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A
lexandre Marques Sil-
va perdeu a vida num 
acidente no Itinerário 
Complementar 8, perto 

do corte para a localidade de No-
gueiros, no concelho de Ansião.

Uma colisão entre o veículo 
ligeiro, em que seguia sozinho, 
e um veículo pesado, ditou este 
trágico desfecho, no passado dia 
8 de junho.

O jovem, natural de Chão de 
Couce, residia em Ferrarias, fre-
guesia de Maçãs de D. Maria e 
estudou na Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó. 

Alexandre Silva foi a oitava 
vítima mortal deste troço, entre 
Ansião e o Carriço, no curto espa-
ço de três meses. 

Há muito que se fala numa re-
qualificação desta estrada, devido 
ao aumento dos acidentes e às 

más condições que ela apresenta 
em algumas partes, contudo esta 
continua sem avançar. 

O funeral do jovem aconteceu 
dia 12 de junho na terra de onde a 
família era natural, Chão de Couce, 
pelas 16h.7

atualidade
Em Alvaiázere

Vários assaltos 
deixam população 
em sobressalto

Na madrugada de 8 de junho, quatro estabele-

cimentos foram alvo de tentativa e assalto na vila 

de Alvaiázere. 

Sem que ninguém desse conta, as Finanças, 

a Incubadora, a Papelaria Alternativa e o Café do 

Mercado foram os locais escolhidos pelos assaltan-

tes para o roubo ou tentativa, visto que nem em 

todos os sítios a sua intenção foi levada até ao fim.

A Papelaria Alternativa foi a que mais prejuízo 

teve. Helena Geraldes, proprietária do espaço, 

fala em mais de 5 mil euros em artigos roubados 

e danificados. De dinheiro, a tabaco, peças em 

pele, eletrónica, mochilas, os amigos do alheio, 

“com a pressa, ainda partiram o computador da 

loja” contou Helena Geraldes ao jornal.

Apesar de o alarme ter soado, o alerta foi dado 

por um indivíduo que passava, por volta das 6 da 

manhã, e que contactou a polícia e a proprietária 

da loja. Helena Geraldes disse ao “Alvaiazerense” 

que foi a primeira vez que foi assaltada e que tem 

“receio que posso voltar a acontecer”.

O Café do Mercado, em frente à Papelaria, teve 

mais sorte e apenas foi alvo de uma tentativa de 

roubo, visto que aqui apenas  vandalizaram uma 

das portas para poder entrar, mas sem sucesso.

O edifício onde está instalada a repartição de 

Finanças e a Incubadora, propriedade do Munici-

pio, também sofreu danos, particularmente as por-

tas principais de acesso aos locais. Célia Marques, 

presidente da Câmara Municipal, e presente no 

local, acrescentou não possuir informação sobre 

o que possa ter sido roubado aqui, afirmando 

ainda, que a polícia não possuia indícios de quem 

pudesse ter feito este serviço.7

Catarina Oliveira

No IC8

Acidente mata jovem de 24 anos

Em Alvaiázere

Homem detido pela GNR devido 
a queixas de violência doméstica

A 
Guarda Nacional Repu-

blicana de Alvaiázere 

deteve na quarta-feira, 

dia 20 de junho, um 

homem de 61 anos de idade resi-

dente em Pussos - São Pedro por, 

alegadamente, ter sido violento 

com a sua companheira, de 79 

anos, e por conduzir com uma 

taxa de álcool no sangue acima 

de 1,2.

A senhora deslocou-se, ao 

final da tarde, ao posto da GNR 

queixando-se de “ofensas ver-

bais” e “agressões físicas” por 

parte do homem com quem com 

vive. Terá sido a primeira vez 

que ele chegou mesmo a vias de 

facto, sendo que em ocasiões an-

teriores apenas a terá ameaçado 

ou maltratado verbalmente.

Em comunicado de imprensa, 

o Comando Territorial de Leiria 

da GNR, explica o que se passou 

e os procedimentos para deter 

o presumível agressor: “Na se-

quência de uma denúncia por 

violência doméstica, em que a 

vítima, de 79 anos, companheira 

do agressor, se deslocou ao pos-

to da GNR para solicitar auxílio, 

porque, supostamente, tinha 

sido alvo de agressões físicas, 

os militares encetaram diligên-

cias no sentido de localizar o 

agressor, acabando o mesmo 

por ser intercetado quando cir-

culava com o seu veículo na via 

pública”.

O homem deslocava-se para o 

posto da GNR quando foi captu-

rado e lhe foram feitos testes de 

alcoolemia que acusaram taxa 

crime.

 O homem, antigo agente da 

Polícia de Segurança Pública (PSP) 

foi ainda detido pela posse de 

quatro armas de fogo, nomeada-

mente, um revólver, uma espin-

garda, uma espingarda pressão 

de ar e uma reprodução de arma 

de fogo. Acerca das licenças de 

uso e porte de arma, só investi-

gações posteriores vão revelar a 

legalidade das mesmas.

 Foi constituído arguido e fi-

cou sujeito à medida de coacção 

menos grave, de termo de iden-

tidade e residência, tendo que 

se apresentar na esquadra e não 

podendo ausentar-se mais de 5 

dias da sua casa sem, previamen-

te, avisar as autoridades.7
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N’ “O Alvaiazerense” de 30 de Junho de 1998, em 
RECORDANDO O PASSADO, o Manuel Inácio relembrava: 
«Decorria o ano de 1943. Eu e os 
outros rapazes da minha idade era-
mos chamados à inspecção para o 
serviço militar obrigatório. Os que 
foram chamados a Alvaiázere para 
essa inspecção, chegaram atrasados  
e não puderam trazer na lapela a 
fita de seda vermelha ou branca, 
que os identificava como apurados 
ou livres, consoante as cores. Pos-
teriormente tiveram que ir a Castelo 
Branco fazer a referida inspecção, 
tendo como penalização de pagar 
à sua conta a viagem e os que fica-
ram livres, pagar a taxa militar, que 
era de 30$00 anual, a dobrar. Eu, 
embora residindo do mesmo modo 
na freguesia da Pelmá, fui inspec-
cionado em Ferreira do Zêzere, por 
ter nascido na freguesia de Chãos, 
livrei-me desses problemas, até 
porque cheguei dentro do horário 
marcado.Tendo ficado apurado, fui 
incorporado no Regimento de Cava-
laria, em Castelo Branco, em Novem-
bro de 1944. Durante a minha permanência ali, cumpri o 
melhor que pude o regulamento de Disciplina Militar. As 
minhas distracções era o cinema, que nas noites calmas de 

1945 se exibia no Jardim Parque, ao ar livre, cujo o bilhete 
de cada sessão pagava eu 1$00. Entre as muitas histórias 

passadas no quartel e que certamen-
te seriam dignas de menção, citarei 
apenas uma. Quando no principio 
de Abril de 1946 terminou naquele 
quartel a minha missão de serviço, 
dirigi-me à secretaria do esquadrão 
para receber a minha guia de trans-
porte, tendo tido do 1º sargento a 
seguinte resposta: “Vai lá dentro ter 
com o nosso capitão que ele precisa 
de te falar antes de levares a guia”. 
Dirigi-me ao respectivo gabinete, 
pedi licença e o capitão, que esta-
va a barbear-se disse: “Chamei-te 
porque estão desaparecidos vários 
objectos da arrecadação. Alguém 
foi. Por isso para ajudar a pagá-los, 
quem quiser ir embora tem de pagar 
5$00”. Eu respondi: “Pois eu não 
roubei nenhum e, além disso não 
tenho dinheiro para pagar”. Então 
não levas a guia! Pedi licença e saí. 
Quando passava novamente pela 
secretaria, o capitão grita ao 1º sar-
gento: “Ó Fontes, dá a guia a esse 

gajo e manda-o embora com um raio c’o parta!”...»
Assim se contava há vinte anos, histórias com mais de 

setenta!7
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atualidade

Rui Oliveira

O que acha da FAFIPA não se ter realizado em junho e mudar para 
outubro juntamente com o Festival Gastronómico do Chícharo?

Sílvia Simões
Pussos S. Pedro

inquérito

Marília Carvalho
Alvaiázere

Ulrich Cassiano
Alvaiázere

Na minha opinião fazem bem 
em passar o Festival do Chícha-
ro para outubro pelo simples 
aspeto de ser a altura dele e, 
também, dos frutos secos.

A FAFIPA deveria continuar 
a ser no mês de junho, junto 
ao Dia do Concelho, evento 
que serve para mostrar a todos 
aquilo que o Concelho tem de 
melhor.7

Acho que é uma péssima 
ideia e penso que devia ter havi-
do um comunicado à população 
a explicar quais os motivos pe-
los quais foi alterada a FAFIPA. 
Em relação a ser realizada em 
outubro, a FAFIPA nunca devia 
ter sido tirada de junho, pois 
muita gente tirava férias nesta 
altura e havia quem só se encon-
trava com amigos nesta altura.7

A FAFIPA devia ser feita 
em junho, na altura do Dia do 
Concelho, das Marchas de Santo 
António, como estávamos habi-
tuados.

Em relação ao Festival do Chí-
charo, este poderia ser realizado 
no mês de outubro, havendo 
assim dois eventos diferentes no 
Concelho, o que seria positivo 
para a nossa economia local.7

Elisabete Miguel
Alvaiázere

Pessoalmente, acho que a 
FAFIPA é uma tradição de há 
muitos anos e fez falta ser 
realizada em junho, porque há 
pessoas que só se encontravam 
uma vez por ano, na FAFIPA.

A FAFIPA devia ser realizada 
em junho e o Festival Gastronó-
mico do Chícharo em outubro, 
como inicialmente se fazia, pois 
são eventos diferentes.7

Nesta coluna, mensalmente, tentamos 
destacar o que de mais relevante sucede à 
escala mundial, nacional e local. É evidente 
que a subjectividade é determinante na es-
colha, e o que pode ser marcante para nós, 
poderá não ser para o caro leitor. Também 
não é garantido o rigoroso cumprimento 
em todas escalas, seja por falta de tema, 
ou de espaço ou na maioria dos casos, de 
inspiração. 

O destaque internacional vai para o 
encontro do Trump dos States e do Kim 
da Coreia do Norte, impensável há poucos 
meses e ainda sem sabermos, ao certo, no 
que vai dar. Garantido é o baixar do tom 
de ameaça sobre uma eventual guerra nu-
clear. Presentemente o que parece dominar 
e preocupar, à escala global, é o problema 
dos migrantes e refugiados. 

Curiosamente no nosso Portugal pensa-
mos em contraciclo, anunciando-se políticas 
de legalização de imigrantes, para combater 
a baixa natalidade e garantir a população 
activa, ou seja a sustentabilidade social. 
Por outro lado, já entrámos em campanha 
eleitoral. Face à descarada falta da palavra 
dada pelo governo, sobre os combustíveis, 
a oposição aprova projecto-lei no parlamen-
to que sabe ser anticonstitucional, mas opta 
pelo mediatismo e demagogia para atingir 
os seus fins. Por falar em objectivos, a nos-
sa selecção lá conseguiu apurar-se para os 
oitavos do Mundial, mas sem entusiasmar.

Novidade local, a celebração do Dia do 
Concelho, sem FAFIPA, com a inclusão de 
eventos que os dias invernosos prejudica-
ram, mas com as Marchas Populares no top. 
A discussão está aberta com a mudança da 
FAFIPA para Outubro conjuntamente com a 
realização de Alvaiázere Capital do Chícha-
ro. A explicação na pág. 14, da presidente 
da Câmara é clara e precisa, apontando para 
o aproveitamento das sinergias de ambos 
os eventos e potenciar um programa de 
qualidade, que permita um certame que 
dê visibilidade a Alvaiázere. Os mais pessi-
mistas estão cépticos, mas é lógico e justo 
que seja concedido o benefício da dúvida.7 



30 JUNHO 2018 4 entrevista

“Destacamos a união do grupo como a 
maior vitória da época. Apesar de todas 
as dificuldades, e não tendo atingido a 
melhor classificação que seria possível, 
este grupo manteve-se unido”.

Depois da subida do grupo B para o A, “O Alvaiazerense” 
conversou com Henrique Rosa, presidente da ACREDEM, e 
Donato Silva, diretor do clube, para entender como correu 
a época 2017/2018.
Ambos destacaram o sentimento de união, que é, característico 
deste clube, sublinhando a falta de jogadores da terra como 
o principal problema contra o qual têm de lutar.

“O Alvaiazerense”: Como foi a 
época da ACREDEM, em termos ge-
rais de classificação?

ACREDEM: Na época anterior, 
2016/2017 fomos campeões do Gru-
po B da 1º Divisão Distrital, o que foi 
ótimo. Subimos ao grupo A e foi uma 
grande mudança. A época correu nor-
malmente para aquilo que tínhamos 
planeado. Em relação à classificação, a 
ACREDEM conseguiu cumprir o objetivo 
de chegar à fase final, terminando em 
7º lugar, do grupo A, da Primeira Divi-
são da Distrital. 

“O Alv.”: Em relação à entrada e 
saída de jogadores, como foi a época 
2017/2018? 

ACREDEM: Tivemos algumas di-
ficuldades, com lesões e com alguns 
estudantes que estão fora em Erasmus. 
Sentimos muita dificuldade nesse 
aspecto, ficámos muito desfalcados e 
isso contribuiu para não termos um 
melhor resultado. Apesar da entrada 
de algumas caras novas, de jogadores 
de concelhos vizinhos e que nos ajuda-
ram, isso notou-se nos resultados que 
obtivemos.

“O Alv.” Os objetivos traçados, no 
início da época, foram alcançados? 

ACREDEM: O primeiro objetivo era 
passar à fase seguinte e esse, sem dú-
vida, foi alcançado. Não conseguimos 
mais, como já referi, porque tivemos 
muitas dificuldades, principalmente com 
os treinos. A maior parte dos nossos 
atletas estão longe, estudam ou traba-

lham fora, e não podem comparecer a 
todos os treinos, que se realizam duas 
vezes por semana, às terças e quintas. 
Os jogos eram ao sábado e aí eles 
faziam um grande esforço para estar 
presentes, mas durante a semana era, 
realmente, complicado virem sempre.

“O Alv.” A direção ficou satisfeita 
com os resultados obtidos?

ACREDEM: Ficou satisfeita, sim. Tan-
to na pessoa do Presidente, Henrique 
Rosa, como dos diretores, Donato Silva e 
José Deus e restante equipa de colabora-
dores, Mafalda, Eduardo, Sérgio, Mário, 
Zé Oliveira, e Rogério. Somos um grupo 
muito unido, somos mesmo como uma 
família. Apesar de todas as dificuldades 
conseguimos o nosso objetivo que era 
alcançar a fase seguinte, por isso, não 
podemos estar tristes.

“O Alv.” E os adeptos, mostraram-
se satisfeitos? 

ACREDEM: Os adeptos querem sem-
pre mais e melhor, como é de esperar, 
mas ficaram satisfeitos também. Fomos 
ouvindo comentários da parte deles e 
são unânimes em dizer que precisamos 
de mais gente da terra que é, infeliz-
mente, cada vez menos. Os jovens estão 
cada vez em menor número e os que há 
vão saindo, quer seja pelos estudos, por 
trabalho ou para construir a sua família. 
Faz falta gente da terra para jogar. Este 
ano vamos tentar voltar a convencer al-
guns jogadores da terra, que já tinham 
saído, para voltar a jogar e vamos tentar 
manter a equipa, o que não é fácil.

Os adeptos deram um grande apoio 
e, embora a terra seja pequena, tínha-
mos sempre gente nas bancadas a 
gritar e torcer pelo seu clube.

“O Alv”: Quais foram as maiores 
vitórias e dificuldades ao longo da 
época?

ACREDEM: Destacamos a união do 
grupo como a maior vitória da época. 
Apesar de todas as dificuldades, e não 
tendo atingido a melhor classificação 
que seria possível, este grupo mante-
ve-se unido. As maiores dificuldades, 
como já referi, foram os treinos porque 
não há disponibilidade total por parte 
dos jogadores, e nós entendemos isso. 

“O Alv”: Em termos financeiros 
qual é o balanço que faz? O futsal 
ainda é um desporto pouco apoiado 
comparativamente ao futebol?  

ACREDEM: É ainda um desporto em 
que não pagamos nada a ninguém, nem 
ao treinador sequer. Não temos grandes 
ajudas, apesar de o Município nos ajudar 
um bocado vamos lutando com grande 
dificuldade, dia após dia, por amor à 
camisola. Tudo tem de ser pago e por 
vezes não é fácil. Em relação aos equi-
pamentos, por exemplo, tivemos o apoio 
de duas firmas que nos patrocinaram. 
Depois, as taxas de jogo e tudo o que 
está envolvido nisso sai do nosso bolso.

“O Alv”: Qual foi o momento mais 
marcante desta época? 

ACREDEM: Sem dúvida, a saída do 
treinador Miguel Lourenço, que ao fim 

de 12 épocas a envergar a camisola 
da ACREDEM, como jogador, capitão e 
treinador, decidiu trilhar novos desa-
fios. Fica aqui, em nome da direção, e 
dos jogadores com os quais partilhou 
o balneário, o nosso agradecimento. 
Além de ser um grande atleta é, acima 
de tudo, um ótimo ser humano. Espera-
mos que tenha muito sucesso no novo 
projeto. Um Obrigado por tudo!

“O Alv.”: Quais são os objetivos 
para a próxima época?

ACREDEM: O principal é manter os 
jogadores da nossa terra no ativo, não 
deixar morrer a equipa e o clube. A 
partir daí, tudo o que vier é bom. Não 
almejamos ficar em primeiro lugar, 
apesar de irmos lutar por isso, mas o 
principal é mesmo manter a equipa a 
trabalhar, a manutenção do pavilhão e 
das pessoas da terra. Os de fora serão 
sempre bem-vindos para nos ajudar e, 
apesar de não receberem nada, como 
os de cá, serão sempre bem recebidos. 

A nossa equipa de Benjamins, lide-
rada pela Raquel Simão, também é algo 
da qual nos orgulhamos e que espe-
ramos vir a dar resultados no futuro, 
descobrindo novos talentos e criando 
neles a vontade para permanecerem no 
clube, num escalão superior. 

De momento, não temos treina-
dor mas temos alguém em vista. Não 
podemos adiantar o nome já, pois es-
tamos em conversações, mas podemos 
garantir que teremos treinador, equipa 
e a ACREDEM continuará forte.7

Catarina Oliveira
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“Estamos já a preparar a próxima época, onde o 
objetivo é alcançar os três primeiros lugares da 
tabela e tentar captar para a equipa um número 
maior de elementos do Concelho.”

O Grupo Desportivo de Alvaiázere é muito mais do que futebol e o balanço 
feito  é bastante positivo, sendo o aumento de praticantes o mais importante. 
No que respeita ao futebol, a equipa sénior, depois de uma subida de divisão na 
época 2016/2017, não conseguiu a manutenção na Divisão de Honra. 
Carlos Pinto Trindade, presidente do GDA, em entrevista ao “Alvaiazerense” 
explica o que correu bem e mal esta época, desvendando algumas novidades 
para a época que aí vem.

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

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

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

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.

O Alvaiazerense”: Em termos ge-
rais, como correu a época do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere, em todas 
as modalidades?

Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA): De um modo geral todas estas 
atividades correram bem. Acabou por 
ser uma época bastante positiva em 
todas as modalidades, verificando-se 
um aumento do número de atletas e 
praticantes das diversas modalidades.

O Grupo Desportivo de Alvaiázere 
conta atualmente com várias modali-
dades para oferecer aos seus atletas e 
população, em geral, como: natação, 
hidroginástica, ballet, karaté, gap, 
yoga, futebol de formação em que te-
mos os escalões de 1º Passo, Petizes, 
Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e 
Futebol Sénior. Este ano conseguimos, 
também, a secção de atletismo que se 
encontra em fase inicial, mas contamos 
que esta modalidade se torne mais 
expressiva na próxima época, aumen-
tando o número de praticantes.

“O Alv.”: Quais foram os maiores 
sucessos e as maiores dificuldades ao 
longo desta época?

GDA: Os maiores sucessos desta 
época foram o aumento de atletas 
que o clube registou nas diversas 
modalidades. 

As maiores dificuldades têm a 
ver com as necessidades, quer logís-
ticas quer financeiras, que o clube 
necessita para desenvolver toda a 
sua atividade. Ao nível financeiro 
existem muitos encargos associados 

com as diversas provas onde o clube 
participa.  Do ponto de vista logístico 
é sempre necessário a existência de 
muitos recursos humanos em todas as 
atividades. Por exemplo, todos os fins 
de semana temos deslocações a ou-
tros clubes - por partes das diversas 
equipas de futebol – e, como o clube 
funciona essencialmente em regime 
de voluntariado, torna-se difícil, prin-
cipalmente na questão da realização 
do transporte. Contudo, com a boa 
vontade de todos, principalmente de 
alguns pais, temos conseguido ultra-
passar este problema.

“O Alv.”: Relativamente ao fute-
bol, como correu a época desportiva?

GDA: Em relação ao futebol de for-
mação, a época correu bem. As equipas 
participaram nos diversos campeo-
natos e torneios. Aliando a formação 
desportiva e abrangendo as vertentes 
educacional, social e promovendo o fair 
play, salientamos a prestação da equi-
pa de Iniciados que alcançou um bom 
resultado no Campeonato Distrital. Em 
relação à equipa sénior, não correu 
como gostaríamos.

“O Alv.”: Em relação à equipa sé-
nior, correspondeu às expectativas 
do início da época, visto que tinham 
subido de divisão e acabaram por 
descer no final desta época?

