Este símbolo representa a 
solidariedade com as vítimas de 

maus tratos e alerta para uma 
temática que deve estar no centro 
das preocupações da comunidade, 
sendo que o azul pretende lembrar 
as marcas dos maus-tratos físicos 
perpetrados contra as crianças.

Através da intervenção com 
várias gerações, a CPCJ de Al-

vaiázere pretende garantir a sua 
intervenção na sociedade, assu-
mindo um papel pedagógico que 
contribua para que o mundo seja, 
a cada dia, um lugar melhor e uma 
fábrica de sorrisos sobre as quais 
se edifique o futuro das gerações 
mais jovens.7

Em Alvaiázere
Laço azul humano desperta comunidade 
para os maus-tratos na infância

CIMRL
Abertas as candidaturas 
para Concurso de Ideias 
nas Escolas

No âmbito do projeto de Empreendedorismo nas 
Escolas, a Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria (CIMRL), em parceria com os dez Muni-
cípios associados, entre os quais o Município de 
Alvaiázere, lançou a alunos e professores o desafio 
de participarem em mais um concurso de ideias, 
destinado a alunos do Ensino Secundário, regular e 
profissional, de todas as escolas da Região de Leiria 
e 3º ciclo (apenas para o município de Castanheira 
de Pera). 

Esta iniciativa, que tem como objetivo sensibili-
zar e motivar os jovens para as práticas empreende-
doras e para o impacto que as suas ideias/projetos 
podem ter na Região de Leiria, promovendo o espí-
rito de iniciativa e o dinamismo. 

À semelhança de edições anteriores, o concurso 
realiza-se em duas fases: a primeira competição a 
nível municipal, em cada um dos dez municípios da 
CIMRL, e uma final intermunicipal, onde competem 
todos os vencedores da fase municipal. 

A grande final intermunicipal está marcada para 
o dia 30 de maio, às 21h00, no cineteatro de Porto 
de Mós. O vencedor deste concurso vai representar 
a Região de Leiria no Concurso Regional de Ideias 
da CCDRC, que se realiza no dia 07 de junho de 
2018, na UBI – Universidade da Beira Interior, na 
Covilhã. 

As candidaturas devem ser submetidas à CIMRL, 
entre os dias 23 de abril e 04 de maio, através do 
envio de um formulário modelo, disponível no site 
www.cimrl.pt, para o endereço de email: empreen-
dedorismo@cimrl.pt. 

O Regulamento, onde estão especificados os 
prémios, pode ser consultado em www.cimrl.pt.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Iniciou projeto educativo “Mala Pedagógica” 
para as crianças da comunidade imigrante
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Escola Dr. Manuel R. Ferreira
Exposição “A herança 
muçulmana”

De mesquitas, picotas, noras, pomares a traba-
lhos de síntese, as muitas maquetas dos trabalhos 
alusivos à herança muçulmana, patentes no corre-
dor do Bloco A, são deleite de todos os que passam 
e observam. 

O rigor na escolha dos materiais, a qualidade de 
construção e decoração, a funcionalidade, as hortas 
vivas são a prova de que, quando pais e filhos se 
juntam a construir algo, o resultado é magnífico. 
Que esta experiência seja um exemplo para o futu-
ro, pois a escola valoriza e agradece.7

O prof. Henrique Lopes

Na tarde de 26 de março, o 
Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere recebeu, pela 

segunda vez, uma equipa de pro-
fissionais franceses. 

A equipa desta vez constituída 
por duas professoras, um intér-
prete e um grupo de doze alunas 
estagiárias de cursos profissionais 
na área de assistentes operacionais 
de jardim-de-infância e creche, quis 
visitar as salas do ensino pré-esco-
lar da Escola Básica de Alvaiázere e 
conversar com os profissionais por-
tugueses: educadoras, assistentes 
operacionais e direção. 

Esta visita teve como objetivo o 
conhecimento destes profissionais 
do sistema educativo português, 
assim como a troca e partilha de 

experiências mútuas, traduzindo-
se num encontro bastante gratifi-
cante e enriquecedor para todos.7

A prof. Fernanda Silveiro

No âmbito do Programa 
Eco-escolas, os alunos do 
2º ciclo participaram na 

palestra sobre “A água, a Floresta 
e o Homem”, na cantina da Escola 
Básica Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 
no dia 9 de abril. 

Dinamizada pela Engenhei-
ra Sónia Lopes, do Instituto de 
Conservação da Natureza e das 
Florestas, que partindo de filmes 
e através de várias ligações com 
as Ciências Naturais e a Geografia, 
fez notar o valor da floresta para 
os seres vivos, tanto enquanto 
habitat, como pela produção de 
oxigénio e riqueza em água (exis-

tência de rios e ribeiros), assim 
como o papel das árvores no ciclo 
a água. 

Os alunos ficaram muito sen-
síveis ao problema dos incêndios, 

pelas suas múltiplas consequên-
cias e colocaram questões, como 
por exemplo, sobre o nemátodo 
do pinheiro.7

O Prof. Henrique Lopes

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Segunda visita de profissionais franceses 
para possível Erasmus

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
Palestra “A água, a floresta e o Homem”

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

Realizou-se no dia 19 de 
abril, na Biblioteca da Escola 
Dr. Manuel Ribeiro Ferrei-

ra, para os alunos das turmas 
de 5º e 6º ano, uma ação de 
sensibilização subordinada ao 
tema: “Floresta protegida”, dina-
mizada pelos agentes da Escola 
Segura, pertencentes à Secção de 
Prevenção Criminal e Policiamento 
Comunitário da GNR de Pombal.

Esta ação, da iniciativa da Bi-
blioteca Escolar em articulação 
com o Projeto Eco-Escolas, teve 
como objetivo sensibilizar mais 
uma vez os alunos para a preser-
vação da floresta e precaução de 
incêndios florestais na região.

Assim, foi chamada a atenção 
para a importância da floresta 
autóctone e as vantagens da plan-
tação de árvores como o carvalho, 
a azinheira, o medronheiro, o casta-
nheiro que com o seu crescimento 

mais lento e resistência a períodos 
de seca, podem ser mais resilientes 
aos incêndios. A questão sobre a 
limpeza de terrenos e abate de ár-
vores, os agentes convidados pres-
taram esclarecimentos acerca dos 
normativos em vigor, dos métodos 
mais adequados a utilizar, dos 
prazos de execução e dos serviços 
de apoio existentes. Foram claros 
e insistentes na mensagem que 
queriam transmitir e esclareceram 
todas as dúvidas surgidas.

Por fim, e como complemento 
da ação, os alunos foram convi-
dados a divulgar junto das suas 
famílias e amigos as informa-
ções recebidas e, deste modo, 
passarem a ser elementos ativos 
e intervenientes na proteção da 
floresta e consequentemente das 
populações que habitam junto 
dela. 

Informar é conhecer. Prevenir 
é proteger.7

A equipa da Biblioteca Escolar

Agrupamento de Escolas
Realizou visita de 
estudo patrimonial

Com um sol radioso a brilhar, realizou-se no 
dia 17 de abril, uma visita de estudo ao Museu e 
Villa Romana do Rabaçal e às Buracas do Casmilo, 
na qual participaram os alunos das turmas do 5º 
ano, acompanhados dos professores de Portu-
guês, História e Geografia de Portugal e Ciências 
Naturais.

Para iniciar a visita, os alunos assistiram a uma 
sessão de enquadramento histórico- arqueológico 
sobre as ruínas a visitar, por uma guia do Museu 
da Villa Romana do Rabaçal e apreciaram o espó-
lio em exposição, proveniente dos trabalhos ar-
queológicos da Villa e da quinta agrícola, datadas 
do século IV D.C seguindo, animadamente, para 
o sítio arqueológico. Aí verificaram, e imagina-
ram, a riqueza do edifício através das inúmeras 
dependências da casa, dos mosaicos coloridos e 
da sua soberba localização.

Depois de um divertido piquenique, todos se 
dirigiram para as Buracas do Casmilo atraves-
sando os mais espetaculares campos de lapiás 
de todo o maciço de Sicó. Ao descer o vale, entre 
oliveiras, pequenos arbustos silvestres e rochas 
calcárias, alcançado assim o objetivo da visita: ver 
e entrar nas Buracas, pequenas grutas que todos 
se apressaram a visitar. 

Do encantamento da paisagem à beleza do 
despontar das pequenas plantas primaveris, tudo 
foi surpresa, aprendizagem e reconhecimento de 
quanto a leitura do património natural é importan-
te para a sua preservação e desenvolvimento de 
valore, e princípios de cidadania ativa.7

Os professores responsáveis

Biblioteca Escolar
Ação de sensibilização: “Floresta protegida”
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NOITE POÉTICA

Tentando aproximar-me do en-
genho e da arte de D. Patrício 
Templário quando encena a 

medievalidade ou se põe a contar his-
tórias das que fazem pensar, saibam os 
leitores deste salpico que, no dia vinte 
deste Abril, estive em corpo e alma na 
mui nobre vila de Alvaiázere – a capital 
da nossa municipalidade.

Desta vez, salpicaram-me as vistas 
da nossa Serra ao cair da tarde, o sol 
bendito a acenar-nos um “até amanhã” 

e a dizer-nos que, se tivéssemos vindo 
mais cedo nos faria companhia, decla-
mando para todos alguns dos maravi-
lhosos poemas escritos pela natureza, 
o pôr-do-sol um dos mais lindos.

Saibam também os meus leitores 
que ali estiveram quarenta comensais 
“famintos da poesia” (Natália Correia), 
só lá fazendo falta os que vieram. 
Como acontecia nos tempos distantes 
de D. Sesnando, governador da cidade 

de Coimbra e arredores, houve quem 
não pudesse vir, e também quem não 
tenha querido vir nada anormal nestas 
situações, que a liberdade de cada um 
dá direitos.

O centro que a todos atraiu era o 
meu livro, “Tons de um Aparo Com-
prometido”, livro do tamanho das 
nossas Serras, mas Livro igual a todos 
aqueles de quem Inês Pedrosa disse: 
«Tu és um amigo que não desilude, 
um amante sempre terno, o derradei-
ro reduto da doçura e da verdade».

Vieram os arautos com as suas 
mensagens, cada um no uso da arte, e 
o primeiro foi o celebrado contador de 
histórias, João Patrício Gomes, abrindo 
com uma improvisada bebedeira, para 
encenar Fernando Pessoa num conto de 
trafulhice entre irmãos, só possível pela 
força dos “copos”.

