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A
lvaiázere abriu o período 
de vigia florestal, logo na 
primeira fase, a 7 de maio, 
pois é considerado um 

posto de vigia primário.
O pior ano, em matéria de área 

ardida em Portugal, foi 2017. Se-
gundo dados do Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas 
(ICNF), arderam 442 mil hectares de 
floresta, 90 por cento da qual consti-
tuída por pinheiro-bravo e eucalipto.  

Nuno Miguel tem 20 anos, é 
bombeiro voluntário em Figueiró dos 
Vinhos e este é o segundo ano que 
participa neste programa da GNR – 
no primeiro ano ficou em Figueiró 
e este ano, porque abriu primeiro, 
ficou colocado aqui. São quatro os 
elementos que asseguram, durante 
24 horas, a vigilância da floresta no 
posto de vigia situado na serra de 
Alvaiázere. Rodando entre três tur-
nos – das 8h às 16h; das 16h às 00h 
e das 00h às 8h – as principais tare-
fas passam por “detetar e confirmar 
a eclosão de incêndios florestais”, 
segundo referiu o Comandante da 
Unidade do Comando Territorial de 
Leiria, da Guarda Nacional Republica-
na. Nuno Miguel acrescentou ainda: 
“detetamos focos de incêndio ao 

primeiro ponto de fumo que deite. 
Depois de avistado, informamos a 
GNR e eles fazem a triangulação 
com os Bombeiros, os GIPS, a Força 
Especial de Bombeiros (caso haja) e 
os Sapadores Florestais”.

Todos os vigilantes têm formação 
prévia. No caso dos que estão em 
Alvaiázere, tiveram um dia de for-
mação no Posto da GNR de Pombal, 
onde lhes foi ensinado “a ver colunas 
de fumo, a forma, a cor, a intensida-
de, a deslocação da coluna e a falar 
ao rádio”, contou Nuno Miguel.

A maior dificuldade deste traba-
lho é o cansaço psicológico. “O pior 
turno é o da noite porque nos chega 
o sono”, confidenciou o bombeiro vo-

luntário. Além da visão dos vigilantes, 
o posto da serra conta com uma câ-
mara de 360º que anda à volta e tudo 
vê. As imagens são vistas em direto 
pelo Comando Distrital de Operações 
de Socorro de Leiria (CDOS).

No distrito de Leira estão em 
funcionamento 17 postos de vigia 
(3 da rede primária e 14 secundária). 

O desejo para este ano é que haja 
pouco trabalho. “Na zona Alfa, onde 
nos encontramos, ainda temos muita 
zona verde, mas pior que isso é a 
existência de algumas zonas consi-
deradas críticas e propensas a arder, 
mas esperamos que corra tudo bem” 
rematou Nuno Miguel.7

Catarina Oliveira 

atualidade
Em Alvaiázere

Posto de vigia do Concelho assegura 
vigilância da floresta desde 7 de maio
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HOSPITAL SANTA CECÍLIA

MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

AVISO 
Discussão Pública - Projeto da Operação de 

Reabilitação Urbana da Vila de Alvaiázere

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câmara 

Municipal de Alvaiázere, torna público que a Câmara Municipal 

de Alvaiázere em reunião de 25 de julho de 2018, deliberou, 

submeter a discussão pública a Operação de Reabilitação Ur-

bana da Vila de Alvaiázere (ORU), territorialmente coincidente 

com a Área de Reabilitação Urbana da Vila de Alvaiázere (ARU), 

do tipo sistemática e orientada por um Programa Estratégico 

de Reabilitação Urbana (PERU), de acordo com o previsto 

no n.º 4 do artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, na sua atual redação, a qual será promovida 

nos termos do disposto no artigo 89.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio.

O período de discussão pública terá início no 5.º dia pos-

terior à publicação do presente Aviso no Diário da República 

e terá a duração de 20 dias, nos termos do disposto pelo n.º 

2 do artigo 89.º do RJIGT.

Mais se informa que os documentos do projeto da ORU da 

Vila de Alvaiázere estarão disponíveis para consulta na página 

de Internet do Município de Alvaiázere (www.cm-alvaiazere.

pt), bem como no Atendimento ao Público do Município de 

Alvaiázere, durante os dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 

14h00 às 17h30.

As reclamações, observações e sugestões poderão ser 

entregues através de requerimento do Município a entregar 

no Atendimento ao Público do Município ou por envio para 

geral@cm-alvaiazere.pt.

No dia 8 de agosto de 2018 pelas 19h00 no Salão Nobre 

do Município de Alvaiázere, será promovida uma sessão públi-

ca de esclarecimento ao projeto da ORU da Vila de Alvaiázere.

E, para constar, se publica o presente aviso e outros de 

igual teor, que vão ser afixados nos demais lugares de estilo.

26 de julho de 2018 – A Presidente da Câmara, 

Célia Margarida Gomes Marques
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Em Julho de 1998, com o título, “Ao meu Amigo e grande 
Alvaiazerense José Neves Marques”, Alberto Gonçalves escrevia 
assim: «Nasceu no lugar da Rocha, Freguesia da Pelmá e tal como 
outros meninos do seu tempo passou 
por algumas privações, estávamos na 2ª 
guerra mundial. Frequentou a escola da 
Pelmá, onde fez a 4ª classe, a partir daí, 
começou a trabalhar a sério, andou nas 
vindimas na borda d’água, na apanha da 
azeitona e noutros trabalhos do campo, 
foi serrador conhecendo bem os pinhais 
dos Concelhos de Alvaiázere, Figueiró 
dos Vinhos e Ferreira do Zêzere. Aos 17 
anos vem para Lisboa para uma leitaria 
de uma Senhora da Freixianda, para 
a distribuição de leite ao domicílio, o 
horário era desde que a casa abria até 
fechar. Aos 20 anos foi para a Pastelaria 
Gouveia no Conde Barão também para 
a distribuição de leite, mas decorridos 
dois anos passa para empregado de 
balcão, onde esteve cinco anos, três 
dos quais como encarregado, depois 
esteve seis anos na Pastelaria Estrela da 
Manhã na Praça de S. Paulo. Em Agosto 
de 1963 juntamente com dois colegas, 
tomaram uma leitaria, na Avenida de 
Roma, em Junho do ano seguinte, abriram de novo a Pastelaria 
Namur, na Av. Defensores de Chaves 54, só com um piso, mas 
passados seis anos ampliaram a casa com a inauguração de um 
snack, restaurante e fabrico de pastelaria… Depois mais tarde foi 
sócio gerente da Pastelaria Udina, no Conde Redondo, Pastelaria 

e restaurante Galão, no Calvário, Pastelaria Sequeira, na Avenida 
da República, Pastelaria Estrela da Estefânia, na Rua D. Estefânia 
e Pastelaria Flor de S. Brás, na Amadora. Fez também parte dos 

corpos dirigentes da Associação dos Hote-
leiros e Similares de Portugal, enfim uma 
vida de trabalho. É um HOMEM para quem 
a palavra não, não existe. Gosta imenso 
de Alvaiázere, é sócio fundado da Casa 
do Concelho de Alvaiázere, onde já fez 
parte de várias direcções, estando sempre 
pronto a colaborar em todas as iniciativas, 
quer elas decorram dentro ou fora das 
suas instalações, desde os encontros no 
Monsanto aos almoços das Freguesias, 
onde oferece sempre o bolo para esse 
dia a todas as freguesias. No Ano Novo 
oferece também sempre um Bolo-rei gi-
gante para a passagem de ano. É sócio da 
Misericórdia e dos Bombeiros, pelo que no 
Natal e Páscoa há sempre uma lembrança 
que envia para Alvaiázere. Agora ao fim de 
cinquenta anos de árduo trabalho chegou 
o dia de se afastar da Pastelaria, deslocan-
do-se várias vezes a Alvaiázere e à sua 
Pelmá, como ele costuma dizer. Por tudo 
o que tem sido na vida, pelo seu exemplo 
de Homem humilde, amigo do seu amigo, 

pelo que tem feito por Alvaiázere, sobretudo por ter sabido amar 
a terra de que fala sempre, com uma enorme satisfação, desejo 
as maiores felicidades na sua aposentação, e quero dizer à boa 
maneira Beirã, bem-haja amigo José Marques.»

Assim se escrevia, e homenageava, há vinte anos!7
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UM SÍTIO PERIGOSO

há 20 anos

editorial

Estatuto Editorial disponivel na página do site 
na internet em www.oalvaiazerense.com.pt

atualidade

Rui Oliveira

Vai avançar a expansão da Zona Industrial de Tróia. Acha que vai 
trazer mais empresas e mais emprego ao Concelho?

Maria Inês Alves
Rominha - Alvaiázere

inquérito

Idalina Lourenço
Alvaiázere

Joaquim Simões
Alvaiázere

Acho que vai ser importante 
a expansão da zona industrial 
de Tróia, vai expandir-nos. Para 
já vai criar mais emprego, que é 
o que mais precisamos aqui na 
terra. O mais importante é ser-
mos conhecidos a nível nacional 
e criarmos mais empregos para 
que as pessoas se fixem, traba-
lhem e criem as suas famílias 
em Alvaiázere”.7

Concordo com a expansão da 
zona industrial de Tróia, acho 
que já devia era ter avançado 
há muitos anos atrás para não 
termos caído neste caos. Em 
Alvaiázere tudo fecha, nada se 
consegue manter aberto por 
aqui muito tempo. Os restauran-
tes, à hora de almoço, estavam 
sempre cheios e agora é o que 
se vê, tudo deserto”.7

Acho que não. As pessoas 
que saíram daqui possivelmente 
não voltam, porque se sentiram 
muito abandonadas, pobres e 
tristes e, por conseguinte, fica-
ram um bocado desiludidas. Não 
há condições para criar emprego: 
não temos comércio, não temos 
indústria, não temos agricultura, 
não temos minério… como é que 
se pode sobreviver aqui?7

Paulo Marques
Alvaiázere

Penso que sim, é uma boa 
iniciativa e já devia ter sido exe-
cutada há algum tempo atrás. Se 
as empresas que vierem criarem 
postos de postos de trabalho 
para as pessoas de cá, isso trará 
mais movimento para a vila 
e para as freguesias. Para os 
comerciantes será muito bom, 
poderão vender muito mais.7

Um famoso escritor espanhol, há 
tempos, numa entrevista a uma revista por-
tuguesa, chocou-nos com “o mundo é um 
sítio perigoso, cheio de filhos da puta”. A 
recente aventura dos 13 jovens tailandeses 
que ficaram encurralados numa caverna, 
mostrou como é grande a solidariedade 
mundial e como pode mobilizar quereres e 
vontades por objectivos nobres. O mundo 
sofreu e acabou por suspirar de alívio com 
o final feliz. Este “sítio perigoso” pode ter 
coisas muito más, mas também tem coisas 
belas e comoventes que nos fazem chegar 
as lágrimas aos olhos.

Noutro sítio, destaque para as “Trum-
palhadas” do seu presidente que diz uma 
coisa num dia e o seu contrário no dia 
seguinte. Se não fosse assunto sério, seria 
risível. Tal como referem os especialistas, 
estamos perante um homem de negócios, 
para quem tudo é negociável. A política 
proteccionista da “América Primeiro” tem 
os seus apoiantes, mas o mundo pode ficar 
um sítio, ainda, mais perigoso.

No futebol, a França venceu a final, 
apesar da maioria de nós “puxarmos” pela 
Croácia, pelo futebol praticado, por ser 
um pequeno país de 4 milhões e se calhar, 
também, por ter uma presidente de afectos. 

Portugal conquistou, pelo segundo ano 
consecutivo, o título de melhor destino tu-
rístico europeu. Lisboa foi eleita a melhor 
cidade destino da Europa, a Madeira melhor 
lugar Insular e os Passadiços do Paiva os 
melhores para Turismo de Aventura. Ainda 
bem, que há sítios bons!

