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N’ “O Alvaiazerense” de 31 de Maio de 1998, na primeira 
página destaque para EXPO 98 – UMA VISITA INESQUECÍVEL, 
que na página 15 era pormenorizado: «No dia 21 de Maio 
de 1998, a Exposição Mundial de 
Lisboa, abriu as suas portas para 
o mundo, recebendo festivamente 
um grande número de convidados, 
e com particular orgulho Chefes 
de Estado e outras Altas Individua-
lidades Internacionais, Presidentes 
de Parlamento, Chefes de Governo 
e Presidente do B.I.E. A cerimónia 
inaugural iniciou-se com honras 
militares, hastear das bandeiras do 
B.I.E. e Portuguesa e Hino Nacional 
seguindo-se as intervenções, que 
ocorreram na Praça Cerimonial. 
Abriu a sessão inaugural o Comissá-
rio Geral da Exposição, que afirmou: 
“Com a Exposição que agora se inicia 
pretendemos atingir três objectivos: 
Em primeiro lugar celebrar o quinto 
centenário da chegada de Vasco da 
Gama à India. Como referiu o histo-
riador Fernand Braudel, este aconte-
cimento constitui o mais significativo 
encontro de culturas que a História 
regista. A chegada das naus de Gama 
à Costa do Malabar representa o apogeu da aventura da 
navegação portuguesa do último quartel do século XV, 
conclusão de um bem elaborado plano gizado pelo grande 
rei D. João II e que no essencial, teve em conta os elementos 

que ainda hoje estão na base das acções de envergadura: 
conhecimento científico, informações de todas as possíveis 
proveniências, domínio dos meios materiais e capacidade 

de realização humana.
Um segundo objectivo é o da 

celebração dos Oceanos, erigido em 
tema geral da Exposição. Portugal 
sempre esteve virado ao Mar e com 
ele conviveu; no extremo ocidental 
da nova Europa que agora se consti-
tui, queremos reafirmar a nossa vo-
cação marítima, mas de uma forma 
mais vasta. Os oceanos formam um 
único Mar e devem poder beneficiar 
toda a Humanidade. 

O terceiro objectivo é o de fazer 
da Expo 98 o princípio da constru-
ção de uma nova parte da cidade de 
Lisboa. Diferentemente do que tem 
acontecido na maioria das Exposi-
ções deste tipo, um grande número 
dos edifícios vão permanecer e se-
rão pólos de atracção para criar aqui 
uma nova centralidade de Lisboa…

E finalizou.. “Termino com uma 
bela síntese que peço de emprésti-
mo ao Eduardo Lourenço. Escrevia 
ele há dias a propósito da Expo 98, 

a última festa da Europa: Uma maneira de Portugal dizer 
ao Mundo que a sua hora, a da medida dos seus sonhos, é 
sempre, por dentro, a hora imperial”» Assinava T.C.

Assim se escrevia há vinte anos!7
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Rui Oliveira

O que achou da ExpoSicó 2018 – Feira do Queijo Rabaçal?

Sofia Rodrigues
Alvaiázere

inquérito

Rosa Silva
Arega

Pollyane Moreira
Alvaiázere

Foi um evento muito bom, 
mas poderia ter sido mais bem 
organizado, porque com um 
espaço tão grande no Parque 
Multiusos era evitado terem 
fechado a rua durante uma 
semana, dificultando a vida aos 
comerciantes e às pessoas que 
aqui moram. Ainda assim, penso 
que devem continuar a apostar 
neste tipo de eventos.7

Achei que foi uma ideia boa, 
mas que poderia ter havido uma 
melhor divulgação, porque eu, 
por exemplo, só soube porque 
estava a trabalhar na pastelaria.

Gostaria de acrescentar que 
Alvaiázere tem espaços melhores 
para realizar este tipo de eventos, 
que deverão continuar a ser rea-
lizados.7

Apesar do transtorno que 
causou aos comerciantes, 
acabou por ser uma festa gira e 
bem composta, que teve muita 
gente a percorrer os stands. 
Contudo, penso que o dia de 
sábado acabou por ser fraco 
em termos de animação, já que 
tinham montado os stands po-
deriam ter feito atividades nos 
dois dias.7

Augusto Simões
Alvaiázere

Apesar de o nosso Concelho 
ter pouca gente, o evento teve 
uma grande adesão, apesar de 
achar poderia ter sido realizado 
no Parque Multiusos, não achei 
bem colocarem os stands em fren-
te dos comerciantes e também o 
facto de terem cortado o trânsito 
acabou por dificultar a circulação 
na vila.7

Nos finais de Maio, fomos autenticamen-
te “bombardeados” com mensagens relati-
vas ao Regulamento Geral de Protecção de 
Dados (RGPD). Genericamente estas novas 
leis destinam-se a defender a privacidade 
dos cidadãos, no tal mundo, cada vez mais 
global, que através do marketing digital, 
nos “assalta” frequentemente com telefone-
mas, mensagens e emails, com infinitas e 
variadas propostas. A partir de agora, essas 
empresas terão de obter a autorização ex-
pressa para utilizar o nosso email, número 
de telefone, morada ou outra informação 
pessoal e em qualquer momento podemos 
anular essa autorização e exigir que toda a 
informação seja apagada. Este Regulamento 
entra em vigor em toda a União Europeia, 
devendo as empresas tomar as medidas 
adequadas para o seu cumprimento, caso 
contrário, sujeitam-se a multas muito pe-
sadas.

Neste mês de Maio comemoraram-se 
vinte anos sobre a inesquecível EXPO 98, 
evento que prestigiou o nome de Portu-
gal e revelou uma enorme capacidade de 
conceber e construir, com planeamento. É 
interessante recordar que tudo começou, 
oito anos antes, numa ideia de organizar 
uma Exposição para comemorar os 500 
anos dos Descobrimentos. Ainda em 1989 
é formalizada a nossa candidatura e pas-
sados mais seis meses o Governo anuncia 
que a degradada zona oriental de Lisboa, 
Doca dos Olivais é o local escolhido. Em 
Agosto de 1994 surgem as primeiras de-
molições e em Junho de 95 arrancam as 
obras da Estação do Oriente e do Pavilhão 
Utopia/ Multiusos. No dia 21 de Maio de 
1998, a Exposição Mundial de Lisboa, abriu 
as suas portas ao Mundo. Já passaram 
vinte anos!

Por cá, houve oportunidade de promo-
ver a marca Alvaiázere com a ExpoSicó 
e o Capítulo da Confraria do Queijo de 
Rabaçal que trouxe a Alvaiázere quarenta 
confrarias de todo País. Também de realçar 
o facto de o Município resolver antecipar o 
pagamento do PAEL, no valor de 1.1 milhão 
de euros, poupando 100 mil euros de juros 
e fazendo jus ao provérbio: “No que tiveres 
de pagar, não te faças demorar”. Todavia, 
também há quem recorde: “Dívidas velhas, 
pecados velhos”!7
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“Num Concelho envelhecido e com cada vez 
menos jovens, o comando tem promovido 
recrutas capazes de chamar esses jovens à 
causa humanitária.”

Sérgio Rodrigues, responsável pela Associação Juvenil Cultural e Recreativa dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere há seis anos, faz um balanço positivo do 
trabalho desenvolvido, sublinhando que, apesar de num concelho de baixa densidade 
não ser tarefa fácil captar jovens para as suas fileiras, a direção e o comando dos 
BVA tem feito um excelente trabalho nesse sentido.
Sem esquecer os constrangimentos financeiros a que estão sujeitos, Sérgio Rodrigues 
falou dos projetos futuros da Associação, que passam sobretudo pela manutenção e 
renovação dos equipamentos de proteção individual, mas também pela “melhoria 
dos espaços de convívio, descanso e lazer dos elementos do corpo ativo”.

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Quando e com 
que propósitos foi criada esta Associação?

Sérgio Rodrigues (SR) - A Associação Juvenil foi 
criada com o intuito de representar a faixa etária dos 
bombeiros mais jovens. Não deixa contudo de radicar 
o seu propósito no fim último da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
que é o de prover ao socorro e ajuda da comunidade 
Alvaiazerense.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo está à frente da 
Associação? Qual o balanço que faz desse tempo?

(SR) - Cumpri um primeiro mandato entre 2008 
e 2010, sendo que depois desse mandato existiu 
um lapso temporal em que, por motivos pessoais e 
profissionais, me afastei do cargo. Em 2012 voltei a 
apresentar lista para os órgãos dirigentes da Associa-
ção, obtendo desde aí a confiança dos eleitores que 
até hoje me foram elegendo.

Como penso acontecer em todas as Associações, 
existem pontos altos e baixos, mas no final o balanço 
é sempre positivo.

(“O Alv.”) – Quantas pessoas integram a As-
sociação? É difícil captar jovens num concelho 
envelhecido como Alvaiázere?

(SR) – A Associação é constituída por 60 pessoas. 
A Associação Juvenil tem consciência e é afetada por 
essa contingência demográfica que refere. Sem pre-
terir, segundo a ideia que vou formando acerca do 
problema que assola o concelho de Alvaiázere e de 
resto todas as regiões do interior do país, não posso 
deixar de analisar a dificuldade segundo o prisma do 
que tem sido o exemplo da Associação Humanitária. 

A direção e o comando da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere tem lidado 
bem com esse problema, lançando mão de resoluções 
que quanto a nós são exemplares. 

A título de exemplo, referir que mesmo num Con-
celho envelhecido e com cada vez menos jovens, o 
comando tem promovido recrutas capazes de chamar 
esses jovens à causa humanitária. Para além disso, é 

um orgulho reparar no quadro de infantes que vamos 
formando e será uma honra recebê-los daqui a uns 
anos enquanto Bombeiros. 

No que toca à Associação Juvenil, mais do que 
chamá-los, penso que a Associação Juvenil contribui 
e deve continuar a contribuir para a manutenção a 
longo prazo desses jovens que agora ingressam na 
carreira de Bombeiro, bem como de todos os outros 
que já compõem fileiras a alguns anos, o que nem 
sempre é fácil.

 
(“O Alv.”) – Quais as principais atividades que 

realizam?
(SR) - De tudo um pouco, desde atividades mais 

recreativas entre os membros do Corpo Ativo, como 
outras de caráter mais lúdico.

 
(“O Alv.”) – Qual a importância da existência da 

Associação não só para a corporação, como para 
a população em geral?

(SR) - A Associação vem identificada com o es-
copo Humanitário prosseguido pelos Bombeiros de 
Alvaiázere. Podemos dizer que, se a Associação Hu-
manitária se preocupa em responder diretamente à 
finalidade operacional de socorro e atuação em caso 
de acidente ou catástrofe, já a Associação Juvenil atua 
indiretamente nessa finalidade. A função da Associa-
ção Juvenil será a de manter os níveis de motivação 
dos agentes operacionais (Bombeiros) em patamares 
elevados, bem como promover o aprofundamento 
das relações entre os elementos do corpo ativo. Pode 
parecer que não, mas é de extrema importância que 
isso aconteça e acreditem que produz resultados 
bastante positivos e significativos do ponto de vista 
da operacionalidade. 

(“O Alv.”) – Quais são as vossas principais 
dificuldades e de que forma conseguem ultrapas-
sá-las?

(SR) - A dificuldade é naturalmente financeira. Não 
prosseguindo fins lucrativos a Associação vive dos 
contributos que vai recebendo. Não desvalorizando 

as quantias que nos vão transferindo, não deixam 
estas de ser modestas, o que exige a mais das vezes 
um grande jogo de cintura. (risos)

(“O Alv.”) – Quais os projetos que têm em mente 
para o futuro?

(SR) - As necessidades constantes de manutenção 
e renovação de equipamentos, nomeadamente de 
equipamentos de proteção individual, são neste mo-
mento a nossa principal preocupação. A prioridade 
será essa, pelo que, a Associação Juvenil tentará dar 
o seu maior contributo à resolução desse problema.

Como sabem o Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere está agora em processo de renovação/
revitalização, que é outro dos grandes motivos de 
orgulho da Associação Humanitária, do seu comando 
e da sua direção.

A Associação Juvenil deverá aí trabalhar para 
melhorar os espaços de convívio, descanso e lazer 
dos elementos do corpo ativo, sendo esse um dos 
objetivos a curto prazo.

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

(SR) - Numa sociedade em que o individualismo e 
a competitividade são palavras de ordem, os jovens 
são habituados a centrar os seus esforços no “Eu”. Se-
guindo, como se segue, essa linha educativa é natural 
que se menosprezem valores como a solidariedade 
e a entreajuda. 

A mensagem que transmito aos Jovens Alvaiaze-
renses vai no sentido de solicitar a atenção destes 
para o exemplo que é ser Bombeiro e que é pertencer 
ao corpo de Bombeiros de Alvaiázere. 

Mais do que aquilo que aprenderão do ponto 
de vista da operacionalidade (formações na área da 
saúde e dos incêndios florestais, entre outras), apren-
derão também a praticar o bem por si só, onde não 
se espera retorno, compensação ou retribuição. Esse 
é, quanto a mim, um grande valor, quotidianamente 
praticado na Associação Humanitária e que deve ser 
cultivado na nossa juventude.7
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Em Pussos S. Pedro

BVA apresentaram   
o estandarte na 
eucaristia dominical

A freguesia de Pussos S. Pedro recebeu no 
passado dia 22 de abril a presença dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, com a apresentação do 
estandarte na eucaristia dominical na igreja de 
Pussos.

Pelas 15 horas, desenrolou-se uma Ação de 
Sensibilização nas instalações da sede da Junta de 
Freguesia, em Cabaços, tendo como tema: “Incên-
dios florestais - o que fazer”.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, Mário Bruno, fez de forma muito explí-
cita uma excelente apresentação sobre como atuar 
em caso de incêndio e principalmente, que medidas 
tomar para prevenir e evitar a sua propagação.

Seguiu-se então um simulacro, onde se pôde 
assistir à atuação dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere em caso de acidente com vítimas en-
carceradas nas viaturas, seguido de incêndio nas 
mesmas.

Um trabalho muito válido e bastante elucidativo 
de toda a atividade desenvolvida pelos Soldados 
da Paz!7

Teresa Furtado

No passado dia 13 de maio, 
o auditório da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. 

Maria encheu-se para assistir à 
apresentação do novo espetáculo 
da Orquestra Ligeira da Filarmónica 
Alvaiazerense.

Criada no ano de 2003, a Or-
questra Ligeira é composta por 
cerca de duas dezenas de ele-
mentos, rapazes e raparigas com 
idades compreendidas entre os 10 
e os 27 anos.

Ao longo de duas horas, a 
Orquestra fez as honras da casa 
com músicas bem conhecidas que 
animaram todo o público presente.

No final do espetáculo, Eduardo 
Laranjeira, presidente da Junta de 
Freguesia, deixou o seu agradeci-
mento à Orquestra por ter propor-

cionado uma tarde de animação 
e sublinhou a possibilidade de 
captar jovens na freguesia.

Manuel Francisco, presidente 
da direção da Sociedade Filarmóni-
ca Alvaiazerense de Santa Cecília 
há mais de uma década, subli-
nhou que o espetáculo foi fruto 

de muito trabalho desenvolvido 
pelos elementos da Orquestra e 
que os ensaios da Filarmónica se 
realizam aos sábados, estando 
de portas abertas para todos os 
jovens que queiram ingressar nas 
suas fileiras.7

Cláudia Martins

Em Maçãs de D. Maria

Orquestra Ligeira da Filarmónica 
Alvaiazerense apresentou espetáculo

À 
semelhança dos meses an-
teriores, maio foi composto 
por várias atividades para os 

idosos da Associação Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria (ACPMDM). 