Se rv iu -nos , 
entre outra igua-
rias, o eloquente 
poema “LIVREIRO 
DA ESPERANÇA”, 
de Manuel Ale-
gre, que aqui dei-
xo com vénia e 
sem comentários:

Há homens que são capazes
duma flor onde
as flores não nascem.
Outros abrem velhas portas
em velhas casas fechadas há muito.
Outros ainda despedaçam muros
acendem nas praças uma rosa de fogo.
Tu vendes livros quer dizer
entregas a cada homem
teu coração dentro de cada livro.

Depois, soltou a sua “trombeta” o 

famoso organeiro da “divina arte dos 

sons”, António Simões, mestre dos 

sete instrumentos. Instalado bem no 

meio da alma alvaiazerense, cantou e 

acompanhou à viola alguns poemas 

por si musicados, honrando com a 

arte o “Alecrim da minha Serra”, “Da 

Irlanda com Maçãs”, “A Teimosia”, 

entre outros vibrantemente aplaudi-

dos, sinal de que a mensagem fora 

entendida.

Maravilhosa foi a inesperada 

participação vinda de Coimbra, o al-

mogadelense Dr. Manuel Mendes, de-

clamando poemas sobres “As Nossas 

Mãos”. E, os dois em equipa, Ralph Wi-

jiaW declamou um inédito de Manuel 

Mendes sobre a nobreza dos livros. 

E eu? Só para comer? Estive ali para 

explicar com três ou quatro poemas 

que a poesia está nas pessoas e nas 

coisas.

Do lado de lá da Serra, eu vi o sol 

a espreitar e a ler a grandeza dos en-

contros da amizade iluminando uma 

rica noite de poesia.7

atualidade

Passeio Pedestre “Na Rota dos Moinhos”

Reuniu duas dezenas de participantes

B R E V E S
  

Em Condeixa
Semana do Cabrito 

Entre os dias 27 de abril e 6 de 
maio, o concelho de Condeixa recebe 
novamente a semana do Cabrito. Este 
evento conta com 16 restaurantes 
aderentes à iniciativa e terá um custo 
de 12,50€ por refeição (que inclui o 
prato, bebida, café e escarpiada - o 
doce local).

No final de cada refeição, o cliente 
é convidado a preencher o boletim 
de voto, avaliando o cabrito, tendo 
em conta a qualidade da confeção, o 
paladar, a textura, a apresentação e 
também o atendimento.7

Em Ferreira do Zêzere
Feira da Ascensão

Nos dias 12 e 13 de maio, a fregue-
sia de Areias, em Ferreira do Zêzere, 
acolhe a Feira da Ascensão, recupe-
rando assim o que outrora se perdeu 
para  assim dinamizar o turismo e a 
economia local. 

A feira irá ter as típicas tasquinhas e 
vendedores de artesanato e em relação 
à animação, as pessoas poderão assistir 
a vários grupos musicais. 

Para os mais pequenos, a feira dis-
ponibiliza um insuflável e irá haver uma 
exposição de animais ao vivo, direcio-
nada para os adultos.7

No IC8
Duas pessoas 
morreram durante 
o mês de abril 

A primeira vítima da estrada IC8 foi 
uma jovem de apenas de 19 anos, que 
faleceu no dia 2 de abril, na sequência 
de uma colisão frontal entre dois au-
tomóveis ligeiros de passageiros, em 
Lagoa das Ceiras, na freguesia de Abiul 
(Pombal), resultando ainda um ferido 
grave e dois assistidos no local.

Relativamente à segunda vítima, era 
um empresário de 41 anos, proprietário 
da empresa Pocinho – Instalações Téc-
nicas, Sociedade Unipessoal, Lda, com 
sede em Ansião. 

A vítima faleceu no dia 10 de abril, 
na sequência de uma colisão em Mo-
gadouro, freguesia de Santiago da 
Guarda.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

No âmbito da comemoração do 
Dia Nacional dos Moinhos e dos 
Moinhos Abertos (7 de abril), os 

serviços educativos do Museu Munici-
pal de Alvaiázere e o Município orga-
nizaram, no dia 15 de abril, o passeio 
pedestre “Na Rota dos Moinhos”.

O dia de chuva não demoveu os 
cerca de 20 participantes, que se con-
centraram junto ao Museu Municipal e 
seguiram depois em direção ao Carre-
gal e à Azenha de Maçãs de Caminho, 
onde existe um moinho recuperado 
e musealizado que fez as delícias de 
todos. No caminho ao longo da ribei-
ra, foi possível ver outros moinhos, 
infelizmente todos eles degradados, à 
exceção de um que está a ser restau-
rado por um particular.

Na chegada a Relvas, os caminhan-
tes tiveram a oportunidade de montar 

a cavalo, uma atividade que contou 
com a colaboração com a Coudelaria 
RM Al-Baizir, que também proporcio-
nou uma visita guiada à Quinta e ainda 
uma conversa sobre os benefícios da 
equitação para a saúde e o bem-estar.

Esta acabou por ser uma visita 
temática, na qual, ao longo dos cerca 

de 5,5 quilómetros, se falou da impor-
tância dos Moinhos no passado, mas 
também para a economia local devido 
à sua rentabilidade a nível turístico, 
decorrente da musealização, à seme-
lhança do que foi feito na Azenha de 
Maçãs de Caminho.7

Cláudia Martins

ARLINDO CASTELÃO
Despachante Oficial SP, Unipessoal, Lda.

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA
Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600

Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.
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CLDS 3G de Alvaiázere
Realizou sessões de Crescer com Cor sobre 
“Cozinha Prática e Criativa” e “Artes Decorativas”

Organizou Oficina sobre 
“Cozinha: Biscoitos 
Fáceis e Baratos”

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no passado dia 
11 de abril a Oficina da/Para a Família, intitulada 
“Cozinha: Biscoitos Fáceis e Baratos”, proporcionada 
pela Sicó Formação.

A sessão realizou-se na cozinha da Escola Tec-
nológica e Profissional de Sicó – Pólo de Alvaiázere 
e contou com a participação de 14 pessoas. 

Durante a oficina, os participantes puderam 
aprender e confecionar diversos biscoitos fáceis, 
baratos e até alguns saudáveis. 

Nesta oficina os participantes tiveram oportuni-
dade de confecionar biscoitos saudáveis de aveia 
e mel, biscoitos salgados, tuiles de chícharo e 
biscoitos de azeite. A formadora explicou como se 
podiam confecionar todos estes tipos de biscoitos, 
sem ter grandes custos e utilizando vários produtos 
regionais, como o mel, o chícharo e o azeite.7

O CLDS 3G de Alvaiázere, no 
âmbito do Eixo 2 de Inter-
venção, dinamizou duas 

sessões de Crescer com Cor nas 
férias escolares da Páscoa, destina-
das a jovens dos 12 aos 18 anos 
de idade.

A primeira sessão teve como 
tema “Cozinha Prática e Criativa”, 
sendo promovida pela formadora 
Margarida Marques, tendo de-
corrido nas instalações da Escola 
Tecnológica e Profissional de Sicó 
em Alvaiázere e os jovens partici-

pantes aprenderam a confecionar 
pizzas e doces.

A segunda sessão teve como 

tema “Artes Decorativas” e foi mi-
nistrada pelo formador Jorge Grácio, 
onde os jovens puderam aprender 
algumas técnicas de trabalhos ma-
nuais e elaboraram um copo para 
colocar nas suas secretárias.

Esta atividade teve como princi-
pais objetivos promover o contacto 
social, dinamizar a cidadania, pro-
mover a cultura proporcionando 
assim diversas atividades para 
a ocupação saudável e ativa das 
crianças e jovens, em tempo de 
férias escolares.7

CLDS 3G de Alvaiázere
Dinamizou Workshop 
de Estampagem

No dia 4 de abril, o CLDS 3G de Alvaiázere rea-
lizou um Workshop de Estampagem, inserida na 
ação Gestão e Organização Doméstica, no âmbito 
do Eixo 2 de Intervenção.

Esta sessão efetuou-se na Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, em parceria com o CEARTE, 
polo de Cabaços, dirigida ao público em geral, mas 
em particular a pessoas que se encontram desem-
pregadas ou beneficiárias do Rendimento Social 
de Inserção.

O Workshop contou com a presença de seis 
participantes que ao longo de três horas tiveram 
oportunidade de aprender alguns conhecimentos 
básicos sobre estampagem, tendo a oportunidade 
de aplicar algumas das técnicas explicadas em 
alguns tecidos. 

No final, cada participante levou os seus traba-
lhos para casa, como forma de valorização do seu 
trabalho e empenho.7

A
pós a discussão pública da 
proposta apresentada pela 
Câmara Municipal de Alvaiá-

zere, a Assembleia Municipal apro-
vou o Regulamento Municipal do 
Estatuto Social do Bombeiro Voluntá-
rio, que, seguindo os trâmites legais, 
entrou em vigor no dia seguinte à 
sua publicação. 

Segundo pode ler-se neste Regula-
mento, são considerados Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere “os indiví-
duos, bombeiros, que, integrados de 
forma voluntária no Corpo de Bom-
beiros da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
têm por atividade cumprir as missões 
deste, nomeadamente, a proteção de 
vidas humanas e de bens em perigo, 
mediante a prevenção e extinção 
de incêndios, o socorro de feridos 
ou doentes e a prestação de outros 
serviços previstos nos regulamentos 
e demais legislação em vigor”.

O documento aplica-se a todos 

os Bombeiros Voluntários de Alvaiá-
zere, quer façam parte da Escola de 
Infantes e Cadetes, do Quadro de 
Comando, do Quadro Ativo ou do 
Quadro de Honra, ou sejam esta-
giários e tenham mais de um ano 
de serviços assíduos em qualquer 
um dos Quadros, confirmados pelo 
Comando e pela Direção.

Relativamente aos benefícios 
fiscais, os bombeiros da Escola de 
Infantes e Cadetes ou os bombeiros 
estagiários vão usufruir de refeições 
escolares gratuitas, da isenção de 
pagamento da participação nos pro-
gramas ocupacionais municipais e 
dos valores inerentes à utilização de 
equipamentos municipais e ainda da 
atribuição de uma bolsa de estudo 
anual no valor de 200 euros, para 
os alunos que no final de cada ano 
letivo integrem o quadro de mérito 
da escola.

No caso dos bombeiros per-
tencentes ao Quadro de Comando, 

Quadro Ativo ou Quadro de Honra, 
os filhos ficarão isentos do pagamen-
to da participação nos programas 
ocupacionais municipais, no caso de 
os mesmos ainda não terem a idade 
mínima suficiente para ingressar nos 
Bombeiros. Para além disso, estão 
regulamentados outros benefícios, 
nomeadamente: acesso à tarifa so-
cial dos serviços de abastecimento 
de água, de saneamento de águas 
residuais e de resíduos sólidos ur-
banos; atribuição de bolsa de estudo 
anual para estudantes que frequen-
tem o Ensino Superior; preferência 
na atribuição de habitações sociais 
não urgentes e isenção ou redução 
do valor das taxas fixadas no Regu-
lamento Municipal de Urbanismo e 
Edificação (RMUE).