GDA: No que toca a equipa sénior, 
realmente não foi atingido o objetivo 
inicial, uma vez que o objetivo era a 
manutenção na Divisão de Honra, mas 

temos de olhar para a frente. Estamos 
já a preparar a próxima época, onde o 
objetivo é alcançar os três primeiros 
lugares da tabela e tentar captar para a 
equipa um número maior de elementos 
do Concelho. 

“O Alv”: O que aconteceu que jus-
tifique a descida de divisão?

GDA: O Campeonato Distrital da 
Divisão de Honra de Leiria, neste mo-
mento, é um campeonato muito compe-
titivo, e ao longo do ano tivemos alguns 
problemas, principalmente ao nível das 
lesões. Alguns jogadores fundamentais 
para o plantel tiveram lesões gravíssi-
mas que os impediram de jogar grande 
parte da época. 

Gostaríamos de salientar que, mes-
mo não tendo atingido o objetivo, enal-
tecemos o profissionalismo e dedicação 
dos jogadores que se mantiveram até 
ao fim a representar o Grupo Desporti-
vo de Alvaiázere. 

Gostaríamos, ainda, de dar um 
agradecimento especial ao Mister To Sa 
e ao treinador de guarda redes, Pedro 
Cipriano, que, apesar dos maus resulta-
dos, “agarraram” na equipa quando esta 
estava a atravessar um mau momento e 
conseguiram fazer com que todos nós 
acreditássemos na manutenção. Esta 
acabou por não acontecer, mas esteve 
muito perto. 

Um agradecimento, também, a to-
dos os adeptos, sócios, simpatizantes, 
amigos e a todas as entidades que nos 
ajudaram, de diversas formas, ao longo 
de toda a época.  

“O Alv.”: Qual foi, para vocês, o 
momento mais marcante da época?

GDA: Não houve um acontecimento 
que se destacasse mais que os outros 
durante a época desportiva do clube. 
Para nós todos os momentos são im-
portantes... sempre que algum escalão 
do futebol ganha um jogo, quando a 
secção de Ballet participa num espe-
táculo ou festival, quando a secção de 
karaté participa num estágio, quando a 
escola de natação participa num festival 
ficamos contentes.

“O Alv.”: Já há alguma novidade 
que queiram desvendar para a pró-
xima época, que se avizinha?

GDA: Vamos apostar numa equipa 
técnica da terra, tendo como treinador 
principal o mister António Gonçalves, 
o nosso Toni, juntamente com o ad-
junto Luís Simão, que já treinava a 
equipa de Iniciados do clube.  Além 
disso, já garantimos a presença de seis 
jogadores do Concelho, podendo este 
número, contudo, aumentar até ao 
arranque da época. Contamos, ainda, 
com algumas renovações da época 
passada. Em relação à equipa médica 
contaremos com um médico, um ou 
dois fisioterapeutas e uma nutricio-
nista, também do Concelho, que serão 
apresentados em tempo oportuno. 
Durante a próxima época contamos ter 
um projeto desportivo mais consolida-
do e para isso contamos com o apoio, 
participação e envolvimento de todos 
os alvaiazerenses!7

Catarina Oliveira
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Paróquia de Maçãs de D. Maria

Alunos da catequese celebraram 
Primeira Comunhão e Profissão de Fé

O dia 27 de maio foi de festa para 15 jovens da 
Paróquia de Maçãs de D. Maria. 

Acompanhados dos pais, padrinhos, fa-
miliares e da comunidade paroquial, em geral, sete 
crianças receberam pela primeira vez o “Corpo e 
Sangue de Cristo” sob a forma de pão e vinho, fes-
tejando assim a 1º Comunhão, e oito adolescentes 
renovaram os votos feitos no dia do batismo, desta 

vez por sua própria vontade, celebrando, deste 
modo, a Profissão de Fé.

A cerimónia, celebrada pelo padre André Sequeira, 
foi preparada pelas catequistas Fernanda Silveiro e 
Mafalda Rosa que, ao longo de um ano, coordenaram 
os jovens para a conclusão de mais uma etapa da 
vida cristã. 

A cerimónia terminou com a habitual procissão.7

O dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, foi 
diferente para as crianças da Creche da ACRE-
DEM, em Maçãs de D. Maria, com uma visita 

até à Coudelaria Al-Baizir, em Maçãs de Caminho.
Saindo de manhã, bem cedo, foram passar uma 

manhã agradável em pleno contato com a natureza 
e os animais, onde os cavalos foram as estrelas prin-
cipais. Fizeram as delícias das crianças que puderam 
correr, saltar e, até, dar uma voltinha em cima dos 
ilustres novos amigos de quatro patas. 

Depois de uma manhã animada e já com o soninho 
a dar sinais, voltaram para a creche onde um almoço 
diferente do habitual os esperava. No final do dia, cada 
criança levou uma t-shirt alusiva ao Dia da Criança.

Esta iniciativa teve o apoio da Coudelaria Al-Baizir 
que proporcionou momentos educativos e divertidos 
aos meninos.7

Creche da ACREDEM
Crianças visitaram a Coudelaria Al-Baizir

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

Certifico que por escritura de cinco de junho de dois mil e 

dezoito, no Cartório Notarial de Pombal, sito na Rua Prof. Carlos 

Alberto Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária 

Paula Cristina Rocha Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada 

a folhas noventa do livro de notas Duzentos e Dezanove – G, 

VÍRGINIA DE JESUS SOBREIRA BONIFÁCIO, NIF 120 831 120 

e marido FRANCISCO ANTÓNIO BONIFÁCIO, que também usa 

Francisco Bonifácio, NIF 120 831 112, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, naturais, ela, da freguesia de Abiúl, 

concelho de Pombal, onde residem no Beco D. Duarte, n.º 5, 

no lugar de Ventoso, ele da freguesia de Adeganha, concelho 

de Torre de Moncorvo, declararam que são, com exclusão de 

outrem, donos e legítimos possuidores dos seguintes prédios, a 

que atribuem os respetivos valores patrimoniais, não descritos 

na competente Conservatória do Registo Predial:

Freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere

UM – Prédio rústico, sito no lugar de Costa do Sobral, com-

posto de terreno de mato com oliveiras, com área de trezentos 

e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte com Maria 

do Rosário, sul com António Simões Farinha, nascente com 

Abílio Nunes da Paixão e de poente com ribeiro, inscrito na 

respetiva matriz sob o artigo 6.135, com o valor patrimonial 

para efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €87,95;

DOIS – Prédio rústico, sito no lugar de Pexins, composto 

de terreno de cultura com oliveiras, com a área de quatro-

centos e vinte metros quadrados, a confrontar do norte com 

regato, sul com António Fonseca, nascente com António 

Marques Alves e de poente com Francisco Marques Ferreiro, 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 6.965, com o valor 

patrimonial para efeitos de Imposto Municipal de Transmis-

sões, de €84,16;

Três – Prédio rústico, sito no lugar de Vale da Mata, com-

posto de pinhal e mato, com a área de mil e quarenta metros 

quadrados, a confrontar do norte com Maria do Rosário, sul 

com barroca, nascente com herdeiros de Manuel Marques Al-

faiate e de poente com António Marques André, inscrito na res-

petiva matriz sob o artigo 7.313, com o valor patrimonial para 

efeitos de Imposto Municipal de Transmissões de €142,65; e

Quatro – Prédio rústico, sito no lugar de Bacelos, 

composto de pinhal e mato, com a área de seiscentos e trinta 

metros quadrados, a confrontar do norte e sul com José Mar-

ques Alfaiate, nascente com Manuel Nunes e de poente com 

António Marques André, inscrito na respetiva matriz sob o 

artigo 7.799, com o valor patrimonial para efeitos de Imposto 

Municipal de Transmissões de €87,95.

Que os prédios referidos vieram à sua posse, já casados, 

em mil novecentos e oitenta e oito, em dia e mês que não 

sabem precisar, por partilha meramente verbal que ajustaram 

fazer com os demais herdeiros por óbito do pai justificante, 

José Simões Sobreira, que também usou José Simões Júnior, 

viúvo, residente que foi no dito lugar de Ventoso, partilha 

essa de que não ficaram a dispor de título formal, após o que, 

de facto, passaram a possuir os prédios em nome próprio, 

há mais de vinte anos, como seus exclusivos proprietários, 

recolhendo as suas utilidades, sem violência, à vista e com 

conhecimento de toda a gente, sem contestação e sem inter-

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

e de boa-fé, que conduz à aquisição por usucapião, não lhes 

sendo possível provar o seu direito de propriedade pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

A Colaboradora da Notária: Colete Maria Monteiro Ferreira, 

inscrita na Ordem dos Notários com o nº 142/6 e com autori-

zação de 26.02.2013 publicada em www.notarios.pt

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018
Mantendo a tradição dos 

anos anteriores, realizou-
se a festa de final de ano 

letivo da “Creche da Acredem”, no 
passado dia 21 de junho, pelas 
16h00, no auditório da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria.

A festa teve início com a partici-
pação de todas as salas da Creche 
que apresentaram várias danças e 
canções alusivas às marchas po-
pulares e às canções tradicionais. 

Na festa não faltou animação 
e os pequenos “artistas” apresen-
taram as suas peças debaixo de 
flashes das máquinas de pais em-
bevecidos, que assistiam de perto 
os seus filhotes.

Para finalizar a tarde e encerrar 
a festinha foi servido um lanche 
convívio entre os presentes. De sa-
lientar que este foi mais um momen-
to bem passado com as crianças.

Por último, um agradecimento 
muito especial aos pais pela sua 
preciosa colaboração e dedica-
ção. Muito obrigado a todos os 
que ajudaram.7

Em Maçãs de D. Maria

Festa de final de ano da Creche da ACREDEM
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A boa comida é um dos fa-
tores principais capaz de 
atrair pessoas a um evento 

e foi isso que aconteceu nos dias 
16, 17 e 24 de junho, em Pelmá. 
Realizou-se a VII Mostra Gastronó-
mica, uma festa em honra de S. 
João Batista, que atraiu imensos 
visitantes. 

Dar a conhecer o melhor que 
se faz na região foi o principal 
objetivo desta mostra que contou 
com a presença de duas tasqui-
nhas representativas das associa-
ções existentes na freguesia. 

De uma maneira ou de outra, 
toda a população pelmanese aju-
dou a que esta festa fosse um 
sucesso que, além da boa comida, 
contou com animação musical - a 
cargo dos PA3 e de Manuel Braz 
-, folclore – pelo rancho “Rosas 
de Portugal” -, percurso pedestre, 
marchas populares e passeio de 
motorizadas –, que este ano teve 

um percurso de 60 kms de exten-
são passando por diversas fregue-
sias do Concelho – e de bicicletas 
com um total de 22 kms que cul-
minou na Praia Fluvial do Agroal.

O Dia da Freguesia comemo-
rou-se a 24 de junho com uma 
típica sardinhada popular.

O frango no churrasco, porco 
no espeto e ainda, o fiél amigo 
dos portugueses, o bacalhau agu-
çaram o paladar de todos aqueles 
que visitaram a Pelmá durante os 
três dias de festa e, dado o su-
cesso que foi, é um evento para 
continuar no futuro.7

atualidade

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 104 a folhas 106 do livro de escrituras 

diversas 159-A, ACÁCIO GONÇALVES e cônjuge MARIA EDITE 

SIMÕES RIBEIRO GONÇALVES, casados sob o regime da comunhão 

de adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de Alvaiázere 

e ela da freguesia de Pussos, do mesmo concelho de Alvaiázere, 

residentes na Rua Nossa Senhora dos Covões nº 209, na Vila de 

Alvaiázere, declararam: 

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

com exclusão de outrem, dos imóveis seguintes:

SITUADOS NA FREGUESIA E CONCELHO DE ALVAIÁZERE

Número um – Prédio rústico composto por terreno com pinhal 

e mato com a área de dois mil duzentos e trinta metros quadrados 

sito no Vale Longo, a confrontar do Norte com José Simões Silveira, 

do Sul com Eduardo António Carvalho, do Nascente com Manuel 

Carvalho e do Poente com ribeiro, inscrito na matriz respectiva sob 

o artigo 14 (que proveio do artigo rústico 1259 da extinta freguesia 

de Alvaiázere), com o valor patrimonial de €785,21,

Número dois – Prédio rústico composto por mato e cultura 

com oliveiras com a área de três mil quinhentos e dez metros qua-

drados sito na Pia da Sardinha, a confrontar do Norte com Abílio 

Alves Simões, do Sul com Acácio Alves Ribeiro, do Nascente com 

Vitorino Cassiano e do Poente com António Alves Simões, inscrito 

na matriz respectiva sob o artigo 15 (que proveio do artigo rústico 

8339 da extinta freguesia de Alvaiázere), com o valor patrimonial 

de €772,59 e

Número três – Prédio rústico composto por mato com oliveiras 

com a área de dois mil duzentos e cinquenta metros quadrados sito 

na Pia da Sardinha, a confrontar do Norte com José Simões, do Sul 

com Vitorino Cassiano, do Nascente com caminho e do Poente com 

ribeiro, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 16 (que proveio 

do artigo rústico 8344 da extinta freguesia de Alvaiázere), com o 

valor patrimonial de €730,51, todos omissos na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis cujo valor patrimonial e atribuído 

se eleva à quantia de dois mil duzentos e oitenta e oito euros e 

trinta e um cêntimos, vieram à sua posse no ano de mil novecentos 

e setenta e oito, já no estado de casados, por compra que deles 

fizeram a Bernardino Cassiano e mulher Maria Adélia de Sousa e 

Rocha Cassiano, residentes na Vila de Figueiró dos Vinhos, acto 

este que nunca chegou a ser formalizado.

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

veis 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 os pinheiros e as oliveiras, colhendo a azeitona, 

roçando o mato, avivando as estremas, deles retirando todos os 

rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-os e pagan-

do pontualmente as contribuições e impostos por eles devidos, 

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

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

quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invo-

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, trinta de Maio de dois mil e dezoito.

A Notária,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018 

No passado dia 31 de Maio, 
dia da Solenidade do Corpo 
de Deus, realizaram-se, na 

Paróquia de Pelmá, as celebrações 
da 1ª Comunhão de quatro crian-
ças: João Manuel Freire, Manuel 
Faria, Simão Silva e Vera Margari-
da Freire; e da Profissão de Fé de 
cinco jovens: Daniel Manilha, Fran-
cisco Simões, João Pedro Morgado, 
João Silva e Ricardo Marques.

Com a cruz de Cristo à frente, 
acompanhados pelo pároco, pelos 
acólitos e pelas catequistas os 
meninos entraram solenemente na 
igreja para realizar duas das mais 
significativas festas da catequese.

Ansiosos por comungarem pela 
primeira vez o Corpo de Cristo 
estavam as crianças do 3º ano da 
catequese.

Prontos para, publicamente e 
com vontade própria, professarem 
a sua Fé em Deus estavam os ado-
lescentes do 6º ano.

Nesta eucaristia todas as aten-
ções estiveram centradas nestes 
nove catequizandos, cujos pais e 

avós, orgulhosamente, quiseram 
mostrar, à comunidade paroquial, 
todo o seu empenho na transmis-
são dos valores cristãos aos seus 
filhos e netos.

As leituras deste dia festivo 
foram da responsabilidade de duas 
mães e de dois meninos da Pro-
fissão de Fé. O ofertório foi feito 
pelos meninos da 1ª Comunhão. 
Os cânticos estiveram ao cuidado 
do Grupo Coral desta paróquia.

Já quase no final da missa, rea-

lizou-se a Procissão Solene, própria 
da celebração do Dia do Corpo de 
Deus. Presidida pelo pároco Jacin-
to Gonçalves, nela participaram a 
Irmandade do Sagrado Coração de 
Jesus, o Grupo Coral, as crianças 
da catequese e suas catequistas e a 
restante comunidade Cristã.

Para terminar da melhor forma 
esta festa, a comunidade Cristã 
felicitou os meninos com uma 
grande salva de palmas.7

Fernanda Freire

Na Paróquia de Pelmá
Jovens celebraram festas da vida Cristã 
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Na Freguesia de Pelmá

VII Mostra Gastronómica deu destaque 
à freguesia e atraiu dezenas de pessoas



8 30 JUNHO 2018 

Continuando a juntar em 
confraternização os lugares 
de Eira da Pedra e Carregal 

da ex-freguesia de Maçãs de Ca-
minho, este ano a tradicional festa 
anual em comemoração e louvor a 
Santo António foi diferente. Desta 
vez a festa durou dois dias e teve 
um “Mordomo”.

Assim, nos dias 16 e 17 de 
junho, a devoção a Santo António 
foi comemorada naqueles luga-
res com um programa simples 
mas importante e simbólico. A 
animação começou no sábado 
com jogos tradicionais, “porco 
no espeto” e baile com o “Duo 
M&R”. Já no domingo, houve a 
celebração da missa, pelo pároco 
André Sequeira, a que se seguiu a 
procissão também sempre muito 
participada pelos devotos, onde 
as fogaceiras e os andores de 
Sto. António e de Nª Sra. de Fá-

tima foram acompanhados pela 
irmandade, e musicalmente pelo 
grupo de concertinas “Amigos da 
Gaita”. À tarde houve folclore com 
a atuação do Rancho da Alegria de 
Alqueidão de Sto. Amaro, sendo 
a noite abrilhantada pelo grupo 
“Chef Duro & Seus Adversários”. 
De salientar a existência de uma 
Quermesse, fruto da dinâmica do 
“Mordomo” e sua equipa.

O “Mordomo”, António Gonçal-
ves Marques, em companhia de 

sua esposa Maria Helena, suportou 
os gastos totais do programa, quer 
da parte recreativa quer da religio-
sa. Esta responsabilidade assumiu-
-a e resultou de uma promessa 
aquando da sua emigração para 
trabalhar em Israel, em 1980/81, 
de que, correndo bem, fazia uma 
festa a Santo António.

Com a adesão habitual, e acres-
cida, da população, a festa revelou-
se alegre e animada.7

Teodora Cardo

atualidade
Em Almoster
Atividades da ASCRA

No âmbito das iniciativas dinamizadas pelo 
grupo de voluntariado A.M.M.A., dia 9, os utentes 
deslocaram-se à Casa da Cultura para assistir à peça 
de teatro “O lobo mau e os 7 cabritinhos”.

Dia 15 foi dia de convívio ao ar livre, no parque 
de merendas de Freixianda, onde não faltou sardinha 
assada no local, boa disposição  e ainda houve tem-
po para alguns jogos didáticos. Antes do regresso 
a casa houve tempo para uma visita ao moinho de 
Avanteira – Pelmá, onde aproveitaram para lanchar. 

Das atividades lúdicas destacam-se os trabalhos 
de pintura em pedras a imitar catos feitos no Museu 
Municipal, e que nele ficaram como parte integran-
te da decoração do jardim, e a deslocação à casa 
da cultura para integrar o elenco da história do 
chícharo chamado “Óscar” que foi apresentada dia 
22 a todos os alunos do pré-escolar de Alvaiázere.

A encerrar o mês realizou-se o habitual passeio a 
Fátima, com passeio no santuário, missa na Basílica 
e tempo livre para cumprir as suas promessas, com-
prar lembranças e visitar outros locais do santuário.

Além das atividades referidas os utentes con-
tinuam a sua atividade desportiva à segunda-feira 
no estádio municipal e as suas atividades lúdicas e 
recreativas dinamizadas na instituição. 7

Paula Reis

Dia 31 de maio assinalou-se o 
dia do Corpo de Deus e os 
irmãos da Confraria do San-

tíssimo Sacramento da Paróquia 
de Almoster reuniram para a sua 
festa anual.

As comemorações iniciaram-se 
com a celebração da eucaristia à 
qual se seguiu a procissão orga-
nizada pela Confraria em redor do 
adro da igreja.

O almoço anual é um dos mo-
mentos de maior reunião de irmãos 
da Confraria e que tem sido possível 
ser concretizado graças ao empe-
nho de todos os que colaboram para 
que esta tradição se mantenha. 7

Paula Reis

Dia 17 de junho a paróquia de 
Almoster assinalou duas fes-
tas religiosas de relevância.

A festa em honra de Santo An-
tónio com a eucaristia vocacionada 
para a homenagem à história de 
vida deste santo, à qual se seguiu a 
procissão e por fim o leilão de ofe-
rendas onde se vive um ambiente 
de partilha e convívio único. 

Este ano, associada a esta fes-
tividade, os alunos de 10º ano de 
catequese celebraram a “Festa do 
Envio” que põe termo a uma eta-
pa da sua caminhada catequética, 
mas que jamais põe termo à sua 

caminhada católica tendo ficado 
o compromisso destes jovens de 
continuarem a ser parte integran-

te e dinamizadora da comunidade 
cristã.7

Paula Reis

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

fUNÇõES NoTArIAIS, MArIA MANUEL BoTELHo MArTINS dA SILVA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

justificação notarial, hoje exarada, de folhas 66 a folhas 67 verso, 

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

Cartório, David da Luz Inácio e mulher Maria da Conceição Ro-

drigues da Luz, casados sob o regime da comunhão adquiridos, 

ambos naturais da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho 

de Alvaiázere, ondem residem na Rua do Sobreiro nº 64, no lugar 

de Casal dos Serralheiros, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de 

outrem do seguinte prédio situado na freguesia de Maçãs de Dona 

Maria, concelho de Alvaiázere e não descrito na Conservatória de 

Registo Predial de Alvaiázere:

PRÉDIO RÚSTICO, sito em Casal dos Serralheiros, composto 

de pastagem com oliveiras, com a área de quatrocentos e oitenta 

metros quadrados, a confrontar do norte com António Rodrigues 

e outros; sul com Albertino Caetano, do nascente com Manuel 

Simões Luís e poente com Manuel Augusto Teixeira, inscrito na 

respectiva matriz, em nome do antepossuidor Élio da Silva Teixeira, 

sob o artigo 15935, da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho 

de Alvaiázere, com o valor patrimonial e atribuído de setenta e um 

euros e cinquenta e quatro cêntimos; 

O prédio atrás identificado veio à sua posse, já no estado de 

casados, por compra meramente verbal a Élio da Silva Teixeira 

e mulher Donzília Conceição Laranjeira, residentes no lugar de 

Charneca, Maçãs de Dona Maria, Alvaiázere, no ano mil novecentos 

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

que lhes permita fazer o respectivo registo na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere, mas desde logo entraram na posse 

e fruição do aludido prédio em nome próprio, posse que assim 

detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 

quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do 

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

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e roçando 

o referido terreno, agindo sempre por forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos. 