Neste jornal, realce para o artigo da 
pág.11, onde se relata o diferendo entre o 
Município e o proprietário de um terreno 
na área de expansão da Zona Industrial 
da Tróia. Houve o cuidado de ouvir os 
argumentos das partes e o respectivo con-
traditório, sobressaindo a equidade, im-
prescindível para o bom jornalismo. Ficam 
aqui as boas-vindas à Catarina Oliveira e um 
agradecimento à jornalista Cláudia Martins, 
que resolveu abraçar outro projecto e que 
durante alguns anos foi uma colaboradora 
competente e eficiente. Inté!7
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“Os objetivos são os mesmos (…). É, de alguma 
forma, promover Alvaiázere, as suas gentes, 
o seu património natural e olharmos à nossa 
volta e vermos onde podemos potenciar esse 
desenvolvimento, na parte lúdica, que é isso 
que nos compete”.

No mês em que o Alvaiázere Motor Clube voltou em força às atividades 
com o Passeio Ferrus I, o “Alvaiazerense” falou com os representantes 
desta Associação fundada em 2010 - Fernando Balas e Bruno Furtado 
de Sousa. Conversámos sobre o passado, mas principalmente, olhámos 
para o futuro deste grupo que tem nos motores e na promoção de 
Alvaiázere e das suas gentes o seu foco de trabalho e paixão.

“O Alvaiazerense” (O Alv): Quan-
do e quem foram os fundadores do 
Alvaiázere Motor Clube?

Avz Motor Clube (AvzMC): O Motor 
Clube, como o próprio nome indica 
é Alvaiázere Motor Clube, ou seja, o 
maior enfâse é Alvaiázere.  Colocamos 
a nossa terra em lugar de destaque – 
Alvaiázere. Se olharem com atenção 
para o nosso escudo vêm “1-Avz”. As 
primeiras matrículas de velocípedes 
de Alvaiázere - há muitos anos atrás. 
Pode ainda  ler-se “7-2010”, ou seja, é 
a data da criação da nossa associação. 
Mais do que a criação é a data do nosso 
registo como associação. Esse registo 
foi levado a cabo por mim e pelo meu 
amigo Hélder Dias, em Leiria. 

“O Alv”: Nasceu com que objetivo?
AvzMC: O que esteve na génese do 

clube foi, de alguma forma, trazer para 
Alvaiázere ou materializar em Alvaiá-
zere o gosto de certas e determinadas 
pessoas por veículos a motor: motas, 
motorizadas, carros... tudo o que mexa 
e tenha motor de combustão, tendo 
em conta que o objetivo da associação 
não se extingue na criação de eventos 
motorizados, tem um âmbito mais 
abrangente.

“O Alv”: Oito anos depois da fun-
dação, os objetivos mantêm-se?

AvzMC: Os objetivos são sempre 
os mesmos, podemos alterar o cami-
nho ou a estrada para chegar lá, mas 
o objetivo é sempre o mesmo. É, de 
alguma forma, promover Alvaiázere, as 
suas gentes, o seu património natural e 
olharmos à nossa volta e vermos onde 
podemos potenciar esse desenvolvi-
mento, na parte lúdica, que é isso que 
nos compete. Importa também aqui 
referir que, jamais iremos ter medo 
de atuar e dizer aquilo que for nossa 

convicção, a bem do Alvaiázere Motor 
Clube e da nossa terra, sem pensarmos 
no “Politicamente Correto”. 

“O Alv”: De 2010 a 2018 não 
estiveram muito ativos. Estiveram 
adormecidos?

AvzMC: Durante estes oito anos 
tivemos algumas dificuldades e vou-lhe 
responder com a máxima franqueza. 
Houve diversos elementos, que estive-
ram na génese desta associação, e que 
por variadíssimas razões foram viver 
para fora de Alvaiázere, à procura de 
melhores oportunidades. Sem estas 
pessoas foi muito difícil levar a bom 
porto este conceito de associação. Nes-
te momento, pensamos estarem reu-
nidas as condições para fazer alguma 
coisa em prol de Alvaiázere.  Embora 
não seja do conhecimento de muita 
gente, no ano de 2017 o Alvaiázere 
Motor Clube teve uma primeira ativi-
dade (Santialva1), embora apenas com 
sete participantes. Quatro “enduristas” 
arrancaram do AlvaBar e fizeram o ca-
minho do interior, dos peregrinos, até 
Santiago de Compostela, em motas de 
enduro. Do que conhecemos foi um 
feito ímpar no nosso Concelho, foram 
646 Kms de luta em três dias.

“O Alv”: E como correu essa ex-
periência?

AvzMC: Foi extraordinário, mag-
nifico e voltava a fazer. Juntam-se 
coisas tão distintas, mas que no fundo 
pertencem todas ao mesmo ideal: a fé, 
a mota, a aventura e a camaradagem. 
Conseguimos juntar ali uma amalgama 
de sentimentos extraordinários, cor-
rendo riscos, indo à aventura – porque 
não sabíamos por onde iríamos passar 
e houve situações muito complicadas 
– mas foi extraordinário.  Este ano, re-
petimos a aventura, mas por um outro 

trilho, pois fizemos o caminho portu-
guês central que passa em Alvaiázere. 
Para o ano pretendemos fazer o cami-
nho português da costa. Isso ninguém 
conta...poucos sabem, mas a verdade 
é que foram quatro pessoas de Alvaiá-
zere os primeiros a fazer isso de mota 
de enduro. 

“O Alv”: Com quantos amigos/
associados conta o Alvaiázere Motor 
Clube? Onde fica a vossa sede?

AvzMC: Neste momento somos uns 
45 associados. Éramos muito menos 
mas, aquando do passeio Ferrus I, 
tomámos a liberdade de propor aos 
participantes a sua inscrição como 
sócios. Todas as pessoas que se foram 
inscrever para o passeio ficaram, auto-
maticamente, inscritas como sócias da 
associação. Foi um ato de marketing da 
nossa parte de modo a angariar alguns 
sócios.

Não temos sede, um dia é a minha 
casa, outro dia é a casa de outro amigo, 
a sede é itinerante. Poder-se-á dizer que 
o AlvaBar funciona como sede, nesta 
primeira fase, mas vamos ver para onde 
isto nos leva.

“O Alv”: Em termos financeiros, de 
que vive a Associação?

AvzMC: Temos tido alguns apoios 
pontuais por parte do Município e, des-
de já, uma palavra de apreço para com 
eles que tem estado ao nosso lado em 
todas as atividades. Se me pergunta se 
têm dado o suficiente, nunca será su-
ficiente, mas também temos que olhar 
para o orçamento e sabemos que há 
dificuldades. A associação tem vivido 
da boa vontade dos sócios e das pes-
soas que realmente estão à frente disto. 

“O Alv”: Que eventos têm planea-
dos para um futuro próximo?

AvzMC: Vamos ter o Farnel I que 
vai ser um passeio da carrinha de caixa 
aberta onde apenas impomos três con-
dições: ter uma carrinha de caixa aberta 
para fazer o passeio, trazer o farnel e 
uma manta de retalhos! Na génese des-
te evento estará o dar a conhecer todas 
as freguesias do nosso Concelho e a 
partilha do conhecimento das histórias 
em volta dos farnéis, e claro o convívio 
e os petiscos. Queremos ainda levar a 
bom porto, este ano, o segundo rally 
paper (já realizámos um no ano passa-
do) mas com uma atividade agregada 
ao mesmo, um ‘revenge’ anos 80/90 
com uma matiné dançante e atuação 
de dj’s dessa época, residentes em 
Alvaiázere. O objetivo é transportar as 
pessoas para essa época. Gostaríamos 
ainda de realizar um passeio de todo o 
terreno, pela altura do Natal, pelos tri-
lhos maravilhosos do nosso Concelho. 
Estamos em conversações avançadas 
com uma reputada marca de motos 
para fazer um evento, no ano de 2019.

“O Alv”: A longo prazo, o que 
pretende o Alvaiázere Motor Clube 
ser e fazer?

AvzMC: Como já tive oportunidade 
de lhe dizer, vamos continuar focados 
no nosso objetivo, potenciar o nosso 
Concelho, numa vertente mais lúdica, 
tentando aplicar no terreno as nossas 
ideias e não deixando que “terceiros” 
se apropriem delas. Pretendemos pro-
mover Alvaiázere, a amizade entre as 
nossas gentes e demais visitantes. 

Já agora, e para terminar, bom seria 
que as pessoas coletivas públicas, Câ-
mara Municipal e Juntas de Freguesia 
fizessem um esforço suplementar com 
o objetivo de apoiar todas as asso-
ciações que tenham parte ativa neste 
Concelho.7

Catarina Oliveira 

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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Junta de Freguesia de Pelmá
Comemorou o S. João

No passado dia 24 de junho, a Junta de Freguesia 
de Pelmá fez um convite a toda a freguesia para fes-
tejar o S. João, oferecendo uma sardinhada.

Este evento realizou-se no espaço da escola primá-
ria (atualmente desativada), registando uma grande 
afluência de apreciadores de sardinha, que estavam 
muito boas e em relação ao vinho nem se fala. Foi uma 
tarde bem passada, de muito convívio e boa comida.7

Joaquim Carvalho

Grupo Sócio-Caritativo
Organizou lanche anual 
para os idosos

Na freguesia de Pelmá, com uma população maio-
ritariamente idosa, o grupo Sócio-Caritativo tem vindo 
a organizar um lanche convívio anual, a pensar exata-
mente em todos quantos, devido à idade avançada ou 
por motivos de doença, têm dificuldades em sair da sua 
residência, estando privados da companhia, do diálogo 
e do convívio com os seus familiares e amigos.

Este ano o convívio teve lugar no dia 8 de Julho e 
iniciou-se com a Eucaristia, às 16 horas, especialmente 
programada a pensar nas pessoas com 70 ou mais 
anos de idade. As leituras desta missa, tal como o 
ofertório, foram da responsabilidade de alguns idosos 
presentes. Por estarem ali reunidos alguns dos mais 
idosos e doentes, o padre Jacinto Gonçalves achou por 
bem administrar o Sacramento da Unção dos Doentes, 
a todos quantos manifestaram desejo de o receber.

Terminada a Eucaristia, as cerca de 80 pessoas 
inscritas dirigiram-se ao salão da igreja, onde as espe-
rava um lanche ajantarado, animado pela acordeonista 
Idalina Santos, com música popular, bem ao gosto 
desta faixa etária. Uma tarde bem passada onde todos 
puderam reencontrar-se e matar saudades.

O grupo Sócio-Caritativo deixa um muito obrigado 
à Junta de Freguesia de Pelmá, pelo transporte de 
cerca de 20 idosos, sem o qual algumas pessoas não 
poderiam ter participado no convívio. Agradece, ainda, 
à cozinheira Alice, sempre pronta a colaborar, e a to-
dos aqueles que trabalharam na cozinha ou a servirem 
à mesa; a todos os que ofereceram produtos da sua 
horta para a confecção da refeição; à senhora que fez 
e ofereceu vários bolos; aos homens que ofereceram 
o seu vinho; às senhoras que ornamentaram a igreja; 
ao padre Jacinto Gonçalves pela colaboração dada e a 
todos quantos tornaram possível esta tarde de festa.7

Fernanda Freire

Em Avanteira - Pelmá
Final do ano da catequese

No dia 24 de Junho, as crianças e jovens da cate-
quese, familiares e amigos das três paróquias (Pelmá, 
Pussos e S. Pedro) do padre Jacinto Gonçalves, ali pre-
sente, juntaram-se no Parque Municipal da Avanteira 
para o encerramento do ano catequético 2017/18.

Numa tarde de início de Verão todos puderam usu-
fruir do amplo e fresco espaço do parque. Enquanto 
os mais velhos conversavam, alguns dos mais novos 
realizaram jogos, especialmente futebol e, com o Rio 
Nabão logo ali ao lado, algumas crianças divertiram-se 
a chapinhar e a apanhar lagostins de água doce.