Por mais um ano consecutivo, 
realizou-se a Semana da Idade Maior, 
de 6 a 10 de maio. Esta é dedicada 
à população sénior do Concelho e 
contou, uma vez mais, com a parti-
cipação dos idosos da Associação. 

No dia 6, deslocaram-se até à 
Capela da Sr.ª dos Covões, em Alvaiá-
zere, onde assistiram à missa e ao 
concerto da Filarmónica, ofereceram 
flores a Nossa Senhora, feitas pelos 
próprios, e após o lanche rezaram o 
terço.

O Concurso de Talentos teve 
lugar na Casa Municipal da Cultura 
de Alvaiázere, dia 7 e, teve a parti-
cipação de um grupo de utentes da 
Associação que apresentou a peça 
“DivertidasMentes”. Baseada num 
programa televisivo e orientada por 
um apresentador, teve como tema a 
confeção de bolachas D. Maria. Os 
concorrentes foram hipnotizados 
e cada um interpretou um papel 
designado pelo hipnotizador. Con-
cluídas as apresentações em palco, 
o júri deliberou e atribuiu o 1º lugar 
à ACPMDM, premiando o esforço e 
dedicação dos idosos participantes, 

que estão de parabéns. E, como 
parar é morrer, estes mantiveram a 
sua energia no dia seguinte com um 
passeio ao norte do País. Este ano, 
foi na Igreja de Caxinas que assis-
tiram à missa celebrada pelo padre 
André e o padre Jacinto, partindo de 
seguida para a Quinta da Malafaia, 
em Esposende para o tradicional 
almoço, uma tarde de animação, 
música, dança e convívio.

Para finalizar a Semana da Ida-
de Maior, comemorou-se o Dia da 
Ascensão na Mata do Carrascal, em 
Alvaiázere, com a tarde de jogos 
tradicionais, a apanha da espiga e a 
habitual sardinhada com pão, broa 
e vinho, terminando com um baile 
popular. 

O dia 22 de maio foi um dia 
muito diferente e emocionante, 
para os utentes, com a ida ao pro-
grama “Preço Certo”. Na chegada 
a Lisboa o grupo almoçou no Par-
que Vale do Silêncio e de seguida 
rumou para os estúdios da RTP. 
Durante as gravações viveram-se 
momentos de muita alegria, anima-
ção e entusiasmo, proporcionados, 
pelos elementos da equipa televisi-
va. Além disso, puderam ver de per-
to caras conhecidas da televisão. 
A Instituição participou num dos 
programas gravados e conseguiu 
ganhar dois prémios. 

A ACPMDM agradece a todos os 
que ajudaram nesta participação.7 

Tânia Silva

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria
Idosos participaram em várias atividades

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

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

TEL.  249  550 233  -  FAX 249 550 233 - TLM. 914 896 904  - 3250-330 PELMÁ  -  ALVAIÁZERE
E-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.pt
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Dia 20 de maio, sete alunos 
da catequese de Almoster 
realizaram a sua profissão 

de fé.
Acompanhados de pais, padri-

nhos, familiares e restante comu-
nidade, renovaram os votos feitos 
no dia de batismo, desta vez, por 
sua voz e vontade.

A cerimónia presidida pelo 
padre André Sequeira contou com 
vários apontamentos próprios 
desta celebração, previamente 

preparados pelos catequistas 
Jorge Marques e Amélia Costa, 
que durante este ano prepararam 

estes jovens para mais uma etapa 
da vida cristã.7

Paula Reis

O mês de maio foi repleto de atividades para 
os utentes da ASCRA, algumas das quais impul-
sionadas pelo Município no âmbito da Semana da 
Idade Maior.

Para assinalar o Dia da Mãe, os utentes foram à 
romaria na Capela de N.ª Sr.ª dos Covões, onde assis-
tiram à missa e participaram no convívio desse dia.

No dia 7 de maio, participaram no concurso de ta-
lentos na Casa da Cultura onde alcançaram o terceiro 
lugar com a interpretação do musical “A Sopeira”.

No dia seguinte, rumaram em excursão para 
norte: começaram por assistir à missa na Igreja 
Paroquial de Nosso Senhor dos Navegantes, em 
Caxinas – Vila do Conde, presidida pelo Padre 
André, e posteriormente almoçaram na Quinta da 
Malafaia, onde permaneceram o resto da tarde em 
animado convívio.

Dia 10, para assinalar o dia da Espiga, partici-
param nas atividades e convívio realizado da mata 
do Carrascal, em Alvaiázere, onde não faltou boa 
sardinha e espaço para um pezinho de dança.

Para celebrar o dia Internacional da Família, dia 
15 de Maio, utentes e familiares reuniram-se no 
parque de merendas de Almoster para um lanche 
partilhado e atividades diversas.

Além destas atividades destaca-se ainda as 
atividades de cinema e fantoches realizadas na 
Biblioteca Municipal.7

Paula Reis

Dia 6 de maio, a Confraria 
do Santíssimo organizou a 
II Caminhada com destino 

principal à Capela de S. Tiago, em 
Ariques. 

Uma iniciativa aberta a toda 
a comunidade e que contou com 
mais de 60 participantes, entre 
irmãos, alunos da catequese e 
amigos.

À caminhada seguiu-se o 
almoço convívio nas instalações 
da Igreja Paroquial e a encerrar 
a atividade os mais pequenos, e 
todos os que quiseram participar, 
realizaram uma atividade de “geo-
caching”, cuja missão era através 

de algumas pistas geográficas 
encontrar pistas para a resolução 
de um enigma final. 

Esta iniciativa visa fortalecer a 

união entre os irmãos da confraria, 
mas também a abertura a toda a 
sociedade civil.7

Paula Reis

Confraria do Santíssimo

Organizou a II Caminhada que juntou 
mais de 60 participantes

Paróquia de Almoster

Alunos celebraram a Profissão de Fé

Em Almoster
Atividades da ASCRA

Paróquias de S. Pedro, Pussos e Pelmá

Participaram na 22ª Peregrinação 
Nacional de Acólitos em Fátima

Almoço/Convívio Anual
A Associação de Maçãs de Caminho levará a 

efeito, no próximo dia 1 de julho pelas 13h00, na 

sua sede, o seu Almoço/Convívio Anual, convidando 

todos os sócios e amigos a participar no mesmo.

Contactos para marcações até dia 27 de junho:

Na sede da Associação aos domingos.

Tlm. 914 054 527

Não falte e participe ainda:

19h00 - Baile com o Conjunto Musical M&R

19h30 - Sardinhada/Caldo Verde/

         Petiscos tradicionais

Contamos com a sua presença…

Obrigada.                              

A Direção

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

de Caminho

No passado dia 1 de maio, 
realizou-se a 22ª Peregri-
nação Nacional de Acólitos, 

em Fátima, na qual participaram 
mais de 5 mil acólitos, tendo as 
paróquias de S. Pedro, Pussos e 
Pelmá marcado, mais um ano, a 
sua presença. 

Este foi um dia de muito ner-
vosismo misturado com muita ale-
gria, pois tudo naquele local, que 
acolhe sempre o grupo anualmen-
te, se torna mágico. O acolhimento 
realizou-se no auditório do Centro 
Paulo VI, em Fátima, onde decorre-
ram muitas atividades com todas 
as dioceses presentes no encontro, 
seguindo-se depois o almoço par-
tilhado com os respetivos grupos. 

Pelas 14h00, começou a prepa-
ração para a celebração da missa, 
na qual os acólitos participaram 
na missa, na Basílica da Santíssi-

ma Trindade, presidida pelo Bispo 
Leiria/Fátima, D. António Marto, 
que convidou os acólitos a “fazer 
atos de fé e paz, a ter cuidado 
pela vida uns dos outros, por uma 
vida digna”. Seguindo-se, depois 

a Procissão Eucarística e Bênção 
no recinto do Santuário de Fátima, 
onde foram lançadas duas pombas 
por dois acólitos, como símbolos 
da paz.7

Rita Antunes
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“
Saber circular, saber viver” foi 
o mote para uma interessante 
palestra dinamizada pela Escola 

Segura, no refeitório da Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Fer-
reira, para os alunos do 7º e 8º ano. 

Questões tão fundamentais como 
a circulação dos peões, das bicicle-
tas e o uso do cinto de segurança, 
suscitaram reflexão, participação e  
esclarecimento. 

Os vídeos apresentados foram 
muito elucidativos, por exemplo, 
sobre os cuidados a ter no local 
de maior risco, a estrada, pelo que 
todos ficaram conscientes sobre as 
precauções fundamentais. 

Relativamente ao dia 16 de maio, 
este ficou marcado pelo passeio 
“Rota Eco Escolas”, dinamizado pelos 
professores de Educação Física. Con-

tou com a participação de 35 alunos 
e um grupo de professores que, com 
as suas bicicletas, percorreram as 
estradas e caminhos de Alvaiázere 
disfrutando de uma agradável pai-
sagem de cedros, olivais e vinhas. 
Os pontos de paragem e o percurso 

trilhado foram agradáveis momentos 
de convívio, tendo havido a colabo-
ração dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere que trataram as mazelas, 
sem gravidade de algumas quedas. 
Parabéns a todos!7

Prof. Henrique

Na E.T.P.  SICÓ

educação
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Atividades do Programa Eco escolas

Ação de limpeza nas freguesias de Almoster 
e Pussos S. Pedro pela turma do 1º A

Alunos participaram em
debate sobre o 25 de abril

No dia 3 de maio, o polo de Alvaiázere da ETP Sicó 
participou na palestra subordinada ao tema “Portugal 
antes e depois do 25 de abril”. A iniciativa, com lugar 
na Biblioteca Municipal de Tomar, contou com a pre-
sença do Coronel Santos Silva, membro do Movimento 
das Forças Armadas e com o Eng.º Fernando Vicente, 
vítima das torturas da Polícia Política do regime dita-
torial Português. 

O principal objetivo do evento, que contou com a 
presença de várias instituições escolares, foi propor-
cionar aos alunos um debate convidativo à vivência da 
liberdade, consciente das consequências associadas a 
uma ditadura repressora das liberdades individuais. O 
testemunho do Eng.º Vicente foi tocante pela resiliên-
cia demonstrada nas atitudes assumidas durante 31 
dias de tortura de sono e pela lealdade para com os 
seus camaradas, revelando-se, por isso, uma pessoa 
inspiradora e um exemplo no campo valorativo. 

O Coronel Santos Silva apelou à participação dos 
jovens que, na sua opinião, são os responsáveis pela 
luta das novas causas caraterísticas do mundo atual. 

Os alunos estão de parabéns pela postura assumida 
e pelo compromisso demonstrado na construção do 
debate que se revelou enriquecedor e marcante, não 
apenas pela dureza do relato de torturas, mas também 
pelo desafio lançado aos nossos jovens, no sentido de 
se tornarem cidadãos ativos.7

Alunos comemoraram 
o Dia da Europa

No dia 9 de maio celebra-se o Dia da Europa, ou 
seja, o dia da União Europeia (UE),  à qual Portugal 
aderiu em 1986. Na ETP Sicó, a data foi celebrada por 
toda a comunidade educativa.

No polo de Alvaiázere, a comemoração iniciou-se 
dia 7 de maio com a confeção de um menu europeu, 
preparado pelos alunos, e que incluiu receitas de vá-
rios países da UE. 

No dia 9 de maio teve lugar a exposição/decoração 
da escola sobre os Estados-Membro da União Europeia 
e a dinamização de um jogo sobre a UE na plataforma 
Kahoot.

Na sede, em Avelar, e no polo de Penela, na semana 
de 7 a 11 de maio, em todas as disciplinas foram rea-
lizados trabalhos referentes ao Dia da Europa, muitos 
dos quais presentes na Exposição sobre os Estados-
Membro da União Europeia, dia 9 de maio.

Esta atividade teve como principais objetivos dar 
a conhecer a toda a comunidade escolar a razão da 
comemoração deste dia e os Estados-Membro da União 
Europeia. Pretendeu-se, ainda, promover um maior 
interesse no conhecimento dos aspetos culturais, 
monetários e linguísticos de cada Estado-Membro da 
União Europeia.

A comunidade educativa mostrou-se muito recetiva 
na comemoração deste acontecimento que transfor-
mou positivamente a vida de todos os portugueses 
desde 1986.7

N
o presente ano letivo, o 
Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere candidatou-se à 

15ª edição do prémio da Fundação 
Ilídio Pinho com o projeto ECE Flo-
resta; significando o primeiro “E” 
Envolver, o “C” Conhecer e o último 
“E” Empreender.

O projeto tem como objetivo 
principal a sensibilização dos alunos, 
encarregados de educação e popu-
lação para a limpeza e preservação 
da floresta. 

Os alunos envolvidos da turma 
do 1º A, da Escola Básica de Alvaiá-
zere, em conjunto com os encarre-
gados de educação, no dia 24 de 
abril, decidiram limpar parte de um 
pinhal na freguesia de Almoster e, de 

uma forma simbólica, plantar alguns 
sobreiros e azinheiras numa zona 
de pinhal devastada pelos incêndios 
de 2017. 

No dia 30 de abril, continuaram 
a plantação simbólica e a limpeza 
numa parte das margens da ribeira 
do Vale Cipote, junto à maior man-
cha de Carvalho Cerquinho da Euro-
pa, situada na freguesia de Pussos 
S. Pedro. 

Muito mais haveria para limpar, 
mas a tenra idade dos alunos não 
o permitiu. 

Cabe a todos limpar o que está 
sujo e não colocar lixo nas matas, 
ribeiras, pois aquilo que os pe-
queninos encontraram e retiraram 
não é bonito de se ver. Plásticos, 

vidros, latas, canadianas, restos 
de materiais de construção civil… 
Encontraram de tudo.

Os alunos elaboraram flyers que 
distribuíram à população com o pro-
pósito de sensibilizar para a limpeza 
e preservação das florestas. 

Esta ação teve a colaboração e 
acompanhamento dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, da G.N.R., 
da Proteção Civil, das Juntas de Fre-
guesia de Almoster, Pussos S. Pedro 
e do Município de Alvaiázere.

Terminaram com um lanchinho 
cedido pelos encarregados de edu-
cação. 

A todos os que colaboraram, bem 
hajam!7

Prof. Fernanda Silveiro

O 
Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere criou uma parceria 
com o Museu Municipal de 

Alvaiázere, que resultou no projeto: 
“Mala pedagógica”.

Uma vez que a educação pré-es-
colar é a primeira etapa da educação 
básica no processo educacional ao 
longo da vida, é fundamental que 
sejam criadas condições favoráveis 
para que as crianças tenham sucesso 
na etapa seguinte. 

Considerando que o português 

não é a língua materna de todas as 
crianças que frequentam o pré-esco-
lar, pretende-se que este projeto seja 
mais um elemento facilitador para 
que estas crianças adquiram com-
petências comunicativas através dos 
contactos, interações e experiências 
diversificadas. O desenvolvimento da 
linguagem oral tem uma importância 
fundamental na educação pré-es-
colar, é essencial na comunicação 
com os outros, na aprendizagem, 
na exploração e desenvolvimento do 

pensamento, permitindo a apropria-
ção da informação. 