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

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

nado prédio por usucapião, que aqui expressamente invocam, 

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

dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial. 

Está conforme, Alvaiázere, 18 de junho 2018.

Adjunta de Conservador em Substituição legal e em funções 

notariais, Maria Manuel Botelho Martins da Silva

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

Em Maçãs de Caminho

Festa de Santo António, no Carregal

Em Almoster

Paróquia celebrou festas religiosas

Paróquia de Almoster

Confraria do Santíssimo Sacramento 
realizou almoço anual
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Em Pussos S. Pedro 

Arraial de São João trouxe dezenas 
de pessoas aos Cabaços
Como já é tradição, na noite 

de São João, a praça junto 
ao mercado dos Cabaços 

enche-se de gente para festejar o 
Santo, numa festa onde a alegria, 
as marchas e a sardinha costumam 
ser as rainhas da noite.

Este ano, na noite de 23 de 
junho, os festejos começaram, por 
volta, das 20 horas com a animação 
permanente do grupo “Os Unidos 
da Concertina de Ferreira do Zê-
zere”, seguindo-se a atuação das 
marchas da Freguesia de Pussos  S. 
Pedro, que marchou em casa, e da 
marcha do Sport Clube de Ferreira 
do Zêzere, do concelho vizinho.

Findas as marchas, seguiu-se o 
petisco que, como não podia deixar 
de ser, teve como ementa o caldo 
verde, a sardinha, a broa e o vinho.  

A música ambiente animou 
todas as pessoas presentes pela 
noite fora.7

Catarina Oliveira

Em Pussos S. Pedro 

Juventude une-se 
para não deixar 
morrer a tradição

A tradição repetiu-se e mais um ano os jovens, 
do lugar da Granja, juntaram-se para organizar o 
baile da fonte da Granja. 

Foram dois dias de festa. Começou na sexta-
feira, dia 15, com a oferta de um porco no espeto 
para residentes e amigos. O sábado, dia 16, foi 
repleto de atividades e movimento, destacando-
se a II Edição de Passeios de Carros de Mão pelas 
adegas do lugar e que atraiu muitos participantes. 
Durante a tarde, um momento musical permitiu 
abanar um bocadinho o corpo com uma atividade 
de zumba.

A tarde prosseguiu com as concertinas que fica-
ram a cargo de jovens talentos do lugar. A fome já ia 
apertando entre as pessoas que estavam presentes, 
por isso procedeu-se ao assamento das sardinhas. 
Depois da fome estar saciada, iniciou-se o baile com 
o músico Élsio Nunes e que teve direito à valsa da 
meia noite.

 A festa terminou com o cantar do galo e os 
tradicionais banhos no tanque da fonte. É de louvar 
o trabalho deste grupo de jovens que conseguiram 
trazer de volta o movimento e alegria à terra, pen-
sando já na próxima edição.7

Rita Antunes

No passado dia 24 de junho, a 
catequese de S. Pedro reali-
zou a seu passeio anual com 

as crianças da catequese e este 
ano rumaram a Seia para visitar o 
Museu do Pão. A central de camio-
nagem de Seia foi a primeira para-
gem onde o comboio do museu os 
esperava e lhes proporcionou logo 
uma experiência muito agradável. 

Quando chegaram as monitoras 
para fazer a visita guiada puderam 
aprender o ciclo do pão e como se 
fazia o mesmo. No final da visita os 
alunos moldaram o seu próprio pão 
e, como todos se portaram bem, 
tiveram direito a um banho de neve. 

Depois do piquenique seguiram 

em direção à Serra da Estrela onde, 
para surpresa de todos e já em 
pleno verão, ainda havia pedaços 
de neve. Todo este cenário foi 

uma verdadeira alegria para os pe-
quenos e graúdos que brincaram 
muito com a neve.7

Rita Antunes

Paróquia de S. Pedro

Crianças realizaram passeio anual 

O final de tarde do dia 22 de junho 
ficou marcado pelo arraial de 
São João, organizado pela Santa 

Casa da Misericórdia de Alvaiázere. 
Cerca de 30 marchantes - idosos, 

colaboradores e familiares - desfilaram 
desde a Santa Casa até ao Parque Mul-
tiusos, onde a comunidade os esperava 
para ver atuar. 

Adelaide Santos, provedora da 
Santa Casa, referiu que o objetivo 
deste arraial é “dar continuidade a 
uma tradição da Santa Casa - que já 
acontece desde há três anos para cá -, 
é dar um dia diferente aos idosos, com 
alegria, música... basicamente dar-lhes 
um serão diferente”. 

Dar a conhecer a instituição à co-
munidade e o que nela se faz ao longo 
do ano também é um objetivo desta 

festa, referiu ao jornal o animador An-
dré Roque.

As letras e poemas são sempre 
originais, mas colados a músicas co-
nhecidas e de fácil memorização para 

permitir a todos decorar. “O tema está 
sempre ligado ao São João, à Santa Casa 
e à missão da mesma que passa por 
partilhar as coisas boas e menos boas”, 
afirmou Adelaide Santos.

A maior dificuldade na realização des-
te género de eventos é conseguir que os 
idosos se envolvam e os colaboradores 
têm aqui um papel importante. Contudo, 
a Provedora, diz-nos que “há os que gos-
tam destas coisas e antes de dizermos o 
que é preciso fazer já estão vestidos e 
prontos; há outros em que é preciso 
fazer um esforço para colaborarem ou 
virem e há mesmo outros que não qui-
seram vir, apesar da nossa persistência”.

O arraial, que além da atuação das 
marchas, teve barraquinhas com comi-
da e bebida, jogos tradicionais e quer-
messe, envolveu cerca de 60 pessoas 
na sua realização. A seguir às marchas 
toda a gente pôde comer sardinhas e 
febras e ainda dar um pézinho de dança 
ao som do artista Zé Águas.7    

Catarina Oliveira

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Arraial de São João animou idosos e alvaiazerenses
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Os dias 25 e 26 de maio foram 
diferentes para os alunos do 
10º ano da Escola Básica e 

Secundária Dr. Manuel Ribeiro Fer-
reira. Uma visita de estudo de dois 
dias que teve como ponto fulcral as 
ruínas romanas de Mérida, em Espa-
nha, mas também a visita ao Palácio 
de Vila Viçosa e a Évora.

Durante a visita a Mérida os 
alunos puderam ver na realidade 
aquilo que estudaram, como a 
diversidade e grandiosidade das 
construções romanas, a rede de 
esgotos, observar os vestígios da 
presença romana e ainda com-
preender a ação romanizadora em 
tudo aquilo que os rodeava.

Fomentar o gosto pelo patrimó-

nio cultural, histórico, etnográfico 
e cultural, alargando os horizontes 
dos alunos e contribuindo para a 
sua formação foram os principais 
objetivos desta viagem. Além da 
partilha de saberes, fica a vivência 
profunda dos dois dias e que, cer-

tamente, permanecerá na memória 
dos jovens.

Para terminar a visita, estes al-
vaiazerenses tiveram um encontro 
inesperado e surpreendente com 
o “Grupo dos Teimosos” junto ao 
Templo de Diana, em Évora.7

Biblioteca Escolar
Assinalou Dia Mundial do 
Ambiente com leituras

O Dia Mundial do Ambiente, comemorado a 5 de 
junho, foi este ano subordinado ao tema “Acabe com 
a poluição plástica”. A Biblioteca da Escola Básica e 
Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira recebeu os 
alunos do 4º ano que participaram numa atividade 
de leitura, em suporte digital, relacionado com o 
tema.

Depois de uma visita ao espaço, os alunos leram 
o livro digital “A escola de peixes do rio Tejo”, da au-
tora Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, inserido no 
Plano Nacional de Saúde. Analisaram o problema da 
poluição da água e da intoxicação dos peixes, conse-
quência da existência de plásticos nos rios e mares e 
que, ao desfazerem-se, se transformam em partículas 
mais pequenas ingeridas, depois, pelos peixes.

 Os problemas ambientais também foram focados 
durante este mês, tendo-se realizado sessões de 
esclarecimento para todas as turmas do 1º clico du-
rante as horas de almoço. Foram mostradas apresen-
tações digitais sobre o tema e os alunos construíram 
um pequeno painel com materiais reciclados onde 
se podia ver o fundo do mar e os peixes a nadar.

O objetivo destas sessões foi alertar para o efeito 
negativo dos plásticos na natureza, rios e mares e 
promover a prevenção e preservação dos espaços.7

Agrupamento de Escolas

Organizou arraial 
de final do ano letivo

O dia 15 de junho foi preenchido com um conjunto 
de atividades que integraram o programa da festa de 
encerramento do Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere que, à semelhança do ano passado se desenrolou 
nos moldes de um arraial, para o qual a Associação 
de Pais e o COJ também contribuíram.

As estruturas educativas empenharam-se na di-
namização de atividades que se constituíram como 
mostra do trabalho realizado ao longo do ano. O 
desporto marcou a parte da manhã; a dança e o can-
to, entre outras atividades artísticas, em ambiente 
de exposições, quermesse, tendinhas  e tasquinhas, 
preencheram a tarde. 

O final do dia foi o momento das danças medievais 
e do Clube de Teatro Saidatoca brindar os presentes 
com “Leandro, o rei da Helíria”.

A animação e a boa disposição marcaram mais uma 
vez este dia, cumprindo-se, assim, os objetivos da sua 
realização: incentivar nas crianças/alunos o gosto pela 
participação em eventos e proporcionar momentos de 
convívio entre as várias faixas etárias, os encarregados 
de educação e comunidade escolar.

Um agradecimento a todos os que contribuíram e 
colaboraram para que a festa fosse possível.7

Agrupamento de Escolas
Escola Básica de Alvaiázere 
é “Amiga da Criança”

A Confederação Nacional das Associações de 
Pais (CONFAP), com o apoio da LeYa Educação, lan-
çou uma iniciativa com o fim de distinguir Escolas 
Amigas da Criança. Para o efeito, as escolas deviam 
apresentar trabalhos ou projetos com “ideias ex-
traordinárias, para um desenvolvimento mais feliz 
da criança no espaço escolar”.

Neste âmbito, a Escola Básica de Alvaiázere 
associou-se à iniciativa, concorrendo à categoria 
“Envolvimento da família e comunidade educativa” 
com o projeto “Pais na Escola”, tendo obtido um 
honroso destaque nos dez primeiros lugares, entre 
as 940 candidaturas e a distinção de Escola Amiga 
da Criança, mediante a atribuição do respetivo selo 
Escola Amiga da Criança.7

Escola Dr. Manuel R. Ferreira
Comemorou Dia 
Mundial do Ambiente

No âmbito do Programa Eco-Escolas para co-
memorar o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), 
o departamento de Matemática e Ciências expe-
rimentais, desenvolveu várias atividades com o 
intuito de sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da sustentabilidade do planeta. 

Na disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 
5º ano escreveram frases alusivas ao tema e os alu-
nos do 8º ano realizaram trabalhos sobre a política 
dos R´s, que se encontram expostos na biblioteca 
escolar. No 11º ano, na disciplina de Biologia e Geo-
logia, foram elaborados trabalhos subordinados ao 
tema “Alterações climáticas”, também expostos na 
biblioteca escolar, e distribuídos aos encarregados 
de educação dos alunos do 7º ano, em  folhetos,  
com sugestões sobre “Poupança de Energia”. No 
12º ano, na disciplina de Biologia, os alunos prepa-
raram uma palestra sobre separação de resíduos, 
que apresentaram aos alunos do 5º ano. Foi ainda 
construído um ecoponto que se encontra no bar 
da escola.

Um muito obrigado a todos os alunos e profes-
sores que participaram nesta iniciativa!7

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere
Alunos visitaram ruínas romanas de Mérida

Clube de História
Participou no encerramento do ano letivo

Dia 15 de junho fez-se a festa 
de final de ano do Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiá-

zere, na qual o Clube de História 
participou muito ativamente. Na 
parte da manhã, montaram uma 
exposição, no bloco B, de todas 
as atividades realizadas ao longo 
do ano, entre elas, a colaboração 
no peditório da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, Cantar dos Reis, 
abertura da Semana da Educação, 
desfile de moda, estátuas vivas, 
entre outras.

O final de tarde ficou ainda 
marcado pela apresentação de 
três danças de estilo medieval, 
que pretendeu sensibilizar os 

alunos para a conservação do 
património cultural, histórico e 
etnográfico e contribuir para a 
sua formação integral e interação 
entre alunos, de forma lúdica e 
pedagógica. 

A professora do clube de his-
tória, Teodora Cardo, agradece a 
todos os pais, colegas e comuni-
dade, em geral, que colaboraram 
ao longo de todo o ano nas várias 
atividades desenvolvidas, assim 
como a todos os alunos pelo seu 
empenho e dedicação.7 

Agrupamento de Escolas
Alunos distinguidos 
com menção honrosa

Por repto da coordenação do Programa Eco-
-escolas, a turma do 2º ano, sob a orientação do 
professor José Baptista, participou com empenho 
e criatividade no concurso “Uma árvore, uma flo-
resta”, promovido pela Associação de professores 
de Geografia. 

A turma do 2º ano desenvolveu um projeto 
sobre o medronheiro e o carvalho cerquinho, 
espécies autóctones da região, referindo  as ca-
raterísticas detalhadas das árvores (copa, tronco, 
folhas, flores e frutos), a  distribuição geográfica, 
a utilização (uso do carvalho cerquinho em cara-
velas e naus, no passado) e um apontamento com 
curiosidades, por exemplo, a referência ao facto 
de Alvaiázere possuir a maior mancha de carvalho 
cerquinho de Portugal. 

Parabéns aos premiados!7
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Em Alvaiázere

Encontrados vestígios com 3 mil anos 
na gruta do Algar da Água

B R E V E S
  

Em Santiago da Guarda
Festa da amizade 
e XXVI Feira de 
Artesanato

Nos dias 20, 21 e 22 de julho, a fre-
guesia de Santiago da Guarda, Ansião, 
recebe, mais uma vez, a Feira Nacional 
de Artesanato e a Festa da Amizade.

A tarde de sábado, dia 21, vai ser 
marcada pelo “Sunset no Castelo”, no 
pátio interior do complexo monumen-
tal, que terá a participação do Dj Byt, do 
Dj Angel e do Dj Rui Rocha. 

N0 dia 22, haverá o IX Passeio BTT 
da Amizade. Será um percurso de, mais 
ou menos, 30 kms e com prémios até 
às três maiores equipas. 

Durante os três dias de festa, a fre-
guesia, contará com muita animação, 
eventos e música.7

Em Pombal
Festas do Bodo

De 26 a 31 de julho, o concelho de 
Pombal recebe, por mais um ano conse-
cutivo, as tradicionais Festas do Bodo. 

Os festejos começam a 26 de julho, 
quinta-feira, com os pombalenses “Hora 
H” a estrear o palco, sendo o dia se-
guinte animado pelo cantor português 
de Reggae, Richie Campbell. O sábado, 
está a cargo de Raquel Tavares, fadista 
portuguesa. Relativamente ao domingo, 
C4 Pedro será quem vai subir ao palco 
e abrilhantar a noite.

Para encerrar as festividades, Fer-
nando Daniel atuará no palco do Jardim 
do Cardal. No entanto, durante todos 
os dias haverá sempre muita animação 
e muitos outros acontecimentos em 
diversos locais.7

Em Cantanhede
Expofacic 2018

Entre os dias 26 de julho e 5 de 
agosto, Cantanhede volta a receber o 
evento “Expofacic”. 

Os nomes presentes no cartaz são 
os seguintes: James Arthur; The Water-
boys; Tony Carreira; Piruka; Ana Moura; 
Os Azeitonas; Miguel Araújo; entre mui-
tos outros artistas e bandas.

O evento terá também a presença de 
Vasco Palmeirim e Nuno Markl, assim 
como do programa “Somos Portugal”. 

Os bilhetes variam, no dia 4 de 
agosto custarão 10€, sendo que os 
restantes dias terão um custo de 4€ e o 
bilhete geral (para os 11 dias do evento) 
é de 35€. Estes podem ser comprados 
online, nas bilheteiras do recinto e em 
alguns pontos de venda.7

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

O INTERIOR E AS PIAS INTENÇÕES

Foi anunciado há pouco por toda a 
comunicação social que o Governo 
aprovou 164 medidas com que 

pensa valorizar o interior do nosso 
País. A salivar a notícia, apeteceu-me 
soltar uma gargalhada gritante que se 
ouvisse no Parlamento e em todos os 
Palácios do poder. Valorização agora? 
Com quem e para quem? 

Ainda assim, segurei a gargalhada, 
que o meu gene sempre foi todo inte-
rior, mas fiquei a sentir-me salpicado.

Ouvi também o nosso já bastante 
interiorizado Presidente da República, 
considerando imperioso corrigir as 
desigualdades entre o litoral e o in-
terior, advertindo que o País falhará se 
não for capaz de corrigir as diferenças 
nos próximos cinco anos. Recebi a ad-
vertência com uma pia intenção ou um 
salutar desejo “à Marcelo” e, honra lhe 
seja feita, eu voltei a abafar o apetite 
de mais uma gargalhada, que o assunto 
é de respeito. Do Senhor Presidente, 
nós, os restos do interior, esperamos 
que continue a pressionar os outros Se-
nhores do poder para que ponham nos 
IC’s e nas Auto-Estradas uma faixa de 
rodagem com sentido aberto ao retorno 
de quem tiver saudades do seu interior.

Sinto eu que o assunto não é para 
gargalhadas, mas também não para 
utópicas promessas de entretenimen-
to. O que sinto hoje sobre a deserti-

ficação do interior, disse-o em 1986 
escrevendo umas quadras, de que 
destaco estes versos:

Portugal,… são dois num só,
um, mal feito à enxó,
de segunda, sem valor. (…)
Na minha Epopeia “Serrana” em 

2000, deixei escrito que, «se na uni-
versal epopeia/Os Lusíadas/dos he-
róis camonianos não couberam todos 
os temas que ainda hoje se can-tam 
na nossa Terra, (…) na voz de quem 
está vivo, no pregão de quem é Povo 
sempre a porfiar, … ao lado desses 
que/para Camões/ “se foram da lei 
da morte libertando”, “dar-vos que-
ro” com Fernando Pessoa: “todas as 
mães” que por aqui choraram, todos 
os “filhos” (…) que, por aqui, “em vão 
rezaram, todas as “noivas” promes-
sas que por aqui “ficaram por casar”, 
todos os filhos da Terra que, sempre 
a teimar, por aqui ficaram, todos os 
que, a sangrar, (…) tiveram que par-
tir. (…) Se “a alma não é pequena”, 
(…) valerá sempre “a pena”».

Enquanto vou sentindo que o meu 
interior está a morrer, vou lendo para 
ouvir quem pense de outra maneira. 
Assim, acabei de ler em resumo esta a 
“tese” de Nuno Palma: «Se nos limitar-
mos a um ponto de vista estritamen-
te económico, este tipo de políticas 
representa, (…) um desperdício de 
recursos. A desertificação do interior 
deve (…) garantir as necessidades bá-
sicas da população que ainda lá resi-
de, assim como a defesa do patrimó-
nio de interesse cultural. Mas, querer 
parar a desertificação do interior é o 
mesmo que querer parar o vento com 
as mãos. Só por si, a desertificação 
não é um problema. Pelo contrário, 

é resultado de um processo de mu-
dança estrutural através do qual a 
população fugiu dos trabalhos de 
pouca produtividade disponíveis na 
terra e abraçou a modernidade das 
cidades. A desertificação do interior 
é um bom sinal. É o resultado de um 
Portugal Moderno».

Deixo uma pergunta: Quem terá 
razão?

A história já vai dizendo quem 
foram os culpados. Por mim, venho 
sentindo que…

Fomos todos a causa principal
da partida na “mala de cartão”!
A serrana vontade, no quintal,
rebentou os portões contra a razão
de coitados, submissos, sem sinal
de presente-futuro em construção.
Resignar por vontade que se adia,
e pecar por infame cobardia.

(Épica Serrana, Est. 94, p. 53)

Das 164 medidas anunciadas des-
taco a ironia dos mil euros sobre os 
vencimentos dos médicos que se qui-
serem deslocar para o interior. Mas,… 
só os médicos porquê? E que interior? 
Só Bragança e arredores? 

Que nós, os que teimámos em ficar, 
façamos por avivar a chama da alma da 
interioridade e mostremos essa alma 
aos que partiram!

Eu cantei e canto agora:
Num grito de diáspora vital,
o montano partiu, mas quis ficar.
Quis a alma aqui, prisão fatal
com a chave que abre, no seu lar,
essa mala-cartão de Portugal
de regresso nas mãos de quem quer dar.
É na fé da esperança e da razão
que o Povo quer saber bem quantos são.

(Épica Serrana, Est. 103, p. 56)7

Situada no topo da Serra, o Algar 
da Água é um sítio arqueológico 
cada vez mais importante para 

permitir desvendar os mistérios das 
gentes que viveram ou passaram por 
Alvaiázere há milhares de anos atrás. 