A meio da tarde, as mesas do parque encheram-se 
com os petiscos trazidos pelas famílias das crianças, 
assim como das catequistas. Deu-se início ao lanche 
partilhado, que à boa maneira portuguesa, é sempre 
a melhor forma de terminar qualquer festa.

Um bom descanso para todos quantos fazem parte 
da comunidade catequética de cada paróquia.7

Fernanda Freire

A Junta de Freguesia de Pe-
lmá ofereceu um passeio 
à população com mais de 

65 anos e ao grupo de pessoas 
que participou na marcha popular 
deste ano. 

Realizado no passado dia 1 
de julho, os autocarros saíram de 
Pelmá por volta das 8 horas da 
manhã com destino a Aveiro, com 
174 passageiros, dos quais oito 
eram crianças.

Momentos depois da chegada 
“saborearam” um passeio de barco 
Moliceiro na ria de Aveiro e todos 
ficaram radiantes. De seguida di-
rigiram-se ao restaurante, situado 
em Arades, a Quinta do Picado de 
João Capela, onde lhes foi servido 
o almoço.

Depois do almoço foram visitar 
um museu de antiguidades e, por 
volta das 19 horas, foi-lhes servido 
o jantar. Após o jantar, regressa-
ram às suas casas, tendo a viagem 
corrido muito bem.

As viagens, de ida e volta, fo-
ram animadas com lindas canções 
executadas pelas crianças que 
acompanharam o grupo neste 
passeio.7

Joaquim Carvalho

Em Pelmá
Junta de Freguesia ofereceu passeio a Aveiro

Personalidades

“Sei que Deus me ama e também o 
quero amar com aquilo que sou”

Natural de Seixo, concelho 
de Mira, João Nuno, provém 
de uma família comum a 

muitas outras: o pai é professor 
de filosofia e, também, diácono 
permanente e a mãe é professora 
primária. É o segundo filho, de 
quatro que o casal teve. Nasceu 
prematuro no dia 14 de janeiro de 
1989 e, logo aos primeiros anos 
de vida, teve de provar que tinha 
força de viver. 

A infância dos dois irmãos mais 
velhos (um com oito e ele com seis 
anos) ficou marcada por um grave 
acidente que ainda hoje recorda: 
“Estávamos a brincar e no meio 
da brincadeira ficámos presos na 
bagageira de um carro. Era dia 10 
de junho, dia do Anjo da Guarda de 
Portugal, e estava imenso calor. A 
nossa vida esteve em risco nesse 
dia”, contou João Nuno.

O jovem diácono foi quem fi-
cou mais maltratado e os médicos 
acharam que seria muito difícil 
ele sobreviver mas, contra todas 
as expetativas, acordou do coma 
onde o tinham induzido. A família 
contou-lhe que a primeira coisa em 
que falou foi em Nossa Senhora de 
Fátima, seguindo-se os tratores e 

as vacas – esta referência à vida 
rural, explicou ao jornal, tem a ver 
com o facto de a sua família, toda 
ela, trabalhar no campo e ele ter 
essa familiaridade. 

Os dias seguintes foram passa-
dos a re-aprender a andar e a falar. 
Voltou à escola e teve que fazer o 
primeiro ano três vezes, pois os 
pais queriam muito que aprendesse 
a ler e a escrever. O percurso aca-
démico foi igual a tantos outros, 
sendo que a sua formação esteve 
sempre ligada à agricultura. 

O chamamento aconteceu 
quando estava a frequentar o 12º 
ano, a concluir o pré-seminário, e 
a visitar a comunidade de Taizé, 
em França. Ingressou no Seminário 
em outubro de 2009 e no dia 24 
de junho de 2018 foi ordenado 
diácono. Conta que foi “um dia de 
muita alegria e gratidão, ainda que 
com algum nervosismo à mistura”. 

O tempo de estágio, junto ao 
padre André Sequeira, diz que 
“tem sido um período de apren-
dizagem, aprofundamento da fé 
e uma possibilidade de contacto 
mais próximo com a missão de ser 
servo e guia das comunidades cris-
tãs”. O próximo passo, ser padre, 

é um caminho que vai percorrer, 
com calma, aproveitando esta fase 
enquanto diácono, “na oração, na 
partilha, no anúncio do Evangelho 
e da alegria”, contou. 

Enquanto homem diz que sente 
falta da vida comum familiar, pois 
“a solidão, por vezes, é dura”. O 
facto de não poder constituir fa-
mília não é um problema: “Ainda 
que isso me venha ao pensamento, 
sinto-me feliz com a escolha que 
fiz. Sei que Deus me ama e também 
o quero amar com aquilo que sou”, 
concluiu. 

Agradece aos alvaiazerenses a 
hospitalidade e alegria com que o 
acolheram e também as orações 
que por ele têm feito, rematando 
que quer ajudar todos aqueles que 
o rodeiam a sentirem o amor de 
Deus por cada um, tal como ele o 
tem sentido ao longo da sua vida.7

Catarina Oliveira

Recentemente ordenado diácono, o jornal   
“O Alvaiazerense” conversou com João Nuno, 
o jovem estagiário que acompanha o padre 
André Sequeira no Concelho. Falámos sobre 
a sua vida e percurso até hoje e das suas                        
expetativas, enquanto religioso, para o futuro.
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São já 29 os anos de existên-
cia e atividade da Associação 
de Apoio Social, Cultural, 

Desportiva e Recreativa de Maçãs 
de Caminho. 

Este ano a comemoração do 
aniversário, que como é tradição 
também é de comemoração do S. 
Pedro nesta terra, teve lugar no 
sábado dia 30 de junho.

Os festejos integraram o tra-
dicional almoço convívio que 
decorreu em alegre ambiente de 
amizade e confraternização entre 
os participantes, de várias gera-
ções, em número superior a uma 
centena de pessoas. Marcou espe-
cial presença na mesa de honra a 
presidente da Câmara, Célia Mar-
ques, entre outros autarcas locais 
e dirigentes da Associação.

Bem confecionado e servido, o 
almoço serviu para pôr a conversa 
em dia, sendo também animado 
musicalmente com a atuação de 
um jovem concertinista.

No final, Teodora Cardo, pre-

sidente da Direção, teve oportuni-
dade de agradecer pessoalmente 
a todos pela presença e partici-
pação, e em especial aos colabo-
radores nas diversas atividades 
que ao longo do ano se dedicam e 
prestam serviços em voluntariado.

A animação não faltou du-
rante a tarde, e no fim desta a 
atenção virou-se para o jogo da 
Seleção Nacional com a equipa 
do Uruguai, no âmbito do Cam-
peonato Mundial de Futebol da 

Rússia, resultando na frustração, 
momentânea, da eliminação da 
seleção portuguesa.

As festividades continuaram 
depois com a tradicional sardi-
nhada e o arraial de “S. Pedro” 
a cargo da dupla “Mário Silva e 
Ricardo Rodrigues”, que se pro-
longou noite dentro. 

Muita animação, num dia festi-
vo de aniversário, que a Associa-
ção proporcionou não só aos só-
cios como à população em geral.7

atualidade

ASCRA
Mês de julho marcado 
por atividades lúdicas

No dia 9 de julho os utentes da ASCRA desloca-
ram-se ao museu municipal, onde realizaram uma 
atividade de pintura em pedras a imitar os catos.

Dia 25 de julho foi dia de passeio mais alargado 
até à praia fluvial da Sertã, onde desfrutaram do ar 
livre, das águas refrescantes e almoço convívio par-
tilhado no parque de merendas. Antes do regresso 
houve tempo para uma visita à ponte e ao castelo.

Internamente os utentes continuaram a rea-
lização de diversas atividades manuais lúdicas, 
recreativas e também físicas, destacando-se este 
mês a tarde de culinária dedicada ao chícharo, com 
a preparação de gelado, tarde e bolo de chícharo 
que degustaram ao lanche.7

Paula Reis

Em Almoster

Calçada do Cruzeiro 
está a ser arranjada

No âmbito do projeto de revitalização das calça-
das do concelho de Alvaiázere, levado a cabo 
pelo município em articulação com as fregue-

sias, algumas calçadas na freguesia de Almoster têm 
vindo a ser arranjadas.

Desta vez foi contemplada a Calçada do Cruzeiro, 
que liga o centro de Almoster ao lugar de Santa Cruz 
e que se encontrava muito degradada há largos anos. 
A obra começou no início do mês e prevê-se a sua 
conclusão com brevidade.

Para mais tarde, mas já na mira, fica o arranjo da 
calçada da Estrada Real, na zona de Santa Cruz.7

Paula Reis

Junta de Freguesia de Almoster
Oferece novo 
serviço à população 

Tendo em vista as necessidades sentidas pela 
população de Almoster, a sede da junta de freguesia 
disponibiliza um novo serviço: o Payshop.

Através dele pode efetuar o pagamento dos mais 
diversos serviços, desde pagamento de água, luz, te-
lefone, a carregamento de telemóvel, pagamento de 
portagens e impostos. 

O serviço está disponível todos os dias da semana, 
de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 13h e as 
14h e as 17h.7

Paula Reis

Em Almoster
Posto de Medicamentos 
tem novo horário

A partir de 23 de julho o posto de medicamentos 
de Almoster alterou o seu horário de funcionamento. 
Mantêm-se os dias, segundas, quartas e sextas, mas 
durante a manhã entre as 9h30 e as 12h30.7

Paula Reis
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Em Maçãs de Caminho

Associação festejou 29º aniversário
Na Lagoa do Zambujal
Renovação do Arco

O trio maravilha, Mestres, Adolfo, Filipe Marques e 
Filipe Gomes, lá mergulharam mais uma vez na Lagoa 
do Zambujal para a operação de fixação do novo Arco.

Tradição centenária, no lugar do Zambujal, da 
freguesia de Alvaiázere, voltou a reviver-se a festa da 
colocação do Arco na Lagoa com muito entusiasmo, 
uma cerimónia que promove a união entre a população 
local e proporciona bons momentos de confraterniza-
ção entre não residentes e residentes do lugar.

Este ano, o evento realizou-se no sábado, dia 30 de 
junho, ao fim-de-tarde, juntando cerca de três dezenas 
de pessoas que, depois da cerimónia e vivência do seu 
simbolismo, desfrutaram de uma sardinhada devida-
mente acompanhada de broa e bom vinho, também 
com a atenção virada para o jogo da seleção nacional 
com a equipa do Uruguai, no âmbito do Campeonato 
Mundial de Futebol da Rússia.

Depois, apesar da amargura do resultado negativo 
do jogo, com a seleção portuguesa eliminada, o con-
vívio prolongou-se noite dentro, constatando-se junto 
dos organizadores que a sua carolice e o seu amor à 
terra garantem a continuidade da iniciativa.7
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A tarde do dia 22 
de julho ficou 
marcada pelo XLII 

aniversário do Rancho 
Folclórico e Etnográfico 
da Casa do Povo de Ma-
çãs de D. Maria e pelo 
Festival de Folclore que 
já vai na XVIII edição. O 
evento foi organizado 
pelo rancho local que 
pretende mostrar e di-
vulgar o seu talento, 
tanto musical como de 
dança, para todos os 
amantes desta tradição, 
muito presente na fre-
guesia e no Concelho.

Antes de começaram 
as devidas atuações 
de cada rancho, estes 
tiveram direito a uma 
pequena lembrança que 
marcasse a sua pre-
sença na freguesia de 
Maçãs de D. Maria.

O primeiro a atuar 
foi o Rancho de Maçãs 
de D. Maria que, inicial-
mente, começou por dar 
prémios a alguns dos 

seus participantes pelos 
anos que se encontram 
ao serviço do rancho, fa-
zendo de seguida a sua 
atuação. O segundo que 
subiu ao palco foi o Ran-
cho Folclórico da Casa 
do Povo de Vialonga que 
mostrou como é que 
se dança na sua terra à 
população presente no 
recinto. O último a atuar 
foi o Rancho Folclórico 
As Cantarinhas da Fon-
tinha, de Cantanhede, 
que tive a oportunidade 

de animar todos com as 
suas músicas e danças 
tradicionais.