Quanto mais elementos facilita-
dores na aquisição da linguagem, 
forem proporcionados às crianças, 
cuja língua de origem não é o por-
tuguês, maior facilidade terão em 
ir dominando a língua, o que lhes 
permitirá sentirem-se valorizadas e 
seguras na interação com os outros, 
fator essencial para a promoção do 
sucesso.7

A equipa

Projeto educativo: “Mala Pedagógica”

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANNSERVIÇOS PRESTADOS EM ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TERRESTRES E SATÉLITE

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

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

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.
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Durante o presente ano leti-
vo, as turmas do 2º ciclo da 
Escola Básica e Secundária 

Dr. Manuel Ribeiro Ferreira parti-
ciparam no projeto “Escola ativa, 
floresta viva”, inserido e financiado 
pelo Prémio Fundação Ilídio Pinho – 
Ciência na Escola, que tinha como 
finalidade sensibilizar para a prote-
ção e conservação da natureza e da 
floresta, especialmente da floresta 
autóctone através de um melhor co-
nhecimento das espécies existentes 
na região e plantação das mesmas 
(carvalho e medronheiro).

Este projeto, implementado a 
partir das disciplinas de Ciências 
da Natureza e Português cujos 
conteúdos programáticos se inte-
gram, foi também articulado com 
a formação para a cidadania e a 
promoção da literacia da informa-
ção, já que os alunos procederam 
à pesquisa, recolha de informação 
orientada, apresentação oral e 

redação de textos na Biblioteca 
Escolar. Além dos dados recolhi-
dos sobre as árvores selecionadas 
- carvalho e medronheiro (árvores 
autóctones), eucalipto e acácia 
mimosa (árvores invasoras), foram 
ainda reunidas, com a participação 
da família e da comunidade local, 
receitas com bolotas, medronhos e 
composta uma pequena brochura.

Relativamente à vertente prá-
tica, os alunos participaram na 
plantação de árvores na Mata do 
Carrascal, recolheram e semearam 
bolotas em vasos, acompanharam 

o seu desenvolvimento e, pos-
teriormente, serão responsáveis 
pela sua plantação em local à sua 
escolha, mantendo a responsabili-
dade cívica de preservar e proteger 
as plantas.

De referir que, no âmbito deste 
projeto, o Agrupamento adquiriu 
uma pequena estufa para instalar 
um pequeno viveiro de carvalhos 
destinados a alargar a mancha de 
carvalho-cerquinho existente e, as-
sim, ajudar a reflorestar a região.7

Professores responsáveis
e equipa da BE

educação

Agrupamento de Escolas
Festa de final do 
ano letivo

No próximo dia 15 de junho, 
realizar-se-á a festa de final de ano 
letivo do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere. 

Depois de mais um ano de mui-
to trabalho e dedicação, chegou o 
momento de todos se reunirem para 
comemorar o final de mais uma etapa.

Ao longo do dia haverá atividades 
para os alunos e a partir das 17h00 
a festa será aberta a toda a comuni-
dade.7

O Agrupamento

Clube de Teatro Saidatoca

Representou o Agrupamento com 
o espetáculo “Malmequer”

Agrupamento de Escolas
Representado 
nas Olimpíadas 
Nacionais de Filosofia

Pela primeira vez, a Escola Básica e Secundária 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira fez-se representar nas VII 
Olimpíadas Nacionais de Filosofia. Esta iniciativa foi 
trazida para a escola pela professora, Marta Santos, 
dando destaque ao facto de a mesma ser membro da 
entidade promotora, PROSOFOS. 

As Olimpíadas têm como objetivo maior, selecionar 
dois alunos que irão representar Portugal nas Olim-
píadas Internacionais de Filosofia, este ano a realizar 
em Montenegro.

A edição deste ano realizou-se em Alcácer do Sal, 
nos dias 13 e 14 de abril e no decorrer destes dois dias 
foram várias as atividades, sendo a mais importante 
a realização de um ensaio filosófico, posteriormente 
avaliado. No âmbito das atividades que implicavam a 
participação intelectual, realizou-se um quiz filosófico. 
Houve ainda espaço para visitar a região de Alcácer 
do Sal, dona de um vasto património multicultural e 
gastronómico.

Do ponto de vista pessoal, houve o prazer de con-
tactar com pessoas de norte a sul do país, entre as 
quais professores e alunos que partilharam realidades 
distintas das quotidianas, especialmente sobre o seu 
dia-a-dia escolar. 

Foram dias muito intensos, mas muito gratifican-
tes pelo facto de se ter experienciado algo novo que 
enriqueceu a vários níveis. 

Destaca-se a importância desta iniciativa como for-
ma de incentivar os alunos a desenvolver uma atitude 
crítica em relação às mais diversas questões, desde os 
temas mais fraturantes da sociedade, até aos problemas 
existenciais e do fundamento da razão. A abrangência 
da filosofia faz com que seja justificável a sua transversa-
lidade a todas as áreas de estudo do ensino secundário. 

É importante referir que as Olimpíadas Internacionais 
da Filosofia se irão realizar em Lisboa no ano de 2020.7

As alunas do 11º A, 
Ana Margarida Santos e Catarina Simões

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Projeto “Escola Ativa, Floresta Viva”

Biblioteca Escolar
Finalista do Concurso 
Nacional de Leitura 
no Agrupamento

A aluna Tânia Narciso do 9º B foi uma das duas 
alunas vencedoras do Concurso Nacional de Leitura - 
CIM Região de Leiria, no 3º ciclo, tendo passado à fase 
seguinte que dará acesso à final nacional. Este apu-
ramento teve lugar no dia 18 de maio, em Ansião, na 
final Interconcelhia, onde estiveram presentes os alunos 
representantes dos concelhos da CIM Região de Leiria.

O concelho de Alvaiázere esteve representado em 
todos os níveis de ensino, através da Escola Básica de 
Alvaiázere e do aluno do 4º A, José Miguel Gomes e da 
Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 
e dos alunos, Gabriel Jesus, do 6º B, Tânia Narciso, do 
9º B e Ana Margarida Santos, do 11º A.

Depois de realizada a prova escrita, onde os 
concorrentes demonstraram conhecimentos sobre a 
leitura das obras, ficaram apurados para a prova oral 
três alunos em cada nível de ensino, entre os quais, as 
alunas Tânia Narciso e Ana Margarida Santos que leram 
expressivamente os poemas que lhes foram atribuídos. 

Aos alunos vencedores foram atribuídos prémios e 
todos os participantes e escolas tiveram direito a um 
certificado de participação.7

A equipa da BE

O grupo de trabalho cons-
tituído por alunos do 9.º 
ano e Ensino Secundário 

do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, participou no XXXIX 
Encontro Nacional de Teatro na 
Escola, que decorreu de 21 a 24 de 
abril, em Alcains - Castelo Branco 
e contou com a presença de onze 
grupos de teatro em representação 
de escolas de todo o país. 

Durante este encontro, para 
além do convívio e da troca de 
experiências com outros colegas 
que com eles comungam a paixão 
pelo teatro, os alunos frequenta-
ram diversos ateliês de formação 
orientados por profissionais desta 

área artística, assistiram às apre-
sentações das outras escolas e 
apresentaram o seu espetáculo 
“Malmequer”, no dia 22 de abril, 
no Auditório do Centro Cultural 
de Alcains. 

No dia 14 de maio, o Clube de 
Teatro Saidatoca participou, mais 
uma vez, na Mostra de Teatro 
Escolar de Coimbra, que decorreu 
na Oficina Municipal de Teatro 
da cidade, apresentando o seu 
espetáculo “Malmequer” e assis-
tindo também à apresentação do 
Agrupamento de Escolas de Ílhavo. 

A mostra vai na 13.ª edição e, 
ao longo desta semana, levou à 
OMT produções teatrais das esco-

las de Coimbra, mas também de 
Soure, Lousã, Serpa, Alvaiázere, 
Ílhavo e Tomar.

A assistir às peças, que foram 
exibidas em sessões da parte da 
manhã e da tarde, participaram 
1500 alunos dos mesmos estabe-
lecimentos de ensino público, par-
ticular e cooperativo que integram 
a iniciativa.

A mostra é uma organização 
da Escola Quinta das Flores, Ágora 
– Centro de Formação de Associa-
ção de Escolas, Escola Secundária 
Avelar Brotero e Centro de For-
mação de Associação de Escolas 
Minerva.7

 A Direção

Agora que a República se 
manifesta de forma ostensiva 
na vida das pessoas, através do 
atual Presidente, os alunos do 
6º ano ousaram recriar figuras e 
símbolos deste regime com mais 
de um século.  

A exposição, patente no Blo-
co A, pela beleza e diversidade 
das obras, concretizadas nos 
mais diversos materiais, per-
mite interiorizar uma agradável 

mensagem, reconhecendo-se, 
ao mesmo tempo, o capricho 
da execução. Presidentes da 
República, chefes militares, “A 
portuguesa”, moedas e notas, 
são alguns exemplos dos temas 
das obras realizadas. 

A elevada qualidade técnica 
dos vários trabalhos esteve mais 
uma vez de braço dado com a 
paixão dos “artistas”. Parabéns!7

Prof. Henrique Lopes

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Exposição: “A República 
- recriações com arte”
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VERDES SÃO OS CAMPOS!

Num dia destes atrasados, abri a 
janela do meu quarto à meia-ma-
nhã e... foi como se atirasse um 

mergulho para uma onda de verde-ten-
ro, uma aguarela de tons emoldurados 
pelo infinito a lembrar Picasso. Logo 
pensei escrever em salpico esse mer-
gulho na verdura da natureza sobre as 
copas das árvores e das plantas, eu a 
sentir que tudo era um mar envolvente.

Saí de casa para a bica da manhã e, 
de esferográfica e papel em mãos, fui 
saboreando o meu Delta, mas os olhos 
me fugiam do Garden Bar em Ansião 
para o “Parque Verde” fronteiriço. Era 
outra vez a verdura a acordar-me e a es-
ferográfica a pedir-me que escrevesse. 
Aceitei o convite, mesmo que correndo 
o risco de me tornar maçador.

Saibam todos quantos tiverem pa-
ciência para me ler, que as árvores da 
minha paixão vão desaparecer quase 
todas do meu quintal às ordens de uma 
lei feita por quem percebe pouco de 
árvores centenárias, e muito de “dura 
lex, sed lex”.

Sei que não encontrarei unanimida-
de para a minha opinião. Mas também 
sei que, por uns euros, se vendem 
as árvores das sombras frescas, do 
oxigénio para os pulmões, da verdura 
reconfortante.

A letra da lei condenou à fogueira o 

pinheiro bravo e o eucalipto, mas não 
só: todas as árvores poderão ter boa 
vizinhança, mas chegadas para trás dez 
metros pelo menos, eu a ter de enten-
der que assim se diminui o risco de pro-
pagação do fogo. Só que, entretanto, a 
passar pela região de Pedrógão Grande, 
dei conta de que o fogo voou bem mais 
de cinquenta metros, atravessando o 
IC8. É por esta e outras razões que me 
não inibo de dizer por escrito que os 
legisladores sabem pouco de fogos, 
quase nada de florestas e da realidade 
típica do nosso Interior.

Vou cumprir porque sempre quis 
cumprir, embora, do pouco que apren-
di do Direito, ainda me lembram dois 
princípios fundamentais: o primeiro diz 
que as leis poderão ser contestadas, 
mas, enquanto não forem derrogadas, 
deverão ser obedecidas; o segundo 
diz que nenhuma lei poderá ter efeitos 
retroativos.

Ainda a mergulhar no verde dos 
campos, aproveito para me sentir a 
respirar fundo e a rejuvenescer o meu 
espírito, eu do lado do sol-posto e a 
saber que «já lá vou tão adiante e 
com tanto por fazer». Também sei 
que, chegado aqui, já venho de mui-
to longe sem deixar rasto de grande 
importância, quase no fim da estrada 
a contabilizar apenas uns “penedos 
altos” que tentei erguer. Alguns foram 
poemas a quem dei asas para falarem 
em defesa das árvores. E um foi este:

Ronca forte como a morte
o motor-serra na minha Terra!
Na manhã de primavera,
é má sorte ouvir a morte
desventrada, consolada
na linguagem de uma fera!

Não pára de roncar e de abafar
o ronco do estertor de um jacente,
braços caídos, corpo a sangrar 
na terra dos vencidos. 
Morte sem dor
mata um senhor, o meu vizinho.
Morre a cor do meu céu
que não tem mancha nem labéu.
Morreu mais um senhor,
caiu mais um carvalho.
Se eu caísse primeiro,
pediria ao meu coveiro
que, … no meu caixão,
metessem as serras e os machados,
todos, todos enterrados.
Só então eu dormiria na ilusão
de ser ainda Povo
que tem, no Ano Novo,
sombra e céu lá no Verão.
(Tons Que Trago em Mim, 1986, p. 40)

“Se bem me lembro”, aconteceu no 
início da década de oitenta que uma 
equipa operadora de televisão chefiada 
por António Luís Rafael veio ao nosso 
Concelho para recolher motivos que 
preenchessem um número de “Res Pu-
blica”. Eram os primeiros dias de Maio, 
e a janela aberta para os campos ver-
des tinha-nos levado às encostas para 
nascente de Maçãs de Dona Maria, já 
próximo da Ribeira d’Alge.

A recordar, calo-me para voltar a 
ouvir Luís Rafael: «Senhor Presidente, 
quero dizer-lhe que o seu Concelho 
é muito lindo! Faça por o dar a co-
nhecer.» Calo-me também para dizer 
a quem sentir necessidade de se curar 
de alguma doença da alma, que abra 
as suas janelas de par em par e salte 
para a primavera em qualquer campo 
alvaiazerense. Ao menos enquanto a 
deixarem existir!7

atualidade

“Os Teimosos”

Realizaram o tradicional Passeio Anual

B R E V E S
  

Em Dornes
Festa em honra de 
Santo António e 
São João

Entre os dias 22 e 24 de junho, a 
localidade de Dornes, pertencente ao 
concelho de Ferreira do Zêzere, pro-
mete animar a população com a festa 
em honra de Santo António e São João.

Durante os três dias de festa, quem 
pretender poderá optar por almoçar 
ou jantar no local e deliciar-se com um 
frango no churrasco, um peixe do Rio 
Zêzere com arroz e feijão, grelhada 
mista e ainda bifanas e entremeadas.7

Em Ansião
Homem matou 
mulher à pancada

No dia 30 de abril durante a manhã, 
em Ansião, um homem assassinou a 
própria mulher à pancada no interior 
da casa onde viviam, recorrendo a um 
tijolo. O casal tem uma filha que estava 
a caminho da Universidade de Coimbra 
quando o crime aconteceu e o homicida 
esperou que esta saísse de casa para 
assassinar a mulher.

Este dirigiu-se ao posto da GNR 
para se entregar pelo crime que tinha 
acabado de cometer, que terá sido mo-
tivado por ciúmes que o homem tinha 
da companheira, existindo um historial 
de violência doméstica na relação.7

Em Pombal
Atropelamento fez 
uma vítima mortal

No passado dia 2 de maio ocorreu 
um atropelamento mortal na Linha do 
Norte, junto à estação ferroviária de 
Pombal, tendo acontecido por volta 
das 21h15. 