Todos os beneficiários deste 
Regulamento serão titulares de um 
cartão de identificação pessoal e 
intransmissível que será emitido pela 
Câmara Municipal.7

Em Alvaiázere

Foi aprovado Regulamento Municipal do 
Estatuto Social do Bombeiro Voluntário

Bombeiros Voluntários

Joaquim Simões foi 
eleito presidente 
da direção

Joaquim Simões, que até dezembro de 2017 
desempenou funções de vice-presidente da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere (AHBVA), foi eleito presidente da direção 
para o triénio 2018-2020.

Para além do novo presidente, os corpos sociais 
da AHBVA são ainda constituídos pelo vice-presi-
dente António Simões Ribeiro, o secretário Jaime 
Rodrigues Martinho e o tesoureiro Arlindo dos 
Santos Figueiredo. 

No que diz respeito à Assembleia-geral, João 
Paulo Guerreiro mantém-se na presidência e no 
Conselho Fiscal o cargo será ocupado por Rui 
Oliveira.7

Depois de já estar acreditada 
pelo IAPMEI - Instituto de 
Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação, a Incuba-
dora de Negócios Alvaiázere+ foi 
agora certificada como StartUP 
VISA, sendo que já integrava a 
Rede Nacional de Incubadoras.

Esta dupla certificação vem 
atestar a qualidade dos serviços 
prestados pela Alvaiázere+ Incuba-
dora de Negócios, nomeadamente 
do modelo de incubação que é 
desenvolvido, possibilitando novas 
dinâmicas, quer ao nível de opor-
tunidades na captação de mais 
empresas. 

Abre-se agora um novo leque 

de oportunidades, como a possibi-
lidade de a Incubadora poder aco-
lher empreendedores estrangeiros 
que pretendam desenvolver um 
projeto de empreendedorismo e/
ou de inovação em Portugal. 

A Incubadora de Negócios é 
um dos instrumentos do Programa 

Alvaiázere+, uma iniciativa do Mu-
nicípio de Alvaiázere em parceria 
com a ADECA – Associação de De-
senvolvimento Integrado de Alvaiá-
zere e a consultora especializada 
Territórios Criativos, que pretende 
impulsionar o desenvolvimento 
económico do Concelho.7

Incubadora Alvaiázere +

Foi certificada como StartUP VISA
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Em Alvaiázere

Filipe Antunes dos Santos lançou novo
livro “Tons de um aparo comprometido”

“
Tons de um aparo comprome-
tido” é o nome do novo livro 
de poemas do autor Filipe 
Antunes dos Santos, cuja apre-

sentação se realizou no passado 
dia 20 de abril em Alvaiázere e que 
contou com a presença de cerca de 
30 pessoas.

Em declarações ao Jornal “O 
Alvaiazerense”, o autor confessou: 
“este livro (N.R. o 16º da sua obra) 
significa que estou vivo e que pen-
so, lendo a poesia das coisas e das 
pessoas e tentando comprometer-
me pela palavra”.

À semelhança de outras obras, 
a apresentação foi feita por dois 
amigos de Filipe Antunes dos San-
tos: o ator e professor João Patrício 
e o músico António Jesus Simões. 
João Patrício começou por salien-
tar os aspetos mais importantes 
do livro, nomeadamente “o falar 
de afetos, o sentido telúrico do 
apego à terra, o estilo de escrita 
milenar, a presença da sua mãe 
como uma força de uma guardiã, 
a sabedoria do conhecimento da 
natureza e a presença constante 
do amor na sua obra, em poemas 

como o mãe-esposa, dedicado à 
sua esposa, Valentina”.

António Jesus Simões brindou 
os presentes com uma musicaliza-
ção do poema “Teimosia” (página 
97 da referida obra), cantando os 
versos em uníssono, enquanto 
João Patrício protagonizou uma di-
vertida teatralização do conto “Um 
Grande Português”, de Fernando 
Pessoa, que arrancou gargalhadas 
a toda a plateia.

Filipe Antunes dos Santos 
agradeceu a presença de todos 

os convidados e amigos, a quem 
explicou que a poesia pode estar 
em toda a parte e que este livro 
pretende mostrar exatamente 
isso, terminando com a declama-
ção de alguns poemas que inte-
gram o livro: “No meu Quintal”, 
“Saudades Mãe”, “Bate Coração” 
e “Ali Além”.

No final da apresentação, se-
guiu-se um animado jantar conví-
vio entre amigos no Restaurante 
“O Brás”.7

Cláudia Martins

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

Em Alvaiázere

Festa de Nossa 
Senhora dos Covões

Mantendo viva a tradição, a Festa de Nossa 
Senhora dos Covões vai realizar-se no próximo dia 
6 de maio (domingo), marcando assim a abertura 
da época das festas e romarias pagãs e religiosas 
de Alvaiázere.

Esta Festa, também conhecida como Festa de 
Nossa Senhora da Memória, coincide com a cele-
bração do Dia da Mãe, o que traz um acréscimo 
do envolvimento emocional para todos quantos 
participam.

A Capela, um dos pontos de referência de Al-
vaiázere, está inserida num local repleto de beleza 
natural e paisagística e no século XVII era um dos 
santuários mais concorridos da Estremadura, re-
cebendo romeiros e peregrinos de locais distantes 
que a ela afluíam, ano após ano.

Até há poucas décadas, os piqueniques em volta 
dos Covões, com as merendas partilhadas, consti-
tuíam uma das mais significativas manifestações 
desta festividade, nela se reunindo as famílias da 
região, e aí exprimindo os seus valores confrater-
nais, em estreita relação com o fervor religioso e o 
apego à Terra.

A Al-Baiaz – Associação de Defesa do Património 
apela à participação de todos nesta tradição, como 
forma de manter vivos os laços que dão sentido à 
genuinidade das tradições e da cultura alvaiazerense: 
“juntemo-nos todos, com as nossas famílias, para 
revitalizarmos uma antiga tradição, participando na 
cerimónia religiosa e almoçando em família, em con-
tacto com a Natureza e com o nosso Património!”.7
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O 
centro da vila de Maçãs de D. Maria, entre os 
dias 23 de março e 1 de abril, esteve mais 
vivo e colorido com as figuras de Páscoa 
gigantes pertencentes ao “I Concurso de 

Figuras de Páscoa Gigantes”, sendo este o primeiro 
concurso no concelho de Alvaiázere e que a Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria organizou. 

No dia 31 de março, o júri reuniu para assim po-
der atribuir os prémios do I Concurso de Figuras de 
Páscoa Gigantes, tendo este sido constituído por um 
representante da paróquia, padre André Sequeira; 
um representante da comunidade, Ana Paula Ferreira 
e por fim um representante da Junta de Freguesia, 
Rafael Simões.

Em relação aos prémios, foram os seguintes: ao 
primeiro lugar foi oferecido um valor 100€ em vales 
para o comércio local; ao segundo lugar foi atribuído 
o valor de 50€ em vales para o comércio local e por 
último o terceiro lugar foi premiado com um cabaz 
de produtos locais. Os contemplados com os prémios 
foram: em primeiro lugar a ASCRA – Associação Social 
Cultural e Recreativa de Almoster; em segundo lugar 
Maria Fátima Silva Reis e o Rancho Folclórico Casa 
do Povo de Maçãs de D. Maria; e em terceiro lugar a 
ACREDEM e ainda o Grupo Família Cirilo. Por decisão 
do júri foi ainda concedida uma menção honrosa às 
figuras da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
e do Grupo Notas Soltas.

A Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria pretende 
que esta iniciativa se prolongue por mais anos, con-
tando com todos e deixando o apelo para a realização 
do próximo concurso que será de árvores de Natal.7

Mónica Teixeira

destaque
Em Maçãs de D. Maria

I Concurso de Figuras de Páscoa Gigantes 
encheu a vila com muita cor e alegria

Freguesia de Pussos S. Pedro

Organizou 1ª Caça 
aos Ovos da Páscoa

A Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro organi-
zou no passado dia 8 de abril, a 1ª Caça aos Ovos 
da Páscoa.

Com o intuito de dinamizar atividades que envol-
vessem os mais jovens, a organização levou a cabo 
este evento dirigido a crianças entre os 3 e os 12 
anos, acompanhados de um adulto .

Mesmo com a chuva a ameaçar, foram 42 os 
participantes que aderiram a esta iniciativa e que 
percorreram as ruas de Cabaços à caça dos Ovos 
da Páscoa, num passeio que proporcionou, além da 
diversão, um maior conhecimento histórico cultural 
da freguesia.

A tarde culminou num simbólico lanche onde 
não faltaram os “coelhinhos da Páscoa” que muito 
agradaram a miúdos e graúdos.7

Teresa Furtado
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N
o dia 18 de abril come-
morou-se o Dia Interna-
cional dos Monumentos e 
Sítios, uma data que visa 

promover os monumentos e sítios 
históricos e valorizar o património 
português, ao mesmo tempo que 
pretende alertar para a necessida-
de da sua conservação e proteção.

“Património Cultural: de geração 
em geração” foi a temática escolhi-
da este ano pela Direção-Geral do 
Património Cultural e pelo ICOMOS 
Portugal, com o objetivo de fomen-
tar o diálogo entre a tradição e o 
progresso, de forma a assumir os 
valores das memórias como uma 
alavanca para o futuro e como uma 
ferramenta para o conhecimento, 
desenvolvimento e diversidade.

Em Alvaiázere, esta data foi as-
sinalada com um conjunto de ati-
vidades organizadas pelos serviços 
educativos do Museu Municipal. 

Pelas 14h30 iniciou-se o Passeio 
Pedestre pela “Ribeira do Olho do 
Tordo”, uma caminhada ao longo 
da ribeira que incluiu um momento 
de diálogo e partilha, em que se 
conversou sobre Moinhos, ouvindo 
estórias dos antepassados, que ali 
traziam milho e cereais para moer, 
e também comparando a paisagem 
antiga com a paisagem atual, que 
se constatou que se manteve prati-
camente inalterada.

No final houve lugar para um lan-
che partilhado, que procurou recriar 
os piqueniques de outrora, sendo 
que cada um dos participantes le-
vou consigo uma iguaria da região, 
desde as petingas às pataniscas, 
da broa de milho ao queijo de ca-
bra, sem esquecer o típico vinho.