Feitas todas as atua-
ções, Eduardo Laranjei-
ra, presidente da Junta 
de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria agradeceu 
a presença dos dois 
ranchos convidados e 
acrescentou que era 
para ter vindo um outro 
mas que, por motivos 
alheios, não conseguiu 
estar presente.7

Mónica Teixeira

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.

Na noite de 28 de 
junho comemorou-
se o S. Pedro, na 

freguesia de Maçãs de D. 
Maria, que teve lugar na 
Praça D. Maria Pães Ribei-
ro e que se encheu de pes-
soas para assistirem ao ar-
raial e às suas tradicionais 
marchas populares.

A primeira marcha a 
atuar e animar o povo 
presente no recinto foi a 
marcha da escola EB1 de 
Maçãs de D. Maria, tendo 
como participantes crian-
ças que mostraram o que 
de melhor aprenderam. 

A segunda a atuar 
foi a marcha do lar de 
idosos da Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria, 
tendo como marchantes 
alguns idosos, assim 
como funcionárias, que 
entusiasmaram todos os 
presentes.

A marcha da Fregue-
sia de Pelmá foi a terceira 
e teve o seu momento 
de animar o povo e as 
restantes marchas com a 
sua música e dança.

Por último, a marcha 

da Freguesia de Maçãs 
de D. Maria fez a sua 
performance e teve opor-
tunidade de mostrar a sua 
marcha a quem ainda não 
tinha conseguido assistir.

Antes do final da mar-
cha da Freguesia de Maçãs 
de D. Maria, o presidente 
da junta de freguesia, 
Eduardo Laranjeira, tomou 
a palavra para agradecer 
ao público presente na 
praça, em especial às mar-
chas participantes. 

Houve ainda tempo 
para a entrega de uma 
pequena lembrança às 
marchas. 

Rafael Simões entre-
gou uma lembrança às 
professoras representan-
tes da marcha da escola 

EB1 de Maçãs de D. Maria; 
Luís Carvalho deu uma 
lembrança à marcha do lar 
de idosos da Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria e, 
por fim, Eduardo Laranjei-
ra ofereceu uma pequena 
recordação à marcha da 
Freguesia de Pelmá.

No final do desfile 
houve caldo verde, a tra-
dicional sardinha assada, 
broa e vinho da região 
para todos os que qui-
sessem deliciar-se com a 
típica comida de um bom 
arraial. 

A noite só ficou com-
pleta depois da atuação 
do grupo musical “Duo 
Evolution” que abrilhantou 
e aqueceu noite fora.7

Mónica Teixeira 

Em Maçãs de D. Maria
População comemorou o S. Pedro

No passado dia 22 de julho, a 
Junta de Freguesia de Maçãs de 
D. Maria dinamizou a I Feira de 

Antiguidades e Velharias, no “âmbito 
de uma estratégia de animação e de 
captação de pessoas para Maçãs de 
D. Maria”, disse Eduardo Laranjeira, 
presidente da junta de freguesia, que 
pretende com este tipo de iniciativas 
trazer pessoas à vila e assim ficarem a 
conhecer o que de melhor a freguesia 
tem para oferecer. 

No total, estiveram presentes 35 
feirantes de diversos pontos do país, 
nomeadamente: Tomar; Alverca; Porta-
legre; Benedita; Coimbra; Sertã; Mealha-
da; Figueira da Foz e também da zona, 
sendo vários da freguesia.

O evento acabou por superar as 
expetativas de todos, pois a autarquia 
não estava à espera que tantos feiran-

tes aderissem à feira, acabando por 
ocupar até o terreno envolvente à igreja 
paroquial (esta cedeu gentilmente o 
terreno).

Os feirantes terminaram o dia com 
uma opinião positiva, até mesmo per-
guntado qual a data da próxima feira, 
para reservar o seu espaço, isto devido 

ao facto de a adesão do público ter sido 
muito boa e, sendo a primeira edição, 
as vendas superaram as expetativas.

Eduardo Laranjeira assegurou ao 
“Alvaiazerense” que “devido ao elevado 
número de participantes e de público, 
a autarquia pretende dar continuidade 
à Feira de Velharias, não estando ainda 
definida a sua periodicidade, eventual-
mente duas vezes por ano, mas sempre 
agregada a um outro evento”. 

O presidente da junta agradece a 
todos os feirantes a sua disponibilida-
de, deixando uma palavra especial ao 
conterrâneo e feirante, Daniel Teixeira, 
que às quatro da manhã estava na vila 
para ajudar a organizar e distribuir os 
lugares para os 35 feirantes (tendo sido 
ele o elo de ligação com grande parte 
dos feirantes).7 

Mónica Teixeira

Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria

Organizou I Feira de Antiguidades e Velharias

Rancho da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Festejou aniversário com XVIII 
edição do Festival de Folclore

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601



8 31 JULHO 2018 

C
onforme programado, com a 
meta de promover a imagem 
do Agrupamento de Escolas 

de Alvaiázere e facilitar o acesso a 
espaços culturais, realizou-se no dia 
21 de julho, organizada pela pro-
fessora Teodora Cardo, uma visita 
cultural a Braga para professores, 
funcionários e familiares.

Do programa constava, de ma-
nhã, a visita ao Mosteiro de Tibães, 
espaço de uma riqueza cultural e 
espiritual de grande valor. De salien-
tar, a qualidade do restauro arqui-
tectónico que obteve a medalha de 
ouro na Bienal “Miami Beach 2009” 
nos Estados Unidos e da belíssima 
explicação da guia, Carla Dias. 

De tarde, na cidade de Braga, o 
enquadramento histórico foi feito pela 
professora Teodora Cardo, e viajou-se 
pelo quotidiano de uma família nobre 
do século XVIII com a visita ao Museu 
dos Biscainhos, seguindo-se a visita à 
Sé, a mais antiga de Portugal, com a 
sua construção iniciada antes mesmo 
de Portugal ser uma Nação, havendo 
uma visita detalhada e guiada à Cate-
dral, Capelas, Coro Alto e Museu.

Continuando o roteiro, de forma 
mais breve, visitou-se o Palácio do 
Raio, transformado em Museu, e sal-
titou-se pelo centro da cidade, com 
uma visualização do Paço Arquiepis-
copal, Casa dos Coimbras, Casa dos 
Crivos e jardim de Santa Bárbara.

No final da tarde visitou-se o 
monumental Santuário do Sameiro, 
de estilo neoclássico, e o segundo 
maior centro em Portugal de devoção 
Mariana. 

Para finalizar esta visita, e só 
para os mais resistentes, atravessou-
se o parque, jardins e lagos artificiais 
rumo ao escadório do Santuário do 
Bom Jesus do Monte, numa descida 
com breves paragens nas capelas da 

via Sacra do Bom Jesus e nas fontes 
alegóricas aos cinco sentidos, “Vi-
são”, “Audição”, “Olfato”, “Paladar” e 
“Tato” e das três virtudes teológicas, 
Fé, Esperança e Caridade.

Fatigados, mas de coração cheio, o 
autocarro esperava-os para o regresso 
a Alvaiázere. Na viagem, houve opor-
tunidade de agradecimento à Câmara 
Municipal de Alvaiázere pela cedência 
do autocarro e ao motorista pela co-
laboração e simpatia demonstrada.

Dos participantes, a solicitação 
de mais uma viagem para o próximo 
ano letivo, com demonstrações de 
alegria, comprovando a satisfação de 
todos pelo convívio salutar e partilha 
de saberes.7

atualidade

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

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

Advogada

Agrupamento de Escolas
Quadro Mérito 2017-2018

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere con-
gratula-se por publicar a lista final do Quadro de 
Mérito, num total de 42 alunos, com resultados de 
excelência, em 2017-2018. 

Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pelos 
objetivos alcançados. Para os que ainda continuam 
a trabalhar e a desenvolver esforços para os atingir, 
uma palavra de motivação e a certeza de o Agrupa-
mento tudo fazer para os apoiar. 

Boas férias!

Escola Básica de Alvaiázere:
2º ano: Ana Carolina Pinheiro Faria de Jorge Leiria
Ana Valente Marques
3º ano: João Godinho Lourenço
Tiago Serpa Oliveira Batista
4º ano: Denisa Sousa Mendes
Tiago Alexandre Miguel Nunes

Escola Básica de Maçãs de D. Maria:
1º ano: Luís Pedro Simões Silva
Maria Joana Furtado de Carvalho

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira:
5º A: Beatriz Albuquerque Aguiar da Silva
Cátia Sofia Alves Rodrigues
5º B: André Antunes Alves 
Bernardo Mendes Costa Ferro Castelão
Guilherme Antunes Marques
Madalena Mendes de Serpa e Oliveira
Margarida José Teixeira da Graça
5º C: André Dias Gomes
6º A: Alexandre Fernandes Marques
6º B: Beatriz da Silva Pinheiro
Mónica Sofia Simões Lopes
7º B: Laura Afonso Guerreiro
Mara José Arnaut Aires
Margarida Simões Lopes
Maria Pachon Monteiro Ferreira
8º A: Beatriz Dias Godinho
8º B: José Manuel Barros Simões Marques
8º C: Joana Antunes Alves
Roy Assam Lowe
9º B: Ana Sofia Medeiros Simões
David Cameijo Pinheiro
Tânia da Maia Narciso
9º C: António Fernandes Lopes
Laura Mendes Gaspar
Tomás Mendes de Serpa e Oliveira
10º A: Inês Simões Rodrigues
11º A: Ana Margarida da Silva Santos
Catarina Alexandra Gameiro Carvalho
Catarina Lourenço Marques
Catarina Maria Ferreira Simões
12º A: Ana Lúcia Silva Marques
Bruno Miguel Marques Esteves
Gabriel Mendes Fernandes
Maria da Conceição Gonçalves Santos

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Promoveu visita cultural a Braga

A 
Estrutura de Missão do Programa Nacional de 
Promoção do Sucesso Escolar realizou, em Avei-
ro, no Centro Cultural e de Congressos, no dia 

4 de julho, o II Seminário Nacional PNPSE, subordinado 
ao tema “A Vez e a Voz das Comunidades Educativas”.

Para além da comparência, os agrupamentos 
foram convidados a apresentarem uma breve comu-
nicação em cartaz sobre o trabalho que está a ser 
desenvolvido, numa das suas medidas, no âmbito 
da promoção do sucesso escolar.

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere acei-
tou o convite que lhe foi endereçado e optou por 
apresentar as linhas, as práticas e os instrumentos 
estruturantes da medida “Ler a Chave do Saber”, uma 
das cinco do seu Plano de Ação Estratégica.

Um dia de análise, reflexão, apreciação e partilha 
que permitiu ao Agrupamento avaliar que, no cam-
po de ação em que este trabalho se integra, está a 
fazer bem e que os objetivos propostos poderão ser 
alcançados, graças aos esforços de toda a equipa.7

Seminário Nacional PNPSE
Programa de Promoção 
do Sucesso Escolar

A 
Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere participou no concurso de expressão e 
educação plástica “Viagem no Tempo – As minhas 

incríveis descobertas”, promovido pela Secretaria Regional 
de Educação da Madeira e destinado a todos os alunos do 
1º ciclo. Esta atividade integrou o projeto “Almoço com 
histórias”, na EBA e na “Hora do conto” e na EB de Maçãs 
de D. Maria. Teve início com a leitura do conto de Ana Oom 
“Madeira, terra à vista”, uma vez que o tema se relacionava 
com os Descobrimentos Portugueses e a comemoração dos 
600 anos da descoberta do Arquipélago da Madeira. Depois 
de realizados os trabalhos, foi constituído um júri que os 
apreciou e escolheu 46 desenhos que enviou para a Madeira.