A vítima era do sexo feminino e 
no local estiveram três veículos dos 
bombeiros, um Veículo de Socorro e 
Assistência Especial (VSAE), um Veículo 
de Socorro e Assistência Táctico (VSAT), 
uma ambulância do INEM (Suporte Ime-
diato de Vida) e a Polícia de Segurança 
Pública.

A Linha do Norte esteve encerrada à 
circulação, tendo sido depois retomada 
num dos sentidos.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

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

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

O grupo “Os Teimosos” promoveu nos dias 26 e 27 
de maio, o seu Passeio Anual, desta vez para terras 
de além Tejo. 

Nunca descuidando a vertente gastronómica, é sempre 
tida em conta a parte cultural, desta feita com enfoque no 
património edificado do Século XVI da Adega da Cartuxa e 
em contraste, algo de ultra moderno, como as vinhas do 
século MMM (trinta) do Monte da Ravasqueira em Arraiolos, 
que um arreliador “M” a mais, lança os visitantes para um 
futuro longínquo. 

Cheio de simbolismo, o casual encontro com gente 
jovem da Capital do Chícharo, em visita de estudo, tendo 
ecoado, alto e bom som, o “sotaque” alvaiazerense junto 
das resistentes pedras milenares romanas do templo de 
Diana. 

O grupo “Os Teimosos” mostrou que está em boa forma 
e para tal contribuíram uma meia-dúzia de reforços, tendo 
inclusive recorrido a um caríssimo “ponta-de-lança” inter-

nacional, que deixou apontamentos técnicos promissores e 
garantidamente, se lhe for concedido algum espaço, poderá 
ser o Eusébio dos Teimosos. A ver vamos!7                       

Rui Oliveira
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UCC Al-Baiäz
Promoveu Rastreio 
Cardiovascular

Para assinalar o mês do coração, e inserido na 
semana comemorativa da Idade Maior, foi realizado 
no passado dia 9 de maio um Rastreio Cardiovascular 
no centro da vila de Alvaiázere, organizado pela UCC 
Al-Baiäz (Unidade de Cuidados na Comunidade). 

O rastreio contou com 31 participantes com ida-
des compreendidas entre os 56 e os 93 anos, tendo 
sido encaminhados para consulta de Medicina Geral e 
Familiar 42% dos utentes observados.7

atualidade

CLDS 3G de Alvaiázere

Organizou Oficina de Crescimento Pessoal 
sobre: “Gestão de Conflitos”

CLDS 3G de Alvaiázere
Ação de sensibilização:
“O Mundo das Birras”

O CLDS 3G de Alvaiázere, no âmbito do Eixo 2 de In-
tervenção mais especificamente na atividade “Educar para 
o Futuro – Competências Parentais”, realizou uma ação 
de sensibilização sobre “O Mundo das Birras”. Esta foi di-
recionada para pais e adultos que lidam diariamente com 
crianças de tenra idade, sendo que a ação foi dinamizada 
por Célia Gandres, educadora, psicóloga e formadora.

A oradora apresentou o tema fazendo referência às 
birras, o motivo pelo qual acontecem, a importância de 
estabelecer regras e limites e, por fim, como lidar com 
as birras. A oradora utilizou vídeos para demonstrar 
algumas situações concretas. 

Esta atividade teve como principal objetivo sensibi-
lizar e dotar os pais de competências para evitar este 
tipo de comportamento e ainda como lidar melhor 
perante uma situação de birra.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Semana da Família e dos Museus 
foi repleta de atividades

O CLDS 3G de Alvaiázere 
realizou no passado dia 
16 de maio uma Oficina de 

Crescimento Pessoal subordinada 
à temática: “Gestão de Conflitos”, 
inserida na ação Oficinas de Cres-
cimento Pessoal, no âmbito do 
Eixo 1 de Intervenção.

A sessão realizou-se na Asso-
ciação da Casa do Povo de Alvaiá-
zere, em parceria com a entidade 
Sicó Formação, sendo a mesma 
dirigida ao público em geral, mas 
em particular a pessoas que se 
encontram desempregadas ou 

beneficiárias do Rendimento Social 
de Inserção.

A sessão contou com a pre-
sença de seis participantes, que 
ao longo de quatro horas tiveram 
a oportunidade de desenvolver 
alguns conhecimentos básicos 
sobre a comunicação, nomeada-
mente: as suas características, 
elementos constituintes, barreiras, 
elementos, funções e os vários 
estilos da comunicação. Findo este 
enquadramento, os participantes 
tiveram oportunidade de debater 
e partilhar opiniões de forma a 

perceber o quanto a comunica-
ção interfere com o processo de 
gestão de conflitos. Foram ainda 
apresentadas as causas do confli-
to, as etapas para a sua resolução, 
algumas estratégias para a gestão 
de conflitos, bem como as suas 
vantagens e desvantagens. 

No final, cada participante teve 
oportunidade de levar um guião 
com os conteúdos apresentados, 
como forma de sistematização da 
sessão e auxílio para eventuais 
situações de aplicabilidade, tanto a 
nível pessoal como profissional.7

Museu Municipal de Alvaiázere
Atelier “A brincar aprendo: 
Apanha da Espiga”

No dia 10 de maio os serviços educativos do Museu 
Municipal de Alvaiázere (MMA) dinamizaram, com as 
crianças da Creche de Santa Cecília, um atelier que 
visou a comemoração do Dia da Espiga por forma a 
sensibilizar as crianças para o património imaterial.

As crianças foram convidadas a apanhar a sua 
espiga, no campo que envolve o Museu, sendo-lhes 
explicado o simbolismo das plantas que constituem 
o ramo: Papoila - amor e vida; malmequer branco e 
malmequer amarelo - dinheiro (ouro e prata); oliveira 
- fartura em azeite, paz e luz; trigo - fartura em pão; 
alecrim - saúde; videira - alegria.

Foi uma manhã na qual as crianças caminharam, 
correram, saltaram, caíram, mas o principal é que se 
divertiram muito no meio da natureza em flor.

Esta foi mais uma atividade lúdico-pedagógica, 
totalmente gratuita, que se enquadra na estratégia 
educativa do executivo municipal.7

O Museu Municipal de Alvaiá-
zere associou-se mais uma 
vez às comemorações do 

Dia Internacional da Família e dos 
Museus, promovendo uma semana 
dedicada a esta data, entre os dias 
15 e 20 de maio, com um cartaz 
rico e diversificado, destinado 
a todas as faixas etárias e cuja 
temática escolhida foi “Museus Hi-
perconectados: novas abordagens, 
novos públicos”.

No dia 15 o Museu Municipal 
recebeu várias atividades desti-
nadas a pais e filhos, como forma 
de celebrar o Dia Internacional da 
Família, nomeadamente uma aula 
de danças afro-latinas abertas a 
toda a comunidade.

Nos dias 16 a 18 de maio este-
ve patente ao público nas Juntas 
de Freguesia de Pussos S. Pedro e 
de Maçãs de D. Maria a Mostra Fo-
tográfica “Fragmentos da Memória 
Alvaiazerense I”, tendo também 
sido realizados diversos ateliers 
de educação patrimonial para as 
crianças, que decorreram não só 
no Museu, como também no anti-
go cemitério de Maçãs de D. Maria.

No período da manhã do dia 
18 de maio foram feitas visitas 
guiadas às diversas exposições 
patentes no Museu Municipal e 
ao fim do dia teve lugar o Passeio 
Pedestre Noturno “Sítios Arqueo-
lógicos Hiperconectados”, um 

percurso de aproximadamente oito 
quilómetros que levou os partici-
pantes pelos sítios arqueológicos 
mais relevantes do Concelho.

No dia 19 de maio foi inaugura-
da a exposição “A figura da mulher 
na arte”, uma coleção particular de 
arte contemporânea, da autoria de 
diversos artistas e que estará no 
Museu até ao dia 19 de setembro. 
Pelas 15h30 realizou-se mais um 
atelier de educação patrimonial, 
desta vez intitulado “Vem conhecer 
o Edgi, o menino da Pré-História”, 
atelier coordenado por Sónia Si-
mões e Alexandra Figueiredo, do 
Instituto Politécnico de Tomar. À 
noite, na comemoração da Noite 
Europeia dos Museus, o Museu 

Municipal foi o palco do Encontro 
Regional de Tunas e Grupos de 
Cantares Tradicionais, que contou 
com a participação da Tuna da As-
sociação Artística e Cultural Salati-
na, do Grupo de Cantares de Pedra 
& Cal de Alviobeira de Tomar e da 
Tuna e Cantares da Misericórdia 
de Alvaiázere.

Por fim, para encerrar a semana 
de comemorações, no dia 20 de 
maio, entre as 14h00 e as 17h00, 
o Museu recebeu a Apresentação 
do Método “És…muito mais do 
que o teu reflexo”, um projeto de 
auto-análise e de valorização pes-
soal, apresentação feita por Ester 
Marina.7

Cláudia Martins

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

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.
Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 916 312 117
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada
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C
aesar DePaço, Cônsul Honorário de Portugal 
na Florida, esteve presente no passado dia 
11 de maio nas instalações da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Alvaiázere (AHBVA) para ser padrinho de um Veículo 
de Apoio Logístico Específico (VALE), que ajudou a 
recuperar através de um donativo feito no início do 
ano, no valor de 15 mil euros. 

O Cônsul frisou que o seu desejo era poder ajudar 
os bombeiros de todo o país, mas que, não sendo 
possível, vai ajudando à medida que consegue. De-
pois de saber das necessidades existentes por parte 
da Associação em questão, declarou que ia doar mais 
10 mil euros para poder amparar as necessidades 
mais emergentes da AHBVA.

Caesar DePaço não tem raízes no concelho de 
Alvaiázere, é natural de Madalena do Pico, Açores, e 
nunca tinha ouvido falar de tal vila até ao dia em que 
Maria João Ávila, antiga deputada do PSD que trabalha 
na sua empresa farmacêutica nos Estados Unidos da 
América, o juntou na mesma mesa com a deputada 
do PSD eleita pelo distrito de Leiria, Teresa Morais. 
Nesta altura, o Cônsul já tinha ajudado os Bombeiros 
de Carnaxide, depois de saber as condições que estes 
tinham nos incêndios de Pedrógão Grande, contou 
Maria João Ávila. 

Assim, em conversa, Teresa Morais disse-lhe que 
tinha “uma lista” e falou sobre os Bombeiros de Alvaiá-
zere, que quase tinham perdido uma ambulância nos 
incêndios de Pedrógão Grande e que não tinham fun-
dos para a mandar arranjar. Teresa Morais destacou 
ainda que foi apenas a mensageira da situação e que 
considera Caesar DePaço uma pessoa muito genero-

sa, pois quando vem sempre a Portugal tenta ajudar 
sempre alguma instituição que tenha necessidades.

Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, elogiou e agradeceu à deputada Teresa 
Morais, por ser “uma amiga de Alvaiázere”, lamen-
tando o sentimento de abandono por se tratar de um 
Concelho de dimensões reduzidas.

O comandante dos BVA, Mário Bruno Gomes, 
lamentou também o esquecimento do poder cen-
tral: “só se lembram de nós quando há desgraças”, 
afirmando ainda que as prioridades são muitas, mas 
que “neste momento as maiores dificuldades são ao 
nível dos equipamentos para o quartel”, como por 

exemplo, camas, roupeiros e vestiários para os bom-
beiros que dormitam no quartel. Mário Bruno Gomes 
sublinhou ainda que atualmente há necessidade de 
ter um veículo de combate a incêndios de dimensões 
mais pequenas, para assim haver possibilidade de 
ir a locais mais escondidos, onde os outros acabam 
por não entrar. 

Por último, Joaquim Simões, presidente da direção 
da AHBVA, descreveu o Cônsul como sendo um homem 
generoso e agradeceu com a entrega de um diploma de 
Sócio Honorário da AHBVA, que também foi entregue à 
deputada Teresa Morais e a Maria João Ávila.7 

Mónica Teixeira

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Receberam ajuda do Cônsul Honorário Caesar DePaço
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P
romovida pelo Município de Al-
vaiázere entre os dias 6 e 10 de 
maio, a Semana da Idade Maior 
é uma iniciativa organizada 

anualmente que tem como objetivos 
contribuir para a integração social da 
população sénior (institucionalizada e 
não institucionalizada), para o combate 
ao isolamento a que algumas franjas 
desta população está dotada e para a 
coesão social da comunidade Alvaia-
zerense. 

À semelhança dos anos anteriores, 
o programa incluiu um conjunto de ex-
periências enriquecedoras destinadas 
aos mais idosos, que lhes permitam 
ter melhor e maior qualidade de vida.

O primeiro dia desta edição da 
Semana da Idade Maior coincidiu com 
o Dia da Mãe e com a Festa de Nossa 
Senhora dos Covões. Assim, as cele-
brações tiveram início com a eucaristia 
seguida de procissão e da entrega de 
uma flor a Nossa Senhora. A tarde foi 
ainda marcada pela atuação da Filar-
mónica Santa Cecília de Alvaiázere e 
depois houve um lanche convívio e a 
oração do Terço pelas Mães. 

No segundo dia, 7 de maio, reali-
zou-se na Casa Municipal da Cultura um 
Concurso de Talentos, onde os seniores 
demonstraram os seus dons para a re-
presentação, o canto e a dança.

Este ano o tradicional passeio foi 
rumo ao norte, com a celebração da 
eucaristia na Igreja Paroquial de Nossa 

Senhora dos Navegantes (em Caxinas, 
Vila do Conde) à qual se seguiu o al-
moço e uma animada tarde de convívio 
na Quinta da Malafaia, em Esposende.

A saúde esteve em destaque no dia 
9 de maio: no período da manhã, foi 
feito o rastreio de avaliação do risco 
da saúde cardiovascular e realizou-se 

a palestra intitulada “Alimentar o Co-
ração”, por Maria Armanda Marques, 
nas antigas instalações do Centro de 
Saúde. À noite, pelas 20h30, a Casa 
Municipal da Cultura recebeu o Semi-
nário “Florescimento Ativo: Princípios 
da psicologia positiva aplicada ao 
trabalho com idosos”, pelo orador Dr. 
Fernando Leite.

Na quinta-feira da Ascensão, ou 
Dia da Espiga, celebrado no dia 10 de 
maio, a população senior foi convidada 
a participar numa tarde desportiva na 
Mata do Carrascal, marcada por jogos 
tradicionais, jogos de tabuleiro e um 
passeio cultural para a tradicional apa-
nha da espiga, tarde que culminou com 
uma sardinhada e caldo verde.

Esta Semana da Idade Maior, que 
incluiu atividades culturais, lúdicas, 
desportivas e de convívio, contribuiu 
para a melhoria das condições de vida 
da população sénior do Concelho, 
permitindo também aumentar a sua 
autoestima e o sentimento de pertença 
e de integração na comunidade na qual 
estão inseridos.7

Cláudia Martins

destaque
Município de Alvaiázere

Promoveu mais uma edição da Semana da Idade Maior
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N
o fim-de-semana de 19 e 20 
de maio, Alvaiázere recebeu a 
ExpoSicó 2018, que assinalou 
os 30 anos da Feira do Queijo 

Rabaçal e os 25 anos da sub-região de 
vinhos Terras de Sicó.

O certame iniciou-se no sábado, dia 
19, com o XVII Capítulo da Confraria do 
Queijo Rabaçal e o Desfile das Confra-
rias, que fizeram o trajeto entre a Casa 
Municipal da Cultura e a Igreja Matriz 
de Alvaiázere. À noite, o Museu Muni-
cipal foi palco do Encontro Regional de 
Tunas e Grupos de Cantares Tradicio-
nais, que contou com a participação da 
Tuna da Associação Artística e Cultural 
Salatina, do Grupo de Cantares de 
Pedra & Cal de Alviobeira de Tomar e 
da Tuna e Cantares da Misericórdia de 
Alvaiázere.