Alexandra Figueiredo, do Labora-
tório de Arqueologia e Conservação 
do Património Subaquático do Insti-
tuto Politécnico de Tomar, lidera as 
escavações que têm sido feitas nesta 
gruta - de onde tiram perto de três a 
quatro toneladas de terra e pedras por 
dia - e onde já encontraram pinturas 
rupestres, ossos, cerâmica e carvão, 
alguns deles com cerca de três mil 
anos. Esta gruta, por ser uma local de 
nidificação de morcegos que se encon-
tram em vias de extinção, encontra-se 
interdito para visita, podendo apenas 
os arqueólogos entrar no local.

A cavidade, com cerca de cinco 
metros de altura e composta por 

duas salas, é conhecida das gentes 
de Alvaiázere há muito tempo. Isto 
comprova-se pelo facto de terem sido 
também encontradas, lá dentro, cerca 
de 200 mensagens e assinaturas, gra-
vadas na pedra, de pessoas a dizer que 
por lá estiveram. A mais antiga data de 
1850 e há muitas outras da época da 
Segunda Guerra Mundial.

Apesar de as escavações ainda não 
estarem concluídas, há já algumas 
conclusões que se podem tirar: houve 
uma ocupação muito intensa durante 
o período romano (séculos III e IV da 
nossa era) e um outro datado de 700 
anos antes de cristo, o que indica que 
há pelo menos três mil anos que este 
espaço é fortemente ocupado.7
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O chícharo foi a personagem prin-
cipal da exposição do mês de 
junho na Biblioteca Municipal, 

patente na sala polivalente.
Uma exposição resultante do traba-

lho conjunto do Agrupamento de Esco-
las de Alvaiázere – Ensino pré-escolar -, 
o Centro de Cáritas de Coimbra/Centro 
Ocupacional Jovem (sediado na Escola 
sede do Agrupamento de Escolas de Al-
vaiázere) e ainda os utentes das IPSS’s 
do Concelho.

Ao longo do ano foram realizados 
diversos ateliers com idosos e crian-
ças (na Biblioteca e no COJ), onde se 
desenvolveram diferentes trabalhos 
para apresentação de cinco maquetes 
alusivas às cinco histórias criadas pelo 
ensino pré-escolar, no ano transato. 
Foram ainda preparadas cinco Horas 
do Conto usando diversas técnicas, 

entre elas o fantocheiro, o teatro de 
sombras e a cantiga. O objetivo final 
era apresentar todas as histórias aos 
alunos do pré-escolar, sendo que essa 
apresentação deveria ser feita pelos 
utentes das IPSS’s envolvidas.

O objetivo foi cumprido nos dias 14 

e 21 de junho, datas em que foram apre-
sentadas na Casa da Cultura as cinco 
histórias infantis em torno do Chícharo. 

O resultado não poderia ter sido 
melhor, dado que foi bastante positivo 
ver diversas gerações envolvidas a par-
tilharem vivências e aprendizagens.7

E
steve patente no Museu Municipal 
de Alvaiázere a exposição “Entre 
Abril e Maio, palavras, músicas e 
canções” que contou com cerca 

de 300 discos de vinil de 33 e 45 rota-
ções, editados entre o período pré e o 
pós 25 de abril de 1974. 

A coleção exposta pertence a Élio 
Marques, natural de Maçãs de D. Ma-
ria. Amante da História e defensor do 
património cultural, este maçanense é 
fundador de várias associações do Con-
celho, entre elas a Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva de Maçãs de D. 
Maria (ACREDEM) e a Casa do Concelho 
de Alvaiázere, em Lisboa.

A parceria entre o museu e Élio 
Marques resultou numa exposição que, 
através dos vinis, contou a história das 
lutas travadas pela liberdade durante 
o tempo do Estado Novo. Abarcan-
do temas como os hinos políticos, o 
teatro, o fado, a poesia e a música de 
intervenção, o fio condutor foi sempre a 
Revolução dos Cravos. De salientar que 
muitos destes vinis foram proibidos 
durante a ditadura pela Censura e era 
considerado crime vende-los e ouvi-los.

A revolução não se fez só pelos 
militares e, também a música, teve o 
seu papel. Não podendo esquecer que 
o clássico ‘Grândola, vila morena’, foi 
usado como senha para confirmar as 
operações do dia 25 de abril. Nomes 
como Sérgio Godinho, José Afonso, 
Padre Fanhais, Adriano Correia de 
Oliveira, Fernando Tordo, Paulo de 
Carvalho, José Jorge Letria, Tonicha, 
Luísa Basto, Intróito, Marina Mota e 
Chico Buarque são alguns dos nomes 

de autores, cantores e grupos musicais 
que foi possível ver durante cerca de 
dois meses no museu.

Os discos expostos serviram para 

comemorar os 44 anos da revolução 
que pôs fim à ditadura em Portugal, 
além da música e letra terem especial 
significado, também as capas foram 

fator de atração, pois muitas delas têm 
imagens da época e interessam ao nível 
do design e da impressão.7

Catarina Oliveira

Museu Municipal de Alvaiázere

Acolheu primeira exposição de discos de vinil 

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Promoveu exposição “Histórias contadas em que 
o Chícharo é a personagem principal”
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O 
concelho de Alvaiázere foi, 
ao longo do tempo, perdendo 
jovens que possam frequen-
tar as várias escolas primá-

rias espalhadas por todas as freguesias 
de Alvaiázere. Dada esta situação, a 
Câmara Municipal de Alvaiázere (CMA) 
optou por criar dois Centros Escolares, 
um em Alvaiázere e outro em Maçãs de 
D. Maria, para juntar todos os jovens 
num só local de maiores dimensões. 
Consequência deste processo, todas as 
escolas primárias do Concelho ficaram 
sem utilidade, mas a CMA, para reapro-
veitar esses espaços, criou e deu início 
ao projeto: “Alvaiázere, Património 
Gerador de Riqueza”. 

O projeto inicial contava com 11 
escolas primárias desativadas em vista 
a serem transformadas em centros de 
interpretação ambiental e em peque-
nas unidades de alojamento. Passados 
vários anos ainda existem algumas 
escolas primárias que se encontram 
abandonadas e não beneficiaram do 
projeto. Até ao momento, apenas qua-
tro estabelecimentos de ensino escolar 
foram beneficiados pelo projeto, sendo 
elas: a escola do Barqueiro, que foi 
renovada num Centro de Interpretação 
Ambiental de Recursos Hídricos; a es-
cola de Ariques, que foi transformada 
num Centro de Interpretação Ambiental 
da Flora; a escola do Bofinho é agora 
um Centro de Interpretação Arquitetó-
nico e, por fim, a escola de Venda do 
Preto que foi transformada num Centro 
de Interpretação Arqueológico. 

A renovação destas quatro escolas 
representou um investimento de 751 mil 
euros, financiado em 600 mil euros por 
fundos comunitários e as 11 escolas de-
sativadas foram entregues a 11 arquite-
tos diferentes, todos eles residentes ou 
com origens no concelho de Alvaiázere, 
para desenvolver os projetos.

Em relação a este assunto, Célia 
Marques, presidente da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere, adiantou ao Jornal 
“O Alvaiazerense” que “o executivo mu-
nicipal mantém a expectativa de poder 
vir a alargar a rede de unidades, através 
da requalificação de outros edifícios 
que se encontrem devolutos, haja para 
isso oportunidades de financiamento”. 
Afirma ainda que há escolas que não 
se encontram totalmente abandonadas, 
pois estão ao serviço da população, 
estando estas cedidas a associações, 
a juntas de freguesia e, até mesmo, a 
comissões de festas. 

Um bom exemplo de uma escola 
desativada e que está a ser requalifi-
cada, é a escola Básica de Alvaiázere. 
Renovada pelo município para ser uma 
plataforma empresarial, constitui um 
instrumento para promover novas di-
nâmicas na economia local. 

Célia Marques referiu que o exe-
cutivo está “a trabalhar no sentido de 
ir ao encontro de outras instituições 
locais que pretendem dar uso a outras 
antigas escolas, que neste momento 
não estão utilizadas”. No entanto, há 
situações em que a CMA não consegue 
proceder à cedência dos espaços por-
que, em muitos casos, os registos de 
propriedade são confusos e contraditó-
rios, tendo assim que resolver primeiro 
estas questões jurídicas. Célia Marques 
menciona ainda que duas associações 
manifestaram interesse em dois es-
paços em concreto e algumas juntas 
apresentaram projetos para algumas 
escolas desocupadas de âmbito social, 
económico e de cultural.

Na freguesia de Alvaiázere existe 
uma escola ao abandono, a escola Bá-
sica do 1º ciclo de Relvas, em Maçãs de 
Caminho. Vitor Joaquim, presidente da 
Junta de Freguesia de Alvaiázere, disse 
que o executivo da junta apresentou 
sugestões para o aproveitamento da 
escola, como por exemplo, transfor-
má-la numa unidade de alojamento, 

servir para as associações da freguesia 
utilizarem ou até mesmo para futuras 
habitações, com renda de baixo custo e 
para ajudar jovens que se queiram fixar 
na freguesia. O presidente da Junta de 
Freguesia de Alvaiázere pensa que o 
motivo de existirem ainda escolas sem 
utilização deve-se ao facto de haver 
falta de apoios financeiros, e de alguns 
registos de propriedade serem, como já 
foi mencionado, confusos. 

Em relação à freguesia de Maçãs de 
D. Maria, a escola Básica do 1º ciclo de 
Vendas de Maria e a escola Básica do 1º 
ciclo de Maçãs D. Maria ainda não foram 
requalificadas. O jornal quis saber qual 
a opinião do presidente da Junta de Fre-
guesia de Maçãs de D. Maria, Eduardo 
Craveiro, que começou por relembrar 
que as escolas primárias da freguesia 
e do concelho de Alvaiázere são da res-
ponsabilidade do município. Eduardo 
Craveiro referiu ainda que a junta tem 
uma solução para a escola de Maçãs de 
D. Maria e que tem algumas ideias para 
desenvolver a ocupação de três salas 
existentes, havendo ainda a hipótese de 

ceder uma das salas para ser sede de 
uma associação. 

No que diz respeito à escola de 
Vendas de Maria, o executivo da junta 
espera que esta seja transformada numa 
unidade de alojamento local, mas caso 
não seja possível colocá-la à venda, 
rentabilizando assim um espaço que 
se encontra devoluto. Eduardo Craveiro 
afirmou que o principal fator de exis-
tirem tantas escolas ao abandono é a 
falta de alunos no Concelho e que isso 
se deve, também, à má política de edu-
cação, por se querer centralizar todos os 
alunos num centro escolar, reduzindo 
os custos, colocando professores no 
desemprego e desertificando ainda mais 
as freguesias.

Ainda em relação às escolas de 
Maçãs de D. Maria, o jornal foi ouvir a 
opinião de um habitante da freguesia 
que realça soluções criativas e diferen-
ciadoras - no caso da escola primária de 
Maçãs de D. Maria. Esta poderia “alber-
gar um núcleo museológico, sendo que 
o espaço exterior poderia receber um 
“museu verde”, onde estariam espécies 
arbustivas e outras plantas que, ao lon-
go dos tempos, serviram para construir 
peças utilitárias para curar as mais varia-
das doenças (plantas medicinais) e tam-
bém na culinária (plantas aromáticas)”. 
A escola de Vendas de Maria, pela sua 
localização e área que ocupa, poderia 
ser arrendada para albergar algumas 
empresas.

A freguesia de Pussos S. Pedro pos-
sui três escolas abandonadas: a escola 
Básica do 1º ciclo de Cabaços, a escola 
Básica do 1º ciclo de Venda dos Olivais 
e a escola Básica do 1º ciclo de Pussos. 
A presidente da Junta de Freguesia de 
Pussos S. Pedro, Clara Pacheco, tem co-
nhecimento de que algumas escolas se 
encontram em processo de legalização, 
devido aos registos de propriedade. 
Na sua opinião, as escolas devem ser 
colocadas ao serviço da comunidade, 
cedendo-as às associações ou à junta de 
freguesia. Clara Pacheco adiantou ainda 
que o Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos e a Junta de Freguesia de Pussos 
S. Pedro já manifestaram o seu interes-
se em ocupar a escola de Cabaços. A 
presidente declarou que não foi a falta 
de crianças que levou ao encerramento 
da escola primária de Cabaços, mas 
sim a construção do Centro Escolar em 
Alvaiázere, não considerando oportuno 
este encerramento porque prejudicou a 
localidade em todas as vertentes, espe-
cialmente a comercial.

É de referir que o jornal “O Alvaiaze-
rense” contatou o presidente da Junta de 
Freguesia de Pelmá, mas até ao momento 
do fecho da edição deste jornal, não obti-
vemos resposta às questões colocadas.7

Mónica Teixeira

Alvaiázere

Escolas primárias do Concelho aguardam 
intervenção após anos ao abandono

destaque

Escola Básica do 1º Ciclo de Cabaços

Escola Básica do 1º Ciclo de Vendas de Maria

Escola Básica do 1º Ciclo de Relvas - Maçãs de Caminho
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”): As 
comemorações do dia do concelho 
este ano estenderam-se ao longo de 
4 dias. Quais foram as atividades que 
se realizaram?

Célia Marques (CM): Realizaram-se 
atividades mais dirigidas ao público 
local. Nós convidamos as associações 
a associarem-se às comemorações do 
dia do concelho e, nesse sentido, tive-
mos o Encontro de Música Polifónica 
com o envolvimento do coral AlvaCan-
to - responsável pela organização do 
Festival de Música - e que convidou 
mais três coros para se envolverem 
nesta iniciativa. Tivemos, também, o 
encontro de dois ranchos do concelho 
com a sociedade filarmónica. Depois o 
encontro equestre. Realizou-se nesta 
data porque sempre ocorreu em junho. 
Organizamos sempre este evento em 
colaboração com a família Pedrosa e 
eles defendiam fazer este evento nesta 
data associado às comemorações do 
Dia do Concelho. Foi um passeio que, 
derivado às condições climatéricas não 
teve a afluência preconizada. No entan-
to, mesmo com chuva, conseguimos ter 
público e um conjunto de cavaleiros na 
ordem dos 150 que, junto com familia-
res e amigos rondou as 300 pessoas.

Depois tivemos o momento alto, o 
Dia do Concelho com as homenagens, 
que pela primeira vez, não se cingiram 
a uma individualidade particular, mas 
sim a uma coletividade. Homenageá-
mos seis associações com um histórico 
de existência no concelho e com envol-
vência na comunidade que, derivado 
a todo o trabalho de promoção do 
concelho e à envolvência dos jovens 
e menos jovens nas atividades dessa 
associação, mereciam este respeito, 
esta admiração, esta justa homenagem. 
Terminámos o dia com um concerto no 
espaço central da vila e com a missa de 
Santo António.

(“O Alv.”): Qual o balanço que faz 
das comemorações deste ano?

CM: Em termos da primeira edição 
das comemorações nestes moldes jul-
go que o balanço é bastante positivo 
porque em todas as atividades tivemos 
bastante afluência. O objetivo das 
comemorações, para mim que vejo a 

comemoração do dia do concelho como 
o dia da afirmação da identidade al-
vaiazerense, julgo que foi conseguido. 
Logicamente que as Marchas de Santo 
António, já é uma forma de envolver 
toda a gente. É muito curioso vermos 
como estas marchas têm mais partici-
pação de elementos de cada freguesia e 
nota-se, de ano para ano, um aumento 
da qualidade, do rigor nos trajes, na 
música e estão todos de parabéns pelo 
trabalho extraordinário que têm vindo 
a desenvolver. Este modelo funcionou, 
precisamente, pelo facto de envolver os 
locais e a comunidade.

(“O Alv.”): Comemorações do Dia 
do Concelho e FAFIPA são duas coi-
sas totalmente distintas. O facto de a 
FAFIPA não se ter realizado em junho, 
como é habitual, teve alguma razão? 

CM: Efetivamente, houve essa confu-
são e eu percebi isso na comunidade e 
fiz questão de, no meu discurso no dia 
do concelho, o referir. Temos de ser rea-
listas e ter consciência que a FAFIPA por 
si só, como mostra económica, social 
e cultural não é suficiente para atrair a 
dinâmica que nós temos perspetivado 
ao longo dos anos. Quando se juntou 
a FAFIPA com o Festival Gastronómico, 
a FAFIPA teve um novo colorido e uma 
dinâmica totalmente diferente, ganhou 
imenso e essa diferença é indiscutível. 
Na minha ótica, e tendo nós um pro-
grama de desenvolvimento empresarial 
e empreendedor no nosso concelho a 
funcionar, era completamente absurdo e 
descabido terminar com a FAFIPA. Aqui-
lo que nós fizemos foi pensar os dois 
eventos juntos pois foi deste modo que 
conseguimos dar dimensão ao certame. 
Ao invés de se realizar em junho, e por-
que o período de colheita do chícharo 
acontece depois, deslocalizámos os dois 
certames para outubro. O que acontecia 
no passado era que o Dia do Concelho 
era comemorado inserido na FAFIPA e, 
este ano, foi de forma isolada. 

(“O Alv.”): Para o ano a ideia é 
continuar assim, FAFIPA e Festival 
Gastronómico comemorados em 
simultâneo em outubro? Ou vão re-
pensar a sua realização?

CM: Tendo em conta o resultado 

que as comemorações do Dia do Conce-
lho tiveram julgo que este modelo será 
para manter. No entanto, se constatar-
mos que não é o modelo que melhor 
funciona, estamos abertos a mudar. 
Queremos o melhor para o concelho e 
não somos donos da razão. Se consta-
tarmos que não funciona não é numa 
edição que isso se descobre, tem que 
haver duas ou três edições para perce-
bermos a afluência, a dinâmica. 

Volto a referir que, hoje, não faz 
sentido desvincular os dois eventos e 
faze-los de forma isolada porque, aí 
sim, mataríamos a FAFIPA. 

Enquanto a condição económica 
nacional e regional tiver estes contor-
nos não faz sentido esta feira isolada e 
manteremos esta ligação ao chícharo e 
à gastronomia.

(“O Alv.”): O fator económico tam-
bém foi importante nesta mudança?

CM: Obviamente que também con-
tribuiu. Logicamente, a dimensão e 
escala do município e do orçamento da 
Câmara Municipal de Alvaiázere não é 
suficiente para suportar dois eventos 
com a dimensão que desejamos. Nesse 
sentido, para o município com a nossa 
dimensão, com 7 mil habitantes e um 
orçamento na ordem das dezenas de 
milhar, não é sustentável. Acho que 
devemos assumir uma posição de 
destaque com este programa a nível 
regional e temos vindo a trabalhar 
nesse sentido. “Alvaiázere, Capital do 
Chícharo” já não é um certame local, 
mas sim regional, com dimensão para 
se afirmar como uma feira regional. 

(“O Alv.”): Não acha que um dos 
eventos, neste caso o Festival Gastro-
nómico, vai acabar por se sobrepor 
ao outro, à FAFIPA, perdendo esta a 
sua génese?  

CM: Até acho o contrário, o Fes-
tival Gastronómico é que perdeu a 
sua génese. Nunca afirmei isto, mas 
acho mesmo que o modelo inicial do 
Festival Gastronómico era um modelo 
com uma visão muito diferente daque-
la que tem atualmente. Os primeiros 
festivais gastronómicos tinham uma 
oferta cultural totalmente diferenciada. 
Neste momento, toda a parte cultural 

é muito mais um modelo da FAFIPA, 
mais direcionada para as massas, para 
a generalidade da população e muito 
pouco para esse segmento específico 
do passado. Apesar de o Chícharo ser a 
âncora, o formato e o modelo atual tem 
muito mais traços da FAFIPA do que 
do Festival Gastronómico. Ao nível do 
Festival Gastronómico mantem apenas 
a parte da gastronomia. 

(“O Alv.”): Falando dos festejos 
que se vão realizar de 5 a 7 de ou-
tubro já tem alguma novidade que 
possa adiantar aos nossos leitores?

CM: Ainda não temos nada fechado. 
A intenção é trazermos algumas novi-
dades para este ano. Se queremos tra-
zer de volta a população e os visitantes 
a Alvaiázere temos que criar atrativos 
diferenciadores para além daqueles 
modelos que temos feito todos os 
anos. Posso dizer em primeira mão que 
vamos ter um projeto relacionado com 
a investigação do chícharo, que está a 
ser desenvolvido aqui em Alvaiázere 
– em parceria com um conjunto de 
universidades europeias – e surge daí 
essa componente de experimentação 
e dos sentidos que vai ser explorada 
no certame. Vai haver uma oferta ao 
nível sensorial totalmente diferente e 
que vai incidir no chícharo. De resto, 
estamos a contactar artistas, perceber 
quem está disponível e a contactar a 
televisão novamente. 

(“O Alv.”): Acha que três dias se-
rão suficientes?