Foi uma tarde muito bem pas-
sada, que contou com a presença 
de mais de 30 pessoas que assim 
tiveram a oportunidade de reviver 
em palavras e em sabores os seus 
antepassados e as suas memórias 
coletivas.7

Cláudia Martins

destaque
Museu Municipal de Alvaiázere

Comemoração do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios

Município de Alvaiázere 

Assinalou 25 de 
Abril com concerto

O Município de 
Alvaiázere, em cola-
boração com a Co-
munidade Intermu-
nicipal da Região de 
Leiria, assinalou os 
44 anos do 25 de 
abril com a realiza-
ção do espetáculo 
“Cantar Abril”, pelas 
17h00 no Auditório 
da Casa Municipal da 
Cultura.

Este foi um espe-
táculo de entrada livre a toda a população alvaiaze-
rense e foi organizado no âmbito da programação 
da “Região de Leiria - Rede Cultural”, financiada pelo 
Programa Operacional Regional do Centro.

Protagonizado pelo Coral Alva Canto, Sebastião 
Antunes e amigos, “Cantar Abril” trouxe à memória 
de todos os que tiveram oportunidade de assistir os 
temas de vários autores que marcaram a Revolução 
dos Cravos, que assinalou o início da liberdade e da 
democracia em Portugal.7
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Pé da Serra - Alvaiázere

Luís “Reixo” é um alvaiazerense amante do 
colecionismo de antiguidades

O 
seu nome de batismo é Luís 
Manuel Tiago Silveiro, mas 
no Pé da Serra, em Alvaiáze-
re, onde mora e tem a sua 

oficina de móveis antigos, restauros e 
antiguidades, todos os conhecem por 
“Reixo”, uma alcunha que herdou dos 
seus antepassados.

Para além da exposição de móveis 
para venda, Luís “Reixo” tem uma sec-
ção totalmente dedicada aquela que é 
a sua grande paixão desde sempre: a 
coleção de velharias e antiguidades.

Em declarações ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, Luís “Reixo” explicou que 
desde criança sempre teve muita curio-
sidade em relação aos objetos antigos, 
por isso não é de admirar que um dos 
primeiros objetos desta coleção seja 
aquilo que sobrou de uma velha máqui-
na de costura da marca Singer, que era 
da sua avó e que aos dez anos decidiu 
começar a desmontar: “era muito novo 
e não percebia nada do assunto, acabei 
por dar cabo da máquina, mas hoje 
estou arrependido, porque ela teria um 
enorme valor”.

Nesta coleção podem encontrar-se 
muitas outras peças que fazem parte 
do imaginário coletivo da comunidade 
alvaiazerense: gasómetros, uma espé-
cie de lanterna que funcionava com 
carbureto e água e que nunca se apaga-

va, mesmo que estivesse muito vento; 
fogareiros, lamparinas e até uma peça 

em madeira que era utilizada pelo seu 
bisavô para fazer bancos torneados.

Foi com orgulho que Luís “Reixo” 
mostrou a sua coleção de ferramentas 
em miniatura, todas elas feitas manual-
mente em madeira, mas também um 
jipe que faria as delícias das crianças do 
seu tempo e ainda uma série de aviões, 
desde um bombardeiro, passando por 
um F16, sem esquecer o “Lusitânia”, o 
avião que em 1922 levou Gago Couti-
nho e Sacadura Cabral na primeira tra-
vessia aérea do Atlântico Sul. Quando 
questionado sobre onde encontra os 
modelos para construir estes aviões, 
afirmou que utiliza apenas “a criativi-
dade e a imaginação”.

Apesar de gostar de todos os obje-
tos e cada um deles ter o seu valor, Luís 
“Reixo” tem, naturalmente, uma peça 
favorita, como o próprio confidenciou 
e mostrou: “este caneco em madeira foi 
feito por mim há 24 anos, a partir de 
um falheiro da madeira de castanheiro 
que pedi na serração, porque assim que 
olhei para ele comecei logo a idealizar 
o que ia fazer”.

Luís “Reixo” sublinhou: “esta é uma 
coleção que estará sempre a aumentar, 
porque eu vou comprando coisas, vou 
trocando outras e algumas as pessoas 
oferecem-me, porque sabem que o 
colecionismo de antiguidades é o meu 
hobbie”.7

Cláudia Martins
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F
oi divulgado em abril o Ranking da 
Transparência Municipal 2017, que 
mede o grau de transparência das 

autarquias locais através da informação 
que é disponibilizada nas suas páginas 
oficiais na Internet.

Este ano, o Município de Alvaiázere 
ficou em 240º lugar, num total de 308 
Municípios, com um Índice de Transpa-
rência (ITM) de 35.71, o que representa 
uma descida de 80 lugares na tabela (em 
2016 estava na 160ª posição).

O Índice de Transparência Municipal é 

composto por 76 indicadores, agrupados 
em sete dimensões: informação sobre a 
organização, composição social e funcio-
namento do Município; planos e relató-
rios;  impostos, taxas, tarifas, preços e 
regulamentos; relação com a sociedade; 
contratação pública; transparência econó-
mico-financeira e transparência na área 
do urbanismo. Nestas sete dimensões, o 
Município de Alvaiázere desceu em cinco 
e manteve os resultados em duas, relati-
vamente ao ano passado. 

Na informação sobre a organização, 

composição social e funcionamento do 
Município, Alvaiázere passou de 50 pon-
tos para 21,43; nos planos e relatórios 
registou a queda mais acentuada, de 
42,86 pontos para 0 pontos; nos impos-
tos, taxas, tarifas, preços e regulamentos 
passou de 50 pontos para 21,43 pontos; 
na relação com a sociedade a queda foi 
ligeira, de 92,86 pontos para 85,71 e na 
transparência económico-financeira pas-
sou dos 100 pontos para os 92,86.

Relativamente aos indicadores con-
tratação pública e transparência na área 

do urbanismo, os valores mantiveram-se 
inalterados, com 0 pontos no primeiro 
indicador e 42,86 no segundo.

O Ranking da Transparência Municipal 
é liderado pelo terceiro ano consecutivo 
pelo Município de Alfândega da Fé, este 
ano em ex-aequo com o Município de 
Vila do Bispo (ITM 90,66), seguido de Vila 
Nova de Cerveira (ITM 90,25). No fundo 
da tabela estão os Municípios de Porto 
Moniz (ITM 10,17), Pedrógão Grande (ITM 
10,71) e Moura (ITM 13,60).7

Cláudia Martins

atualidade

Município de Alvaiázere

Ocupa o 240º lugar no Ranking da Transparência Municipal

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
ANABELA

Cabeleireira
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (Edifício da Praça)

Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282
    3250 - 103 Alvaiázere

Câmara Municipal de Alvaiázere

Contas de Gerência de 2017 aprovadas com 
1,2 milhões de prejuízo e 2,9 milhões de saldo
A Câmara Municipal de Alvaiázere, 

em sede de executivo, em reunião 
no dia 11 de abril, aprovou a Pres-

tação de Contas de 2017, com um prejuí-
zo de cerca de 1,2 Milhões de Euros no 
Resultado Líquido alcançado, a juntar aos 
transitados acumulados negativos de 42 
Milhões. Por outro lado, da execução or-
çamental resultou um saldo no ano 2017 
de cerca de 2,2 Milhões de Euros, o que 
acrescentado do saldo vindo da gerência 
de 2016, de 0,7 Milhões de Euros, soma 
um saldo total de disponibilidades finan-
ceiras (Dinheiro em caixa e em depósitos 
bancários) a transitar para o ano de 2018 
de cerca de 2,9 Milhões de Euros.

Na base de um orçamento inicial de 
9,9 Milhões, com uma execução orça-
mental de receitas na ordem de 99%, 
(102% de receitas correntes e 84% de 
capital) e de despesas na ordem de 68% 
(83% de despesas correntes e 50% de 
capital), foi natural o volume de saldo 
de disponibilidades.

A presidente da Câmara, Célia 
Marques, afirmou que este documento 
“é um sinal inequívoco de confiança 
para os cidadãos, porque manifesta 
de forma muito clara e objetiva que o 
executivo tem capacidade para levar a 
cabo os projetos que tem planeados 
para promover o desenvolvimento 

económico e social do Concelho e dos 
alvaiazerenses”. 

Em comunicado à imprensa, a au-
tarca explicou ainda que o saldo no 
valor de três milhões destina-se, em 
grande parte, à requalificação da Zona 
Industrial de Troia, que se encontra 
devoluta, e à regeneração urbana da 
sede do Concelho, dois investimentos 
que, segundo Célia Marques tiveram 
um reforço no Orçamento para 2018.

Por sua vez, o documento teve o 
voto contra dos dois Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, que apresen-
taram declaração, justificando: “ainda 
que tendo participação temporal re-

duzida no contexto do ano de 2017, 
em representação dos muitos alvaia-
zerenses que nos deram a confiança 
no último sufrágio eleitoral autárquico, 
confiança no nosso compromisso e nas 
nossas equipas, este documento não 
merece por sua vez a nossa confiança 
política e nessa medida receberá o 
nosso voto de reprovação”.

O Vereador Carlos Simões esclare-
ceu que “o documento é a expressão 
da execução de opções políticas com as 
quais não concordamos”, e que “o saldo 
disponível será agora para despesas 
que voltam a estar re-orçamentadas 
para 2018”.7
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Maria 
Pereira Marques que completou no dia 2 de abril, 83 primaveras e a Manuel 
Rodrigues que completou no dia 17 de abril, 89 primaveras. 

Para eles muitos Parabéns.7

Aniversários
No passado dia 15 de abril, Maria 

de Lurdes Jesus, residente no lugar de 
Vale de Aveleira, freguesia de Pussos 
S. Pedro, comemorou a bonita idade 
de 80 anos.

Seus filhos, noras, genro, netos e 
bisneta desejam-lhe muitas felicidades 
e muitos anos com muita saúde, alegria 
e amor.7

o canto dos poetas

Do LaMento, a ResPosta

Eu, que na vida, já fui alguém

lamento, que agora, já nada sou

a regeneração, conta de mim tomou

facto, que me diz, que a vida se aproxima do além.

Prepara-te, para essa viagem, muito bem

teu curso, na terra, ainda não terminou

não lamentes a sorte que te calhou

aproveita o resto, pra meditar, como convém.

Dalguma coisa, que fizeste ao próximo, menos boa

eleva o pensamento, e ao senhor, pede perdão

Ele é clemente e bondoso, decerto que te perdoa.