A abertura oficial do certame teve 
lugar na manhã de domingo, com uma 
sessão solene no salão nobre da Câmara 
Municipal, que contou com a presença 
de Nuno Moita, presidente cessante da 
Associação Terras de Sicó, Luís Matias, 
o novo presidente eleito e Célia Mar-
ques, presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere.

A autarca começou por relembrar 
que há 30 anos os seis presidentes 
dos Municípios das Terras de Sicó “fo-

ram pioneiros em procurar obter um 
instrumento de desenvolvimento eco-
nómico para a região”, uma ideia que 
considerou “virtuosa e à frente no seu 
tempo: unir seis concelhos em torno de 
uma identidade, aqui corporizada por 
um produto, comum a seis municípios”.

Célia Marques referiu que os terri-
tórios de baixa densidade se deparam 
com desafios cada vez mais exigentes, 
que passam pela “definição de estra-
tégias que permitam conferir susten-
tabilidade ao próprio território” e pela 
“adoção de políticas de desenvolvimen-
to consequentes e que sejam levadas a 
cabo numa perspetiva integrada”. 

Na sua perspetiva, são os recur-

sos do território que podem permitir 
a abertura de novas portas que até 
aqui se encontravam fechadas, e estes 
recursos incluem “a paisagem, a gas-
tronomia, a cultura, o património nas 
suas diferentes dimensões (natural, 
arquitetónico, histórico) e as atividades 
económicas tradicionais e específicas 
da região”. 

A autarca reforçou ainda que a As-
sociação Terras de Sicó está a mover 
os seus esforços no sentido de criar 
riqueza no território e gerar mais-valias 
que permitam melhorar a qualidade de 
vida dos que lá moram e dos que vão 
chegar, lamentando a pouca visibilida-
de dada sobretudo pelos responsáveis 

governativos, concluindo: “cabe a nós, 
responsáveis políticos da estratégia da 
Terras de Sicó fazer por nos darmos a 
conhecer a Portugal e, porque não, ao 
Mundo!”.

Após a habitual visita ao certame, 
seguiu-se a apresentação oficial do 
vinho comemorativo dos 25 anos dos 
Vinhos Terras de Sicó, que teve lugar 
na tenda instalada junto ao Mercado 
Municipal.

No período da tarde realizou-se o XXX 
Festival de Folclore da Serra de Sicó, no 
qual participaram o Rancho Típico do 
Alvorge (Ansião), o Grupo Folclórico e 
Etnográfico da Eira Pedrinha (Condeixa-
-a-Nova), o Rancho Folclórico do Centro 
Social e Polivalente do Rabaçal (Penela), 
o Rancho Típico de Pombal, o Rancho 
das Ceifeirinhas da Casa do Povo de 
Vila Nova de Anços (Soure) e ainda o 
Rancho Folclórico da Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria (Alvaiázere).

A tarde ficou ainda marcada por 
um workshop de apoio ao artesanato e 
carta de artesão, dinamizado pelo Cear-
te, por uma sessão de divulgação dos 
apoios de Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária Terras de Sicó 2020, 
e terminou com as provas comentadas 
dos Vinhos Terras de Sicó.7

Cláudia Martins

destaque
Alvaiázere

Recebeu ExpoSicó 2018 - Feira do Queijo Rabaçal
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José da Luz Alves Gerardo, mais co-
nhecido por “Zé Preto”, morador e 
natural do lugar da Venda do Preto, 

concelho de Alvaiázere, é um grande 
amante e colecionador de todo o tipo 
de canecas e chávenas. A sua alcunha de 
“Zé Preto” foi dada pela sua mãe, que o 
chamava “o meu pretito”, devido ao fac-
to de ter sido sempre bastante moreno. 

Em declarações ao Jornal “O Alvaia-
zerense”, explicou que é com muito 
orgulho que tem esta alcunha e que 
antigamente o lugar não era conhecido 
como é atualmente e que começou a 
ser chamado de Venda do Preto porque 
havia um “preto” a vender bens alimen-
tares numa loja e as pessoas começa-
ram a dizer que iam à venda do preto. 

“Zé Preto” afirmou que colecionar 
canecas e chávenas é um “hobbie”, 
tendo tudo começado por causa de um 
grande amigo, que tinha um restauran-
te em S. Jorge, que lhe pôs o “bichinho” 
e que começou por colecionar todo o 
tipo de canecas e chávenas de há cerca 
de dez anos para cá. 

No início do seu “hobbie”, começou 
só por montar umas prateleiras, onde 
acabava por colocar alguma coisa e 
quando ia a algum país ou terra acaba-
va por comprar sempre alguma caneca 
ou chávena que achasse engraçada ou 
bonita e assim ia colocando no teto da 

sua adega, o que achou engraçado.  
Algumas das canecas e chávenas 

existentes na sua adega estão pendu-
radas no teto, todo forrado com canas. 
Os valores das peças oscilam, tendo 
algumas custado 10 ou mais euros. A 

coleção está avaliada em cerca de 15 
mil euros, num total de cerca de mil 
canecas e chávenas.

“Zé Preto” possui vários países 
representados em canecas, mas no 
entanto, sempre vai comprando outro 

tipo de objetos, como por exemplo can-
deeiros; garrafas; cabaças; ferramentas 
antigas; diverso artesanato; máquinas 
de costura; entre outro tipo de coisas. 
Possui também na sua coleção garra-
fas de diversos formatos, inclusivé de 
vinhos caros franceses. 

Quando questionado sobre qual o 
objeto mais antigo que possui, afirmou: 
“tenho algumas coisas mais antigas 
que recuperei. Alguns repetidos, mas 
são poucos. Algumas dessas peças já 
não há à venda”. O colecionador tem 
também uma torneia com 120 anos, 
que pertencia à tasca do seu avô, que 
servia para lavar os copos na altura. 

Em relação ao objeto que tem maior 
valor sentimental para este colecio-
nador, são duas canecas com o às de 
espadas, que é o símbolo do seu bata-
lhão de tropa da cavalaria de Estremoz, 
onde formou batalhão, tendo ido para 
a Angola durante 33 meses. 

“Zé Preto” recupera ainda objetos 
que vê nos caixotes do lixo que as 
pessoas já não dão valor e uso e que, 
na sua adega, fica sempre bonito. Um 
exemplo disso é um candeeiro em por-
celana que tem grande valor. 

O seu amor ao colecionismo já che-
ga à garagem, onde vai já colocando 
diversos objetos que reúne.7  

Mónica Teixeira

 mérito
Do lugar da Venda do Preto

“Zé Preto” é colecionador de canecas e chávenas

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

CONSULTAS

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

EXAMES

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

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
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Em Alvaiázere

Festa de Nossa 
Senhora dos Covões 
abriu a época das 
festas populares

Teve lugar no passado dia 6 de maio, primeiro 
domingo de maio, a Festa de Nossa Senhora dos 
Covões, no santuário localizado nos Covões da 
freguesia de Alvaiázere, festa que marca a abertura 
da época das festas e romarias pagãs e religiosas 
do Concelho. 

A festa é por muitos conhecida como Festa de 
Nossa Senhora da Memória e coincide com as come-
morações do Dia da Mãe, o que traz um acréscimo 
do envolvimento emocional para todos quantos 
participam. 

Durante esta festa fez-se sentir o tempo de 
verão, com calor, convidando toda a população 
alvaiazerense para se juntar à Capela e à grande be-
leza da natureza e da paisagem envolvente a esta, 
favorecendo assim a adesão em todas as atividades 
do programa.   

Em relação às atividades religiosas, contam-se 
a missa, a procissão e ao fim da tarde a oração do 
Terço. 

A animação foi constante durante todo o festejo, 
com a tradicional atuação da Banda Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília, que encantou todo 
o público com as suas músicas.

Desta forma, todos os presentes na Festa da 
Nossa Senhora dos Covões tiveram a oportunidade 
de conviver entre todos, numa alegre confraterni-
zação entre “peregrinos”. As famílias alvaiazerenses 
aproveitaram o dia para fazer o habitual pic-nic 
com lanches repletos de comida caseira e típica 
portuguesa.7

Mónica Teixeira

No passado dia 2 de maio 
o Município de Alvaiázere 
procedeu ao pagamento an-

tecipado do empréstimo contraído 
na adesão ao Programa de Apoio 
Economia Local (PAEL), no valor de 
€1.129.758,59.

Foi em 2012 que a autarquia 
aderiu a este plano que permitiu 
aumentar a liquidez da tesouraria 
e fazer pagamentos que, à data, 
estavam em incumprimento para 
com os fornecedores, ficando em 
contrapartida obrigada ao cumpri-
mento de um plano de ajustamen-
to financeiro que estava previsto 
terminar apenas em 2026. 

As obrigações do Município em 

relação ao PAEL foram suspensas 
em agosto de 2017, por despacho 
conjunto dos secretários de Estado 
das Autarquias Locais e do Tesou-
ro, com base na “gestão financeira 

rigorosa do executivo camarário” e 
no “cumprimento do limite de dívi-
da evidenciado no ano de 2016”.

Após esta suspensão, e face à 
melhoria da situação financeira, a 
presidente da Câmara Municipal, 
Célia Marques, tomou assim a de-
cisão de proceder ao pagamento 
antecipado deste empréstimo, o 
que permitiu a poupança de cerca 
de 100 mil euros em juros.

A autarca mostrou-se satisfei-
ta com a resolução da questão 
do PAEL, sublinhando que com a 
suspensão do plano, o Município 
enfrentava a possibilidade de ter 
de reativar as medidas do plano, 
numa situação pontual.7

atualidade
Município de Alvaiázere

Saldou empréstimo do Programa 
de Apoio à Economia Local (PAEL)

No dia 18 de maio teve lu-
gar na Casa Municipal da 
Cultura de Alvaiázere a 

final municipal do projeto de em-
preendedorismo nas escolas da 
Região de Leiria, que contou com 
a participação de sete projetos, 
três do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere e quatro do polo de 
Alvaiázere da Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó.

O júri foi composto por Bruno 
Sousa, empresário e presidente da 
Direção da Associação de Desen-
volvimento Integrado de Alvaiáze-
re (ADECA), por Sílvia Gonçalves, 
empreendedora na área da cerâ-
mica e artesanato, e por Ricardo 
Morgado, jovem empreendedor na 
área da mecânica automóvel.

Regista-se a originalidade dos 
projetos e o respetivo caráter ino-
vador, fruto do envolvimento dos 
jovens, dos professores orientado-
res e dos responsáveis pela gestão 
de cada um dos estabelecimentos 
de ensino do Concelho.

O projeto vencedor desta final 
municipal, ao qual foi atribuído 
um cheque prenda no valor de 
150,00€, dá pelo nome de “Pe-
regrinus_Hidromel Artesanal”, é 

da autoria de duas alunas da ETP 
Sicó, Mariana Antunes e Tatiana 
Fortunato, e consiste na produção 
de uma bebida que associa hidro-
mel a outros ingredientes locais, 
concebida do ponto de vista nutri-
cional para repor energia aos pe-
regrinos de Santiago e de Fátima. 

“Licor do Mau Olhado”, feito à 
base de produtos endógenos da 
região e cujos promotores são 
Carla Craveiro, Cristina Inácio 
e Tiago Martins, alunos da ETP 
Sicó, arrecadou o segundo lugar 
e um cheque prenda no valor de 
100,00€. 

Por fim, o terceiro lugar foi con-
quistado pela aluna Diana Ferreira, 
também da ETP Sicó, com a ideia 

de negócio “Fast Food Saudável”, 
que consiste em levar para a rua 
uma carrinha de fácil acessibilida-
de, que possa integrar o conceito 
de comida saudável em formato 
“fast-food”. Este projeto foi pre-
miado com um cheque prenda no 
valor de 50,00€.

O concurso de Ideias é uma 
iniciativa da Comunidade Inter-
municipal da Região de Leiria (CI-
MRL) e dos dez Municípios que a 
integram, que tem como objetivo 
sensibilizar e motivar os jovens 
que frequentam o Ensino Secun-
dário para a adoção de práticas 
empreendedoras, promovendo o 
espírito de iniciativa e o dinamis-
mo na região.7

Na Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere

Final municipal do concurso de ideias 
de empreendedorismo da CIMRL

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

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Rosa 
Marques Ferreira que completou no dia 14 de maio, 84 primaveras.

Para ela muitos Parabéns.7

António Ramos de Abreu e espo-
sa Virginia das Neves Lopes Abreu, 
residentes no lugar de Pé da Serra, fre-
guesia de Alvaiázere, comemoraram as 
suas Bodas de Ouro no dia 18 de maio. 

O casal, na companhia do seu filho, 
nora e netos festejaram esta data tão 
especial.

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

DESASSOSSEGO

o canto dos poetas
ALGUNS

Alguns, têm de renascer do nada,
das cinzas, a cada dia que passa.
Travar a luta desenfreada,
livrar-se da lança, da ameaça.

Têm de se levantar, de se erguer.
Sem forças, mesmo sem querer.
Têm de andar, fazer a viagem.
Sem terem rumo certo, sem coragem.

A cada minuto, a cada instante,
têm de o sonho reinventar,
têm de chegar sempre mais adiante.

Alguns são, o que não puderam ser.
Viram a vida, o tempo passar.
Nunca serão, o que eram, neste seu viver.

Cidália Godinho

A PRiMAVERA

Quando chega a Primavera
Alegra-me o coração
É a estação mais bela
De qualquer outra estação.

Andam perfumes no ar
De tantas e lindas flores
Fica a natureza em festa
Salpicada de mil cores.

As estrelas, têm mais brilho
O sol, é mais criador
Chilreia o rouxinol
Porque é bom trovador.

Bem hajas ó Primavera
Por tanta beleza e cor
Erguendo os olhos ao céu
Eu dou graças ao Senhor.

Lucinda Simões

Bodas de Ouro

Dia 5 de maio, realizou-se o ba-
tizado de Maria Constança Simões 
Fernandes, filha de Abel Fernandes e 
Sandra Simões. A cerimónia decorreu 
na Igreja Paroquial de Almoster e foram 
padrinhos Carla Silva e Abílio Luís.

O almoço e o copo de água reali-
zou-se na Quinta de Santa Terezinha, 
na Sertã, onde familiares e amigos 
testemunharam a alegria e energia da 
pequena Maria.

Este foi um dia especial só por si, 
mas também por o seu irmão Rodrigo 
ter sido batizado no mesmo dia (embo-
ra com 11 anos de diferença) e a festa 
ter decorrido no mesmo local onde 

os seus pais realizaram a sua festa de 
casamento.

Familiares e amigos desejam muitas 
felicidades para esta caminhada em 
Cristo.7

Batizado

Nasceu no dia 8 de maio, às 17h51m 
na maternidade Bissaya Barreto, em 
Coimbra, a menina Francisca Simão 
Reis Silva, filha de Cátia Simão e João 
Reis Silva, residentes em Alvaiázere.

Com 3,045kg e 47cm, a recém-nas-
cida é neta dos assinantes Arlindo Silva 
e Aida Reis, residentes em Almoster, e 
Maria do Carmo Simão e Luís Simão, 
residentes em Gamanhos.