Foram distinguidos seis trabalhos que participaram na 
exposição final, realizada no Funchal, durante o mês de junho. 
Foram selecionados os desenhos dos alunos Pedro Guerreiro e 
Tomás Nunes do1º ano (2º B), Luís Silva do 1º ano e Francisco 
Carvalho do 2º ano (1º MDM), Pedro Costa do 3º ano (3º B) 
e Ana Gerardo do 4º ano (4º B). Estes alunos tiveram ainda 
direito a um certificado de participação na exposição.7

Biblioteca Escolar
Uma viagem da Biblioteca 
para o Funchal

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

COnCESSiOnáRiO dOS TRACTORES SHIBAURA E HÚRLIMANN
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No passado dia 22 de julho, a 
Al-Baiäz realizou um percur-
so pedestre em Santiago da 

Guarda, com o propósito de dar a 
conhecer a história desta fregue-
sia, percorrer um pequeno troço 
do antigo Caminho de Santiago e 
mostrar a importância do lugar da 
Granja ao longo dos séculos.

Além da caminhada, o percur-
so incluiu visitas à antiga Igreja 
de Nossa Senhora da Orada e ao 
Complexo Monumental de San-
tiago da Guarda. A data escolhida 
permitiu inserir este evento na 
Festa da Amizade, para a qual o 
Al-Baiäz contou com o apoio do 
Centro de Amizade e Animação 
Social de Santiago da Guarda.

Participaram no evento duas 
dezenas meia de pessoas, entre 
as quais a vereadora da cultura 

da Câmara Municipal de Ansião, 
tendo estado presente na partida 
o vice-presidente do Município.7

AI TEMPO QUE ME LEVAS!

A
ndei a ser salpicado anos a fio 
e o que me “beliscava” eram os 
relógios bordados em ponto 

cruz que via em casa de algumas 
senhoras amigas. Daí o gosto de tam-
bém ter um bordado pela minha mão.

É da sabedoria do povo que, 
quando se não tem nada para dizer, 
se fale do tempo, como se este fosse 
ainda menos nada que o nada para 
dizer. Lá muito para trás, ditei ao 
meu aparo estes versos:
Ai tempo que o tempo me levas

e eu em casa sem vontade nem pão!

…

Ai tempo que o tempo me trazes cada manhã 

e eu num sono preto de noite acordada!

…

Ai tempo que o tempo me condenas

quando passas, dia-a-dia atrás dos montes!

(…)

Sapos gordos de vento e de palavras verdes,

cuco-mor em ninho de graça fraudulenta,

melro a debicar senhorios no silvado,

porco de engorda com os restos de tudo,

burro aleivoso sob a carga da preguiça,

galo em tenor de pouca madrugada,

olhos de coruja a espreitar o lampadário,

regos de toupeira sob a terra da semente,

míldios a murchar o viço da tenra idade,

…

Tudo são sinais de revolta em tons de fado

ao fim da tarde de um tempo sagrado

…

Ai tempo que o tempo me contaste

nas omissões em moldura da palavra!

  (Hoje ainda é tarde, p. 29)

Tantas “beliscadelas” levei em 
tempos contados que finalmente me 
decidi. E, querendo enriquecer a mi-
nha coleção de “corujas e mochos”, 
fiz-me homem digital e pedi à inter-
net - via Google - que me trouxesse 
para escolha “desenhos de corujas e 
mochos para bordar em ponto cruz”. 
Escolhi a coruja dos óculos grandes 
para ler o meu tempo e me ajudar a 
compreender o que faço aqui, e saiu-
me esta gracinha de relógio comedor 
de horas:

É bom saber a quantas andamos! 
E ainda é melhor refletirmos os di-
ferentes pensamentos que o tempo 
inspirou a grandes pensadores. Para 
aqui transcrevo alguns que melhor 
se encaixam em mim:

l Só existem dois dias no ano 
que nada pode ser feito. Um se 
chama ontem e o outro se chama 
amanhã, portanto hoje é o dia certo 
para amar, acreditar, fazer e prin-
cipalmente viver. Dalai Lama

l Perder tempo em aprender coi-
sas que não interessam, priva-nos de 
descobrir coisas interessantes. Carlos 

Drummond de Andrade

 l  De manhã escureço
  De dia tardo
     De tarde anoiteço
  De noite ardo. 
  A oeste a morte
  Contra quem vivo
  Do sul cativo
  O este é meu norte. 

  Outros que contem
  Passo por passo: 
  Eu morro ontem
  Nasço amanhã
  Ando onde há espaço:
  – Meu tempo é quando.

  Vinicius de Moraes

Já que “embarquei” numa de 
poesia, saio de mim para aqui 
transcrever um poema/provérbios 
sumério de 3500 anos A.C.. Quando 
a história estava para começar, já se 
pensava e escrevia assim:
«Estamos condenados a morrer, gastamos;

Viveremos muito tempo, vamos economizar.

O pobre está melhor morto que vivo;

Se tem pão, não tem sal,

Se tem sal, não tem pão,

Se tem carne, não tem cordeiro,

Se tem cordeiro, não tem carne.

Quem tem muita prata pode ser feliz,

Quem possui muita cevada pode ser feliz,

Mas quem nada possui pode dormir.

Aquele que está bem estabelecido,

Aquele que é como o vento,

É para ele que devo guardar o meu amor?

Aquele que não suportou mulher ou filho

Não ostenta trela no nariz».

Com um abraço amigo e o desejo 
de boas férias, deixo-vos com mais 
este provérbio: «O tempo é o reló-
gio da vida».7
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Al-Baiäz 

Organizou percurso pedestre por terras 
de Sant’Iago da Guarda

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

ARLINDO CASTELÃO
Despachante Oficial SP, Unipessoal, Lda.

E-mail: arlindo.castelao@despachante.cdo.pt
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Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.
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CLDS 3G de Alvaiázere
Sessões de Informática 
e Gestão do Orçamento 
Familiar

Os dias 24 e 25 de junho ficaram marcados por 
uma atividade intitulada “Informática? Também que-
ro”. Contou com a participação de oito pessoas com 
mais de 65 anos que, durante 25 horas, adquiriram 
conhecimentos de informática, de modo a facilitar a 
sua comunicação com as gerações mais novas através 
das novas tecnologias. 

Ao longo das 25 horas, os participantes promo-
veram o contacto inicial com os computadores, ad-
quiriram conhecimentos básicos no programa Word 
– redigindo textos, formatando-os e inserindo imagens 
– e navegaram na internet aprendendo a pesquisar 
os temas e imagens pretendidas. Além de tudo isto, 
criaram um e-mail, enviaram e-mails uns aos outros, 
promovendo uma interação futura entre todos.

Para terminar o mês de junho, o CLDS realizou, dia 
26, mais uma sessão de Gestão do Orçamento Familiar 
em Tempos de Crise subordinada ao tema “Como ensi-
nar as crianças a poupar”. Contou com a participação 
de seis pessoas, com crianças a cargo. Ao longo da 
sessão foram dadas noções sobre a importância da 
poupança, da construção de um orçamento familiar e 
do papel que as crianças podem ter neste orçamento 
através de um conjunto de dicas de poupança e de 
responsabilidade financeira, mostrando a importância 
da mesma desde cedo para a formação de adultos mais 
responsáveis. Esta ação realizou-se nas instalações da 
Associação da Casa do Povo de Alvaiázere.7

Atividades sobre o RSI 
e Inclusão Digital e 
Inserção Profissional 

Dia 3 de julho o CLDS 3G de Alvaiázere realizou 
uma Oficina de Crescimento Pessoal subordinada ao 
tema “Inclusão Digital e Inserção Profissional”. Desti-
nou-se ao público em geral mas, particularmente, a 
pessoas desempregadas ou beneficiárias do Rendi-
mento Social de Inserção. 

A sessão teve a participação de oito pessoas que, 
ao longo de quatro horas, desenvolveram conhecimen-
tos básicos sobre a inclusão digital, associada à sua 
inserção profissional, nomeadamente: a acessibilidade 
digital, a utilidade da internet, a criação online de um 
curriculum e carta de motivação e motores de busca 
de ofertas de emprego. Promoveram-se ferramentas 
para aumentar a autonomia dos formandos com vista 
à sua inserção profissional.

Além da teoria também se praticou para uma me-
lhor assimilação dos conteúdos. A manhã desta sessão 
foi de interação entre os participantes, esclarecimento 
de dúvidas e partilha de experiências.

O dia 17 de julho ficou marcado por uma sessão 
de esclarecimento em relação aos direitos e deveres 
dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção, 
dinamizada por Rui Santos, assistente social e pro-
fessor na Escola Superior de Educação e Ciências da 
Educação de Leiria.

Rui Santos falou sobre o conceito do Rendimento So-
cial de Inserção, contextualizando e explicando todos os 
processos e requisitos associados. Ao longo da sessão 
foram esclarecidas algumas questões sobre o tema.7
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Museu Municipal de Alvaiázere
Festejou encerramento 
do ano letivo 2017/2018

No dia 2 de julho os Serviços Educativos do Mu-
seu Municipal de Alvaiázere começaram a dinamizar 
momentos interativos com as crianças do pré-es-
colar, que se encontram a frequentar as atividades 
realizadas no âmbito das AAAF. Estas atividades 
realizaram-se durante o mês de julho, duas vezes 
por semana. Às segundas-feiras as atividades foram 
desenvolvidas no Centro Escolar de Alvaiázere e às 
quartas-feiras as crianças deslocaram-se ao Museu 
Municipal de Alvaiázere (MMA) para serem presen-
teadas com momentos entusiasmantes e ricos em 
novidades e experimentação. 

Foi proporcionada aos petizes uma diversidade 
de experiências: foram cozinheiros, pasteleiros, 
cantores, arqueólogos, cientistas, oleiros, animais 
da selva, construtores, pintores, leitores… uns 
verdadeiros artistas. Acima de tudo foi-lhes propor-
cionada a oportunidade de serem crianças felizes, 
curiosas e ativas.

Com a intencionalidade de se questionarem, 
refletirem, experimentarem, criarem, observarem, 
brincarem e divertirem-se muito, terminou assim o 
ano letivo 2017/2018.7 

“Se todos seguirem os 
seus sonhos, como 
nós seguimos os nos-

sos, tudo vai correr bem”. 
Este é um dos lemas que 
guiam a vida de José Mi-
guel e Hode, dois jovens 
artistas – ele alvaiazeren-
se, ela natural de Toulou-
se – que inauguraram, no 
dia 7 de julho, a exposi-
ção dos seus trabalhos 
na Biblioteca Municipal 
de Alvaiázere. 

“Hojo’s Life” é o nome 
deste projeto que alia 
a escrita ao desenho: 
“juntámos o útil ao agra-
dável. A Hode, além de 
escrever, também pinta 
quadros”, disse o jovem 
ao jornal. 

A exposição foi o 
primeiro grande passo 
para a divulgação do seu 
projeto pessoal, de nome 
“Hojo’s Life”, dedicado às 
crianças e aos sonhos. 

Os dois jovens conhe-
ceram-se em Lisboa, num 
evento de escrita criativa 

em inglês, intitulado “The 
time is now” – O tempo é 
agora - e logo percebe-
ram que tinham de estar 
juntos. Hoje são namora-
dos e parceiros de traba-
lho pois “o tempo de agir 
é agora”, contam.

Escrevem em inglês, 
português e francês e 
os trabalhos expostos 
na biblioteca munici-
pal mostram episódios 
da vida quotidiana dos 
mundos de cada um que, 
apesar de tão diferentes, 
coincidem nos sonhos. 
“Ela, menina da cidade, 
queria vir para o campo 

e eu sentia que tinha 
de ir para a cidade para 
seguir os meus sonhos”, 
confidenciou José Miguel. 
Hode confessou, ainda, 
que foi José Miguel que a 
fez gostar de Alvaiázere e 
ela sentiu necessidade de 
fazer algo por este local e 
por estas pessoas que lhe 
dão imenso amor.