Assim, ficará aberto o caminho, prá sua mansão

e não viverás o resto da vida, à toa

mas na paz santa, do Cristo Jesus, da Salvação.

José Riseufa

aLvaiázeRe

Alvaiázere linda vila
e de belas tradições,
a sua beleza começa
na Senhora dos Covões.

A Senhora dos Covões 
onde ela está tão sozinha,
quem lá vai sempre chora
aos pés daquela Santinha.

Tem uma bonita Capela
onde podemos orar, 
pedindo a Nossa Senhora 
que nos ande a acompanhar.

Nossa Senhora dos Covões, 
da Fátima e da Paz 
chamai por uma ou por outra 
oh Mãe do Céu tanto faz.

Alvaiázere também tem 
uma bonita Igreja,
tem um Altar de encantar
para que toda a gente veja.

Alvaiázere meu Concelho,
tem Registo Civil e Finanças,
também tem Bancos
para depositar as poupanças.

Adelaide Ferreira Coelho

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071
Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria

armindo santos, residente em Bar-
queiro, comemorou no passado dia 30 
de março o seu 80º aniversário.

Bem aconchegado pela sua amada 
Maria Rosa, juntou os filhos, Nelito e Te-
resa, nora, genro, netos e alguns amigos 
para comemorar mais um aniversário, 
com brindes à vida e à amizade.

Que conte muitos.
Dos amigos, Parabéns!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)

Al-Baiaz

Novos Corpos Sociais
A Al-Baiaz - Associação de Defesa 

do Património, elegeu no dia 7 
de abril os seus novos Corpos 

Sociais para o mandato 2018/2019, 
que tomaram posse no dia 11 de abril.

Assim, a Mesa da Assembleia-geral 
é agora constituída por Presidente: Élio 
Dias Marques; Vice-presidente: António 
Freitas Simões; Secretário: Acílio Dias 
Godinho; Conselho Fiscal: Presidente: 
António Gonçalves Monteiro; Vice-pre-
sidente: Eduardo Rodrigues da Costa; 
Vogal: Maria Deolinda Rosa Matos 
Campos; Direção: Presidente: Mário 

Rui Simões Rodrigues; Vice-presidente: 
Paula Alexandra Cassiano Marques; 
Secretário: Maria Manuela Ferreira Oli-
veira; Tesoureiro: José António Simões 
dos Santos; Vogais: Pedro José Furtado 
Alves, Maria Cláudia Furtado Santos e 
José Alves Castelão.

Para uma melhor e mais ampla 
divulgação das atividades realizadas, 
a nova direção já deu início a uma re-
novação do seu site oficial na Internet, 
http://www.albaiaz.pt/, e inaugurou 
a sua página na rede social Facebook, 
https://www.facebook.com/albaiaz/.7

DesassosseGo
“RevitaLizaR”

Dei-lhe o nome de Revitalizar por vontade própria...
De verdade, ali se encontravam e encontram na parte sul desta vila, enve-

lhecidos armazéns, na chamada “Zona Industrial da Saganga...”
Hoje Rua Dr. Filipe Antunes dos Santos!...  Pois, no seu tempo foi construída…
A ideia, com apoio de alguns, teve de verdade adesão… E hoje, mais movi-

mento ali passou a existir. Porventura se aproximam outros…
Mas, como é óbvio é preciso mais…  e mais.
E volto ao tema:
Não sou contra ações de esclarecimento. 
Iniciativas autárquicas… Desenvolvimento de Programas tais como – Plano 

estratégico para o Desenvolvimento Económico do concelho Alvaiázere + Planos 
Co-working... incubadora de negócios e empresas... Plano de negócios para 
empreendedores… Bootcamp -Empreendedorismo A+... tudo isto será positivo.

Mas gostaria de saber qual é a atual relação custo-benefício…
Ou seja, o que com tudo isto já se dispendeu, e o que de verdade ficou.
Alguma coisa por certo ficou ou vai ficando.
Mas quero continuar a acreditar, que se não forem os Alvaiazerenses resi-

dentes a tentar transformar o atual quadro de letargia dominante, não serão 
por certo os ausentes, ou quaisquer outros que o virão fazer, a não ser que 
muito e constantemente motivados, por todos aqueles que ainda, vão ficando.

Ou seja,
Só a discussão local, feita com os locais, com os aqui ainda residentes, po-

derá constituir o polo de crescimento – debatendo ideias, como as das valências 
agrícolas, do chícharo, do turismo, e da sua execução através de programas 
concretos, continuadamente lançados, do pinhal e da madeira, dos produtos 
endógenos...

Enfim, e naturalmente a criação por nós, e não pelos entendidos, do verda-
deiro Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico do Concelho.

Tenho dito.7         
  J.S.
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Apontamentos
José Baptista

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

A avaliação de escolas do sistema 
educativo português Adelino Victor Nunes

A 
partir dos anos 60 do século passa-

do até à atualidade, têm-se realizado 

variados estudos científicos no sen-

tido de compreender e explicar as razões 

das dificuldades de adaptação e integração 

escolar de alunos com menos sucesso esco-

lar, no sentido de encontrar respostas para 

ultrapassar tais dificuldades.

Estudos de John Ogbu mostram que as 

dificuldades das minorias étnicas e culturais 

resultam de poderem adotar estratégias ne-

gativas ou revelarem atrasos no desenvol-

vimento, o que provocam descontinuidade 

cultural e, consequentemente, necessidades 

educativas especiais com reflexo negativo 

no sucesso escolar. 

A maioria dos estudos salientam que 

a variável mais influente na aprendizagem 

resulta da influência familiar, considerando 

que a família é determinante na integração 

escolar, independentemente da origem 

étnica ou cultural.

Estudos de Maria José Diaz Aguado e de 

outros autores por ela citados, comparam 

as diferenças entre a classe baixa e a classe 

média e são unânimes em concluir que as 

atitudes e estrutura familiar, o ambiente fa-

miliar e a interação paterno-filial, a relação 

da família com a escola, o desenvolvimento 

cognitivo e linguístico das crianças e as 

condições de vida das famílias favorecem a 

classe média para uma melhor adaptação à 

escola e o rendimento escolar.

Também Adelina Villas-Boas, no seu 

livro “Escola e Família”, e eu próprio, num 

estudo “A Influência Familiar no Abandono 

Escolar dos Alunos de Ascendência Africa-

na”, que pode ser consultado na Biblioteca 

Nacional ou na Biblioteca da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa, verificámos que os 

papéis das famílias são determinantes como 

parceiros dos seus educandos na promoção 

do sucesso ou insucesso na aprendizagem. 

As condições sócio culturais, o ambiente 

familiar, as relações interpessoais e a comu-

nicação no seio familiar, o nível de literacia, 

a estrutura familiar e as regras e, de um 

modo geral, o estatuto sócio/económico 

das famílias, privilegiam os alunos oriundos 

da classe média com maiores vantagens 

educativas em detrimento dos alunos de 

origem da classe baixa. 

No meu estudo, que abrangeu uma 

amostra representativa, verificou-se que 

nenhum aluno da classe média abandonou 

a escola, enquanto o abandono foi de 14,2% 

para os alunos da classe baixa, ainda na 

idade escolar. De um modo geral, indepen-

dentemente da origem étnica, o insucesso 

e abandono escolar foram exclusivamente 

respeitantes a alunos da classe baixa.

Para determinação da classe social, uti-

lizou-se a classificação social internacional 

proposta por Graffar (Escala de Graffar) que 

integra cinco variáveis: a profissão, o nível 

de instrução, fonte de rendimento familiar, 

conforto de alojamento e aspeto do bairro 

onde habita. 

Ora, a avaliação das escolas deve ter em 

atenção estas variáveis e não pode compa-

rar o que não é comparável. Juntar os resul-

tados dos Colégios e de outros estabeleci-

mentos privados, que são frequentados, na 

sua maioria, por alunos da classe média ou 

média alta, com alunos das escolas públicas 

frequentadas pela generalidade da popula-

ção escolar, em grande parte da classe bai-

xa como filhos de imigrantes, refugiados, 

minorias étnicas e culturais desfavorecidas, 

crianças de bairros socias desintegrados da 

sociedade, famílias destruturadas, etc. e, 

no mínimo, um erro técnico e muito injusto 

para aqueles que trabalham e se dedicam, 

por vezes em condições literalmente adver-

sas, à causa do ensino público.

O sucesso apresentado na última ava-

liação de escolas, em que os primeiros 27 

estabelecimentos de ensino com melhores 

resultados são apresentados como mérito do 

ensino privado, é um embuste astucioso que, 

ou se trata de um erro técnico, ou tem o intui-

to de prejudicar o ensino público e denegrir 

injustamente os professores envolvidos.7
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Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

Carlos & Célia
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CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere
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Abril é o quarto mês do denomi-
nado calendário gregoriano. O 
seu nome deriva do Latim Apri-

lis, que significa abrir, numa referência 
à germinação das culturas.  

Socorrendo-me do almanaque “Bor-
da d´Água”, verifico que neste mês 
se deve “mondar e sachar os campos 
semeados no mês anterior. Devem-se 
plantar espargos e morangueiros. Na 
horta  – semear (no Crescente) em local 
definitivo, abóbora, batata, beterraba, 
brócolos, cenoura, couves, fava, feijão, 
melão, melancia, nabo, pepino e toma-
te.  Nos últimos dias do mês, semear 
feijão temporão.”

 Pela parte que me toca, apesar 
do frio e da chuva, que atrasaram as 
sementeiras, já cumpri grande parte 
destes “ mandamentos”.

A cumprir-se o provérbio “abril frio 
e molhado, enche o celeiro e farta o 
gado”, vamos ter bom ano de erva!

 Como não tenho gado nem qual-
quer outro ruminante vou ter de adap-
tar o provérbio “ abril frio e molhado, 
enche o depósito e corta erva até ficar 
cansado.” A do meu quintal já a cortei 
três vezes e contínua imparável. 

Em agosto/setembro, se se vier a 
confirmar um estio severo, voltaremos 
à tragédia dos incêndios.

Quanto ao provérbio “abril, águas 

mil”, também poderemos juntar outro, 
“abril, impostos mil.”

O mês de abril traz-nos o Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI). A nota 
de cobrança do imposto já terá chega-
do, por esta altura, à casa de muitos 
portugueses.

Para quando a isenção deste impos-
to, como medida incentivadora e con-
trária à desertificação das zonas rurais? 

Mas o IMI não veio sozinho. Abril 
também é o mês do IRS. A corrida à 
entrega da declaração de rendimen-
tos já começou, com detalhes e novi-
dades, como convém, para ficarmos 
baralhados.