Familiares e amigos estão radiantes 
com a chegada da pequena Francisca e 
desejam-lhe as maiores felicidades.7

Nascimento “TEiMOSOS”
Este é o mês dos “Teimosos”.
“Os Teimosos” são um grupo de cidadãos Alvaiazerenses, que todos os anos 

se reúnem pelo menos duas vezes, uma no final do ano, em festa de FIM DE 
ANO, e outra normalmente em Maio, em viagem de dois dias em fim-de-semana, 
e em cumprimento de um bom e completo passeio turístico.

Tal grupo existe há bem mais de cinquenta anos!...
E vem perdurando, teimosamente entre os seus membros, o bom e são 

convívio Alvaiazerense, à sobre da bandeira da TEIMOSIA.
Mas,… reparando bem, eu que pertenço a tal grupo, às vezes, chego à con-

clusão que, afinal outras mais valias se adquirem no grupo.
Este ano o programa escolhido envolveu o ALENTEJO – ÉVORA - O VINHO e 

as vinhas Alentejanas, como pólo de crescimento, representando, uma ocupa-
ção espacial de um território despovoado, mas rico, organizado,… resistindo.

E visitámos as Adegas de Monte da Ravasqueira e Fundação Eugénio de 
Almeida, provando o precioso néctar, e percepcionámos a valia que lhes está 
nas veias, ou seja, o seu reconhecido mercado de vinho.

Concluí que:
O ALENTEJO, tem pólos de crescimento apesar de toda a sua interiorização. 

E tem também turismo, porque tem história, e centros revitalizados.
Ora,…
O nosso território, melhor implantado, georeferenciado no centro do país, 

precisa disso mesmo, pólos de interesse, georeferenciação e acima de tudo, 
pólos de crescimento, construídos, criados, programados e nessa medida pu-
blicitados… E assim,…

Apelava a que a nossa teimosia de Alvaiazerenses fosse capaz de os criar 
e dinamizar...

Para bem da nossa TEIMOSIA.
Tenho dito.7         

J.S.

Aniversários
No passado dia 13 de maio, Antó-

nio Lopes, residente em Sobralchão, 
freguesia de Pelmá, comemorou a 
bonita idade de 80 anos de vida, na 
companhia da sua esposa, filhos, gen-
ros, nora, netos e netas.

Festejaram esta data tão especial 
com um almoço, em família, passando 
uns bons momenos de confraternização.

Desejando-lhe muitas felicidades e 
muita saúde pela vida fora.7

Nascido a 21 de maio de 1923, 
Joaquim Gomes Freire completou este 
ano as suas 95 Primaveras.

Para festejar o seu aniversário, no 
Lar Solar D. Maria - Vendas de Maria, 
onde se encontra, a ele se juntaram 
a esposa, o seu neto Carlos e esposa, 
alguns amigos da Venda do Preto, 
lugar onde residiu, e dois amigos do 
Sobralchão.

Votos de muita saúde para que a 
estes 95 anos possa somar alguns mais 
na companhia da esposa e seus familia-
res. Felicidades.7
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O Bom e o Mau
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

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)

C
aros leitores, desta vez vou escre-

ver para o nosso jornal um pouco 

diferente do habitual, uma vez que 

tudo é muito importante. Por conseguinte 

vou debruçar-me acerca de “para que serve 

a guerra”.

Nós actuais vivos já passámos por duas 

guerras mundiais. Da primeira, duvido que 

ainda haja alguém no rol dos vivos, que 

começou em 1914 e terminou em 1918. E a 

segunda, que começou em 19 de Setembro 

de 1939 e terminou em 1945, deste tempo 

sou eu signatário deste artigo e o resultado 

de ambas foi a morte de tantas pessoas, 

destruição e fome. Disse uma vez um escri-

tor britânico de nome Evelyn Waugh que a 

guerra não é senão comércio. Mas o sangue 

dos inocentes não é contido no tarifário. 

Segundo tenho lido, os grandes exporta-

dores de armas são os Estados Unidos, a 

Rússia, a Alemanha e a França. Mas um tal 

senhor de nome Sergey Chemezov, director 

geral da Rosoboronexport, a agência estatal 

russa que detém o monopólio da venda de 

armamentos, tinha anunciado que Mosco-

vo visava exportar em 2015 mais de treze 

biliões de dólares em armas em conformi-

dade com 2014. A instabilidade do Médio 

Oriente, portanto, é um bem primário da 

indústria bélica mundial. Assim com todos 

estes avanços bélicos, estaremos à beira de 

uma terceira guerra mundial.    

Ao ouvirmos a televisão, os discursos 

dos altos dirigentes, todos eles alertam 

para a Paz, mas as palavras têm um preço 

e este é decidido pelas munições. 

Caros leitores, as palavras estabili-

dade e segurança querem dizer redução 

dos requisitos dos sistemas de combate. 

No decénio de 2002/2011 registaram-se 

73 conflitos armados de matriz estatal, 

223 conflitos não estatais e 130 actos de 

violência unilateral. O montante total das 

despesas militar/mundial está avaliado em 

1756 biliões de dólares, que corresponde 

a 2,5 por cento do produto interno global; 

cerca de 249 dólares por pessoa. No perío-

do de 2010/2014 o volume de transferência 

de armas cresceu 16 por cento em relação 

a 2005 a 2009. Os cinco maiores exporta-

dores entre 2010 e 2014 foram os EUA, a 

Rússia, a China, a Alemanha e a França, e os 

cinco maiores importadores foram a Índia, 

a Arábia Saudita, os Emirados Unidos e o 

Paquistão. Nos últimos quatro anos a ex-

portação americana dos maiores sistemas 

de armas cresceu 23 por cento, devido aos 

94 compradores, enquanto a China cresceu 

143 por cento entre 2005 e 2014. Também 

Moscovo aumentou a sua exportação 27 

por cento, fornecendo armas a 56 Estados 

e às forças rebeldes da Ucrânia.

Caros leitores, ainda tinha mais coisas 

para escrever acerca da guerra, mas vou 

terminar. Hoje em dia dizem-se tantas que 

não se podem fazer, porque falta o dinheiro 

necessário. No entanto, há sempre dinheiro 

para fazer seja o que for e falta para fazer 

outras. Por exemplo, encontra-se dinheiro 

para adquirir armas em função das guerras, 

para operações financeiras sem escrúpulos. 

Disto habitualmente não se fala; mas su-

blinhamos muito o dinheiro que falta para 

criar postos de trabalho e outras coisas.

Mudando de assunto. Saibam senhores 

leitores que em 2 de Abril de 2005 faleceu 

o saudoso Papa João Paulo II. Em 18 de Abril 

de 1842 nasceu Antero de Quental. E o dia 

que não recordo faleceu o Cardeal Patriarca 

D. António Ribeiro. Em 16 de Abril de 1927 

nasceu, na Alemanha, o Papa Emérito Bento 

XVI. E, no dia 28 de Abril de 1889, nasceu 

em Santa Comba Dão o Sr. Dr. António de 

Oliveira Salazar, que foi Professor Catedráti-

co na Universidade de Coimbra e Governante 

deste País. O homem que governou mas não 

roubou, conforme está escrito numa pedra 

de mármore junto à residência onde nasceu.

Caros leitores não me deixam escrever 

mais, mas a continuar assim como escrevi 

neste artigo parece-me bem que NÃO ESTÁ 

CERTO.7

V
ários estudos indiciam que, num 
futuro próximo, haverá uma 
grande transformação no mundo 

do trabalho, com redução do número 
de empregados e desaparecimento de 
muitas profissões, algumas das quais 
insuspeitas, como médico, professor ou 
advogado. Muitas pessoas ainda não te-
rão tomado consciência desta realidade, 
fruto dos avanços tecnológicos cada vez 
mais céleres.

Dir-me-ão que o desaparecimento 
de algumas profissões faz parte do 
avanço normal das sociedades, pois há 
cem anos, adueiro, aguadeiro, varina, 
carvoeiro, entre outras, eram profissões 
indispensáveis. 

Daqui a dez anos, muitas das pro-
fissões que hoje conhecemos desapare-
cerão ou, pelo menos, reduzir-se-ão de 
forma drástica: motoristas – se se vier a 
concretizar a autonomização dos carros; 
bancários – as transações serão cada vez 
mais on-line e, futuramente, só haverá 
“dinheiro de plástico”; carteiros – cada 
vez mais a comunicação será feita on-li-
ne; caixas – os pagamentos serão pro-

gressivamente automatizados; agentes 
de viagem – progressivamente tudo será 
feito on-line; agricultores – as grandes 
produções serão cada vez mais automa-
tizadas e, consequentemente, por falta 
de rentabilidade, as pequenas explora-
ções deixarão de produzir. Se se vier a 
concretizar grande desemprego, poderá 
verificar-se um retorno à agricultura de 
subsistência ou, talvez, como terapia.

Ao aproximar-se a época de exames, 
muitas serão as preocupações quanto ao 
curso a seguir.

Será que as escolas e universida-
des estão cientes dos desafios que se 
afiguram e estão a formar jovens para 
profissões que estes poderão vir a de-
sempenhar ou serão surpreendidas com 
o turbilhão tecnológico que se aproxima?

Aprofundando um pouco a reflexão, 
se hoje ainda se questiona que profissão 
há de escolher, num futuro, não muito 
longínquo, a grande questão poderá ser: 
o que fazer num mundo onde mais de 
metade da população não irá ter nada 
para fazer. Como vamos ocupar o tempo 
livre?7

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

D
epois de dar ouvidos à população, 
produtores e visitantes, o executivo 
(e bem refira-se) decidiu transferir o 

Festival Gastronómico “Alvaiázere Capital 
do Chícharo” para a data de onde nunca 
devia ter saído (no 1º fim-de-semana de 
outubro), de modo a que a conhecida 
leguminosa possa ser degustada na sua 
altura própria de degustação.

Foram sensíveis aos testemunhos 
recolhidos, e até ao inquérito realizado 
pelo Jornal “O Alvaiazerense” e alteraram 
o certame que mais visitantes traz a Al-
vaiázere para a sua data inicial. 

Está aqui de parabéns o executivo. 
Mais vale mudar que sempre mal fazer.

Mas, infelizmente, matam de vez a 
FAFIPA. Por mais que queiram mascarar, 
a FAFIPA, será sempre sinónimo de bar-
raquinhas, dos stand’s das Associações, 
empresas locais e não locais, de vendedo-
res ambulantes, das farturas e do algodão 
doce, dos carrocéis, dos carrinhos de 
choque, dos carros e dos tratores, dos 
bailaricos, etc…

Só quem não cresceu com a FAFIPA 
pode dispensar esta festa que é a ver-
dadeira festa de Alvaiázere, a única que 
conseguia congregar e juntar todos os 
Alvaiazerenses, onde não havia rivalida-
des, onde não existia preguiça, onde havia 
vontade, festa e convívio.

Onde os comerciantes locais sempre 
vendiam os seus produtos, onde as lojas 
lucravam como em nenhuma outra altura 
do ano, onde as Associações, através do 
seu trabalho, realizavam receitas que per-
mitiam encarar as despesas anuais com 
muito mais folga.

Quem não se recorda, na sua ado-
lescência, de esperar ansiosamente por 
aqueles dias. Onde muitos namoros come-
çaram, onde muitas amizades se cimenta-
vam. Onde gerações de Alvaiazerenses se 
encontravam nessa data de modo a matar 
saudades dos amigos e da família, onde 
os mais pequenos esperavam horas para 
poder mostrar as suas habilidades de con-
dutores, ainda que de carros de choque. 
Onde os mais velhos esperavam desde as 
seis da tarde nos seus bancos pela noite 
dos ranchos e das marchas, onde os mais 
habilidosos deslizavam ao som dos gru-
pos de baile e os mais jovens cantavam 
e dançavam ao som do Quim Barreiros.

Acabar com a FAFIPA, pois o que aí 
vem não é a FAFIPA, é acabar com um 
bocado de Alvaiázere. Junho nunca mais 
será o mesmo para nós. Espero e desejo 
que sejam mais uma vez sensíveis e que 
para o ano possam mudar o atual figurino.

Lembro que são quase 40 anos daquela 
que foi durante muitos anos a melhor festa 
da região. Lembro que fomos pioneiros 
neste tipo de eventos e que os outros Con-
celhos copiaram o que fazíamos, porque 
viram que erámos um exemplo. Agora o 
que fazemos nós? Anulamos o que de bom 
fazíamos e vemos os Concelhos vizinhos a 
fazer o que também devíamos fazer. 

Ansião, por exemplo, realiza as festas 
do Concelho em agosto e a Festa dos 
Pinhões em janeiro, Ferreira do Zêzere 
promove as Festas do Concelho e uma 
mão cheia de certames gastronómicos, 
Figueiró o Carnaval e o S. Napoleão.

Por muito que me custe… Até um dia 
FAFIPA.7
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EXPLICAÇÕES
Se queres ter boas notas nos testes
Dou explicações de Matemática e 

Fisico-Química 
As aulas são individuais ou em grupo
Prof.ª com muita experiência no 

ensino particular e oficial
Contacto: Eng.ª Clarice Nunes | Tlm. 914 446 137 

(Horário e local a combinar)

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 17 a folhas 19 do livro de escrituras diver-

sas 159-A, ALBERTO FERREIRA FREIRE e cônjuge MARIA ALICE 

GOMES RODRIGUES, casados sob o regime da comunhão geral, 

naturais da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, onde 

residem no lugar de Ariques, na Estrada de São Tiago nº 260, 

declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos 

com exclusão de outrem dos imóveis seguintes,

- SITUADOS NA FREGUESIA DE ALMOSTER, CONCELHO DE 

ALVAIÁZERE -

NÚMERO UM – Prédio rústico composto por terreno de cultura 

com oliveiras, vinha, pinhal e mato com a área de quinhentos e 

noventa metros quadrados sito no Lameirão, a confrontar do Norte 

com António Simões Brás, do Sul com Jacinto António das Neves, 

do Nascente com ribeiro e do Poente com José Maria Francisco, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1377 com o valor patri-

monial de €348,42 e

NÚMERO DOIS – Prédio rústico composto por terreno de 

cultura e pastagem com oliveiras, uma figueira, pinhal e mato 

com a área de mil duzentos e sessenta metros quadrados sito no 

Lameirão, a confrontar do Norte com Manuel Agostinho Fernan-

des, do Sul com Manuel Rodrigues, do Nascente com ribeiro e do 

Poente com José Maria Francisco, inscrito na matriz respectiva sob 

o artigo 1378 com o valor patrimonial de €306,34, ambos omissos 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os imóveis atrás identificados, cujo valor, patrimonial e 

atribuído, se eleva à quantia de seiscentos e cinquenta e quatro 

euros e setenta e seis cêntimos, vieram à sua posse no ano de mil 

novecentos e setenta e nove, já no estado de casados, do modo 

seguinte:

o identificado sob a verba número um por compra que dele 

fizeram a Manuel Agostinho Fernandes e mulher Maria José Cou-

tinho Gonçalves e

o identificado sob a verba número dois por compra que dele 

fizeram aos herdeiros de Jacinto António das Neves e mulher Maria 

Fidalgo Ribeiro, todos residentes no mencionado lugar de Ariques, 

actos estes que nunca chegaram a ser formalizados.