Alvaiázere foi o local 
escolhido para ser o pri-
meiro local de exposição 
pois “é mais fácil fazermos 
isto em casa, onde nos 
sentimos bem, onde co-
nhecemos mais pessoas”, 
disse o jovem artista. 

No local da exposi-
ção há um placard onde 
os visitantes podem – e 
devem – escrever os 
seus sonhos, partilhan-
do-os com toda a gente. 
Hode acrescentou que 
“a maioria dos sonhos, 
até agora, passam pelo 
amor, pelo sucesso, pela 
saúde. Contudo, há lá um 
sonho invulgar: um cão. 
Um simples animal é o 
sonho de alguém e isso é 
interessante de se saber 
pois, aparentemente, é 
fácil de concretizar”.

A exposição é de-
dicada às mães, que já 
faleceram, e que foi um 
fator de aproximação 
entre ambos, quando se 
conheceram.

Os dois jovens mos-
tram-se contentes com o 
feedback que estão a ter 
do seu trabalho e relem-
bram que pode visitar a 
exposição até ao final do 
mês de agosto.7

Catarina Oliveira

Biblioteca Municipal de Alvaiázere
Inaugurou exposição “Sonhos e Histórias”

Museu Municipal de Alvaiázere

“Coletiva de Pintura” e a “Figura da Mulher 
na Arte” foram destaque este mês

O Museu Munici-
pal de Alvaiázere 
acolheu, durante 

o mês de julho, duas 
exposições diferentes, 
além daquelas que tem 
permanentemente. 

A primeira, denomi-
nada de “Coletiva de 
Pintura” reúne trabalhos 
de diferentes artistas do 
curso de pintura orienta-
do por Paiva Raposo. O 
objetivo desta exposição 
foi mostrar os trabalhos 
realizados e passar a 
mensagem de que “a vida 
e a arte não são a mesma 
coisa”, refere Paiva Rapo-
so. Potenciar e estimular 
o entendimento perso-
nalizado do processo 
criativo de cada um, não 
balizado por convenções, 
concessões ou modas 
foi uma das linhas guia 

do curso de pintura mi-
nistrado por este pintor 
português. A exposição 
esteve patente no museu 
até dia 29 de julho.

A segunda exposição, 
temporária, pertence a 
uma coleção particular 

e fala sobre “A figura da 
mulher na arte”.  Está em 
exposição desde o dia 19 
de março e poderá ser 
visitada até 19 de setem-
bro. Constitui a primeira 
de um conjunto de expo-
sições de arte moderna 

e contemporânea que o 
museu vai acolher duran-
te os próximos três anos.

Composta por 25 
obras de 17 artistas por-
tugueses, esta mostra 
põe em foco a figura da 
mulher, em certos mo-
vimentos ou contextos 
artísticos de determinados 
períodos. Está organiza-
da cronologicamente, de 
acordo com a data de 
nascimentos dos artistas 
e referencia um século. 
Nomes como António Car-
neiro, Luis Dourdil, Maria 
Keil ou Júlio Reis Pereira 
podem ser vislumbrados, 
permitindo uma reflexão 
sobre este período da 
história da arte nacional.

Em ambas as expo-
sições, a entrada é gra-
tuita.7

Catarina Oliveira
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Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos
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ANÚNCIO
Processo: 241/18.4T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88620881

Data: 27-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Marta Luisa dos Santos Alves

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

Inabilitação em que é requerida Marta Luisa dos Santos Alves, 

Solteira, filha de Sesinando dos Santos Alves e de Maria Teresa dos 

Santos Vinhas Alves, nascida em 08-09-1996, natural de Coim-

bra - Sé Nova [Coimbra], nacional de Portugal, portadora do BI nº 

15218191, com domicílio no Lar Residencial Para Deficientes 

da Santa Casa da Misericórdia de Fig. Vinhos, Rua Principal, 

S/n, 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 433 de 31/07/2018
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Expansão da Zona Industrial de Tróia põe em confronto 
Câmara Municipal e dono de um terreno privado 

A 
Zona Industrial de Tróia vai ser expandida 
e a Câmara Municipal de Alvaiázere (CMA) 
já anda em negociações com os donos dos 
terrenos para os comprar - já há, inclusive 

escrituras de alguns. Todos estão dispostos a vender 
exceto um: Luís Simões. 

Emigrante em França, há 43 anos, Luís Simões 
comprou o terreno, que está em disputa, há 30 anos 
atrás e contou ao “Alvaiazerense” que a sua ideia 
inicial era “fazer turismo rural”. Confessou ainda, 
emocionado: “Comprei isto com o meu dinheiro, que 
nem era português e me custou tanto a ganhar para 
agora estar a ver o meu sonho ir por água abaixo”. 
Ao longo destes anos diz já ter investido milhares de 
euros, “mais que não seja na manutenção do terreno, 
a cortar silvas e manter tudo limpo”, acrescentou. 

São cerca de 2,1 hectares de terreno que a Câmara 
pretende ocupar e que diz ter direito a isso. Célia 
Marques, presidente da Câmara Municipal, garante 
que esta expansão está prevista no Plano Diretor Mu-
nicipal (PDM) desde 1998, pelo que “o Sr. Luís Simões 
não foi apanhado desprevenido”. Adiantou ainda: “nós 
apenas vamos ocupar o que estava previsto, a qual-
quer momento o Município podia iniciar a aquisição 
destes terrenos para iniciar obras. As pessoas pensam 
que isto surgiu agora, mas não”.

O não entendimento entre as duas partes começou 
em inícios de junho quando, Luís Simões, recebeu 
uma carta por parte da CMA a informar que tinham 
avaliado o seu terreno e que lhe davam 50 mil euros 
por ele. Tinha 20 dias para aceitar a proposta senão 
iniciavam a expropriação. Nos dias que se seguiram 
houve uma reunião entre a CMA e o dono do terreno, 
na própria quinta, e Luís Simões garantiu ao “Alvaia-
zerense” que nenhuma alternativa lhe foi dada nessa 
conversa. Relativamente à existência de alternativas, 
Célia Marques, garantiu ao jornal que sempre mos-
trou vontade de negociar os limites de intervenção 
e propôs várias hipóteses, como por exemplo, a 
compra total da quinta – com exceção das casas, pois 
“também não estou de acordo com a sua demolição”, 
contou – mas também essa foi recusada.

O projeto de Luís Simões
A expansão da Zona Industrial, segundo o dono 

da quinta, põe em causa um projeto de turismo rural, 
que o mesmo garante ter dado entrada nos serviços 
do Município em 2007 e sobre o qual nunca obteve 
resposta. “Encontrava-me em França e as pessoas que 
se encarregaram de tratar do assunto – serviço que 
paguei bem pago – nunca me disseram mais nada. 
Nunca recebi resposta por parte da Câmara”, confes-
sou Luís Simões. Por outro lado, a Câmara tem provas 
do contrário. A engenheira da CMA apresentou ao 
“Alvaiazerense”, um pedido de reconstrução para tu-
rismo rural, datado de 2007, e onde - depois de vários 
pedidos de pareceres a entidades externas, vários do-
cumentos em falta e consecutivas prorrogações para 
entrega dos documentos – de 2008 a 2010 o projeto 

não avançou, tendo caducado em 2010 por “falta de 
interesse do promotor em entregar a documentação 
pedida”, referiu a engenheira. Célia Marques, refere 
ainda: “Acho muito estranho o Sr. Luís Simões nunca 
cá ter vindo perceber o que se passava, de 2008 para 
cá nunca mais se lembrou? São 10 anos!” 

Em relação ao facto de nunca ter recebido nenhu-
ma carta por parte da CMA, Célia Marques desmente 
e garante ter prova de todas essas correspondências 
no processo de turismo rural de Luís Simões. Acerca 
do projeto para a quinta, a presidente da CMA, diz 
que não o conhece, “apenas sei dessa intenção, mas 
nunca me mostrou o projeto em concreto”.

A Zona Industrial de Tróia
A expansão da Zona Industrial vem no segui-

mento de uma candidatura feita ao Projeto Centro 
2020 que abriu para áreas empresariais e, na qual, 
uma das condições obrigatórias era precisamente o 
cumprimento dos instrumentos territoriais – podendo 
expandir – e onde Tróia era a única opção possível. 
A presidente do Município garante que “de entre as 
três áreas consolidadas, devidamente identificadas 
e com lotes – a do Vale da Aveleira, Saganga e Tróia 
-, apenas a de Tróia se mostrou viável. A Saganga 
já não tem espaço para novos lotes e a do Vale da 

Aveleira já não pode crescer mais”. Além destas três 
áreas, devidamente identificadas, o PDM de 98 prevê 
outras três - Almoster, Maçãs de D. Maria e Pelmá 
-, mas que são apenas intenções, nunca tendo sido 
concretizadas devido a múltiplos fatores. 

O dono da quinta Simões contesta esta decisão 
como sendo a “única opção possível”. Acrescentou 
que mesmo sendo assim, “podiam ter crescido apenas 
para o lado da Cortiça, pois há espaço, deixando a 
minha quinta e projeto sossegados”.

A questão ecológica
Para além do projeto de turismo rural ficar em 

risco, há ainda outro problema que se põe com esta 
expansão: o corte e destruição de 131 árvores, entre 
as quais 31 sobreiros, 86 carvalhos, 10 azinheiras, 50 
oliveiras, algumas árvores de fruto e um castanheiro 
de grande porte. “O carvalho mais antigo tem 5,6 me-
tros de perímetro, o sobreiro 2,6 metros perímetro e 
o carvalho mais antigo tem 3,55 metros de perímetro. 
Falamos de árvores de médio e grande porte, como 
podem vir ver”, acrescentou Luís Simões. 

Em relação à parte ecológica não se pode fugir à 
legislação que está em vigor. Célia Marques garante 
que “ao contrário do que se diz, que estamos a ser 
pouco sensíveis ao património natural, isso não é 
verdade. A legislação prevê que, sempre que haja 
uma intenção de corte de árvores que têm interesse, 
protegidas e autóctones, haja uma compensação su-
perior ao número de elementos que vamos cortar e é 
isso que vamos fazer”. A CMA já teve várias reuniões 
com o ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas) e tem, em andamento, um plano de 
compensação, tal como a lei determina. Além disso 
está também a desenvolver uma candidatura – em 
conjunto com o Município de Ansião - para promoção 
e divulgação do património natural de carvalho cer-
quinho com a mancha dos Ariques, Almoster.

Um terreno, dois objetivos

São 2,1 hectares de terreno que estão a dar que 
falar. Por um lado, o proprietário da quinta tem pla-
nos para aquilo que é seu, querendo construir algo 
que potencie o nome de Alvaiázere, criando emprego 
e fazendo algo pela terra que o viu nascer. Por outro 
lado, o Município quer expandir 6 hectares, construir 
13 lotes e conseguir atrair empresas para se fixarem 
no Concelho e assim conseguir mais empregos para 
as pessoas de Alvaiázere. 

A presidente afirmou ao jornal que já tem duas 
empresas garantidas para se fixarem na Zona Indus-
trial e anda em negociação para os restantes lotes. 
“Depois da catástrofe dos incêndios do ano passado, 
o Governo tem uma estratégia de atração de inves-
timento para o interior, o programa “Atrair”, que dá 
condições muito favoráveis a estas empresas”, con-
cluiu a presidente da Câmara. 7

Catarina Oliveira
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P
elo segundo ano consecuti-
vo a Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecí-
lia (SFASC) deu um concerto 

de verão no jardim. O sábado, 21 
de julho, marcou o início da época 
de verão para esta associação do 
Concelho e onde apresentou o 
trabalho realizado ao longo dos 
meses de inverno.