Em abril comemora-se o Dia da Li-
berdade. Já passaram 44. Para muitos o 
25 de abril já se tornou uma memória, 
bem distante, nostálgica, para a juven-
tude é apenas mais um dia de liberda-
des. Espero que, chegado à meia-idade, 
se consiga reinventar.

 A nível nacional e em alguns con-
celhos, também se evocou o Centená-
rio da Batalha de La Lys, onde largas 
centenas de portugueses perderam a 
vida. 

Quantos alvaiazerenses terão ser-
vido e honrado a Pátria no primeiro 
conflito de âmbito mundial? 

Seriam, certamente, merecedores 
de uma pequena homenagem.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



18 30 ABRIL 2018 institucional

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

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.

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: 101/18.9T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87887320

Data: 04-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Francisco José Fernandes Roldão das Neves

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

Inabilitação em que é requerido Francisco José Fernandes Roldão 

das Neves, solteiro, filho(a) de António Roldão David das Neves e 

de Alzira da Conceição Simões Fernandes, nascido em 28-12-1963, 

portador do BI nº 11220860, com residência com domicílio na 

Rua do Relógio, N.º 1, 3270-179 Pedrogão Grande, e actualmente 

internado na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da 

Misericórdia de Pedrogão Grande, para efeito de ser decretada a 

sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 430 de 30/04/2018

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: 95/18.0T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87886759

Data: 04-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Jaime André Duarte Marques

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

Inabilitação em que é requerido Jaime André Duarte Marques, Sol-

teiro, filho(a) de Jaime dos Santos Marques e de Gracinda Maria dos 

Santos Duarte Marques, nascido em 24-07-1989, natural de Ansião, 

portador do BI nº 14198714, com residência na Rua Comendador 

Joaquim Araújo Lacerda, N.º 15, 3260-412 Figueiró dos Vinhos,  

para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 430 de 30/04/2018

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: 120/18.5T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87958945

Data: 12-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Rui Manuel dos Santos

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

Inabilitação em que é requerido Rui Manuel dos Santos, estado 

civil: Solteiro, filho(a) de José Ventura da Soledade Santos e de Be-

nilde Maria da Conceição Santos, nascido em 01-01-1970, natural 

de: Sé Nova [Coimbra], BI - 11205382, com residência em Colmeal, 

3260-321 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 430 de 30/04/2018

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: 140/18.0T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87986676

Data: 16-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Edgar Emanuel Conceição Teixeira

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

Inabilitação em que é requerido Edgar Emanuel Conceição Teixeira, 

estado civil: Solteiro, filho(a) de Élio da Silva Teixeira e de Donzília 

da Conceição Laranjeira, nascido em 30-01-1989, natural de: Maçãs 

de Dona Maria [Alvaiázere], com residência em Rua do Beco, N.º 8, 

Charneca, 3250-264 Maçãs de Dona Maria - 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 430 de 30/04/2018

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: 142/18.6T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87999998

Data: 17-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Sandra Isabel Rodrigues Simões

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

Inabilitação em que é requerido Sandra Isabel Rodrigues Simões, 

estado civil: Solteiro, filha de Adérito da Conceição Simões e de Maria 

Donzília da Conceição Rodrigues, nascido em 13-06-1973, natural 

de Maçãs de D. Maria [Alvaiázere], BI - 13758899, com residência 

em Rua Casal Agostinho Alves, N.º 22, 3250-260 Maçãs de Dona 

Maria - 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 430 de 30/04/2018

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: 148/18.5T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 87999692

Data: 17-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Carlos Dias Estevão

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

ção/Inabilitação em que é requerido Carlos Dias Estevão, estado 

civil: Solteiro, filho de Joaquim Maria Estevão e de Isabel Dias Pires, 

nascido em 16-09-1964, natural de: Figueiró dos Vinhos [Figueiró 

dos Vinhos], BI - 13301158, com residência em Santa Casa da 

Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, Rua Principal, Ervideira, 

3260-327 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 430 de 30/04/2018

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: 145/18.0T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 88028837

Data: 19-04-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Cláudia Filipa dos Santos Dias

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

Inabilitação em que é requerido Cláudia Filipa dos Santos Dias, 

filha de António Mendes Dias e de Maria Inês dos Santos Amado, 

portadora do BI n.º 14539111, nascida em 14-01-1993, com domi-

cílio em Vale do Prado, Arega, 3266-101 Arega,  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 430 de 30/04/2018

LEIA, ASSINE E DIVULGUE
O JORNAL 

“O ALVAIAZERENSE”
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UM ANO DE SAUDADE

Seu filho, nora, netos, bisnetas e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO 

CARVALHO (87 anos)
N. 23/07/1930
F. 06/04/2018

ZAMBUJAL
ALVAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
CARLOS MANUEL RIBEIRO 

JARDIM (70 anos)
N. 12/04/1947
F. 09/04/2018

NATURAL: PENA - LISBOA
RESIDENTE: SEICEIRA - ALVAIÁZERE

LUCíLIA MARIA fERREIRA 
BENTO COIMBRA 

N. 20/05/1959
F. 09/04/2017

DAMAIA
VENDAS DE mARIA - mAçãS DE D. mARIA

UM ANO DE SAUDADE

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Sua mãe, marido, filhos, noras, neta e restante fa-

mília recordam-na com grande amor e muita saudade.

Faz 5 anos que nos deixaste.

O tempo passa, mas as lembranças ficaram e a 

saudade continua viva nos nossos corações.

Seus pais, esposa, filhos, irmãos, cunhados e sobri-

nhos recordam-no com grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ADRIANO RIBEIRO 
MARTINS

N. 16/05/1971
F. 10/04/2013

ALVAIÁZERE

CINCO ANOS DE SAUDADE

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
ANA DA CONCEIÇÃO 
AmEIXEIRA (93 anos)

N. 17/05/1924
F. 28/03/2018

BARQUEIRO
mAçãS DE D. mARIA

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
ABíLIO fELICIDADE DUARTE 

(61 anos)
N. 09/10/1965
F. 26/03/2018

fARROEIRA
PUSSOS S. PEDRO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA NATÁLIA SéRGIO 

FERREIRA (85 anos)
N. 23/01/1933
F. 03/04/2018

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
MARIA INêS LOpES pEDRO 

CAETANO DA SILVA (79 anos)
N. 13/11/1938
F. 31/03/2018

          VÁRZEA DOS AMARELOS 
mAçãS D. mARIA

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
ALMIRO SIMÕES DA 

CONCEIçãO (95 anos)
N. 28/01/1923
F. 13/04/2018

GRANJA
PUSSOS S. PEDRO

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
EMíLIA AIRES DE SÁ

(90 anos)
N. 15/03/1928
F. 13/04/2018

CARVALHAL DE pUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA AUGUSTA MARQUES 

DOS SANTOS (70 anos)
N. 24/11/1947
F. 21/04/2018

CABREIRA
mAçãS DE D. mARIA

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ANíBAL fERREIRA 

GONçALVES (91 anos)
N. 28/09/1926
F. 23/04/2018

SOBRALCHÃO
pELMÁ
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PSA e cancro da próstata
Mário Lourenço

saúde

Novidades Legislativas

Paula Reis

falar direito

E
ste mês transmito algumas novida-
des legislativas de destaque:

FARMÁCIAS. Serviços farma-
cêuticos: Portaria n.º 97/2018. Altera 
a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 
novembro, que define os serviços far-
macêuticos que podem ser prestados 
pelas farmácias. DR 69, Série I, de 9 de 
abril de 2018

FLORESTA. INCÊNDIOS. REDES SE-
CUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE 
COMBUSTÍVEL: Decreto-Lei n.º 22/2018. 
Cria uma linha de crédito para financia-
mento das despesas com redes secundá-
rias de faixas de gestão de combustível. 
DR 70, Série I, de 10 de abril de 2018.

RECURSOS E ATIVIDADE CINEGÉ-
TICA: Decreto-Lei n.º 24/2018. Altera o 
regime jurídico da conservação, fomento 

e exploração dos recursos cinegéticos, 
com vista à sua gestão sustentável, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 202/2004. DR 
71, Série I, de 11 de abril de 2018.

FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: Lei Orgânica n.º 1/2018. 
Altera a Lei n.º 28/82, de 15 de novem-
bro (Lei da Organização, Funcionamento 
e Processo do Tribunal Constitucional), 
a Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de 
agosto (Lei dos Partidos Políticos), a 
Lei n.º 19/2003, de 20 de junho (Lei do 
Financiamento dos Partidos Políticos e 
das Campanhas Eleitorais), e a Lei Or-
gânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro (Lei 
de Organização e Funcionamento da 
Entidade das Contas e Financiamentos 
Políticos). DR 77, Série I, de 19 de abril 
de 2018.7

E
screvo este meu primeiro artigo no 
“Alvaiazerense” desde a Índia, onde 
me encontro a estagiar com um dos 

mais reconhecidos cirurgiões de uretra 
do Mundo. Assim é a medicina de hoje: 
universal e sem fronteiras. No entanto, 
um médico nunca poderá esquecer que 
o seu foco principal deverá ser os seus 
doentes, as suas pessoas e as suas 
gentes.

Neste contexto, surgiu a oportunida-
de e o desejo de escrever sobre medicina 
para os alvaiazerenses. O principal obje-
tivo desta “conversa informal” é melhorar 
a informação dos leitores sobre temas 
médicos comuns (nomeadamente na área 
da Urologia, Andrologia e Sexologia), 
atuais e controversos.

Uma população informada é uma 
população mais saudável, capaz de en-
tender a sua doença e os tratamentos 
propostos. De facto, múltiplos estudos 
internacionais mostram que doentes bem 
informados apresentam melhor resposta 
aos tratamentos e melhor qualidade de 
vida.

Como primeiro tema, escolhi abordar 
a temática do PSA no contexto do cancro 
da próstata. Deixo-vos com algumas das 
questões mais relevantes.

Porque é que este tema é impor-
tante?

O cancro da próstata é o cancro mais 
comum no sexo masculino.

Quais os fatores de risco para o 
cancro da próstata?

Os principais fatores são a idade 
avançada, uma história familiar de cancro 
prostático e a raça africana. 

O que é o PSA?
O PSA é uma proteína produzida na 

próstata e a sua função relaciona-se 
com a correta consistência do esperma. 
Assim, a próstata saudável produz PSA. 
No entanto, células malignas produzem 
maior volume de PSA.

O meu PSA é elevado. Tenho (de 
certeza) um cancro da próstata?

Não! Outras doenças prostáticas, 
nomeadamente traumatismos, infeções 
urinárias e tumores benignos podem 
levar a grandes aumentos de PSA. 