Que desde aquela data, porém, têm possuído os referidos 

imóveis em nome próprio e sobre eles têm exercido todos os actos 

materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a 

conservação da propriedade, semeando-os, amanhando-os, plan-

tando e cortando as oliveiras, as videiras, os pinheiros e a figueira, 

roçando o mato, apascentado o seu gado na pastagem existente no 

segundo prédio, avivando as respectivas estremas deles retirando 

todos os rendimentos inerentes à sua natureza conservando-os e 

pagando pontualmente as contribuições e impostos por eles 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 invo-

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, onze de Maio de dois mil e dezoito.

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 431 de 31/05/2018

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

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 58 a folhas 59 

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

deste Cartório, Mário Maia Rocha, solteiro, maior, natural da fre-

guesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, onde reside na Estrada 

caminho de Santiago, nº 250, no lugar de Portela do Mato, Pussos 

São Pedro, Alvaiázere, declara:

E pelo primeiro outorgante foi dito:

Que, é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem 

dos seguintes prédios situados na freguesia de Pussos São Pedro, 

concelho de Alvaiázere e não descritos na conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere:

1 - Prédio rústico, sito em Portela do Mato, composto de 

terreno de cultura com árvore de fruto, com a área de duzentos 

e vinte metros quadrados, a confrontar do norte, sul, nascente e 

poente, Mário Maia Rocha, inscrito na respectiva matriz, em nome 

da herança aberta por óbito da antepossuidora Alzira Simões, sob 

o artigo 2762 da freguesia de Pussos São Pedro, o qual proveio do 

1380, da freguesia de Pussos (extinta), com o valor patrimonial 

para efeitos de IMT de €113,20;

2 – Prédio rústico, sito em Portela do Mato, composto de 

terreno de cultura com oliveira e árvores de fruto, com a área de 

duzentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte, sul e 

ponte, Mário Maia Rocha, nascente, estrada, inscrito na respectiva 

matriz, em nome da herança aberta por óbito da antepossuidora 

Alzira Simões, sob o artigo 2758 da freguesia de Pussos São Pedro, 

o qual proveio do 1378, da freguesia de Pussos (extinta), com o 

valor patrimonial para efeitos de IMT de €209,98;

Os prédios atrás identificados vieram à sua posse, por compra 

meramente verbal a Diamantino de Freitas e mulher Alzira Simões, 

residentes que foram no lugar de Portela do Mato, Pussos, Alvaiá-

zere, no ano de mil novecentos e noventa e quatro; pelo que não 

ficou a dispôr de título formal que lhe permita fazer o respectivo 

registo na Conservatória do Registo Predial, mas desde logo en-

trou na posse e fruição dos referidos prédios em nome próprio, 

posse que assim detem há mais de vinte anos, sem interrupção 

ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos 

prédios todos os actos de posse de que os mesmos eram susce-

tíveis, nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e 

cultivando os referidos terrenos, colhendo os respectivos frutos, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis quer suportando 

os respectivos encargos.

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

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

nados prédios por usucapião, que aqui expressamente invoca, 

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

dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 08 de maio 2018.

Adjunta de Conservador em Substituição legal e em funções 

notariais, Maria Manuel Botelho Martins da Silva 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 431 de 31/05/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA AdJUNTA dE CoNSErVAdor EM SUBSTITUIÇÃo LEgAL E EM 

fUNÇõES NoTArIAIS, MArIA MANUEL BoTELHo MArTINS dA SILVA
Tribunal Judicial da Comarca de Leiria

Juízo de Competência genérica de figueiró dos Vinhos 
Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos

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

ANÚNCIO
Processo: 175/18.2T8FVN  Interdição/Inabilitação  Referência: 88141625

Data: 04-05-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Catarina Alexandra Simões Morgado

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

Inabilitação em que é requerida Catarina Alexandra Simões Mor-

gado, solteira, filha de Armando Simões Morgado e de Ricardina 

da Conceição Simões Morgado, nascido em 10-12-1981, natural 

de Rego da Murta [Alvaiázere], portadora do BI n.º 13488491, com 

residência na Rua da Pinheirinha, Porta 10, Casal de Santiago, 

Pussos S. Pedro, 3250-409 Alvaiázere,  para efeito de ser decre-

tada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 431 de 31/05/2018

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 43 a folhas 44 verso do livro de escrituras 

diversas 159-A, DEOLINDA MENDES SIMÕES, divorciada, natural 

da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, residen-

te na Estrada da Arega nº 101, no lugar da Venda do Henrique, 

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

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

exclusão de outrem, de um prédio urbano composto por casa de 

habitação de rés-do-chão com quatro divisões e uma dependên- 

cia, com a área coberta de cento e quarenta e dois metros qua 

drados e sessenta decímetros e descoberta de três mil quinhen 

tos e dezassete metros quadrados e quarenta decímetros situado 

na Estrada da Arega nº 101, no referido lugar da Venda do Henri-

que, dita freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do Norte com Inês Pires Salgueira, do Sul e do Poente 

com Herdeiros de Manuel Conceição Simões e do Nascente com 

caminho e José Simões Santos, inscrito na matriz respectiva sob 

o artigo 1065 (que proveio do artigo 768 da  extinta freguesia de 

Pussos) com o valor patrimonial e atribuído de DEZASSETE MIL 

OITOCENTOS E VINTE EUROS, omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse no mês de Maio do 

ano de mil novecentos e noventa e sete, já no estado de divorciada 

de Adriano Neves Martins com o qual foi casada sob o regime da 

comunhão de adquiridos, por lhe ter sido doado por seus Pais 

Manuel da Conceição Simões e mulher Maria Alice da Conceição 

Mendes, residentes no dito lugar da Venda do Henrique, acto este 

que nunca chegou a ser formalizado. 

Que desde então, porém, tem possuído o mencionado imóvel 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, habitando-o, nele dormindo e nele cozinhando 

as suas refeições, utilizando a dependência como arrecadação, 

conservando-o, limpando as caleiras e substituindo as telhas e 

os vidros partidos, cultivando o logradouro como jardim, dele 

retirando, enfim, todos os rendimentos inerentes à sua natureza 

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 in-

voca na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, dezasseis de Maio de dois mil e dezoito.

A Notaria,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 431 de 31/05/2018

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

Sua esposa, filhos, noras, 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
ANTÓNIO SILVA 

CASTELÃO (82 anos)
N. 07/07/1935
F. 29/04/2018

BOUXINHAS
ALMOSTER

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
MARIA ALICE DA 

CONCEIÇÃO (85 anos)
N. 04/05/1933
F. 15/05/2018

NATURAL: ANSIÃO
RESIDENTE: CORTE DE ORDEM - PUSSOS S. PEDRO

MARIA ALICE NUNES 
BETTENCOURT 

N. 16/11/1940
F. 20/05/2017

PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Que Deus a tenha em descanso.

Saudades de seus irmãos, marido e filha.

Paz à sua alma.

Seu marido, filhos, nora, genros, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA ROSA ALVES 
LOURENçO (81 anos)

N. 24/05/1936
F. 28/04/2018

REDOUÇAS
MAçÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filho, nora, netas e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ARTUR ÁLVARO TEIXEIRA 

(83 anos)
N. 20/06/1934
F. 24/04/2018

VALE DO SENHOR
MAçÃS DE D. MARIA

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 65 a folhas 66 do livro de escrituras diversas 159-A, 

ARLINDO MARQUES DA PAIXÃO e cônjuge LUCINDA FERREIRA VAZ, 

casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da fre-

guesia de Almoster, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia de Abiul, 

concelho de Pombal, residentes na Rua de São João nº 45, no lugar do 

Vale da Couda, freguesia de Almoster, declararam:

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

exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por terreno de 

cultura com oliveiras com a área de dois mil quinhentos e vinte e cinco 

metros quadrados sito no Taboral, dita freguesia de Almoster concelho 

de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Arnaldo Marques da Silva, do 

Sul com Luísa Marques da Silva e outro, do Nascente com Luísa Marques 

da Silva e do Poente com caminho público, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 3218, com o valor patrimonial e atribuído de duzentos e 

trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse por compra que dele fizeram 

por volta do ano de mil novecentos e noventa e oito, já no estado de ca-

sados, a António Marques dos Reis, divorciado residente na Rua Afonso 

de Albuquerque nº 22, 4º C, em Agualva – Cacém e a Alípio Marques 

dos Reis e mulher Maria de Lurdes Marques dos Reis, residentes que 

foram no lugar de Azenha, dita freguesia de Almoster, 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, semeando-o, amanhando-o, plantando e cortando as oli-

veiras, colhendo a azeitona, avivando as estremas dele retirando todos 

os rendimentos inerentes à sua natureza conservando-o e pagando 

pontualmente as contribuições e impostos por ele devidos, sempre à 

vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Está conforme. Ansião, dezoito de Maio de dois mil e dezoito.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares  

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 431 de 31/05/2018

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, cunhados, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
CAPITOLINA SILVEIRA 

FERREIRA (96 anos)
N. 28/01/1922
F. 27/04/2018

CARRASQUEIRAS
ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, noras, netos, bisnetos e restante família, vêm 

por este meio agradecer, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar e 

agradecem em especial ao Lar da Associação da Casa do 

Povo de Maçãs de D. Maria, pela forma exemplar e carinhosa 

como trataram este seu ente querido.     AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA ROSA 

(102 anos)
N. 05/06/1915
F. 18/05/2018

BARREIROS
PELMÁ

ADÉRITO SIMÕES DA 
SILVA “RASO”

N. 22/02/1963
F. 31/05/2017

NATURAL: ROMINHA - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: LUXEMBURGO

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, esposa, filhas, genro, netos e restante 

família, recordam-no com grande amor e muita 

saudade.

Sua esposa, filha, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOSÉ MANUEL NARCISO 

DOMINGOS (63 anos)
N. 08/03/1955
F. 25/05/2018

REGUEIRA
ALVAIÁZERE
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Infeções Urinárias
Mário Lourenço

saúde
Formação Obrigatória para a Condução de 
Tratores e Máquinas Agrícolas e Florestais

Paula Reis

falar direito

Comunicado
José Tiago Guerreiro 

apresenta-se como candidato 
ao PSD de Alvaiázere

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.

É 
obrigatória, para os condutores 
de tratores e máquinas agrícolas 
e florestais, operados por pessoas 

que detêm como habilitação cartas de 
condução de veículos ligeiros e pesados 
de mercadorias e de passageiros, sem 
qualquer outra formação especializada 
que lhes atribua competências para os 
perigos e os riscos específicos a que 
ficam expostos, a frequência de for-
mação regulamentada pelo Ministério 
da Agricultura, Florestas e Desenvolvi-
mento Rural (MAFDR), para que estes 
utilizadores obtenham conhecimentos 
e competências que contribuam para a 
segurança nos trabalhos agrícolas e na 
via pública, designadamente a adequada 
aos termos estabelecidos no artigo 5.º, 
do Decreto -Lei n.º 50/2005, de 25 de 
fevereiro, e no ponto 1. do artigo 20.º, 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, 
com a redação dada pela Lei n.º 3 /2014, 
de 28 de junho.

Sempre que a utilização de um equi-
pamento de trabalho possa apresentar 
risco específico para a segurança ou a 
saúde dos operadores, a sua utilização é 
reservada a quem esteja especificamente 
habilitado para o efeito.

Neste sentido, foi criado pela alí-
nea d), do artigo 2.º, do Despacho n.º 
3232/2017, de 18 de abril, o curso “Con-
duzir e operar com o trator em seguran-
ça” destinado a agricultores, operadores 
e trabalhadores.

Por envolverem riscos específicos 
para os trabalhadores, em especial o risco 
de esmagamento devido ao capotamento 
da máquina ou do equipamento de tra-
balho agrícola ou florestal, a condução e 
operação deste tipo de máquina e equipa-
mento deve ser efetuada por trabalhador 
devidamente habilitado/formado para 
esse efeito.

Para a Autoridade Nacional de Segu-

rança Rodoviária (ANSR) a habilitação 
legal para a condução de tratores e 
máquinas agrícolas pode assumir duas 
formas: Carta de Condução ou Licença de 
Condução, variável com o tipo de trator e 
de máquina agrícola ou florestal.

A Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT) exige que a operação de 
máquinas e equipamentos de trabalho 
com riscos específicos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores, seja efetuada so-
mente por operador especificamente habi-
litado para o efeito. Nesse sentido, a ACT, 
para além da habilitação legal exigida pelo 
Código da Estrada, exige que os operado-
res de tratores e máquinas agrícolas ou 
florestais sejam detentores de formação 
habilitante, que deverá ser atendida em 
operações com máquinas e equipamentos, 
no interior das explorações, nomeadamen-
te porque uma parte significativa destes 
operadores não sabe ler nem escrever ou, 
quando o sabe, apresenta níveis elevados 
de iliteracia ou desconhece os riscos da 
máquina e equipamento.

Assim, a formação habilitante pode 
assumir a forma de Licença de Condução 
(Categoria I e Categoria II ou III, em fun-
ção da tipologia de máquina) ou Carta de 
Condução, complementada com a forma-
ção adequada para a operação com tra-
tores e máquinas agrícolas ou florestais.

Neste sentido, deve complementar 
a habilitação para a condução de que é 
detentor (carta de condução ou licença de 
condução) com o curso “Conduzir e operar 
com o trator em segurança” (35 horas) ou 
o equivalente curso realizado através da 
Unidade de Formação de Curta Duração 
(UFCD) 9596, do Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ), ambos homologados 
pelo Ministério da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural (MAFDR).7

In http://www.araam.pt/noticias/
detalhe/?idNoticia=158 (adaptado)

As infeções urinárias são extre-
mamente comuns, principal-
mente em mulheres, sendo na 

maioria dos casos provocadas por 
bactérias. 

Aproximadamente um terço das 
mulheres com 24 anos de idade já 
teve uma infeção urinária, sendo ex-
pectável que metade das mulheres irá 
desenvolver pelo menos uma infeção 
urinária ao longo da vida. 

A maioria das infeções urinárias 
são simples, ou seja, pouco perigosas. 
Os fatores de risco mais comuns para 
ter uma infeção urinária simples são a 
atividade sexual, o uso de espermici-
das, a história familiar de infeções uri-
nárias e a história pessoal de infeções 
na infância/adolescência. 

Os sintomas mais comuns são a 
dor/ardor ao urinar, o aumento do 
número de vezes que se urina, a sen-
sação de urgência em urinar (“aflição” 
para urinar) e a alteração do cheiro e 
da cor da urina. 

O diagnóstico é clínico, comple-
mentado com análises à urina e com 
uma urocultura (um exame que tenta 
identificar o microrganismo responsá-
vel pela infeção). 

O tratamento passa na maioria dos 
casos pelo aumento da ingestão de 
líquidos e pela toma de um antibiótico 
por um curto período de tempo.

Algumas doentes desenvolvem 
infeções recorrentes (pelo menos 
três infeções num ano), que podem 
provocar danos irreversíveis no apa-

relho urinário. Nesse caso, a doente 
deve adotar certas medidas compor-
tamentais, nomeadamente a ingestão 
abundante de água, a prática de urinar 
imediatamente após a atividade se-
xual, a correta higiene genital e o uso 
de roupa interior mais larga. 

O tratamento não é fácil nestes 
casos, podendo ser necessária a toma 
de antibióticos por vários meses. 
Atualmente existem vacinas orais que 
ajudam a prevenir infeções urinárias 
provocadas pelas bactérias mais co-
muns. 