Cerca de 100 pessoas, entre 
músicos, familiares e outros alvaia-
zerenses assistiram durante 90 mi-
nutos a um espetáculo - diferente 
do ano anterior – com “temas dos 
anos de ouro da música, ou seja, 
entre os anos 60 e 90”, contou 
Fernando Gomes, maestro da Filar-
mónica, desde setembro de 2016. 
Foram escolhidos grandes nomes 
da música nacional e internacional 
como Eagles, Beatles, Abba, Queen, 
Rui Veloso, Tony Carreira e Xutos 
e Pontapés. “Além da parte musi-
cal, este ano inserimos o vídeo. A 
acompanhar cada tema passámos 
imagens do grupo, numa tela gi-
gante”, acrescentou o maestro.

Este evento teve, pelo menos, 
um mês de preparação intensiva, 
cerca de cinco ensaios, tendo sido 
o medley dos Queen aquele que 
maior dificuldade apresentou, 
pois foi inserido há menos tempo. 
Quanto à parte visual, foi executa-
da pela aluna Ana Luísa.

O feedback, por parte do pú-
blico, não poderia ter sido melhor, 
“apesar de todas as dificuldades 
inerentes, como a pouca ilumi-

nação no jardim”, disse Fernando 
Gomes ao “Alvaiazerense”. Acres-
centou ainda: “o público dá-nos 
força para continuar a trabalhar 
com os 50 músicos que fazem 
parte da nossa filarmónica”.

O maestro iniciou os seus es-
tudos na Filarmónica em 1995, 
tendo concluído os mesmos em 
2008 no Conservatório de Música 
de Coimbra. Confessa que “é com 
enorme prazer que regresso à 
minha terra natal e partilho algum 
do meu conhecimento e experiên-
cia com este grupo de músicos 
magníficos”. Além do seu trabalho 
como maestro diz que há outra 
parte social muito importante 
que desempenha, ou seja, ser um 
exemplo, trabalhar com perfeição 
musical e garantir a motivação dos 
executantes.

Para os próximos meses vão 
ter uma agenda bem preenchida. 
Além das festas e romarias do 
Concelho, vão levar o nome de 
Alvaiázere aos concelhos vizinhos 
- Ansião, Figueiró dos Vinhos e 
Pedrogão Grande. Além disso vão 
participar em quatro encontros de 
Bandas Filarmónicas. 

No final do ano irão participar 
no Encontro Nacional de Bandas 
Filarmónicas, em Lisboa, não 
esquecendo que o projeto da or-
questra ligeira da SFASC está a ser 
relançado.

“Queremos continuar a tra-
balhar para dignificar o nome 
da nossa instituição, bem como 
levar o nome de Alvaiázere mais 
longe e com sucesso”, concluiu o 
maestro.7

Catarina Oliveira

destaque
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília

Abre época de verão com concerto 
no Jardim Municipal de Alvaiázere

ACRA

Comemorou mais 
um ano de existência

O dia 30 de junho foi de festa para a Associação 
Cultural e Recreativa de Alvaiázere (ACRA), completando 
mais um ano de existência. 

O objetivo desta associação passa pela “dinami-
zação de todo o tipo de atividades que possam ir 
de encontro aos interesses das camadas jovens de 
Alvaiázere”, contou Fábio Pachon David, presidente 
da associação, ao “Alvaiazerense”. O presidente da 
associação afirmou que este primeiro ano de mandato 
serviu para “reafirmar a marca ACRA, com a promoção 
da mesma em diferentes canais de informação, bem 
como a realização de diversas atividades”. 

As atividades do aniversário da associação tiveram 
como objetivo atingir diferentes públicos. Fizeram um 
mini-torneio de futsal, disponibilizaram um insuflável e 
foi feita uma aula de cross training orientada pela pro-
fessora Sónia Silva. A tarde ficou fechada com a projeção 
do jogo da seleção nacional no Mundial e com um lanche 
convívio entre todos os participantes. À noite também 
houve animação com um momento musical a cargo de 
Carla Pinheiro, Nelson Rodrigues e Alexandre Miguel. “Foi 
um evento que contou com muita afluência, contudo o 
objetivo é continuar a trabalhar para que este evento seja 
maior, no futuro. Temos de agradecer o apoio, impres-
cindível, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de 
Alvaiázere”, disse Fábio Pachon David.

Durante o primeiro ano de mandado desta direção, 
a ACRA tem realizado diversas atividades. Entre elas 
destacam-se a colaboração com o Município na orga-
nização de um Sunset, a realização de um torneio de 
futsal que contou com várias equipas do Concelho, de 
Condeixa e de Tomar, a promoção de um encontro de 
paintball e a realização de um passeio de Kayak, em 
parceria com o GDA, no passado dia 29 de julho. 

O presidente da associação pretende “continuar a pro-
mover todo o tipo de atividades que sejam do interesse 
dos mais jovens, pretendendo consolidar a cooperação 
entre a ACRA e as demais associações do Concelho”. 

O objetivo futuro passa pela integração de todos 
os que tenham esse desejo, pela estimulação dos que 
não a tenham e continuar o trabalho que tem sido 
desenvolvido até aqui.7

Catarina Oliveira
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O 
seu nome é “Bruta”, é natural 
de Alvaiázere, mas tem como 
objetivo levar o nome das ter-
ras de Sicó aos quatro cantos 

do mundo.
Alicerçada numa amizade com 

30 anos, dois amigos de Alvaiázere 
- Fernando Balas e Bruno Furtado de 
Sousa - decidiram produzir “algo que 
dignificasse e prestigiasse o Concelho”, 
contou Fernando.

Este projeto concretizou-se recen-
temente, aquando da aquisição do 
equipamento necessário à realização 
da cerveja. O equipamento e o “saber 
fazer” foi comprado a um dos mais an-
tigos e idóneos cervejeiros de Portugal 
que, também disponibilizou as receitas 
base para cada uma das referências da 
“Bruta”. “Contudo, houve adaptações 
da nossa parte, como alquimistas que 
somos, investigámos e desenvolvemos 
a nossa estratégia com dedicação e en-
genho para chegarmos à receita final,  
a qual nos orgulhamos de partilhar”, 
referiram.       

O nome, “Bruta”, surgiu da vontade 
de criar uma marca forte: “Queríamos 
que fosse uma marca forte, que ficasse 
no ouvido e que tivesse impacto e nada 
como uma bruta para marcar a vida das 
pessoas”, contam. 

Mas o que torna esta cerveja arte-
sanal tão interessante e que potencia a 
região? A resposta é simples: o chícha-
ro. Além do malte, lúpulos e água, de-
cidiram introduzir a leguminosa numa 
das variedades, dando assim um cunho 
regional e local à cerveja.

Para já há três tipos: a “Triga”, que 
leva trigo; a “Mota” - testada e apro-
vada por cerca de 174 motards -, e 
a “Avz 1514” que leva chícharo. Para 
além destas há mais seis – umas já 
em produção, outras ainda em estudo. 
“Pretendemos fazer, ainda, uma para 
cada concelho da região de Sicó, com 
características especiais. Por exemplo, 
a de Ansião terá uma adição de pinhão 
e a de Penela conterá noz”, contaram 
os dois amigos. 

Além da peculiaridade da adição de 
chícharo, também a rotulagem das gar-
rafas é muito importante na promoção 
do nome do Concelho, nomeadamente 
a “Avz 1514”. 1514 é a data do foral de 
Alvaiázere e, como foi dito ao “Alvaiaze-

rense”, “as nossas referências têm a ver 
com as datas dos forais dos concelhos, 
ou seja, a nossa cerveja é para um ni-
cho de mercado muito específico  mas, 
também, para as populações destes 
concelhos, em particular”.

A cerveja é do mais puro que há, 
não tem um químico, um melhorante 
ou conservante e até a água com que 
é feita é captada em altura para ser a 
melhor e mais filtrada possível. Todo o 
processo é feito pelos criadores - des-
de a moagem dos cereais até ao final, 
com o engarrafamento e carbonização. 
“Aqui fazemos tudo, exceto plantar o 
cereal”, referem. E um processo muito 
complexo que demora entre cinco a 
seis horas, a trabalhar em contínuo.

O feedback tem sido extremamente 
positivo, sendo “um produto que digni-
fica e prestigia o nome de Alvaiázere”, 
contam orgulhosos.

De momento, apenas é possível 
provar a “Bruta” em dois ou três pontos 
de venda espalhados no Concelho, e na 
sua página online em www.montesdopi-
nioes.pt. Estão a ser feitos estudos de 
mercado, cautelosos, pois “ainda não 
temos produção suficiente para inundar 
o mercado ou atender a encomendas 
que nos possam aparecer”, concluem. 

O futuro é encarado com prudência 
havendo, contudo, já há alguns con-
tactos para promoção da “Bruta” no 
mercado da Saudade e na Ásia.7

Catarina Oliveira

destaque
Em Alvaiázere

Cerveja artesanal “Bruta” potencia nome 
do Concelho e das Terras de Sicó
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T
em quatro anos, é maçanense 
e é o piloto mais jovem alguma 
vez federado pela Federação 
Portuguesa de Motociclismo, 

que vai mudar os seus estatutos para 
permitir que mais casos destes possam 
acontecer. 

O seu nome é Afonso Henriques e, 
nas poucas palavras que disse ao jor-
nal, confidenciou que o seu ídolo é o 
piloto português Miguel Oliveira: “Ele é 
meu amigo, quando estive com ele dis-
se-lhe para ganhar as corridas. Ele dá 
muito gás”, contou o pequeno Afonso.

A paixão pelas motas começou por 
acaso. “Foi o meu irmão que lhe deu 
este incentivo, ele tem mota. Quando 
o Afonso fez quatro anos, o meu irmão 
quis dar-lhe uma mota, nós não deixá-
mos, mas mais tarde, acabámos por lhe 
comprar uma fraquinha”, disse o pai, 
Luís Filipe dos Santos.

Depois de lhe oferecerem a mota os 
pais perceberam que ele precisava de 
uma escola onde pudesse aprender a 
andar, tudo por uma questão de segu-
rança. O Afonso frequenta, atualmente, 
a Lorenzo Coimbra Racing School e é 
o único piloto português da sua idade 
federado, sendo que em Espanha há 
mais casos. O pai explicou que lá ele 
treina sobretudo “reflexos, em todas 
as situações possíveis e imaginárias”.

O Afonso participa no Campeonato 
Português de SuperMoto, apenas na 
categoria de exibição pois não pode 
ainda pontuar, contudo a partir dos 6 
anos já o poderá fazer. Foi a primeira 

vez que a Federação Portuguesa de 
Motociclismo abriu a competição para 
gente tão nova. Além disso participa na 
Copa Galega, em Espanha e, quando 
atingir os 5 anos, poderá participar na 
Copa de Madrid, também em Espanha. 

A perceção que se tem sobre as mo-
tas foi outro fator que levou os pais a 
inscreverem o filho na escola em Coim-
bra pois, como explicou Luís Filipe, “se 
os miúdos andarem de mota treinados 
têm mais responsabilidade que aqueles 
que andam isolados e sem treino”. 

Atualmente, o Afonso começou a 

treinar, também, cross (numa mota de 
50 cc) – uma disciplina obrigatória para 
todos os alunos que fazem pista. “O 
cross serve para eles treinarem destre-
za, cuidado e segurança. Se eles conse-
guem ultrapassar os objetos que lhes 
aparecem no terreno, em terra, caso 
lhes apareça alguma coisa em pista têm 
maior facilidade de a ultrapassar”, disse 
a mãe, Catarina Dinis.

Portador de uma insuficiência 
renal - um dos rins trabalha a 60 por 
cento, o outro não chega aos 30 por 
cento - que o impossibilita de pra-

ticar qualquer tipo de desporto de 
contacto, o motociclismo é uma das 
grandes alegrias deste maçanense 
que tanto orgulha a comunidade onde 
vive. Eduardo Laranjeira, presidente 
da junta de freguesia de Maçãs de D. 
Maria, promete “apoiar, dentro das 
possibilidades, em tudo o que a fa-
mília do Afonso precisar, podendo até 
suportar despesas de representação, 
se for preciso”.