CM: O Festival Gastronómico sem-
pre foi 3 dias, apenas quando o as-
sociámos à FAFIPA é que aumentou, 
porque queríamos apanhar sempre o 
10 ou 13 de junho. Há que ter em conta 
que grande parte dos expositores que 
nós temos não são do nosso concelho. 
Ao fim de semana e feriados, essas 
pessoas já vêm com mais facilidade e 
evitamos expositores fechados que não 
passam uma imagem muito bonita do 
certame. Já tivemos essa experiência 
no passado e não funcionou durante 
a semana, as pessoas não têm condi-
ções de se manter tantos dias sem ir 
trabalhar.7

Catarina Oliveira

“Temos de ser realistas e ter consciência que 
a FAFIPA por si só, como mostra económica, 
social e cultural não é suficiente para atrair 
a dinâmica que nós temos perspetivado ao 
longo dos anos”

Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, fez um balanço positivo das comemorações 
do Dia do Concelho. Esclareceu toda a confusão em volta 
da mudança de data da tradicional FAFIPA e levantou um 
bocadinho a ponta do véu sobre as festividades conjuntas 
do Festival Gastronómico do Chícharo e FAFIPA, que já têm 
data marcada para o primeiro fim de semana de outubro.
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SUPLEMENTO 
COMEMORAÇÃO
DIA DO CONCELHO 
ALVAIÁZERE 2018

Município. Comemorações do Dia do Concelho assinaladas com Concerto de Música 
Polifónica, Passeio Equestre, Marchas Populares de Santo António e distinção de seis 
Associações com a Medalha de Mérito. Autarca destacou investimento de 6,7 milhões de 
euros em 16 projetos, relativos ao quadro comunitário de apoio 2020 e aposta no Turismo, 
como forma de potenciar o concelho de Alvaiázere.
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O 
Passeio Equestre de Alvaiá-
zere - considerado o segun-
do maior a nível nacional, 
a seguir ao que se realiza 

na Moita - juntou, no domingo 10 de 
junho, perto de centena e meia de cava-
leiros e ficou marcado pelo lançamento 
da primeira pedra para a construção 
da sede da Associação dos Cavaleiros 
da Ordem do Chícharo, que tem Artur 
Pedrosa, como presidente.

A associação já existe há cerca de 
30 anos, tantos quanto tem este pas-
seio anual que nunca teve interrupções, 
mas só agora foi oficializada e terá a 
sua sede na Quinta Artur Pedrosa, em 
Alvaiázere, que já possui uma capela e 
imagem de Nossa Senhora, símbolos 
da vertente religiosa que guia estes 
cavaleiros.  O objetivo principal desta 
associação passa por promover a arte 
equestre no Concelho, realizando mais 
atividades ao longo do ano e continuar 
a representar Alvaiázere de norte a sul 
do país em eventos desta modalidade.

“De há nove anos para cá que este 
passeio deixou de ser apenas isso”, 
sublinha Sandrine Pedrosa. “É também 
uma romaria, ou seja, de manhã trans-
portamos a imagem de Nossa Senhora, 
trajados a rigor e levamo-la até à Igre-
ja”, acrescentou. Na parte da tarde é 

feito o passeio, a parte do convívio. Esta 
atividade faz parte das Comemorações 
do Dia do Concelho, organizadas pelo 
Município de Alvaiázere.

Terra com fortes tradições eques-
tres, o desfile de cavalos e cavaleiros 
foi a prova de este que é um fator de 
atração de centenas de participantes 

e visitantes. O passeio teve, este ano, 
a presença de duas figuras ilustres do 
mundo equestre: o toureiro Filipe Vi-
nhais e o presidente da Associação Na-
cional de Turismo Equestre e, também, 
Romeiro-Mor dos Romeiros de São Mar-
tinho. O tempo não esteve favorável, 
mas nem isso impediu que a população 
saísse à rua para ver a bênção e desfile 
de cavalos e cavaleiros. 

Oriundos de várias zonas do país, 
concentraram-se no Armazém Muni-
cipal, de onde rumaram para a zona 
envolvente à Igreja Matriz. Antes da 
bênção, a cavaleira Lara Pedrosa can-
tou um fado e, de seguida, debaixo de 
alguma chuva, o padre André Sequeira 
benzeu cavalos e cavaleiros, homens e 
mulheres de diferentes idades, tendo o 
mais novo apenas cinco anos e o mais 
velho já passava dos setenta. 

A cerimónia ficou ainda marcada 
pela largada de três pombas em home-
nagem a Joana Lopes, jovem falecida há 
uns meses vítima de um acidente de 
viação em Ourém. A jovem era presença 
assídua neste passeio.

O desfile equestre fez-se de segui-
da, mesmo estando todos molhados, e 
o dia terminou com o habitual almoço 
na Quinta Artur Pedrosa.7

Catarina Oliveira

suplemento
Comemoração do Dia do Concelho

30º Passeio Equestre juntou perto de 150 cavaleiros
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Autarca destacou candidaturas submetidas 
pelo Município de Alvaiázere

T
eve lugar no passado dia 13 
de junho, da parte da tarde, na 
Casa da Cultura Municipal de 
Alvaiázere as comemorações 

referentes ao Dia do Concelho.
A sessão solene começou com um 

pequeno momento de música, dinami-
zado por um dueto de alvaiazerenses, 
para animar todos os presentes no 
auditório. O presidente da Assembleia 
Municipal, Álvaro Pinto Simões, pisou o 
palco e começou por dar as boas vindas 
a todos, felicitando a presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere (CMA) 
por homenagear as associações mais 
antigas no Concelho, relatando, de se-
guida, um pouco daquilo que conhece 
de cada associação em questão.  

Álvaro Pinto Simões declarou que 
aquele era “o dia do Concelho e de 
todos os alvaiazerenses” e que sempre 
foi defensor de o Festival Gastronómico 
do Chícharo se realizar em Outubro 
(que será o que vai acontecer este ano), 
dizendo ainda que “estas iniciativas são 
essenciais para continuar a desenvolver 
Alvaiázere”.

Célia Marques, presidente da Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, começou 

o seu discurso por afirmar que o “Dia 
do Concelho” é um dia de reflexão, 
de cada um refletir sobre o que se 
dá e o que se tem. Esta anunciou que 
“estão submetidas 16 candidaturas do 
município ao quadro comunitário de 
apoio 2020, perfazendo um valor total 
de investimento de aproximadamente 
6,7 milhões de euros”. Evidenciando, 
de seguida, que oito candidaturas já se 
encontram aprovadas, nomeadamente 
a da Loja do Cidadão; a Plataforma Em-
presarial de Alvaiázere; a beneficiação 
e alargamento da Zona Industrial de 

Tróia; a intervenção na envolvente ao 
Tribunal; o cadastro das Infraestruturas 
de Saneamento e Águas Residuais. As 
restantes três candidaturas aprovadas 
são parceria no âmbito da Comunida-
de Intermunicipal da Região de Leiria 
(CIMRL), num total de 2,2 milhões de 
euros. 

A presidente da CMA comunicou 
que, também, submeteram uma outra 
candidatura em parceria com o municí-
pio de Ansião no valor de 200 mil euros 
dizendo, ainda, que foram feitas outras 
candidaturas para as áreas de educação 

e cultura. O município candidatou-se, 
singularmente, ao programa “Valorizar 
do Turismo de Portugal” para conse-
guir financiamento para os seguintes 
projetos: a Casa do Pai Natal, na antiga 
escola Cesário Neves; o Museu de Duas 
Rodas, na antiga casa do Dr. Celestino 
e do Restaurante Pedagógico, para vir 
a funcionar no Museu Municipal, com 
um investimento total de 858 mil euros.

A autarca também deu ainda desta-
que às iniciativas para a promoção do 
ambiente empreendedor e empresarial, 
como por exemplo, os bootcamps do 
programa “Alvaiázere+”, as sessões 
de formação, os apoios atribuídos aos 
jovens e às empresas incubadas na In-
cubadora, realçando ainda que está em 
“vigor um regime de apoio às empre-
sas, em que reduzimos ou isentamos 
todas as taxas municipais relacionadas 
com a actividade empresarial”.

No entanto nem tudo é positivo, 
mas que é preciso acreditar, ver o que 
se pode fazer e cada um ter a capaci-
dade de acreditar que é possível, sendo 
este o grande desafio para enfrentar as 
dificuldades.7

Mónica Teixeira

Câmara Municipal de Alvaiázere

Associações pioneiras no concelho de Alvaiázere 
distinguidas com a Medalha de Mérito do Município
Na cerimónia do Dia do Concelho, 

todos os anos, a Câmara Munici-
pal de Alvaiázere distingue com 

a Medalha de Mérito do Município um 
alvaiazerense ilustre ou até mesmo al-
gumas associações. Esta condecoração 
pretende distinguir pessoas coletivas 
ou singulares que sobressaíram pelo 
seu contributo no Concelho a nível 
social, cultural, económico, humanitá-
rio, desportivo, ou outros, que tenham 
importância e se justifique o seu reco-
nhecimento.

Este ano, durante a tarde do dia 13 
de junho, na Casa da Cultura de Alvaiá-
zere, a cerimónia homenageou o tecido 
associativo do concelho de Alvaiázere, 
havendo assim um reconhecimento 
público do trabalho desenvolvido por 
diversas associações que têm tido ca-
pacidade de rodear os alvaiazerenses, 
com mais ou menos idade. 

Célia Marques, presidente da Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, destacou o 
trabalho exemplar das associações em 
questão e afirmou que “é necessário 
distingui-las pelo papel que executam 
na comunidade e pelo facto de levarem 
o nome de Alvaiázere a todo o lado”.

Foram seis as associações homena-
geadas, todas com mais de 50 anos de 
história e que, atualmente, estão ainda 
em atividade. 

A nível social e cultural foi distingui-
da a Santa Casa da Misericórdia de Al-
vaiázere que, ao longo do tempo, têm 
dado respostas sociais à população e 
que, presentemente, tem uma Unidade 
de Cuidados Continuados, um Lar, uma 
Creche e um Hospital. 

A nível desportivo, o Cabaços Sport 
Club, de 1939, detentor de uma nova 
direção. deseja recuperar a dinâmica 
da localidade, promovendo diversas 
modalidades desportivas. 

A terceira associação homenagea-
da foi a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
datada de 1940, pelo seu trabalho ár-
duo junto à comunidade alvaiazerense, 
fazendo destes homens e mulheres um 
exemplo a nível humanitário. 

A nível social e cultural a Associa-
ção da Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria, de 1941, que atualmente tem 
dois Lares e um Rancho Folclórico. 

Outra associação condecorada, 
a nível cultural e recreativo, foi a 
Assembleia de Alvaiázere, também 
conhecida como o Clube, fundada em 
1955 e que, durante muitos anos, foi 

um espaço cultural, com passagem 
de filmes e outras coisas. Possuindo 
sede própria, atualmente um grupo de 
pessoas tem vindo a tentar recuperar 
o dinamismo que a caracterizou em 
outros tempos. 

Por último, a Filarmónica Alvaia-
zerense de Santa Cecília foi também 
distinguida a nível cultural e recreativo, 
de 1923, e que durante várias gerações 
tem capturado jovens de Alvaiázere 
para a cultura e a música.

Para além destas associações agra-
ciadas pelos seus 50 anos de existên-
cia, foi também atribuída a Medalha 
Municipal de Serviço Público, a dois 
funcionários, Lucinda Miguel e Arman-
do Cristóvão que fizeram 25 anos de 
serviço efetivo na Câmara Municipal.

Álvaro Pinto Simões, Presidente da 
Assembleia Municipal, afirmou que “o 
associativismo é fundamental” e que 
o Concelho tem muitas associações 
que têm executado um trabalho exce-
cional nas áreas do desporto, social e 
cultural, sendo as seis condecoradas 
as pioneiras no associativismo em 
Alvaiázere.7

Mónica Teixeira
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A 
tradição pode já não ser o 
que era em alguns aspetos, 
mas no que toca a comemo-
rar a noite de Santo António, 

a 12 de junho, Alvaiázere encheu-se de 
gente, cor e animação para ver passar 
as Marchas Populares, oriundas uma 
de cada freguesia.

Este ano, ao contrário dos ante-
riores em que se fizeram no campo 
do Estádio Municipal, as marchas 
realizaram-se no Parque Multiusos. 
Com hora de início marcada para as 
20h30, rumaram desde a Capela de 
Santo António, percorrendo a Rua 
João Ferreira Borges da Gama até ao 
Multiusos onde, visitantes e familiares, 
esperavam para ver as suas danças, 
músicas, roupas e arcos.

A primeira marcha que se exibiu 
foi a de Pelmá que, nos seus fatos em 
tons de laranja, branco e vermelho, 
animou quem estava presente, apesar 
do frio que se fazia sentir. O tema foi 
o “Mel” e contou com a participação 
de 50 elementos. A música e letra são 
da autoria de Márcio Cabral e a coreo-
grafia e ensaio estiveram a cargo de 
Cláudia Graça.  

Seguiu-se a marcha da freguesia de 
Almoster, cujo tema era o “Renascer da 
Floresta”, uma alusão àquilo que é pre-

ciso que aconteça depois da tragédia 
do ano passado e, como tal, as cores 
predominantes foram o preto, o cinza 
e o branco. Composta por 58 elemen-
tos, dos quais oito eram crianças, a 
ensaiadora foi Maria Nunes Rosa que, 
em conjunto com Paula Reis, também 
foi autora da letra. A música ficou a 
cargo de Nuno e Casimiro Marques. 

A marcha de Alvaiázere foi a ter-
ceira a mostrar aos presentes as suas 
cores e alegria. Em tons de rosa e ama-
relo, foram 74 elementos, a maioria 
crianças e jovens. O tema foi “Festa é 
Festa” e a letra é da autoria de Maria 
do Rosário Sardinha. A música ficou 
a cargo de Fernando Manuel Tavares 
Gomes e Artur Freire Caetano da Silva 
foi o ensaiador e quem tratou da co-
reografia.   

O “fabrico tradicional do pão” foi o 
mote da marcha de Maçãs de D. Maria 
que, em tons de azul e branco, recriou 
o processo de fazer pão, recordando 
alguns processos que foram rotina 
dos seus antepassados e que hoje vão 
caindo no esquecimento. 60 pessoas 
- a maioria também jovens - deram 
corpo a esta recriação que teve como 
ensaiador e coreógrafo Bruno Luís e a 
música esteve a cargo da Filarmónica 
Avelarense. 

A última marcha a entrar em exibi-
ção foi a de Pussos S. Pedro que, com 
61 adultos e 18 crianças, foi a que 
mais elementos levou. As suas roupas 
em tons de verde e amarelo faziam 
lembrar a bandeira do Concelho e o 
tema foi “A união faz a força”, numa 
referência à união das duas freguesias 
por um objetivo comum. Os ensaiado-
res e coreógrafos foram os professores 
Diogo e Inês da Escola de Dança Diogo 
Carvalho; Agostinho Gomes foi o autor 

da letra e Márcio Cabral, o autor da 
música.

A tradicional sardinhada com 
sardinha assada, broa e  vinho deu 
seguimento à atuação das cinco mar-
chas e a noite terminou com a atuação 
da Banda Só Ritmo que, com as suas 
músicas, alegraram as pessoas que 
decidiram permanecer, após as mar-
chas, e outras tantas que se juntaram 
depois.7

Catarina Oliveira
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Marchas Populares voltaram a animar tradicional 
noite de Santo António em Alvaiázere

Marcha da Freguesia de Pelmá

Marcha da Freguesia de Almoster Marcha da Freguesia de Alvaiázere

Marcha da Freguesia de Maçãs de D. Maria Marcha da Freguesia de Pussos S. Pedro
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“Se se quer em junho um evento virado para 
a identidade alvaiazerense, a feira FAFIPA 
terá sempre o seu cabimento”

Carlos Simões, vereador do Partido Socialista, aprovou as 
comemorações do Dia do Concelho. Contudo, assumiu que 
faltou um polo agregador e motivador que seria a FAFIPA. 
Com argumentos contra e a favor desta mudança, Carlos 
Simões explicou o seu ponto de vista, enquanto vereador  
da oposição no atual executivo, mas também deixou a sua 
opinião pessoal enquanto alvaiazerense.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”): As co-
memorações do dia do concelho, este 
ano, estenderam-se por quatro dias. Que 
avaliação faz das atividades realizadas?

Carlos Simões (CS): A comemoração 
do Dia do Concelho foi a 13 de junho, 
como habitual, em cerimónia solene reali-
zada na Casa Municipal da Cultura. Salien-
ta-se aqui a essência da homenagem de 
reconhecimento de honras e méritos a al-
vaiazerenses e que este ano foi atribuida 
ao associativismo, na base do critério de 
Associações em atividade e constituidas 
à mais de 50 anos. Naturalmente, teve a 
nossa aprovação.

Os quatro dias que refere assumiram 
um espaço temporal onde um conjunto de 
atividades culturais e recreativas foram, 
este ano, avulsas no contexto da ausência 
de um polo agregador das festividades.

Efetivamente realizaram-se agumas 
atividades características da FAFIPA e suas 
evoluções (Festival de Música Polifónica, 
Passeio Equestre, Ranchos Folclóricos, 
noite das Marchas Populares, missa de 
Santo António, etc…), mas ficou, não a 
sensação, mas a efetividade do vazio, e 
diria mesmo alguma angústia.

Não que as atividades realizadas não 
tivessem o seu público, que teve, talvez 
reduzido, mas avulsamente as comemora-
ções (agora no plural) do Dia do Concelho 
esvairam-se de acolhimento massivo de 
gente alvaiazerense e visitante.

Na minha opinião, há necessidade de 
um polo agregador e motivador, e este 
deverá ser a FAFIPA, no aproveitamento 
do seu potencial tradicional e com a ino-
vação que se exige nos tempos atuais.

(“O Alv.”): Pela primeira vez, a ha-
bitual FAFIPA não se realizou na data 
da sua génese, ficando adiada para 
outubro em simultâneo com o Festival 
e Gastronómico do Chícharo. O que 
achou desta mudança?

(CS): Antes de emitir opinião, devo 
referir que esta mudança foi anunciada no 
programa eleitoral do P.S.D. nas últimas 
eleições autárquicas ao afirmarem a “Re-
calendarização do “Alvaiázere Capital do 
Chícharo””. Também refiro que em sede 
de executivo camarário, em reunião de 20 
de dezembro de 2017, foi aprovado por 
nós o “Plano de Atividades 2018” apresen-
tado, afirmando-se neste “um calendário 
de forma esquemática”. Tal plano incluía 
a comemoração do “Dia do Concelho”, 
no mês de junho, e o “Chícharo”, em 
outubro, sendo que na altura, em análise 
e discussão do documento, para melhor 
nos esclarecermos, questionámos o facto 
de o plano não mencionar explicitamente 
o evento FAFIPA em junho (nem noutra 
data) e ainda se o Festival do Chícharo, 
que então se iria realizar em outubro, 
era na mesma tipologia dos seus inícios.

Cremos que a mudança é mais uma 
experiência sem razões “visíveis” na argu-
mentação apresentada, aferindo-se pois 
a intenção de um términus à FAFIPA, não 
um adiamento de data. Nesta matéria, 
enfatizámos a nossa posição, acima de 
tudo, na valorização do facto de haver 
um retorno do “Festival do Chícharo” ao 
primeiro fim-de-semana de outubro, con-
forme o nosso programa eleitoral.

Pessoalmente sou a favor da existên-
cia autónoma dos dois eventos, que terão 

um conjunto de características comuns, 
mas que também têm o seu cabimento, 
e diferenciado nas suas géneses.

(“O Alv.”): Fala-se que esta mudança 
se deveu a fatores económicos. Concorda? 
Ou a razão apontada pela presidente, 
Célia Marques, de voltar a colocar o Fes-
tival do Chícharo na sua data original, de 
modo a garantir uma melhor degustação 
desta leguminosa é uma razão plausível?

(CS): Fatores económicos? Foi assumi-
da alguma causalidade, pelo orçamento 
baixo e população alvaiazerense em clara 
diminuição, mas não penso que sejam 
a razão principal ou sequer essencial. 
Da razão, pode é perguntar-se, falta de 
dinâmica da FAFIPA ou falta de dinâmica 
para com a FAFIPA?

Se o objetivo é de um modo geral a 
valorização dos recursos endógenos con-
celhios e da região, da aposta no empreen-
dedorismo, da economia local, etc., penso 
que pelo menos estes dois eventos devem 
ser “bem” organizados e em duas oportu-
nidades de visibilidade. Haja é reinvenção 
dos polos dinamizadores de “visibilidade”. 
Até porque se se quer em junho um evento 
virado para a identidade alvaiazerense, a 
FAFIPA terá sempre o seu cabimento.

Por outro lado, sabemos que a degus-
tação do Chícharo em outubro coincide 
com o consumo da “fruta da época”, o 
que é natural. Mas também consideramos 
que o Festival Gastronómico nesta ou 
outra data não invalida a existência ativa, 
durante todo o ano, do Chícharo nos car-
dápios da oferta da restauração concelhia, 
regional, nacional e internacional. 

(“O Alv.”): Os comentários contra 
esta mudança são muitos, principal-
mente por parte da população que, 
sempre se habituou a ter a FAFIPA 
em junho. Acha que a população tem 
razão em estar descontente?

(CS): De acordo com o que referi 
anteriormente, surpresa foi para mim 
a surpresa dos alvaiazerenses relativa-
mente a esta matéria. Se a população 
está descontente, não sei, e não tenho 
condições de aferir de uma forma fun-
damentada se é esse o sentimento geral. 
Mas se estão (… houve necessidade de 
explicação pública…), efetivamente não 
o mostraram de uma forma aberta (salvo 
algumas exceções).

Como sabemos, a mudança leva 
sempre a resistências, que são por vezes 
muito diversificadas nas motivações. 
Mas sabemos também que Alvaiázere 
tem sido sempre muito resistente e per-
sistente em manter-se pacata e dentro 
do “standard” conservador. 

Nós temos a convicção de que os 
dois eventos tem razão de ser na au-
tonomia da sua essência de programa-
ção e nos dois momentos temporais. 
Descontentes, eventualmente porque a 
FAFIPA sempre teve as “Tasquinhas dos 
Comes e Bebes” e dos “Bares” para os 
seus visitantes, em evolução qualitativa 
ao longo dos anos (independentemente 
do ajuntamento do Chícharo, que se deu 
em 2012 na 32º FAFIPA e 10º Festival 
Gastronómico).