Devo realizar o PSA?
Sim. Os países que utilizam o PSA de 

forma generalizada apresentaram uma 
redução da mortalidade relacionada com 
o cancro da próstata em aproximada-
mente 30%.

Quando devo realizar o primeiro 
PSA?

Homens com mais de 50 anos devem 
realizar um exame de PSA.

Como último conselho, em caso de 
dúvida sobre o PSA e o cancro da prósta-
ta, discuta com o seu médico de família 
ou com o seu urologista. Se quiser infor-
mação mais detalhada e específica para 
os doentes, poderá encontrá-la nos sites 
da Associação Portuguesa de Urologia 
e da Associação Europeia de Urologia 
(evite as pesquisas rápidas na internet, 
que infelizmente estão cheios de artigos 
populistas e de mau conteúdo científico).

Um abraço a todos os leitores e um 
agradecimento à redação do “Alvaiazeren-
se” por esta oportunidade. Termino com 
a promessa que o próximo tema também 
será de interesse para a saúde feminina.7

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:

Votámos a favor:
- “Protocolo com a Federação Portugue-

sa de Voleibol”, com vista a criar um Centro 
Gira Volei;

- “Trabalhos de intervenção arqueológi-
ca no concelho de Alvaiázere”;

- “Acordos de Execução a celebrar entre 
o Município de Alvaiázere e as Freguesias 
do Concelho”, com transferência de compe-
tências e dos respetivos meios financeiros, 
uma verba fixa e igual para todas, de 80 mil 
euros, e outra diferenciada na base de um 
algoritmo ponderado em vários critérios 
negociados e aceites, num total de 120 
mil euros.

Votámos contra:
“Prestação de Contas 2017”, com decla-

ração de voto. 
“Após análise, e tendo presente o rol de 

competências legalmente atribuídas e outras 
de vária natureza adquiridas pela missão ge-
ral de proporcionar bem-estar às populações, 
consideramos:

- No âmbito da Prestação de Contas do 
ano de 2017, valorizando a componente 
técnica e legal na elaboração e apresentação 
das Demonstrações Financeiras e Relatório 

de Gestão neste ano de 2017, o documento é 
contudo a expressão da execução de opções 
políticas com as quais não concordamos;

- Temos também presente, e naturalmen-
te, o pressuposto de que a execução orça-
mental é sempre dependente do “previsto”, e 
sendo assim, o nível de execução, salientado 
no documento, é um dado indicativo e inte-
ressante mas de interpretação relativa por 
via da caracterização a montante. Todavia, os 
valores de 2017 refletem maior consciência e 
adequação às condições e realidade na elabo-
ração de orçamentos quando comparado aos 
abusos, lascivos, dos anteriores executivos, 
especificando, membros com pelouros atri-
buídos, sempre liderados pelo Partido Social 
Democrata nas últimas décadas.

Assim, ainda que tendo participação tem-
poral reduzida no contexto do ano de 2017, 
em representação dos muitos alvaiazerenses 
que nos deram a confiança no último sufrá-
gio eleitoral autárquico, confiança no nosso 
compromisso e nas nossas equipas, este 
documento não merece por sua vez a nossa 
confiança política e nessa medida receberá 
o nosso voto de reprovação.

Entendemos este voto numa atitude e 
espírito construtivos, confiando na nossa 
ação atenta e exigente, em consciência do 
interesse na defesa do sistema democrático e 
o superior interesse de defesa da população 
alvaiazerense”.7

Carlos Simões e Anabela Simões
Vereadores da CMA

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

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

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

Visite-nos. Esperamos por si.
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 de terça a sexta: 10h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 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

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

 
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)

dia 5: 10h00
- NÍveL 1 de reiKi
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

de 6 a 10:
- semaNa da idade maior
Local: Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 12: 09h30
- camiNHada dia iNterNacioNaL do eNFermeiro
Local: Hospital Santa Cecília 
(Org.: Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere)

AG E N DA  C U LT U R A L  -  M A I O
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 6 e 20

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 13 e 27

maio

dia 16: 19h00
- WorKsHoP: “o mUNdo das Birras” 
destinado a pais e cuidadores de crianças
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contactos: 926 371 285 / 236 651 008

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 16: 09h00 - 13h00
- oFiciNa de crescimeNto PessoaL: “GestÃo de coNFLitos”

destinada a desempregados e beneficiários do rendimento   
 social de inserção

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 17: 14h00
- aÇÃo de FormaÇÃo: 
“reGULameNto GeraL de ProteÇÃo de dados”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória através dos
contactos: geral@adeca.pt ou 236 650 160
Local: Instalações da Incubadora de Negócios de Alvaiázere

 (Org.: ADECA e CEGID)

dia 20: 14h00
- torNeio de sUeca
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 21: 17h30
- WorKsHoP 
“emPreeNdedorismo sociaL Nas emPresas”    

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contactos: 926 371 285/ 236 651 008  
 Local: Incubadora de Negócios de Alvaiázere - Alvaiázere+ 
 (Org.: Alvaiázere Mais e CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 27: 09h00
- camiNHada “o QUe Nos LiGa”
Local: Junto Adro da Igreja de Alvaiázere
(Org.: Liga Portuguesa Contra o Cancro - delegação do centro)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

P A S S A T E M P O S
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Descubra as 7 diferenças

Sudoku
Preencher todos 

os quadrados 

da grelha 

fazendo com 

que cada fila, 

cada coluna e 

cada um dos 

quadrados de 

três casas por 

três contenham 

todos os núme-

ros de 1 a 9, 

sem repetições 

ou omissões.
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NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de PeLMÁ

dia 26 de MAIO de 2018 - 13h00
Venha confraternizar com os seus conterrâneos 

e amigos alvaiazerenses...
Inscrições limitadas. reserve já o seu lugar!

Local: Sede C.C.A. em Lisboa
INSCRIÇÕES: JF de Pelmá: Tel. 236 550 453
Sede CCA: Tels. 213 549 637 - 213 542 256
Tlm.: 936 232 795 - casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

Assembleia-Geral
Eleições na Casa do Benfica de Alvaiázere

Saúde do sistema digestivo 
- uma Prioridade -

Se comparássemos o ser humano a uma árvore, 
poderíamos dizer que as distintas partes que 
compõem o nosso sistema digestivo são como 

as raízes de onde extraímos o que nos nutre. Ou 
seja, somos um tipo de ser vivo que leva as suas 
raízes a todas as partes. A digestão é um processo 
através do qual obtemos nutrientes dos alimentos 
que ingerimos graças aos eficazes sucos digestivos 
que se encarregam de os decompor. Este facto faz 
dele um dos sistemas mais importantes do corpo 
humano.

Gastrite aguda e crónica
Trata-se da inflamação da mucosa do estômago 

que pode passar dos sintomas agudos à afeção 
crónica. Manifesta-se através de uma dor difusa 
na zona gástrica e podendo ainda haver náuseas, 
eructação (arrotos), vómitos e azia.

As causas da gastrite podem ser os excessos 
alimentares continuados, uma má mastigação ou o 
consumo habitual de álcool, café ou tabaco. Exis-
tem causas menos habituais como engolir expec-
toração, ingestão de produtos tóxicos ou excesso 
de acidez gástrica. Também há gastrites associadas 
a outras patologias, como as de pulmão, vesícula 
biliar, diabetes, cirrose hepática e uremia. 

O que fazer
Reduzir as gorduras e eliminar o açúcar porque 

aumenta o ácido gástrico e irrita as mucosas do 
esófago e do estômago. Evitar o álcool, café, chá 
preto, chocolate e menta, já que não facilitam o 
bom funcionamento do esfíncter esofágico. 

Tomar batidos de couve ou de brócolos com 
maçã, comer pausadamente, mastigar muito bem 
e cuidar dos dentes. Reduzir o stress e ansiedade 
através de exercícios respiratórios e meditação. 

Complementos nutricionais recomendados
Sumos de aloé vera e Própolis como referido na 

edição anterior. Enzimas digestivas, especialmente 
de ananás e papaia ou kiwi (bromelaína, papaína e 
actinidina), tomadas preferencialmente meia hora 
antes das refeições.

Prebióticos: frutooligossacáridos, inulina e ga-
lactooligossacáridos. 

Eventual complementação com o complexo B 
em doses de até 50 mg, três vezes ao dia, com as 
refeições. Tomar um suplemento de potássio tam-
bém pode ajudar a tamponar o excesso de acidez, 
mobilizando minerais que neutralizam reações de 
acidificação. Deverá consultar sempre o seu médico 
em caso de agravamento da situação.7

R
euniu-se no dia 12 de Abril a 
Assembleia-geral da Casa do 
Benfica do Concelho de Al-

vaiázere com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: Ponto 1 - Aprovação de 
Relatório de Contas e Actividades 
referentes ao Ano 2017; Ponto 2 - 
Eleições dos Corpos Sociais e Ponto 
3 - Outros Assuntos. 

Pelas 21h00 deram início aos 
trabalhos, tendo sido apresentadas 
e discutidas as Actividades e Contas 
referentes ao exercício de 2017. 
Postas à votação, foram aprovadas 
por unanimidade. 

De seguida, passou-se às eleições 
para o Triénio Abril de 2018 a Abril 

2021. Foi a sufrágio uma única lista, 
designada por lista A e com a seguin-
te constituição: Assembleia-geral 
- Presidente: Rui Manuel Esteves de 
Oliveira; Secretário: Eduardo Mar-
ques; Vogal: Elvira Carvalho; Conse-
lho Fiscal - Presidente: Rui Serafim 
Marques Grácio; Secretária: Anabela 
Morgado; Relatores: Luís Jorge Bap-
tista Ribeiro e Joel Santos; Direcção 
- Presidente: José Rogério dos Santos 
Câncio; Vice-presidente: Fernando 
Gomes Morgado; Secretário: Manuel 
Joaquim Pereira Lourenço; Vogais: 
José Luís Alves de Carvalho, Jorge 
Daniel Ventura Ribeiro, José Cirilo 
Brás, Carlos Manuel Correia Esteves, 

António Abreu, António José Oliveira 
Gonçalves, António Maria Mendes, 
António J. F. Gonçalves, Nelson Pau-
lino da Silva e Cláudio Pedro Nunes 
Cotrim. Posta à votação, a lista foi 
eleita com 15 votos a favor e sem 
abstenções nem votos contra. 