Importa realçar que existem in-
feções urinárias complicadas e que 
colocam em risco a vida dos doentes 
(homens e mulheres). 

Essas infeções, para além da clínica 
apresentada previamente, acompa-
nham-se de sintomas mais graves, 
nomeadamente febre, dor lombar (“dor 
de rins”), dores musculares, náuseas 
e vómitos. Os doentes com estes sin-
tomas devem recorrer rapidamente a 
uma urgência médica.

Por último, doentes sem sintomas 
não devem realizar exames à urina. 
Algumas pessoas têm bactérias na 
urina que não representam qualquer 
risco para a saúde e não necessitam 
de tratamento. 

Aliás, um dos maiores riscos para 
a saúde mundial deste século é a so-
breutilização de antibióticos, pelo que 
só deve fazer medicação prescrita por 
um médico e quando há certeza que 
tem uma infeção urinária.7

É sob o lema “Enfrentar desafios, 
Afirmar Alvaiázere”, que José 
Tiago Guerreiro deseja vencer as 

eleições do próximo dia 9 de junho no 
PSD de Alvaiázere. 

Pretendendo acompanhar-se por 
uma equipa intergeracional, o candi-
dato propõe-se a debater os desafios 
presentes, unir o partido e afirmar Al-
vaiázere. O social-democrata defende 
que é necessário honrar o legado do 
PSD no Concelho, atuar no presente, 
construindo o futuro. Para que seja 
uma realidade possível, José Tiago 
Guerreiro propõe abrir o partido à 
sociedade civil e chamar todos os 
militantes a uma participação ativa. 
Assim, pretende executar diversas 
iniciativas, nomeadamente aumentar 

as dinâmicas de informação e comu-
nicação, aproximando a Comissão 
Política dos militantes, realizar fóruns 
de debate sobre temas da atualidade 
e sobre áreas estratégicas para o de-
senvolvimento de Alvaiázere, reforçar 
a militância ativa, valorizar a participa-
ção dos jovens na política, apoiando a 
Juventude Social Democrata em toda 
a sua ação. 

Apresentando um projeto ambi-
cioso, a candidatura ao PSD de Alvaiá-
zere conta, deste modo, com o apoio 
imprescindível de todos os militantes 
sociais democratas, apelando desde já 
a que façam parte deste novo desafio e 
futura realidade, pois apenas em con-
junto será possível “Enfrentar desafios, 
Afirmar Alvaiázere”.7

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &
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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

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

dias 2 e 3:
- FESTA EM HONRA DE SANTO AMARO
Local: Avanteira - Pelmá
(Org.: Comissão de Festas)

dia 3: 16h30 - 18h00
- COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA

 Homenagem aos bebés nascidos no ano de 2016
 Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
 (Org. Município de Alvaiázere, CLDS 3G e Biblioteca Municipal)

dia 6: 09h00 - 13h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL: 
“A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO” 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)

AGENDA CULTURAL -  JUNHO
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 3 e 17

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 10 e 24

JUNHO

dias 9 a 13:
- COMEMORAÇÃO DO DIA DO CONCELHO 
Local: Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 9: 21h00
- xvI FESTIvAL DE MÚSICA POLIFóNICA DE ALvAIázERE

 Local: Igreja Matriz de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere e Alva Canto)

dia 10: 9h00
- xxx PASSEIO EQUESTRE 
E BêNÇÃO DA CAvALOS E CAvALEIROS
Local: Em frente à Igreja Matriz de Alvaiázere
(Org.: Cavaleiros da Ordem do Chícharo)

dia 12: 20h30
- NOITE DE SANTO ANTóNIO
MARCHAS POPULARES
Local: Parque Multiusos de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 13: 15h00
- CERIMóNIAS DO DIA DO CONCELHO
Local: Casa Municipal da Cultura
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 15: 10h00 - 18h00
- FEIRA DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

 Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
(Org.: Associação Casa do Povo de Alvaiázere, IEFP e GIP)

dia 16: 9h00
- BAILE DA FONTE DA GRANJA 
Local: Granja - Pussos S. Pedro

dia 26: 10h00
- ATIvIDADE: “GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR EM 
TEMPO DE CRISE - COMO ENSINAR AS CRIANÇAS A POUPAR”  

 destinada a pais e cuidadores
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)

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

O poder das plantas
 

Desde que a humanidade descobriu que podia 
tratar as suas enfermidades e amenizar sofri-
mentos com as plantas, que estas são usadas 

como medicamentos. Os vegetais carregam na sua 
constituição muitas substâncias que podem equi-
librar o organismo humano. Quando extraídas de 
forma correta das plantas, elas combatem os efeitos 
nocivos de muitas doenças, trazendo alívio e, em al-
guns casos, até a cura das enfermidades. Para tirar 
o melhor proveito dessas plantas, deve usar-se os 
vegetais in natura. Chás industrializados, como os 
que são vendidos em saquinhos, apesar de práticos, 
não oferecem tanta eficácia. 

Atenção: as panelas de metal, como as de alu-
mínio, podem interferir nas propriedades das ervas. 
As melhores opções para ferver a água são as de 
vidro, esmaltaras ou com cobertura de teflon, que 
não passam partículas do material para a água. 

Ginkgo Biloba
Melhora a circulação sanguínea, ativa a memó-

ria, previne o envelhecimento celular e atua contra 
a depressão leve e dores em geral. 

Deve ter especial atenção porque esta planta 
aumenta o risco de sangramento em pacientes que 
usam anticoagulante, pois potencializa o efeito do 
medicamento.

Cravo-da-Índia 
O cravo fortalece a imunidade, tira o mau hálito, 

melhora a digestão e a circulação do sangue. É um 
poderoso bactericida e fungicida. Uma curiosidade 
sobre o condimento é sua atuação como estimulan-
te em casos de perda de líbido e impotência sexual. 
Grávidas não devem consumir.

Alecrim
O alecrim é utilizado para a má digestão, asma, 

bronquite, tosse, reumatismo e problemas cardía-
cos. Para aqueles momentos em que o cansaço 
o derruba, o alecrim também é um ótimo aliado. 
Funciona ainda como antioxidante, diminui cólicas 
menstruais, ajuda na digestão de gorduras, protege 
o fígado e diminui os gases. Aproveite o seu poder 
analgésico para utilizá-lo em compressas que aju-
dam a diminuir as dores reumáticas e favorecem a 
cicatrização. 

Os diabéticos, hipertensos, grávidas e pessoas 
com hipertrofia da próstata devem evitar o seu 
consumo.7

Caminhada do 
Dia do Enfermeiro

No passado dia 12 de maio, pelas 10h00, numa ini-
ciativa promovida pelo grupo de enfermeiros da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, decorreu uma cami-
nhada no concelho de Alvaiázere, visando sensibilizar os 
colaboradores da Instituição e população em geral para 
a prevenção da doença através do exercício físico, neste 
que foi o Dia Internacional do Enfermeiro.

A iniciativa de sensibilização para a importância da 
prática de exercício físico e adoção de estilos de vida 
saudáveis, na promoção da saúde e prevenção da doen-
ça, contou com uma caminhada por trilhos de Al-Baizir, 
desfrutando de uma beleza natural ímpar. A Capela dos 
Covões foi o sítio escolhido para uma pequena paragem 
para reforço alimentar, permitindo a possibilidade de 
visitar a capela e vislumbrar uma vasta planície dos 
campos de Alvaiázere.

Em breve este grupo irá organizar uma nova caminha-
da, esteja atento e apareça, pois são muitas as razões 
saudáveis para participar.7

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Participou nas Olimpíadas Seniores 

Protocolo de Avaliação 
Nutricional em Unidade
de Cuidados Continuados

Durante o mês de maio, a SCMA publicou em revista 
científica com revisão por pares e indexada na SciELO 
– Scientific Electronic Library Online, o Protocolo de Ava-
liação Nutricional implementado na Unidade de Cuidados 
Continuados desta Instituição. Este protocolo tem como 
objetivo otimizar a prestação de cuidados de saúde e 
nutricionais aos utentes desta resposta, sensibilizar 
os restantes profissionais de saúde para a temática da 
desnutrição e uniformizar os procedimentos relativos à 
avaliação do estado nutricional. 

A publicação deste protocolo na 12ª Edição da revista 
“Acta Portuguesa de Nutrição” reflete não só a validação 
das boas práticas da Instituição, baseadas na evidência 
científica, mas também a partilha das mesmas com outras 
unidades, uma vez que as recomendações atualmente 
disponíveis são insuficientes e pouco esclarecedoras.7

André Roque

No dia 3 de maio os utentes da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere (SCMA) participaram 
nas VI Olimpíadas Seniores, em Ribeira de Frá-

guas, no distrito de Aveiro. 
Com vários jogos a concurso, e de forma sau-

dável, os utentes desfrutaram de um dia repleto de 
atividade física, animação e convívio com idosos de 
todo o país. 

O transporte foi assegurado pela Câmara Munici-
pal de Alvaiázere, a quem a SCMA agradece.7

Semana da Idade Maior
Promovida pela Câmara Municipal de Alvaiázere, de-

correu entre os dias 6 e 10 de maio a Semana da Idade 
Maior. Os utentes da SCMA participaram em todas as 
atividades e o balanço final foi muito positivo. 

A SCMA faz votos para que o Município continue a 
proporcionar aos idosos semanas assim, de alegria e es-
perança, pois ficou provado que a alegria cura os males 
e prolonga a vida.7

Grupo de Amigos dos Casais do Vento
Participou no Campeonato do Mundo das Nações

O mês de maio iniciou-se para o Grupo Desportivo 
de Alvaiázere (GDA) com um jogo no dia 6 de maio, fora 
de portas, frente ao Beneditense, tendo saído derrotado 
por duas bolas a zero.

Na semana seguinte, no dia 13, a equipa de Alvaiá-
zere recebeu em casa a equipa Os Vidreiros, da Marinha 
Grande, que derrotou pela margem mínima de 1-0.

A equipa de Ansião venceu o GDA por 3-1 na 29ª jorna-
da, disputada no Municipal de Pombal no dia 19 de maio.

Naquela que foi a última jornada do campeonato, 
a equipa de Alvaiázere goleou a Moita do Boi por três 

bolas a zero, mas ainda assim não evitou a despromo-
ção, tendo acabado o campeonato no 15º lugar, com 29 
pontos: em 30 jogos disputados, a equipa de Alvaiázere 
somou oito vitórias, cinco empates e dezassete derrotas, 
marcou 32 golos e sofreu 52. 

À semelhança do GDA, também as equipas Moita do 
Boi e Os Vidreiros foram despromovidas num campeonato 
em que a equipa de Peniche conquistou a subida ao cam-
peonato Portugal Prio e o Grupo Recreativo Amigos da Paz 
(Pousos, Leiria) se qualificou para a Taça de Portugal.7

Cláudia Martins

Joana Pontes, atleta do Grupo de Amigos dos Casais 
do Vento (GACV), esteve em Taicang, na China, nos dias 
5 e 6 de maio para participar no Campeonato do Mundo 
das Nações. 

Apesar das difíceis condições climatéricas, a atleta 
conseguiu classificar-se em 21º lugar, com a marca de 
50 minutos e 50 segundos, na categoria dos juniores, o 
que representa um excelente resultado.7

Cláudia Martins

Futebol
Grupo Desportivo de Alvaiázere desce de divisão
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mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do Jardim de Infância (Sala 1 e 2) de Alvaiázere

Coisas da 
Natureza

Do lugar de Casais, Maçãs de D. Maria, do quintal 
de Filomena Fernandes, chegou-nos esta batata 
doce, de tamanho e formato invulgar.



31 MAIO 2018 24

A 
comemoração do Dia do Volunta-
riado Comunitário, foi o mote para 
a realização das Caminhadas “O 

Que Nos Liga”, que decorreu no dia 27 de 
maio simultaneamente nos 78 Concelhos 
da região centro onde o Núcleo Regional 
do Centro da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (NRC-LPCC) atua desde 1968.

O evento, solidário, também integrado 
nas comemorações do 50º aniversário da 
Liga, tinha como objetivos a sensibiliza-
ção global para a doença oncológica e 
divulgação das ações (prevenção primária 
do cancro, apoio ao doente oncológico e 
família, a angariação de fundos e, ainda, 
o recrutamento de voluntários) na comu-
nidade, promovendo e estimulando as ini-
ciativas da comunidade que visem, direta 
ou indiretamente, a prevenção.

O Grupo de Voluntariado Comunitá-
rio de Alvaiázere registou 180 inscritos 
(custo de cinco euros que revertem na 
íntegra para o NRC-LPCC), sendo que se 
envolveram efetivamente na Caminhada 
cerca de 140 pessoas, entre voluntários, 
doentes oncológicos recuperados ou em 
recuperação, familiares e amigos empe-
nhados nos objetivos desta nobre causa. 
O ponto de encontro foi no Adro da Igreja, 
pelas 9:00h da manhã, e daí partiram para 
um percurso de 5 Kms por algumas ruas 

da Vila e outros caminhos do Campo, pela 
natureza, até regresso ao mesmo lugar.

No final, em todos a conscienciali-
zação para a doença oncológica, bem 
como para a promoção de estilos de vida 
saudável, nomeadamente pela prática de 
exercício físico.

Inédito, pela ampliação e simultanei-
dade nos 78 concelhos, a iniciativa foi 
alvo de uma candidatura ao Guinness 
World Records com vista à obtenção do 
recorde pela maior mobilização comuni-
tária na luta contra o cancro.7
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... de Vendas de Maria, Maçãs de D. Maria, quem fecha a porta ao saque?

Olho Vivo Na Escola Primária...
Alvaiázere
Vai ter gabinete 
de apoio ao 
emigrante

Foi no passado dia 17 de maio que o 
Município de Alvaiázere, juntamente com 
os Municípios de Ansião, Castanheira de 
Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão 
Grande, assinou um protocolo de colabo-
ração com a Direção Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades Portuguesas 
para a criação de um Gabinete de Apoio 
ao Emigrante.

A assinatura ocorreu no âmbito da 
realização do IV Encontro Nacional de 
Gabinetes de Apoio ao Emigrante, que 
teve lugar em Pedrógão Grande, com o 
intuito de debater e partilhar as boas prá-
ticas no apoio aos cidadãos portugueses 
emigrantes.

Atualmente são 133 os Gabinetes de 
Apoio ao Emigrante existentes em Por-
tugal, que estão habilitados para tratar 
de assuntos como segurança social no 
estrangeiro, equivalência de estudos, 
pedidos de colocação no estrangeiro, in-
formação jurídica, legalização de veículos 
e imposto automóvel, aconselhamento a 
quem pretende emigrar, entre outros.7

Agradecimento
O Grupo de Voluntariado Comunitário de Alvaiázere (GVC Avz) agradece 

publicamente a todos os Voluntários e participantes na Caminhada, enquan-
to símbolo coletivo de força, esperança e compromisso para a luta contra o 
cancro, pela sua sensibilidade e disponibilidade…

Agradece também a colaboração e ofertas: Câmara Municipal (lápis e 
viatura de apoio); Bombeiros Voluntários de Alvaiázere (águas), Minipreço de 
Lopes e Medeiros, Lda. (queques e barras nutritivas), Papelaria Ritta e Gráfica 
Simões (impressão em lápis), Flor de Chão e Simões & Ramos, Lda. (fruta: 
maçãs e laranjas) e Papelaria “Nova Gente” (apoio logístico).7

Caminhada 
“O Que Nos Liga”
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