Em qualquer caso, o desafio será 
sempre “Venha provar o património!”7

Catarina Oliveira
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C
hama-se José Nunes dos Santos, mas é 
mais conhecido por “Vida Alegre”, alcunha 
que já vem do tempo dos pais. Natural 
do Zambujal, concelho de Alvaiázere, 

mas atualmente a viver em Arneiro, pertencente 
à freguesia de Freixianda, mas na fronteira com 
Almoster, tornou-se assinante do jornal “O Alvaia-
zerense” desde que saiu o primeiro número zero, 
em 8 de junho de 1981. 

O jornal não se iniciou nessa data - o mais 
antigo que se conhece é de 15 de julho de 
1861, saia trimestralmente e custava 25 réis, se 
comprado avulso - mas, desde aí que não se lhe 
conhecem interrupções, como antes acontecia. 
De 1981 até agora, primeiro quinzenalmente e 
depois mensalmente, o jornal que traz as novida-
dades de Alvaiázere e concelhos dos arredores, 
tem sobrevivido aos desafios com os quais tem 
sido confrontado.

Desde o número zero que, José Santos, sempre 
teve o cuidado de ir guardando cada exemplar com 
muita estima e cuidado mas nunca com a intenção 
clara de um dia vir a ser reconhecido como cole-
cionador. “Fui guardando por carolice, não com 
o intuito de fazer coleção ou ser conhecido pelos 
outros como tal”, confidenciou ao jornal.

Encontra-se todo este espólio, bem acondicio-
nado, dentro de uma arca numa sala de arrumos, 
ou sotão como lhe quiserem chamar. “Não tenho 

nada em exposição, guardo tudo dentro desta 
arca para não apanhar pó ou se estragar”, contou 
e mostrou José Santos. De vez em quando, como 
foi o caso desta reportagem, lá aparece alguém 

interessado em ver e José Santos fica contente em 
ir à sua arca buscar um velhinho, mas importante 
jornal, e folhear as notícias de outrora.

Desde o início, apenas a preto e branco e com 
poucas folhas, até agora a cores e com 24 páginas, 
ao todo, e se não lhe faltar nenhuma edição, a sua 
coleção conta com 431 números.  

O segredo para ter tudo organizado é o seguin-
te: ao longo do ano civil guarda todos os exempla-
res numa gaveta, ordenados de janeiro a dezembro 
e, só no fim do mesmo, os transporta para a arca 
principal no sótão, tendo o número zero no cimo e 
o último exemplar que saiu no fundo. Pode parecer 
uma raciocínio errado mas José explicou que não o 
é: “Assim é mais fácil tirar os mais antigos primeiro 
que, por norma, são os que todos querem ver e, 
assim, não desarrumo tudo”.

O facto de ter mudado de freguesia, de conce-
lho, e até de região, depois de ter casado, não o fez 
desistir de continuar a saber as novidades da sua 
terra natal e, assim,  foi continuando a aumentar 
o seu espólio.

A família, mulher e dois filhos, não se chateia 
com este hábito, até porque é uma coleção que 
ocupa pouco espaço, mas quando questionado 
sobre a possibildade de um dia expor todos os 
jornais diz: “Não devo ser o único a colecionar, de 
certeza!”.7

Catarina Oliveira

mérito
Natural do lugar do Zambujal

“Vida alegre” é colecionador do jornal desde 1981
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No dia 9 de junho realizou-se 
o XVI Festival de Música Po-
lifónica de Alvaiázere, numa 

organização conjunta do Município 
de Alvaiázere e da Alva Canto – As-
sociação de Cultura. Esta atividade 
integrou as Comemorações do 
Dia do Concelho, que decorreram 
entre 9 e 13 de junho.

O festival, realizado na Igreja 
Matriz de Alvaiázere, registou uma 
assistência muito significativa, 
tendo ficado a Igreja quase cheia. 
O cartaz contou com o Coral Alva 
Canto, com o Coral Polifónico de 
Aveiro e com o Orfeão de Arouca.

A primeira atuação da noite cou-
be ao Coro Infantil de Alvaiázere – 
CIA – e que marcou, definitivamen-
te, a noite cultural fazendo a sua 
primeira apresentação ao público. 

Este grupo iniciou os seus en-
saios no dia 16 de fevereiro, deste 

ano, e resulta de uma parceria entre 
o Centro Paroquial de Alvaiázere e 
a Alva Canto – Associação de Cul-
tura. Constituído por 17 crianças 
e jovens que frequentam o ATL de 
Alvaiázere, o grupo está aberto à 
participação de qualquer criança 

ou jovem que queira fazer música 
coral. 

Fica uma palavra de agradeci-
mento e reconhecimento a todos 
os que permitiram que o Festival 
de Música Polifónica tenha sido tão 
bem-sucedido.7

O Município de Alvaiázere, 
em colaboração com a Bi-
blioteca Municipal, home-

nageou  33 bebés e os respetivos 
pais. 

A cerimónia decorreu na Casa 
Municipal da Cultura, no passado 
dia 3 de junho. 

Desde 2006 que esta homena-
gem decorre e tem como principal 
objetivo reforçar o gosto pelos 
livros e pela leitura, desde muito 
pequeninos.

É por essa razão que lhes é 
oferecido um livrinho e feito o 
cartão de leitor da biblioteca com 
o seu nome, tornando-os assim 
os mais recentes membros de um 
espaço tão importante.   

O ano de 2016 foi, predomi-
nantemente, masculino. Regista-
ram-se 18 nascimentos de rapa-
zes e os restantes de raparigas, 
sendo que a freguesia de Maçãs 
de Caminho foi onde se regis-
taram mais nascimentos, 14 de 
ambos os sexos.

Agosto foi o melhor mês para 
se nascer, com oito bebés a vir ao 

mundo nesse período. Contudo, 
em todos os meses, houve pelo me-
nos um nascimento no Concelho.

Além da homenagem aos 
bebés, comemorou-se também 
o Dia Mundial da Criança com 
um espetáculo de dança dirigido 
pela Escola de Dança Diogo de 
Carvalho e, seguidamente, ati-
vidades desportivas para pais e 
filhos, no Pavilhão Desportivo de 
Alvaiázere.7

atualidade
PSD

José Guerreiro 
é o novo líder da 
Concelhia do PSD

O PSD de Alvaiázere 
viveu no passado dia 9 
de junho um processo 
eleitoral interno para 
escolher o novo líder da 
Concelhia.

Na corrida estiveram 
duas equipas, uma lide-
rada por José Tiago Guer-
reiro e outra por Paulo 
Reis Silva. 

José Guerreiro foi o grande vencedor. Sob o 
lema “Afirmar Alvaiázere”, conquistou 52% dos 
votos dos militantes, contra 46% conquistados 
pelo adversário que tinha como lema “Juntos por 
um futuro”. Houve apenas dois votos brancos e um 
considerado nulo. 

Nas eleições para a Mesa da Assembleia de sec-
ção, o vencedor foi António Ribeiro, da equipa de 
José Guerreiro, com 51% dos votos contra 44% da 
candidata Sílvia Lopes. Nestas eleições, sete votos 
foram em branco e dois foram considerados nulos.

Durante os próximos dois anos, José Guerreiro 
será o novo rosto político do partido no Concelho, 
prometendo “uma maior abertura do partido à 
sociedade civil” e continuar a dar todo o apoio ao 
executivo municipal para que o PSD continue a dar 
provas de boa liderança no comando dos destinos 
do concelho de Alvaiázere.7

Município de Alvaiázere

Comemorou Dia Mundial da Criança com 
homenagem aos bebés nascidos em 2016

Na Igreja Matriz de Alvaiázere

CIA fez a sua primeira atuação públicaCDS-PP

Pedro Simões 
eleito para o 
Conselho Nacional

Segundo comunicado 
do CDS-PP, Alvaiázere 
tem mais um motivo do 
qual se orgulhar: o jovem 
deputado da Assembleia 
Municipal de Alvaiázere 
foi eleito para o Conselho 
Nacional do CDS-PP, pelo 
distrito de Leiria. 

A eleição aconteceu 
no passado dia 26 de 
maio e foram ainda escolhidos mais sete deputados.

Esta eleição é positiva porque os temas referen-
tes ao Concelho, que até agora eram apenas discu-
tidos na concelhia, podem ser levados ao Concelho 
Nacional e, assim, ter maior visibilidade.7
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A final do programa de ace-
leração, promovido pela 
incubadora de negócios de 

Alvaiázere, teve lugar dia 13 de 
junho.

Durante a manhã, dedicada ao 
empreendedorismo, foram apre-
sentados oito projetos que, após 
dois bootcamps e um período de 
mentoria aos mesmos, foi o cul-
minar do programa dinamizado 
pela incubadora do Município de 
Alvaiázere, ADECA e Territórios 
Criativos.

A sessão de abertura contou 
com a presença da presidente da 
Câmara Municipal, Célia Marques, 
e do administrador dos Territórios 
Criativos, Luís Matos Martins. 

“Todos estão empenhados 
em fazer Alvaiázere um território 
acolhedor e recetivo para o tecido 
empresarial” garantiu a presidente 
aos participantes do programa.

A manhã iniciou-se com uma 
inspirational talk dinamizada por 
Vítor Ferreira, diretor da D. Dinis 
Business School e docente no Ins-
tituto Politécnico de Leiria, onde a 

palavra de ordem foi empreende-
dorismo.

Teresa Preta dos Territórios 
Criativos, Frederico Lucas dos 
Novos Povoadores e Vítor Ferreira 
foram os oradores que dinamiza-
ram, ainda durante a manhã, o 
tema “Interior – Um exemplo de 
Competitividade Territorial” e o 
qual foi moderado por Luís Matos 
Martins. 

Para terminar foram apresenta-
dos os oito projetos participantes: 
Workifyme, Smheart Life, Vale da 

Brenha Nature, Bricoalva, Quinta-
Dela, Studiopro, Quinta das Maçãs 
e Sicóbom, na presença de um júri 
constituído por Sandra Simões, 
representante da Câmara Munici-
pal de Alvaiázere, Bruno Sousa da 
ADECA, Osória Miranda da IAPMEI 
e Teresa Preta, dos Territórios 
Criativos.

Após o almoço, participantes 
e convidados estiveram presentes 
nas celebrações do dia do conce-
lho de Alvaiázere.7

Catarina Oliveira

Incubadora Alvaiázere+

Final do programa de aceleração

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 & 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

CLDS 3G de Alvaiázere
Oficinas de/para a 
família sobre Primeiros 
Socorros Pediátricos

Os Primeiros Socorros Pediátricos foram a te-
mática abordada pela Oficina de/para a família, 
organizada pelo CLDS 3G de Alvaiázere (Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social 3G), no passado 
dia 21 de junho, na Associação Casa do Povo de 
Alvaiázere.

Inserido no programa “Eixo 2 de Intervenção 
Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza In-
fantil”, esta oficina foi feita em parceria com os 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, pelas pes-
soas do Mauro Sousa e da Eliana Ferreira, e teve 
a participação de 13 pessoas, maioritariamente, 
pais e trabalhadores na área da infância.

Pretendeu-se que todos os participantes ad-
quirissem noções de suporte básico de primeiros 
socorros na infância, nomeadamente de suporte 
básico de vida, desobstrução da via aérea e tam-
bém de como atuar em caso de ocorrer acidentes 
domésticos. 

Além da parte teórica, a prática também foi 
testada, durante a sessão, através do treino em 
bonecos preparados para o efeito e cedidos pelos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.7

CLDS 3G de Alvaiázere
Oficina de Crescimento 
Pessoal sobre “A Arte de 
Falar em Público”

Realizou-se no dia 6 de junho uma Oficina de 
Crescimento Pessoal em que o tema foi “A Arte de 
falar em público”. Organizada pelo CLDS 3G de 
Alvaiázere, teve lugar na Associação Casa do Povo 
de Alvaiázere, sendo dirigida ao público em geral, 
mais concretamente a pessoas desempregadas ou 
beneficiárias do Rendimento Social de Inserção.

Ao longo de quatro horas, oito participantes, 
tiveram a desenvolver conhecimentos básicos 
sobre a comunicação. O medo da comunicação 
(efeitos, causas e técnicas de superação), métodos 
de treino para falar em público, posturas corretas 
numa apresentação, o que evitar em situações de 
apresentação e conselhos para uma comunicação 
eficaz foram alguns dos tópicos abordados. 

Terminada a parte teórica, os participantes reali-
zaram alguns exercícios práticos e dinâmicos, para 
melhor entenderem o tema: “destrava a língua”, 
“mensagem no escuro”, “hierarquia da ansiedade” e 
“jogo do telefone estragado” são alguns exemplos.

A partilha de experiências e o esclarecimento 
de dúvidas fizeram parte desta sessão e que, em 
muito, enriqueceram quem esteve presente.7

CLDS 3G de Alvaiázere

Música dos anos 
70, 80 e 90 animam 
tarde solidária

A tarde de 24 de junho ficou marcada pela músi-
ca e dança, numa Matiné Solidária, organizada pela 
Associação Casa do Povo de Alvaiázere.

As instalações da Escola Tecnológica e Profis-
sional de Sicó – polo de Alvaiázere foram a pista 
escolhida para dar um pézinho de dança, ao mesmo 
tempo, que se angariavam fundos para aquisição de 
material necessário para equipar a sala Snozelen, 
no futuro Centro de Atividades Ocupacionais.

 A tarde de sol que se fez sentir apelou à con-
fraternização entre amigos que puderam relembrar 
sucessos nacionais e internacionais das décadas 
de 70, 80 e 90 pelas mãos dos Dj’s Rui Rocha e 
Fernando Mendes, enquanto que o palato também 
se deliciava com as mais diversas iguarias.

 A Associação Casa do Povo de Alvaiázere 
agradece o empenho e contributo de todos aqueles 
que tornaram possível este evento. Foi uma ativida-
de onde o sucesso foi alcançado.7

CLDS 3G de Alvaiázere

Organiza conjunto 
de workshops para 
as férias de verão

“Crescer com cor” é o tema dos vários workshops 
que o CLDS 3G vai organizar para os jovens dos 
12 aos 18 anos ocuparem parte das suas férias de 
verão. Vão realizar-se entre julho e agosto e são de 
participação gratuita, mas inscrição obrigatória. 

Os workshops contemplam várias áreas de 
modo a agradar a diferentes gostos de todos os 
jovens. Estes podem ser “arqueólogos por um dia”, 
aprender a decorar cupcakes, participar num atelier 
de cozinha ou no “Verão Musical”.

Pretende-se que os jovens ocupem da melhor ma-
neira as suas férias de verão, ao mesmo tempo que 
aprendem e convivem uns com os outros, criando 
relações de amizade e transmitindo conhecimentos. 

As inscrições são prévias para o email ou para o 
telefone da Associação Casa do Povo de Alvaiázere.7

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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Nasceu em maio o grupo de 
voluntários A.M.M.A. em 
Missão Trevo que reúne 

jovens e adultos de duas equipas 
diferentes, mas com um objetivo 
bem comum: ajudar.

Aos A.M.M.A. pertencem pes-
soas das paróquias sob a coor-
denação do Padre André Sequeira 
(Alvaiázere, Maçãs de Caminho, 
Maçãs de D. Maria e Alvaiázere) e 
a Missão Trevo reúne um conjunto 
de pessoas de várias proveniên-
cias, apesar de ter nascido do 
desejo de um grupo de alunos e 
da professora Sónia Rodrigues, do 
pólo de Alvaiázere da Escola Tec-
nológica e Profissional de Sicó, em 
apadrinhar uma criança num país 
africano, ajudando-a a concluir os 
seus estudos.

Este desejo concretizou-se e 
conseguiram apadrinhar a primeira 
criança na ilha de Soga, assegu-
rando-lhe material escolar, lúdico, 
didático e desportivo, medicamen-
tos, roupa, calçado e acesso a cui-
dados de saúde ate maio de 2019.

Tendo atingido o primeiro ob-
jetivo, propuseram-se a um novo: 
ajudar a financiar um contentor 
para enviar bens para Sogá. Foi 
nesta altura que a Missão Trevo 

se aliou a outras entidades, entre 
elas os A.M.M.A., a Associação 
da Casa da Povo de Alvaiázere, 
a Câmara Municipal e a pessoas 
singulares, mas com vontade de 
apoiar a causa.

Formalizado a 26 de maio, o 
primeiro encontro de ação solidá-
ria do grupo deu-se nesse mesmo 
dia, na Mata do Carrascal onde 
estiveram presentes cerca de 30 
voluntários. Foram apresentados, 
nesse dia, as três dimensões de 
trabalho: apadrinhamento de mais 
crianças em Soga e financiamento 
do contentor com bens; apadrinha-

mento de idosos no Concelho de 
Alvaiázere e a dinamização de ati-
vidades culturais para a população. 

No seguimento desta última 
dimensão, o grupo levou a cabo 
a divulgação da peça “O lobo mau 
e os sete cabritinhos”, dia 9 de ju-
nho, encenada pelo clube de teatro 
infanto-juvenil Teart’Cã, de Vila Cã. 

Os A.M.M.A. em Missão Trevo 
pedem a ajuda de todos os alvaia-
zerenses ao comprarem um dos 
5000 lápis, que andam a vender, 
para financiar o contentor ou a dis-
pensarem um pouco do seu tempo 
para visitar um idoso.7

No passado dia 16 de junho, o 
Café Bar Amigos organizou 
um evento de angariação de 

fundos para ajudar os bombeiros 
da Corporação de Alvaiázere que, 
além de comida e bebida, teve 
música ao vivo.

Este café transmite no nome 
aquilo que pretende ser: um local 
de convívio entre amigos, sejam 
eles de que nacionalidade forem. 
Pertence a um casal inglês, John 
e Wendy Ryan, que em conjunto 
com o seu filho Paul Ryan, gerem 
este negócio que pretende ser de 
estilo familiar. 

O objetivo do evento foi anga-
riar dinheiro, que já foi entregue 
à corporação de bombeiros do 
concelho de Alvaiázere, na pessoa 
do seu Presidente, Mário Bruno.

“A vontade de ajudar os bom-
beiros surgiu quando reparámos 
que eles eram voluntários e ar-
riscavam a sua vida em prol de 
outras”, afirmou Paul Ryan. O 
evento contou com a participação 
de bombeiros e pessoas locais 

que, através da compra de rifas e 
sorteio de prémios, contribuíram 
para que fosse possível angariar 
cerca de 200 euros.  

O filho do casal espera realizar 
mais eventos como este até por-
que “também incentivam a nossa 
integração na comunidade”, refere.

Desde que se mudaram para 
Portugal que se sentiram bem aco-
lhidos e os maiores prazeres que 

encontram em Alvaiázere passam 
pela boa comida, bom vinho e pelo 
estilo de vida descontraído que 
aqui encontraram.

A maior dificuldade encontrada 
é a barreira da linguagem, mas 
“estamos a trabalhar nisso para 
melhorar o nosso relacionamento 
com a comunidade”, concluiu Paul 
Ryan.7

Catarina Oliveira

A.M.M.A. em Missão Trevo

Grupo de jovens voluntários iniciou projeto 
solidário no Concelho de Alvaiázere

Em Alvaiázere

Comunidade inglesa organizou festa 
para ajudar os Bombeiros Voluntários
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Processo: 227/18.9T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88535407

Data: 18-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Maria de Fátima da Conceição Brás

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

terdição/Inabilitação em que é requerido Maria de Fátima da 

Conceição Brás, Solteiro, filho(a) de António Brás Caetano e de 

Linda da Conceição Reis, nascido em 13-11-1964, natural de 

Maçãs de Caminho [Alvaiázere], portadora do BI n.º 10731910, 

com residência na Rua do Outeiro, N.º 12, Mosqueiro, 3250-209 

Maçãs de Caminho,  para efeito de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 233/18.3T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88578102

Data: 21-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Patrícia Sofia Antunes Lopes

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

dição/Inabilitação em que é requerido Patrícia Sofia Antunes 

Lopes, solteiro, filho(a) de José Manuel de Abreu Lopes Tomás e 

de Deolinda Tomás Antunes Lopes, nascido em 10-10-1989, na-

tural de Castanheira de Pêra, nacional de Portugal, portador do BI 

n.º 14213882, com residência na Rua N.º 2, Moredos, 3280-106 

Castanheira de Pêra,  para efeito de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

VENDE-SE
Pastelaria/Padaria 

Totalmente mobiliada, 
equipada e a funcionar. 
Situada em Alvaiázere

Adrian Socol - Tel: 968 647 702
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Cen-
tro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): José 
Rodrigues que completou no dia 19 de junho, 100 primaveras e a Maria dos 
Anjos Lopes da Piedade Freire que completou, também, no dia 19 de junho, 85 
primaveras. Para eles muitos parabéns e muitas felicidades.7

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Utentes do lar preencheram 
mês com diversas atividades 

Aniversários

Rafael Alexandre Mouzinho An-
tunes, filho de José António Antunes 
Martins e de Cláudia Sofia Alegria Mou-
zinho Martins, residentes em Carvalhal 
de Pussos, completou no dia 20 de ju-
nho, 6 anos de vida na companhia dos 
seus pais, mano, familiares e amigos. 

Seus pais, mano, avós e restante 
família desejam-lhe muitos parabéns e 
as maiores felicidades pela vida fora!7

No passado dia 7 de junho, Maria 
Macedo Pinto, residente no lugar de 
Barqueiro, freguesia de Pussos, come-
morou a bonita idade de 95 anos.

Suas filhas, genro e netos desejam-
lhe muitas felicidades e muitos anos 
com muita saúde, alegria e amor.7

No dia 4 de maio houve festa! 
José Neves Marques, da aldeia de 

Rocha, freguesia de Pelmá, comemorou 
com a sua mulher, Maria Irene Mar-
ques, 60 anos de casados. 