No ponto 3, o sócio Nelson Silva, 
propôs um voto de louvor e reco-
nhecimento à Dra. Helena Ventura 
pelo trabalho, empenho e dedicação 
à Casa do Benfica do Concelho de 
Alvaiázere, durante todos estes anos 
da sua existência. Posta à votação, o 
mesmo foi aprovada por unanimida-
de e aclamação.7

Rui Oliveira

A 
Casa do Concelho de Alvaiá-
zere (CCA) agendou uma 
visita ao Porto para o fim-de-

semana de 7 e 8 de abril de 2018, a 
qual se saldou por uma aquisição de 
conhecimentos sobre uma parte da 
História de Portugal, ligada à cidade 
do Porto e ao rio Douro, sem esque-
cer Vila Nova de Gaia e Matosinhos, 
cuja envolvência com a cidade do 
Porto é enorme.

A comitiva visitou o cais de Gaia, 
as Caves do Porto Sandeman, a 
zona histórica da cidade do Porto, 
nomeadamente a Igreja da Ordem de 
São Francisco de Assis, o Palácio da 
Bolsa, a Casa da Música, a Torre dos 
Clérigos, a Livraria Lello, a Estação 
de São Bento, a zona da Ribeira, o rio 
Douro por debaixo das seis pontes, 
os jardins do Palácio de Cristal, a Sé 
Catedral, as Praças da Liberdade, da 
Batalha e da República e percorreu, 
de autocarro e a pé, ruas e praças 
da cidade, com explicações da guia 
Maria João e dos guias da Casa da 
Música, do Palácio da Bolsa, do Ter-
minal de Cruzeiros do Porto de Lei-
xões, tendo assimilado ou revivido 
uma parte da História de Portugal.

O trajeto, algumas vezes debaixo 
de chuva intensa, permitiu conhecer 
a história destes marcos históricos 
da história da Cidade Invicta, como 
também dos espaços comerciais 
desta cidade, em que a vivência 

do bairro é predominante, onde 
tantos monumentos e construções 
dão lições do passado glorioso de 
Portugal e de pessoas e entidades 
relevantes da história do país e do 
mundo. O Porto e o rio Douro são 
lindos, a sua história enche todos de 
orguho e de cada visita fica sempre a 
sensação de que ficou tanto aspeto 
por ver ou rever, recordar ou conhe-
cer. A visita terminou em Matosinhos 
e no Porto de Leixões, nomeadamen-
te no Terminal de Cruzeiros, cuja 
grandiosidade, funcionalidade e po-
tencialidades futuras não passaram 
despercebidos.

Como se come bem no Porto, 
à semelhança do que acontece por 
todo o nosso Portugal, o que convida 
portugueses a descobrir regiões e 
espaços desconhecidos, o mesmo 
que acontece com os estrangeiros. 

Desta vez, a Cervejaria Galiza, o 
restaurante Porto Sentido e o restau-
rante Cufra Grill, na Praia de Matosi-
nhos tiveram a medalha de ouro da 
gastronomia, tão bem serviço, em 
termos de qualidade da ementa e da 
simpatia do serviço prestado. 

As explicações dadas pela guia 
da agência de Viagens LusaNova, 
pelos guias da Casa da Música, do 
Palácio da Bolsa e do Terminal de 
Cruzeiros ajudaram os visitantes a 
regressar da visita com um maior 
conhecimento da cidade do Porto, 

dos territórios circundantes e da 
história de Portugal. 

Os azulejos da Estação de São 
Bento, a imponência arquitetónica 
e a riqueza do Palácio da Bolsa, o 
significado e o valor patrimonial da 
Igreja da Ordem Terceira do Con-
vento de São Francisco de Assis e 
de toda a arte sacra evidenciada nas 
outras igrejas do Porto, como a Sé, S. 
Ildefonso, S. Nicolau, da Misericórdia, 
Torre dos Clérigos, Museu Soares dos 
Reis, Hospital Geral de Santo António, 
foram captados pelos visitantes. 

Destaque para a inovação, a cria-
tividade e o tratamento exaustivo 
pela primeira vez feito de uma forma 
conjugada e sublime pelos melhores 
mestres no tratamento do som, o que 
fez da Casa da Música uma obra ímpar 
no mundo da melhor forma de tratar 
o som, que orgulha e enaltece, depois 
do conhecimento adquirido, sobre o 
que significa a arquitetura do edifício 
e o espaço circundante, compreenden-
do-se plenamente o aproveitamento 
do espaço global e em cada sala e 
corredor, as cores, os materiais e as 
formas considerados na construção. 
Tudo pensado com todo o cuidado e 
sobre diferentes prismas. 

Uma visita que é apenas um desa-
fio para voltar e tomar conhecimento 
de tanto que há para conhecer de 
Portugal.7

António Pais de Almeida

Casa do Concelho de Alvaiázere
Visita ao Porto – uma visita que convida a novas visitas
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mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 4º A e B da Escola Básica de Alvaiázere Grupo Desportivo 

de Alvaiázere

JoGos Do mês De mAIo

06/05 - Beneditense vs GDA

13/05 - GDA vs os Vidreiros

19/05 - Ansião vs GDA

27/05 - GDA vs moita do Boi

Atletismo

Joana Pontes arrecadou duas medalhas

Coisas da 
Natureza

Do lugar de Mata do Cepo - Pussos S. Pedro che-
garam-nos estes dois limões, de forma invulgar, 

gerados no limoeiro de Joaquim Francisco Álvaro. 

Futebol

GDA está em risco 
de despromoção

O primeiro jogo do Grupo Desportivo de Alvaiá-
zere (GDA) neste mês de abril foi disputado no dia 8, 
em casa, frente ao Guiense (Pombal), que terminou 
com um empate sem golos.

Na jornada seguinte, no dia 15 de abril, a equipa 
de Alvaiázere deslocou-se a casa do Leiria e Mar-
razes, tendo acabado por sair derrotada por duas 
bolas a zero.

Já no dia 22 de abril, o GDA voltou a jogar em casa, 
desta vez frente ao Grupo Recreativo Amigos da Paz 
(Pousos, Leiria) e sofreu uma pesada derrota por 4-0.

Quando faltam apenas cinco jornadas para o final 
do campeonato, a equipa de Alvaiázere ocupa atual-
mente o 15º lugar da tabela com 20 pontos, estando 
assim em risco de despromoção.7

 Cláudia Martins

(Nota da Redação - À data do fecho desta edição 
do jornal “O Alvaiazerense”, faltava ainda disputar o 
jogo relativo à 26ª jornada, no dia 29 de abril, em 
casa do GDA frente ao Vieirense).7

J
oana Pontes, atleta do Grupo de 
Amigos Casais do Vento (GACV), 
continua a dar cartas na marcha 
atlética.

 Assim, no passado dia 7 de abril, 
no 27º Grande Prémio Internacional 
de Rio Maior em Marcha, conquistou 
a medalha de bronze na prova dos 10 
quilómetros, alcançando ainda um novo 
record pessoal, com a marca de 49’13.

Ainda no mês de abril a atleta voltou 
a subir ao pódio, desta vez em Leiria, 
ao conquistar uma medalha de prata 
nos 10 quilómetros juniores femininos, 
com o tempo de 38’36, naquela que foi 
uma prova muito especial, pois pela 
primeira vez Paulo Pontes correu ao 
lado da filha e venceu a prova de M45 
masculinos, com igual marca à de Joana 
Pontes.7

Cláudia Martins
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O 
Licor de Chícharo D’ Alvaiázere conquistou, pelo 
segundo ano consecutivo, a medalha de ouro no 
Concurso de Licores Tradicionais e Conventuais, 
no âmbito da 18ª da Feira de Doçaria Conventual 

e Tradicional de Portalegre, que se realizou entre os dias 13 
e 15 de abril no Mosteiro de São Bernardo.

Em comunicado na sua página oficial do Facebook, os 
responsáveis da marca afirmaram que este prémio é o re-
conhecimento do compromisso que assumiram e mantêm 

com todos os seus clientes pela qualidade, acrescentando 
ainda que este certame em Portalegre se assume como 
“uma referência a nível nacional tanto em doçaria como 
em licores”, o que torna ainda mais importante a distinção 
recebida.

Neste Concurso de Licores, foram ainda distinguidos com 
Menções honrosas o Licor de açafrão de Alter do Chão e  o 
Licor de café.7

 Cláudia Martins

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

...e piso escorregadio na estrada da Seiceira! Sem solução?!!!

Olho Vivo Céu azul, bica aberta...

Licor de Chícharo D’ Alvaiázere

Conquistou medalha de ouro na 
18ª Feira de Doçaria em Portalegre

Incubadora Alvaiázere +
Abre candidaturas 
para programa de 
aceleração

A Incubadora de Negócios Alvaiá-
zere + anunciou, no passado dia 9 de 
abril, a abertura das inscrições para o 
novo programa de aceleração, que será 
composto por dois bootcamps, um nos 
dias 26 e 27 de maio e o outro nos 
dias 12 e 13 de junho (neste último 
será feita a apresentação pública dos 
projetos de negócio).

Desta forma, as candidaturas 
podem ser formalizadas pelos em-
preendedores até ao dia 17 de maio, 
de forma individual ou em dupla, na 
página https://bit.ly/2uMGOhL.

Durante os bootcamps, os partici-
pantes terão oportunidade de partici-
par em diversas atividades, mentorias 
e sessões de formação.

Esta iniciativa é realizada pela 
Incubadora Alvaiázere + em parceria 
com a ADECA -  Associação de Desen-
volvimento Integrado do Concelho de 
Alvaiázere e a organização Territórios 
Criativos, que dinamiza e apoia a ges-
tão das incubadoras de empresas dos 
concelhos de Ericeira, Mafra, Alvaiá-
zere, Loures e Portimão e o principal 
objetivo é, segundo pode ler-se numa 
nota de imprensa, “apoiar os em-
preendedores a impulsionar os seus 
projetos, validando e definindo os seus 
modelos de negócio e desenvolvendo 
produtos e serviços mais fortes”.7

ADECA
Promove ação 
sobre “Regulamento 
Geral da Proteção 
de Dados”

A ADECA em parceria com a CEGID 
- Consultoria e Gestão irão promover 
uma ação de formação sobre o Regu-
lamento Geral da Proteção de Dados e 
a sua aplicação nas empresas, no pró-
ximo dia 17 de maio, pelas 14h00, nas 
instalações da Incubadora de Negócios 
de Alvaiázere.

O objetivo desta sessão é esclare-
cer empresários e técnicos sobre os 
requisitos legais decorrentes do Re-
gulamento da Proteção de Dados e ga-
rantir o conhecimento de ferramentas 
necessárias à segurança da informação 
nas empresas.

Esta sessão, apesar de não ter cus-
tos associados, tem lugares limitados, 
pelo que deverão ser feitas inscrições 
através dos contactos: geral@adeca.pt 
ou 236 650 160.7
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