Uma vida inteira sempre juntos 
usufruindo de todos os momentos e 
ultrapassando todos os obstáculos. 

A família esteve lá para os acari-
nhar, agradecer todo o amor e apoio 
que sempre deram à filha e netos e, 

concerteza, irão dar ao elemento mais 
novo, o bisneto Afonso.7

Bodas de Diamante

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

No dia 22 de junho, António Lu-
ciano Ribeiro, também conhecido por 
António Palmeiro, natural de Quinta de 
S. Gens, Maçãs de Caminho, completou 
80 anos de idade. 

A data foi comemorada com uma 
festa onde estiveram presentes familia-
res e amigos do aniversariante. 

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

No passado dia 28 de junho, Ar-

mando Silveiro, residente no lugar de 

Gamanhos, Alvaiázere, comemorou a 

bonita idade de 89 primaveras.

Neste dia tão especial, família e 

amigos desejam-lhe que conte ou-

tros tantos com muita saúde, paz e 

amor!7

O 
mês foi  muito 
preenchido para os 
utentes do lar e 

começou no dia 6 de junho 
com a visita da turma do 1º 
ano do Curso Técnico Au-
xiliar de Saúde, da Escola 
Tecnológica e Profissional 
de Sicó, do polo de Penela. 
O objetivo desta visita foi 
de de sensibilizar estas 
alunas para o desenvolvi-
mento das suas compe-
tências técnicas, sociais e 
relacionais, promovendo o 
contacto com a população 
que será alvo dos seus 
cuidados. Durante a visita 
decorreram vários jogos 
tradicionais, momentos 
musicais e dança, onde 
houve muita animação, 
alegria e convívio.

Na Casa Municipal da 
Cultura de Alvaiázere foi 
apresentada, no dia 9, 
a peça “Teatro Musical – 
adaptação do conto: o lobo 
e os sete cabritinhos”, ence-
nado pelo grupo Teart´Cã, 
de Vila Cã, e contou com a 
assistência de um grupo de 
idosos desta Associação. 

A taça de Portugal de 
Boccia Senior realizou-se 
a 12 de junho, em Torres 
Novas, e contou mais uma 
vez com a participação 
dos jogadores do lar. Es-
tes jogos proporcionam 
o convívio e amizades 

com elementos de outras 
equipas, estimulando cog-
nitiva e muscularmente os 
idosos, bem como o treino 
da perspicácia e atenção. 

No dia 13 de junho 
comemorou-se o Dia do 
Concelho de Alvaiázere, 
e este ano, o Município 
decidiu homenagear as 
Instituições com mais de 
50 anos e com relevância 
no Concelho. A Associação 
Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria foi uma das 
homenageadas e foi repre-
sentada pelo seu residente 
Álvaro Pinto Simões, tendo 
sido feita menção a todos 
os dirigentes e fundadores 
da Associação. Na plateia 
estiveram elementos da Di-
reção, Assembleia Geral e 
Corpos Sociais, juntamente 
com alguns idosos e fun-
cionários. Ainda no âmbito 
destas comemorações, os 
utentes foram ver o grupo 
“Sons do Minho”, no recinto 
junto à Igreja Matriz.

No dia seguinte, 14 de 
junho, e com as energias 
carregadas, os idosos ru-
maram, mais uma vez, até 
à Casa da Cultura para as-
sistir e participar na peça “A 
branquinha e a rosinha” que 
foi apresentada às crianças 
do pré-escolar, permitindo 
esta ação a interação e con-
vívio entre duas gerações. 

O S. Pedro comemo-
rou-se na noite do dia 28 
e, como já é habitual, este 
Santo foi celebrado em 
Maçãs de D. Maria. A Asso-
ciação manteve a tradição 
e a sua representação com 
a marcha dos utentes e 
funcionários. Viveu-se uma 
noite com muita música 
e dança, proporcionada 
pelas outras marchas par-
ticipantes e pelo baile 
popular. Neste arraial não 
faltou a sardinha assada, 
característica desta época 
do ano, acompanhada do 
pão e vinho para todos os 
presentes.7

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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O Dia do Concelho
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

DESASSOSSEGO

Para o mês que agora corre à 
minha mente não tem ocorrido 
muitas versões sobre as quais me 

debruçaria. Mas, no entanto, verifico 
que cada vez vejo nos jornais diários 
deste País, tanta e tanta coisa que 
até fico admirado como há certos 
cavalheiros e, a ser verdade o que 
neles consta, não têm vergonha de 
se apresentarem diante do povo, 
como nada fosse com eles e quererem 
mostrar que são honestos. Mas enfim...

Eu digo e tenho a opinião dos 
homens antigos, de que a mola real 
disto tudo é o dinheiro (o material 
sonante, o canta João). Tenho lido nos 
jornais, quase todos os dias, de que 
os graúdos, de gravata engomada, que 
se querem passar por sérios, depois 
de estarem nos altos comandos, mais 
tarde ou mais cedo, é preciso é estar 
no lugar próprio, entram nos negócios 
escuros, metendo para as suas contas 
bancárias e até para os bancos estran-
geiros avultados montes de dinheiro 
(euros), tudo a fugir ao fisco pela porta 
das travessas como o povo costuma 
dizer. Eu fico admirado como certos 
cavalheiros, segundo os jornais dizem, 
estão metidos nestes molhos de bro-
cas, como diz o povo. Mas enfim, onde 
está a palavra vergonha? Nem sabem 
escrever esta linda palavra. Não sabem 
onde ela mora. Querem é o dinheiro, 
para possivelmente o levarem para a 
sepultura quando morrerem.

Estes actuais senhores, que usam 
fato engomado diziam que os antigos 
eram isto e aquilo, mas o certo é que 

a honestidade dos actuais nem pela 
raiz dos cabelos lhes passa. Mas como 
estes, ainda havia mais, mas alguns 
já lá estão e de certeza não levaram 
a moeda para no infinito jogarem às 
cartas, deixam-no cá todo, para ser 
espalhado de qualquer maneira e 
feitio, mal ganho, mal gasto, como se 
costuma dizer.

Esses senhores se tivessem vergo-
nha deviam procurar levar uma vida de 
tal forma que não fosse censurada tan-
to pelo povo como pela comunicação 
social. Mas, cada vez aparecem como 
se nada fosse com eles. Os sérios já 
acabaram. O modesto cavador, que 
planta as batatas na terra, não se mete 
nestas embrulhadas. Tem vergonha, é 
honesto e humilde, é sobretudo sério. 
Os jornais não gastam tinta acerca 
destes pobres trabalhadores, mas sim 
com os de gravata engomada.

Para finalizar, embora tivesse muito 
mais assuntos a desenvolver, este po-
bre e actualmente pequeno País que 
é Portugal, a continuar como actual-
mente não vai muito longe. Mas enfim.

Para além do que escrevi saibam 
os senhores leitores que neste mês 
de junho, no dia 1 de 1890 faleceu o 
escritor Camilo Castelo Branco; no dia 
13 de 1888 nasceu o escritor Fernando 
Pessoa; no dia 18 de 2010 faleceu o 
escritor José Saramago (Prémio Nobel 
da Literatura).

Este pequeno rectângulo à beira 
mar plantado que, como dizem é um 
jardim, a continuar como tem sido, pa-
rece-me bem que NÃO ESTÁ CERTO.7

O escritor Miguel Torga, no seu 
livro Novos Contos da Montanha, deu-
nos a conhecer o Alma Grande, per-
sonagem criada a partir de uma outra 
personagem lendária, o denominado 
Abafador.

O Abafador, no tempo dos Cristãos 
Novos, judeus cristanizados à força, 
era chamado pela família para acabar 
com a agonia dos moribundos e, ao 
mesmo tempo, ao abreviar-lhes os últi-
mos momentos, evitava que o rito cristão 
fosse imposto. 

Pela sua função social, era alguém 
muito prestigiado e muito respeita-
do na comunidade, pois as pessoas 
achavam que ele fazia um favor à 
sociedade.

O conto “Alma Grande” remete 
para uma questão muito atual, a eu-
tanásia. Num Portugal isolado e rural 
onde o Direito do Estado não chegava 
e atingia os costumes de uma popu-
lação entregue a si própria e regida 
por uma tradição judaica, a prática da 
eutanásia, conforme o escritor narra, 
era admitida.

O projeto relativo à eutanásia foi 
recentemente rejeitado na Assembleia 
da República. Ainda bem, pois a ques-

tão não pode ser política, como alguns 
deputados de triste figura, nos fizeram 
perceber. É uma questão complexa, 
com vários pormenores legais, éticos 
e técnicos, mas, fundamentalmente, é 
uma questão de consciência.

Por que não se há de dar liberdade 
a cada um de decidir o que considera 
ser certo para si?

 Não somos, infelizmente, reféns 
dos que toleram perfeitamente a 
distanásia, praticada frequentemente 
contra a vontade de pacientes e seus 
familiares?

Quem tem ou já teve familiares pró-
ximos em estados muito graves, com 
grande sofrimento, e quadro de morte 
certa, provavelmente já disse a frase 
“mais valia morrer do que estar nes-
te sofrimento”. Não será certamente 
crueldade mas o lado humano a falar.

É sempre difícil aceitar o fim, e 
quanto à possibilidade de este ser an-
tecipado, depende de cada um. 

Se me prometerem viver mais, mas 
sem qualquer dignidade nem capacida-
de para interagir com o mundo que me 
rodeia, em sofrimento e se os cuidados 
paliativos não forem suficientes, gos-
taria que me ajudassem a ir.7

“ENCONTROS ALVAIAZERENSES” 

Gostaria de deixar o desafio, o convite para que se retomasse o tema:
“ALVAIÁZERE E O SEU FUTURO”
No final dos anos oitenta, os encontros aconteceram.
“O Alvaiazerense”, e outros amigos organizaram.
Tudo aconteceu no nosso Clube “Assembleia de Alvaiázere” e alguns dos 

organizadores, felizmente ainda são vivos. Naquele tempo, bem lembro que 
alguma coisa ficou, algo foi criado de novo, e muitos e novos postos de traba-
lho foram criados.

Às vezes tenho vontade, ainda de reiniciar tais movimentos, que julgo, para 
além das intervenções, que as associações existentes vão fazendo – Adeca e 
outras – se impõem como necessários, pois que, o que se afirma notório é jun-
tar as forças viventes ainda restantes, para poder aproveitar todas as sinergias 
que ainda contêm em si.

É por isso necessário fazer “ACONTECER”.
Todos pensamos ter tempo disponível, mas nem sempre tal, assim sucede, 

e porque o tempo vivo é aquele que de verdade, continuamos a privilegiar, - 
a MORTE leva-nos o tempo e a vida que defendemos para todos nós-, e, de 
verdade o melhor que no MUNDO encontramos, deixo aqui o desafio vivo, de 
podermos em conjunto, a vir a tratar o tema, como no passado já longínquo de 

  “ALVAIÁZERE E O SEU FUTURO”  
       Tenho dito.7
         J.S.

T
enho que dizer que no meio de 

um junho tão triste (até as exi-

bições da seleção não ajudam), 

a cerimónia do dia do Concelho foi um 

oásis em Alvaiázere.

Muito bom discurso da Presidente 

da Câmara, dois artistas cá da Terra 

com boa música e a distinção das As-

sociações do Concelho com mais de 50 

anos a servir de mote.

Agora fica a questão. Com o fim da 

FAFIPA, justifica-se o dia do Concelho 

ser a 13 de junho? Ou deveria tomar a 

forma do antigamente e passa a ser na 

quinta feira da Ascensão?

Sim por que a mudança de dia teve 

essencialmente a ver com o programa 

da FAFIPA. Ora se a FAFIPA acabou 

sou da opinião que o feriado deveria 

mudar.

Mas voltando ao dia do Concelho. 

Por mais que queiram inventar pro-

gramas alternativos, viu-se que a po-

pulação não aderiu nem se revê neste 

acabar da FAFIPA.

Bastaria falar com os Alvaiazeren-

ses depois das marchas por exemplo 

para perceber que ninguém mas mes-

mo ninguém ficou contente.

E por falar em marchas, aplaudo 

a ideia de as devolver ao multiusos 

utilizando para isso uma estrutura de 

bancadas amovíveis como sempre de-

fendi de modo a centralizar a festa… 

O problema é que não houve festa…

Tirando isso parece que a marcha 

de Pussos S Pedro “arrasou”…

Prometo que não vou falar nem me 

debruçar mais no assunto mas acredito 

na sensibilidade de quem comanda os 

destinos do nosso concelho para que 

no ano que vem possamos estar de 

novo a festejar os Santos Populares 

como manda a tradição, com festa e 

muita alegria.

Por cá realizou-se no dia 23, uma 

prova de caça na modalidade de Stº 

Huberto, organizada pelo Clube de 

Caçadores do Concelho de Alvaiázere 

e que contou com a presença de cerca 

de 70 caçadores de norte a sul do País. 

Um momento de grande beleza cinegé-

tica que promove Alvaiázere além por-

tas e que este ano teve a vantagem de 

angariar uma receita a favor dos Bom-

beiros de Alvaiázere. Um bom exemplo 

de como as Associações devem juntar 

sinergias para a sua vivência.

Agora é hora de torcer por Portugal.

Boas férias se for o caso.7
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Homenagem e Voto de Pesar

António ArnautTribunal 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: 203/18.1T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 88420306

Data: 05-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Fábio Miguel Borges de Oliveira

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

Inabilitação em que é requerido Fábio Miguel Borges de Oliveira, 

solteiro, filho(a) de José Emídio da Conceição Borges Silveiro e de  

Célia Maria Simões de Oliveira, nascido em 23-10-1985, natural de 

Pussos [Alvaiázere], portador do BI n.º 13446085, com residência 

na Rua Comandante António Gonçalves, Lote B, RC Dt.º, 3250-

163 Alvaiázere, para efeito de ser decretada a sua interdição por 

anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

Pagamento
de Assinatura
Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da sua as-
sinatura através de transferência bancária 
pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

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

Pode fazê-lo através dos contactos:

- geral@oalvaiazerense.com.pt

Assinaturas:

Portugal: (12 euros)

Europa e Resto do Mundo: (20 euros)

Para mais informações contacte-nos pelo 
telefone 236 656 900.

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: 197/18.3T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88419101

Data: 05-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Maria de Lurdes Coelho Vitorino

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

dição/Inabilitação em que é requerido Maria de Lurdes Coelho 

Vitorino, solteira, filha de José da Rosa Vitorino e de Isaura Dias 

Coelho, nascido em 18-11-1958, natural de Figueiró dos Vinhos, 

portadora do BI n.º 11849837, com residência na Aldeia Cimeira 

das Bairradas, 3260-500 Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser 

decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 187/18.6T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 88251900

Data: 16-05-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Jaime Godinho Flores

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

Inabilitação em que é requerido Jaime Godinho Flores, Solteiro, 

filho(a) de Manuel Godinho Flores e de Conceição Flores, nascido 

em 18-02-1934, natural de Águas Belas [Ferreira do Zêzere], nacio-

nal de Portugal, portador do BI n.º 11640140, com residência com 

domicílio em Porto da Romã, Águas Belas, 2440-040 Ferreira do 

Zêzere, e actualmente internado no Lar São Jorge, Alvaiázere,  

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

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 215/18.5T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88462137

Data: 08-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: José Alberto Rosa Alves

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

Inabilitação em que é requerido José Alberto Rosa Alves, solteiro, 

filho(a) de José António Alves e de Encarnação Rosa da Conceição 

Alves, nascido em 01-01-1966, natural de Moçambique, portador 

do BI n.º 13839762, com residência na Santa Casa da Misericór-

dia de Figueiró dos Vinhos, Rua Principal, Ervideira, 3260-327 

Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 225/18.2T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88508624

Data: 14-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: António Pedro Domingues Dias da Silva

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

Inabilitação em que é requerido António Pedro Domingues Dias 

da Silva, solteiro, filho(a) de António Armindo da Costa Dias da Sil-

va e de Maria de Fátima da Conceição Domingues da Silva, nascido 

em 12-03-1988, natural de Figueiró dos Vinhos, portador do BI n.º 

14420935, com residência na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, N.º 

10, 3260-400 Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser decretada 

a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 226/18.0T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88533795

Data: 18-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Alcindo Duarte Alves Henriques

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

Inabilitação em que é requerido Alcindo Duarte Alves Henriques, 

estado civil: solteiro, filho(a) de Delmim Henriques e de Ilda do 

Carmo Alves Inácio Henriques, nascido em 15-11-1979, natural 

de Sé Nova [Coimbra], BI - 12184883, com residência em Rua da 

Escola, N.º 455, 3270-069 Pedrógão Grande, para efeito de ser 

decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 432 de 30/06/2018

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

Tendo presente o 
recente falecimento 
do Dr. António Arnaut, 
no passado dia 21 de 
maio, aos 82 anos, ci-
dadão natural da nossa 
vizinha Cumeeira, do 
concelho de Penela, e 
por motivos de reco-
nhecimento transversal 
da cidadania ativa de 

contributo para a “construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária”, e nomeadamente na pa-
ternidade do SNS em Portugal, uma das salutares 
conquistas do Portugal democrático, o Jornal “O 
Alvaiazerense”, nesta oportunidade, presta-lhe sin-
gela homenagem e apresenta um Voto de Pesar pela 
perda de ilustre personalidade.7
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visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
MANUEL DA CONCEIÇÃO 

LOPES (73 anos)
N. 13/07/1944
F. 14/06/2018

reSIDeNTe: VALe CArNeIrO - CASAIS - TOMAr
NATurAL: PeSQueIrA - CASAIS - TOMAr

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ARTUR MENDES 

rODrIGueS (85 anos)
N. 13/08/1932
F. 29/05/2018

RESIDENTE: FRANÇA
PArDINHeIrA - MAçãS De D. MArIA

“As pedras unem os caminhos

Nunca estiveste sozinho

Tens alguém para te guiar.”

A todos os que estiveram sempre presentes na vida 

do Tonito, nos bons e nos maus momentos, um agrade-

cimento muito especial com a certeza de que nada será 

esquecido.
Maria José Grácio

“A vontade é a primeira 

Tua amiga e companheira

Nunca foi de te deixar.”

Francisca Grácio, Maria Manuel Grácio 

e Maria José Grácio

ANTóNIO MANUEL 
DOS SANTOS SILvEIRA

(62 anos)
N. 30/08/1955 - F. 14/06/2018

PuSSOS - PuSSOS S. PeDrO Querida Esposa e Mãe,

Faz dez anos que nos deixaste, nós continuamos a 

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

amor permanecem para sempre.

Acreditamos que estás junto de Deus Pai, de quem 

imploramos a sua misericórdia, e dando-lhe graças pelo 

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

AIDA MARQUES RIBEIRO
N. 13/12/1946
F. 24/06/2008

vENDA DOS OLIvAIS 
PuSSOS S. PeDrO

DEZ ANOS DE SAUDADE

FRIDOLINO GOMES 
DUARTE

N. 26/03/1943
F. 05/06/2014

NATURAL: REGO DA MURTA
reSIDeNTe: PArCeIrOS - LeIrIA

Há pessoas que nos aquecem a alma e nos enchem 

a vida.

A lembrança permanece e a saudade escolheu ficar 

porque de alguma forma estarás sempre presente.

Em memória do meu Fridolino. 

A esposa

QUATRO ANOS DE SAUDADE

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
EMILIA OLIvEIRA LOPES 

(89 anos)
N. 29/06/1928
F. 19/06/2018

CORTE DE ORDEM
PuSSOS S. PeDrO

JOAQUIM ALvES
(75 anos)

N. 06/05/1942
F. 17/06/2017

CARREGAL
MAÇÃS DE CAMINHO

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Sua esposa, filhos, netas e restante família, 

recordam-no com grande amor e muita saudade.

UM ANO DE SAUDADE

Sua filha, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOSÉ GOMES MARQUES 

(85 anos)
N. 25/06/1932
F. 24/06/2018

CABAÇOS
MAçãS De D. MArIA

Sua filha, genro, neta 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 SIMÕES

(96 anos)
N. 08/12/1921
F. 06/06/2018

reSIDeNTe: DIjON - FrANçA
NATurAL: PINHeIrO - AreIAS

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar. Agradecem ainda ao médico Dr. Bernardino 

Silva, às enfermeiras e em especial à D. Emilia Rosa, 

pela forma exemplar e carinhosa como 

trataram este seu ente querido.

ERMELINDA ROSA BORGES
(96 anos)

N. 01/12/1921 - F. 19/06/2018

ALvAIÁZERE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JOSÉ SILvEIRA LOURENÇO
(87 anos)

N. 14/04/1931 - F. 25/06/2018

FETEIRAS
PuSSOS S. PeDrO
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Acerca do Pelourinho de Alvaiázere

Mário Rodrigues

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 1

Novidades Legislativas

Paula Reis

falar direito

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

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

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

Visite-nos. Esperamos por si.

A
inda que, talvez, já não tenha 
existência física, o Pelourinho de 
Alvaiázere existe juridicamente, 

estando classificado como «imóvel de 
interesse público» pelo Decreto n.º 23 
122, de 11 de outubro de 1933.

Este mesmo diploma legal incumbiu a 
Academia Nacional de Belas Artes da or-
ganização de um inventário de todos os 
pelourinhos portugueses, que foi publi-
cado em 1935, onde se diz que do espé-
cime alvaiazerense existiam fragmentos 
«em uma construção de Pussos»1.

Além desta informação, dispomos de 
uma outra, segundo a qual, em 1942, 
algumas das suas pedras se achavam 
numa dependência da casa do secretá-
rio do município, Mário de Castro Rosa, 
que para ali as fizera conduzir por se 
encontrarem em «lugar impróprio», nas 
traseiras do edifício da Câmara Munici-
pal. É o que consta de um ofício que, a 
13 de Novembro daquele ano, a Seção 
de finanças do concelho de Alvaiázere 
remeteu para a direcção de finanças do 
Distrito de Leiria.

Como seria o pelourinho?
Dispomos de uma brevíssima des-

crição dele, publicada em 1877, no 2.º 
volume do Diccionário Popular, dirigido 
por Manuel Pinheiro Chagas. No artigo 
referente a Alvaiázere, depois de descre-
ver as construções que o donatário dos 
direitos reais, o duque do Cadaval, havia 
erguido na sede do Concelho, o autor 
do texto deixou registado o seguinte 
parágrafo: «Não se esqueceu também o 
antigo donatário d’esta villa de a enobre-
cer com um pelourinho coroado com o 
brazão de suas armas: ainda hoje existe 
levantado no mesmo sítio, velho e carco-
mido, esperando que a mão civilisadora 
do progresso lhe dê melhor destino».

Referindo-se à demolição dos antigos 
paços do Concelho, ocorrida em 1872 
ou em 1873, que deram lugar à atual 
Câmara, Policarpo Marques Rosa, pai 
do aludido secretário municipal, no ro-
mance D. Mécia, que publicou em 1914, 
lamentou a destruição do pelourinho, 
verberando «o vandalismo dos dirigentes 

d’essa época» que o haviam «convertido 
em alvenaria de muros»2.

Embora não saibamos ao certo o que 
sucedeu ao Pelourinho de Alvaiázere, e 
que destino tiveram as suas pedras, o 
infortúnio que padeceu esta construção 
foi partilhado por centenas de outras edi-
ficações similares, quando, ao longo do 
século XIX, este antigo local de execução 
de penas, perdendo as várias funções 
que tivera, além de se tornar obsoleto, 
passou a ser encarado como um símbolo 
de opressão medieval e uma imagem de 
retrocesso civilizacional.

Nas últimas décadas, porém, não 
apenas devido a diversas alterações ideo-
lógicas, mas também graças a algumas 
mudanças nas concepções patrimoniais, 
muitas autarquias têm procedido ao res-
tauro dos pelourinhos ainda existentes 
ou à reconstituição dos pelourinhos já 
desaparecidos. Só para o Distrito de Lei-
ria, refiram-se, por exemplo, os casos de 
Chão de Couce (1949), Alfeizerão (1984-
85), Pombal (1987), Alpedriz (1994) e 
Batalha (2000).

Alvaiázere pode somar-se à lista das 
localidades que, honrando o seu passado 
e tentando gerar novo património para o 
futuro, reconstituíram o seu pelourinho. 
Nem motivos técnicos nem razões finan-
ceiras podem obstar a esse propósito, 
se for assumido como um desiderato 
coletivo.

A facilitar ainda mais um tal projeto, 
temos a notícia, transmitida por um 
investigador de história local, de que as 
pedras do antigo pelourinho de Alvaiá-
zere ainda subsistem, conservadas numa 
habitação privada.7

Mário Rui Simões Rodrigues

____
1 Pelourinhos: Inventário conforme o 

inquérito determinado pelo decreto n.º 23 

122 de 11 de outubro de 1933, Lisboa, 

Academia Nacional de Belas Artes, 1935, 

pág. 17. No original está grafado «Passos».
2 Marques Rosa, D. Mécia: Romance 

histórico do Século XIII, Famalicão, Typ. 

Minerva, 1914, pág. 418.

“Viagra” – Mitos e Verdades

Mário Lourenço

saúde

C
hegou o verão, vamos falar de se-
xualidade e de “Viagra”! “Viagra” é 
o nome comercial mais conhecido 

de um grupo de medicamentos utilizados 
para o tratamento da disfunção erétil, 
servindo este artigo para desmistificar 
alguns preconceitos sobre os mesmos. 
Este é um tema importante, já que a dis-
função erétil (“impotência”) afeta cerca de 
13% dos homens portugueses.

Mito 1 – O “Viagra” faz mal ao co-
ração. Falso. Na verdade estes medica-
mentos até podem melhorar a função 
cardíaca.

Mito 2 – Quem “sofre do coração” não 
pode tomar “Viagra”. Falso. Quem sofre 
de patologia cardíaca pode não ter re-
sistência física para tolerar o esforço as-
sociado à prática sexual. Na maioria das 
doenças cardíacas, a prática sexual não 
está contraindicada, pelo que o doente 
deve informar-se com o seu médico antes 
de tomar os “comprimidos milagrosos”. 

Mito 3 – Os idosos não devem tomar 
“Viagra”. Falso. Cerca de metade dos ho-
mens com mais de 70 anos têm relações 
sexuais. A medicação no idoso, embora 
menos eficaz, atinge bons resultados na 
maioria dos doentes.

Mito 4 – Existem medicamentos equi-
valentes que posso comprar sem receita 
médica e de forma mais privada. Falso. 
Os medicamentos comprados fora da 
farmácia não foram submetidos a testes 
de eficácia e segurança, podendo ser 
perigosos.

Mito 5 – Quem toma “Viagra” é “me-
nos homem”. Falso. A impotência é uma 
doença e deve ser entendida como tal. A 
procura de um tratamento que melhore 
a qualidade de vida do homem e do 
casal é uma prova de inteligência e de 
masculinidade.

Mito 6 – As mulheres não gostam 
de saber que o parceiro tomou “Viagra”. 
Falso. Estudos mostram que apenas uma 
percentagem mínima (menos de 5%) das 
mulheres se sentem desagradadas com 
esse facto.

Mito 7 – O “Viagra” tem uma ação 
excitante. Falso. Para o comprimido ter 
efeito o homem precisa de estimulação 
sexual normal. 

Não deixe de discutir o problema de 
disfunção erétil com o seu médico. Está 
provado que a impotência é um sinal 
precoce de risco elevado de enfarte do 
miocárdio. Além disso, a prática sexual 
regular melhora a saúde global e reduz 
os níveis de depressão. No entanto, 
existem doentes que estão “proibidos” 
de tomar “Viagra”, seja porque tomam 
medicamentos que são incompatíveis 
(nunca tomar com nitratos para a angi-
na de peito!), seja porque têm doenças 
cardíacas que não permitem o esforço 
sexual. 

Termino com uma mensagem chave: 
fale com o seu médico sobre a sua se-
xualidade e nunca faça medicação para 
a disfunção erétil sem se aconselhar 
com um profissional de saúde.7

R
ecursos Cinegéticos - Seguro 
Obrigatório de Responsa-
bilidade Civil: A Portaria n.º 

180/2018 de 25 de junho estabele-
ce o capital mínimo e as condições 
mínimas a que obedece o seguro 
obrigatório de responsabilidade civil 
a celebrar pelas entidades respon-
sáveis pela realização de montarias, 
batidas e largadas, nos termos do n.º 
2 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 
202/2004, de 18 de agosto, na sua 
redação atual.

Fundos de Poupança - Planos 
de Poupança - Reforma (PPR): Por-
taria n.º 176/2018 altera a Portaria 
n.º 1451/2002, de 11 de novembro, 
que determina que o património de 
um fundo de poupança poderá ser 
constituído pelas espécies de ativos 
previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 158/2002, de 2 de julho, com 
observância de certas regras e limites.

Construção: a Lei n.º 25/2018 

altera a Lei n.º 31/2009, de 3 de ju-
lho, que aprova o regime jurídico que 
estabelece a qualificação profissional 
exigível aos técnicos responsáveis 
pela elaboração e subscrição de 
projetos, pela fiscalização de obra e 
pela direção de obra, que não esteja 
sujeita a legislação especial, e os de-
veres que lhes são aplicáveis, e a Lei 
n.º 41/2015, de 3 de junho, que esta-
belece o regime jurídico aplicável ao 
exercício da atividade da construção.

Abonos e Prestações Familiares: 
Portaria n.º 160/2018 atualiza os 
montantes do abono de família para 
crianças e jovens, do abono de família 
pré-natal, e respetivas majorações e 
do subsídio de funeral.

Direitos dos Advogados: Decre-
to-Lei n.º 50/2018 de 25/06/2018, 
altera o Decreto-Lei n.º 131/2009, de 
1 de junho, alargando o âmbito de 
aplicação do direito dos advogados 
ao adiamento de atos processuais.7
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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
   “Colectiva de Pintura” 
 - Exposição temporária de pintura de vários artistas
   “A Figura da Mulher na Arte” 
 - Coleção particular de vários artistas
de terça a sexta:
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu

dia 1:
- ARRAIAL POPULAR - ALmOsteR
Local: Campo de Jogos e Parque de Merendas - Almoster
(Org.: Junta de Freguesia de Almoster)

dia 2: 14h30
- AtIVIDADe CResCeR COm COR: “ARQUeÓLOGO 
POR Um DIA” destinada a jovens dos 12 aos 18 anos 
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 3: 09h00 - 13h00
- OFICINA De CResCImeNtO PessOAL: “INCLUsãO DIGItAL e  

 INseRçãO PROFIssIONAL” 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 -  JULHO
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 1, 15 e 29

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 8 e 22

JULHO

dias 6, 7 e 8:

- estÁGIO De KARAtÉ DA AssOCIAçãO De ARtes mARCIAIs 

Local: Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

(Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)

dia 7: 15h00

- IV FestIVAL De NAtAçãO

 Local: Piscinas Municipais de Alvaiázere

(Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)

dia 10: 10h30

- AtIVIDADe CResCeR COm COR: “mINI CHeFes - AteLIeR

De COZINHA” destinada a jovens dos 12 aos 18 anos  

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

 Local: ETP Sicó de Alvaiázere 

 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 17: 9h30

- sessãO De esCLAReCImeNtO: “QUAIs Os meUs DIReItOs  

 - DeVeRes e DIReItOs DOs BeNeFICIÁRIOs DO RsI” 

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 

 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 21: 21h00

- CONCeRtO De VeRãO “BACH tO tHe 70s 80s

Local: Jardim Municipal de Alvaiázere

(Org.: Soc. Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília)

dia 23: 14h30

- AtIVIDADe CResCeR COm COR: “DeCORAçãO De 

CUPCAKes” destinada a jovens dos 12 aos 18 anos   

 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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O Clube de Caçadores de 
Alvaiázere criou em 2015 
o troféu de Santo Huberto 

do Chícharo , pretendendo deste 
modo valorizar a modalidade de 
Santo Huberto e a dedicação que 
todos os praticantes lhe conferem. 

As provas de St. Huberto pro-
movem o espírito desportivo do 
caçador, formando-o na correta 
prática do ato cinegético, tendo em 
conta as aspectos técnicos, legais e 
cívicos, a função e utilização do cão 
de parar, num quadro de respeito 
pela natureza e pela ecologia.

Realizado sempre na “mesma 
data para coincidir com a FAFIPA, 
nos dias 9 e 10 de junho, este ano 
e apesar da não realização do cer-
tame, o troféu fez-se na mesma e 
assim será para continuar”, referiu 
João Simões, responsável do Clube 
de Caçadores pela  secção de St. 
Huberto.

Todos os anos existe ainda 

uma prova de benificiência deste 
troféu e, este ano, sugeriu-se Al-
vaiázere como local para a acolher. 
“O facto de Alvaiázere ter vindo, 
ano após ano, a comprovar a exce-
lência na realização deste tipo de 
provas, ao possuir bons terrenos 
e uma organização impecável, fez 
do nosso concelho a melhor esco-
lha”, disse João Simões. 

O facto de a região ter sido 
assolada por grandes incêndios o 
ano passado e os bombeiros terem 
tido um papel importante na ajuda 

às populações, também foi decisi-
vo nesta escolha.

Assim, dia 23 de junho, o Clube 
de Caçadores de Alvaiázere acolheu 
a prova que contou com 60 inscri-
ções de cão caçador e cerca de 100 
pessoas envolvendo organização, 
acompanhantes e participantes. 

Os Bombeiros Volutários de 
Alvaiázere foram à instituição 
escolhida  para a doação dos dois 
mil euros recolhidos provenientes 
de donativos, patrocínios e valor 
das inscrições.7

atualidade

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Clube Caçadores de Alvaiázere

Prova de benificiência ajuda Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere

Grupo Desportivo de Alvaiázere
Cartaz repleto de atividades no encerramento 
da época desportiva

Benefícios da beterraba 

Ou se ama ou se odeia. É assim que se 
define a beterraba. Mas, a verdade é que 
este tubérculo traz benefícios à saúde e 

já é considerado um novo superalimento.
A beterraba é um tubérculo de nome científi-

co Beta Vulgaris, que foi cultivado pela primeira 
vez pelos romanos. É um alimento bastante 
versátil, podendo ser consumido cru, grelhado, 
cozido ou assado. Quando compradas frescas, as 
beterrabas devem ser firmes, suaves, com uma 
superfície enrugada e ter os seus talos intactos 
e sem sinais de deterioração.

A beterraba é rica em antioxidantes e está 
associada à prevenção de alterações e degene-
rações celulares, sendo por isso relacionada com 
a prevenção do cancro.

Além disso traz diversos benefícios para a 
saúde, como:

1. Diminui a pressão arterial alta: contém 
nitratos que ajudam relaxar os vasos sanguíneos;

2. Melhora o rendimento do treino;

3. Fortalece o sistema imunitário: é rica em 
zinco que ativa uma hormona que aumenta a 
produção de células de defesa do organismo;

4. Previne e combate a anemia: por conter 
ferro e vitaminas do complexo B;

5. Mantém a saúde dos músculos: contém 
potássio e cálcio, importantes para a manuten-
ção de fibras musculares saudáveis;

6. Protege o sistema nervoso: por ser rica 
em vitamina B1 e B2;

7. Previne o envelhecimento precoce: con-
tém elevados níveis de vitamina C, que é um 
potente antioxidante que evita o envelhecimento 
das células;

8. Controla o colesterol e protege o co-
ração: tem alto teor de fibras que reduzem a 
absorção de colesterol no intestino;

9. Previne o cancro: além da vitamina C, 
é rica em outro antioxidante, a betalaína, que 
diminui o risco de cancro;

10. Mantém a saúde dos olhos e previne 
cataratas: contém vitamina A que é importante 
na manutenção da saúde ocular;

11. Contribuí para a desintoxicação do fíga-
do: devido à presença de vitamina C e betalaína.

 
Para obter todos estes benefícios, deve-se 

consumir cerca de 250 ml de sumo de beterra-
ba diariamente, sendo importante lembrar que 
pessoas com pedras nos rins de oxalato de cálcio 
devem evitar o seu consumo excessivo.7

O dia 24 de junho marcou o fim da época des-
portiva 2017/2018 do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere (GDA) em todas as modalidades. 

O GDA proporcionou a atletas, familiares e amigos 
do grupo um cartaz cheio de atividades diversas que 
se iniciou  de manhã e se estendeu pela tarde fora. 

As atividades começaram às 10h da manhã, com 
um jogo entre as mulheres do clube (irmãs, mães, tias 
dos atletas) contra os petizes, traquinas, benjamins 
e infantis do clube em que o objeivo era mostrar que 
as mulheres também sabem jogar futebol.

Segui-se uma demonstração de Karaté, pela secção 
de Karaté do GDA, e depois o tão aguardado jogo en-
tre pais contra os dirigentes, treinadores e monitores. 

Os pais tiveram ainda de jogar contra iniciados 
e juvenis, antes do almoço-convívio partilhado pelo 
qual, também, todos ansiavam depois de uma manhã 
plena de exercício físico.

Ao longo da manhã houve ainda jogos, diverti-
mentos e surpresas para alegria de todos aqueles 
que partiilharam este encerramento de época com o 
clube do Concelho.7

O GACV começou o mês de junho, dia 2, com a 
estreia de Eduardo Martins em provas oficiais 
do Campeonato Distrital de Juvenis, tendo cor-

rido os 1500 metros no Estádio Municipal de Pombal. 
No mesmo dia, Andreia Carvalho sagrou-se campeã 
distrital ao ganhar a prova de 5000 m em marcha com 
o tempo de 28’25”32, batendo o seu recorde pessoal. 
Na mesma prova, Catarina Costa tornou-se vice-cam-
peã, cortando a meta com o tempo de 28’45”78 e 
batendo, também ela, um recorde pessoal. 

No dia 10 de junho, no Estádio Papa Francisco, 
Catarina Costa foi campeã distrital de juniores nos 
5000 metros em marcha com o tempo de 29 minutos 
e 19 segundos.

O Campeonato Nacional de Juvenis em Vagos, 
permitiu a Andreia Carvalho bater o seu recorde nos 
5000 m em marcha por 35 segundos, terminando 
em 7º posição, com a marca de 27’50”04. Já Catarina 
Costa foi 8º classificada na mesma prova.7

Grupo de Amigos dos Casais do Vento
Atletismo em destaque no mês de junho
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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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...na rua Professora Benedita Sousa Otto, em Maçãs de D. Maria!

Olho Vivo Ocupação natural...
Biblioteca Municipal
Acolhe exposição 
“Sonhos e Histórias”

A biblioteca municipal de Alvaiáze-
re irá apresentar, no próximo dia 7 de 
julho, pelas 19h, o projeto “Hojo’s Life” 
com a exposição “Sonhos e Histórias”.

O projeto valoriza as pequenas coi-
sas da vida e apresenta-as através de 
poesia e ilustração.

Trata-se de uma exposição intera-
tiva e inovadora, destinada a todas as 
idades, que ficará exposta até ao final 
do mês de agosto.7

A 
Casa Municipal da Cultura de 
Alvaiázere recebeu, no dia 15 
de junho, a Feira do Emprego 
e Formação Profissional orga-

nizada pela Associação da Casa do Povo. 
Estiveram presentes diversas entida-

des, entre as quais o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, Escola Tecnológi-
ca e Profissional de Sicó, CEARTE, Escola 
ABC do Cabeleireiro e Estética de Coimbra 
e a RANDSTAD de Pombal. 

A manhã foi ocupada por uma sessão 
de esclarecimento “Medidas Ativas de 
Emprego”, uma parceria entre o CLDS 3G 
e o Serviço de Emprego de Figueiró dos 
Vinhos – IEFP.

A parte da tarde contou com o teste-
munho de três jovens empresários da re-
gião, de forma a incentivar outras pessoas 
a seguirem o mesmo caminho.

Jovens apostam 
em Alvaiázere

Três jovens, três percursos distintos, 
mas um objetivo comum: investir em 
Alvaiázere e promover o que ela oferece.

Catarina Oliveira, Armindo Gonçalves 
e Ricardo Morgado são três exemplos de 
jovens que apostaram no Concelho e estão 
a ver frutos do seu trabalho. 

Catarina Oliveira é a cara da empresa 
Doce Felicidade, situada na zona industrial 

da Aveleira. Nascida numa família que já 
se encontrava no ramo alimentar, diz que 
“nunca quis trabalhar com ela para não ter 
esse rótulo de facilitismo”, contudo a vida 
alinhou-a para o mesmo ramo, começou a 
fazer pastéis de chícharo e aí começou a 
ideia para a empresa. 

O Licor de Chícharo, representado 
atualmente por Armindo Gonçalves e pelo 
seu pai, é um sucesso. Vencedor de diver-
sas medalhas, nasceu em 2013 e desde 
aí que tem vindo a crescer e a ser bem 
aceite a nível nacional. O objetivo inicial 
era “produzir licor e ao mesmo tempo 

promover a leguminosa, o chícharo, e isso 
foi conseguido”, conta Armindo.

Os carros sempre foram uma paixão 
para o Morgado. Com 23 anos, decidiu 
investir por conta própria, depois de 
ter estado a trabalhar por conta de 
outros na área para a qual se formou. 
“Ou faço bem ou não faço, e por vezes, 
as pessoas não conseguem entender a 
espera”, afirma Ricardo Morgado, dono 
da RMmotorsport.

Os três empresários referem as mes-
mas dificuldades no iniciar do negócio: 
as burocráticas normas e licenciamentos, 

e o medo das multas por desconhecimen-
to das regras. Apesar destes obstáculos, 
todos referem que a Câmara Municipal 
foi um pilar importante pelo incentivo 
que lhes deu e que, nos negócios ligados 
ao chícharo, o facto de Alvaiázere ser a 
capital deste produto endógeno e fazer 
um excelente trabalho na sua divulgação 
é meio caminho andando para serem 
reconhecidos e aceites mais facilmente.

“Não deixem os negócios 
de família morrer” 

São vários  os desafios que estes jo-
vens enfrentam para fazer prosperar os 
seus negócios. Catarina Oliveira pretende 
que a Doce Felicidade comece a vender 
para todo o país e “deixe de ser conhe-
cida como padaria e passe a ser falada 
como fábrica de biscoitos”. 

Já Armindo Gonçalves deseja alargar 
a gama de licores e sabores disponíveis e 
produzir mais merchandising relacionado 
com a leguminosa.

“Temos que ser verdadeiros com os 
clientes. Vamos agradando às pessoas 
e o passa a palavra é o melhor meio de 
publicidade, esse é o meu maior desafio” 
afirmou Ricardo Morgado a quem esteve 
presente nesta palestra, na Casa Munici-
pal da Cultura.7

Catarina Oliveira

CLDS 3G de Alvaiázere

Promoveu Feira de Emprego e Formação Profissional

Museu Municipal
Acolhe exposição 
“A Figura da Mulher na Arte”

O Museu Municipal de Alvaiázere 
acolhe até ao dia 19 de setembro uma 
exposição temporária que retrata as 
várias figuras que a Mulher tem na Arte.

Trata-se de uma coleção particular e 
conta com nomes de autores como Júlio 
de Sousa, Querubim Lapa e Joaquim 
Lopes Luís Dourdil.7
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