“Fazer motociclismo não é um 
desporto caro”, segundo a mãe. Há 
um grande investimento inicial, na 
ordem dos milhares de euros, ao ad-
quirir a mota, o fato e as proteções, 
mas “depois disso o treino em si ou 
a mensalidade da escola não são ca-
ras”. O facto de terem que se deslocar 
a Espanha para o filho poder correr, 
contra miúdos da sua idade, é o que 
torna mais caro este desporto, pois 
“gastamos algum dinheiro em viagens e 
tempo que não trabalhamos”, concluiu 
Catarina Dinis.

Investir em infra-estruturas de 
apoio a esta modalidade é um dos ob-
jetivos do presidente da junta. Contou 
em primeira mão ao “Alvaiazerense” 
que, dia 6 de agosto, haverá uma reu-
nião com a Federação Portuguesa de 
Motociclismo, a presidente da Câmara 
Municipal e ele próprio para tentar via-
bilizar essas infra-estruturas em Maçãs 
de D. Maria, de modo a apoiar toda a 
região centro, trazendo mais-valias 
para o Concelho.7
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 mérito
Natural de Maçãs de D. Maria

Aos 4 anos, Afonso já é piloto federado de motociclismo
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N
o dia 22 do mês de julho, a 
Casa do Concelho de Alvaiáze-
re (C.C.A.) comemorou o seu 

36º aniversário. Neste mês muitas 
pessoas aproveitam para gozar as 
tão merecidas férias, razão pela qual 
alguns sócios e amigos não puderam 
estar presentes. No entanto, as mais 
de 40 pessoas proporcionaram um 
dia de festa e de agradável convívio. 
A presidente da C.C.A deu as boas 
vindas e agradeceu a presença de 
todos, lembrando os sócios que, ao 
longo do ano, faleceram. Usou da 
palavra a presidente da A.C.R.L que 
exprimiu a sua satisfação por se en-
contrar no meio de tantos amigos. O 
presidente da Assembleia Geral tam-
bém cumprimentou todos e frisou o 
papel importante que a C.C.A tem 
tido ao longo destes anos. 

Os Bombeiros Voluntários deslo-
caram-se a Lisboa em representação 
da sua corporação, na pessoa do seu 
comandante e presidente. A Câmara 
Municipal de Alvaiázere fez-se repre-
sentar pelo seu vice-presidente que 

desejou as maiores felicidades à C.
C.A, reconhecendo que a mesma tem 
tido um papel importante na divulga-
ção do Concelho, não só no país, mas 
também além-fronteiras. As Casas 
Regionais fizeram-se representar em 
grande número, o que muito honrou a 
Associação. Houve uns momentos de 
animação por um acordeonista amigo 
que, gentilmente, o fez. 

Findo o almoço, do agrado de 
todos, cantaram-se os parabéns 
à C.C.A, com a partilha do bolo, 
oferecido por um amigo, não tendo 
faltado o habitual champanhe. Dia 
de festa que ficou a dever-se aos 
amigos e sócios que brindaram com 
a sua presença e a quem a Direção 
da C.C.A muito agradece.7

Benilde Silva

Na Madeira
Confraria do Chícharo 
promoveu leguminosa 
na ilha de Porto Santo

Para comemorar os 600 anos da descoberta do 
arquipélago da Madeira, a Academia Madeirense 
das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira 
organizou um evento gastronómico, nos dias 20 e 
21 de julho, onde o chícharo foi a estrela principal. 
A leguminosa, que outrora foi comestível na ilha da 
Madeira, pretende ressurgir, depois de muitos anos 
no esquecimento. 

Este evento foi realizado em parceria com a 
Câmara Municipal de Porto Santo e a Confraria do 
Chícharo (Alvaiázere). 

Os confrades da Confraria do Chícharo apre-
sentaram uma palestra no dia 20 de julho, pelas 
16 horas, no Centro Cultural de Congressos 
do Porto Santo sobre as potencialidades deste 
produto secular. Alcides Nóbrega, presidente da 
Confraria Gastronómica da Madeira, realçou que é 
sua preocupação “promover e realçar aquilo que é 
nosso em termos gastronómicos”. No sábado, dia 
21 de julho, teve lugar um almoço de degustação 
da leguminosa no restaurante Panorama, em Porto 
Santo. Ao longo dos dois dias houve um stand com 
exposição de diversos produtos relacionados com 
o “Chícharo”.

Os Confrades do Chícharo levaram para a região 
autónoma vários doces e salgados e, também o 
licor, derivados desta leguminosa, de forma a dar 
a provar as especialidades do Concelho.

Na nota de imprensa disponibilizada é realçada 
a importância desta leguminosa na alimentação das 
gentes de Porto Santo, na Madeira, e cuja produção 
e cultivo terminou em inícios do século XX.

A Academia Madeirense de Carnes/Confraria 
Gastronómica da Madeira luta, há vários anos, pela 
reintrodução deste produto na gastronomia e nas 
mesas dos madeirenses, da qual fez parte desde a 
descoberta do arquipélago.7

O 
polo de Alvaiázere da Escola 
Tecnológica e Profissional 
de Sicó acolheu, no dia 5 de 

julho, o workshop da Felicidade. 
Esta iniciativa pretendeu transmitir 
conhecimentos sobre as perturbações 
mentais.

Portugal é considerado um dos 
países mais depressivos do conti-
nente europeu. Edna Fernandes, 
psicóloga clínica do Gabinete de 
Ação Social e Saúde, da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, explicou 
que o objetivo da atividade foi falar 
sobre a depressão e transtornos de 
ansiedade para poder mostrar à po-
pulação de Alvaiázere que o país tem 
atravessado uma crise na questão da 
saúde emocional. 

Além de dar a conhecer a condição 
atual da saúde mental da população 
portuguesa, foram disponibilizadas 
aos participantes algumas ferramen-
tas para que possam fazer a preven-
ção e o tratamento dos transtornos, 
nomeadamente através da alimenta-
ção saudável. “Hoje em dia há investi-
gações que apontam a grande impor-
tância dos alimentos no tratamento 
de algumas perturbações mentais”, 
acrescentou Edna Fernandes. 

O workshop foi dividido em 
duas partes, sendo que a primeira 
visou a realização de uma palestra, 
assumida pela psicóloga clínica, 

que expôs o quadro clínico das 
patologias, nomeadamente os sin-
tomas e as causas possíveis das 
doenças, bem como os nutrientes 
que podemos encontrar em alguns 
alimentos, que estão disponíveis na 
mesa dos portugueses, mas que não 
são consumidos da melhor forma 
(de que é exemplo o grão de bico, 
“um precursor da serotonina - neu-
rotransmissor responsável pelo bom 
humor, tal como a banana e o cho-
colate de 70%”). Uma vez que o tema 
era a comida da felicidade, falou-se 
principalmente sobre o quarteto 
da felicidade: dopamina, ocitocina, 
seretonina e endorfina, hormonas 
responsáveis pelo bem-estar e esta-
bilização do humor. 

Na segunda parte da atividade 
decorreu um showcooking com o co-
zinheiro Miguel, que integra a equipa 
da clínica de medicina preventiva de 

Penela e onde foram confecionadas 
quatro receitas, utilizando os alimen-
tos já referidos: um sumo detox de 
abacaxi e hortelã, um sumo detox de 
laranja com couve, um prato árabe 
- “húmus” - confecionado com grão 
de bico e, por fim, um doce somente 
com banana e canela, sem açúcar, 
mas bem doce e saudável.  

A professora de Yoga, Cláudia 
Silva, também esteve presente, como 
convidada, e aplicou exercícios de 
relaxamento e promoção da felici-
dade e bem-estar.

Pensado inicialmente para 25 
pessoas, o workshop superou todas 
as expectativas. Contou com um 
número total de 47 interessados, 
aquando da limitação das inscrições. 
Tratou-se de um êxito que se con-
sidera explorar, a partir de outros 
temas, no futuro.7

Catarina Oliveira

atualidade

Município de Alvaiázere

Gabinete de Ação Social e Saúde 
promoveu workshop da Felicidade

Casa do Concelho de Alvaiázere

Comemorou 36º aniversário com 
almoço convívio em Lisboa
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parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA: Guilhermina Marques que completou no dia 2 de julho, 92 
primaveras, a Salvador Marques Antunes que completou no dia 23 de julho, 59 
primaveras e a Angelina Nunes Ferreira que completou no dia 26 de julho, 85 
primaveras. Para todos, muitos parabéns e muitas felicidades.7

o canto dos poetas

Licenciaturas

No dia 24 de julho, Gonçalo Filipe 
Mouzinho Antunes, residente em Car-
valhal de Pussos, comemorou o seu 2º 
aninho de vida, filho de José António 
Antunes Martins e de Cláudia Sofia 
Alegria Mouzinho Martins, que no 
dia 31 de julho festejou 34 primaveras.

Muitas felicidades e muitos anos de 
vida com muita saúde, alegria e amor.7

Kevin de Jesus Rasteiro, natural de 
Lyon - França, filho de Paulo Alexandre 
de Jesus Rasteiro, natural de Carvalhal 
de Pussos e de Fátima Radji, concluiu a 
Licenciatura na Faculdade de Farmácia 
Cluj-Napoca, na Roménia. Em setembro 
vai integrar um MBA (Master of Busi-
ness) durante 15 meses.

Seus pais, irmãos, avós e restante 
família desejam-lhe muitos parabéns e 
futuros sucessos pessoais e profissio-
nais pela vida fora.7

Aniversários

O 
mês de julho trouxe consigo tem-
peraturas típicas de Verão, o que 
permitiu aos idosos da Instituição 

usufruir de atividades ao ar livre.
O exercício físico é muito importante 

para a população sénior e neste sentido 
foram realizadas várias caminhadas na 
vila de Maçãs de D. Maria. Estas permi-
tiram aos utentes o contacto e o diálogo 
com os maçanenses e a visita à Igreja 
Paroquial, onde fizeram as suas orações. 

Aproveitando o bom tempo que se fez 
sentir, os idosos também participaram em 
aulas de movimento com a orientação e 
supervisão da Fisioterapeuta e Técnica de 
Desporto adaptado.

As atividades no Museu Municipal de 
Alvaiázere continuam com a participação 
assídua dos idosos e, no dia 12, mostraram 
os seus dotes artísticos para a pintura. Foi 
uma tarde muito bem passada na qual não 
faltou animação, alegria e convívio. 

No dia 22, o Rancho Folclórico e Etno-
gráfico da Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria celebrou o seu XLII aniversário com 

a organização do XVIII Festival de Folclore. 
Este contou com a atuação do Rancho 
aniversariante, bem como, do Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Vialonga 
e, do Rancho Folclórico “As Cantarinhas 
da Fontinha” de Cantanhede. Um grupo 
de utentes assistiu a este evento cheio de 
música, dança e tradição que proporcionou 
o relembrar de tempos antigos. 

A 26 de julho comemorou-se o Dia dos 
Avós com a visita das crianças da ACREDEM 
à Associação. Foram dinamizados jogos 
tradicionais e músicas com gestos, onde 
as duas gerações conviveram e partilharam 
sorrisos. A completar esta visita, represen-
taram-se duas histórias, dedicadas aos 
mais pequenos e proporcionou-se um 
lanche para todos os presentes. 

Os idosos já iniciaram os preparativos 
para a festa da paróquia de Maçãs de D. 
Maria, com a execução das tradicionais 
flores de papel para decoração dos dois 
edifícios e para o arco da Instituição, que 
é colocado na rua principal da vila, como 
manda a tradição.7

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Proporcionou muita alegria 
aos utentes da instituição

RELATIVO AO pROGRESSO

Gostaria de escrever algo sobre a modernidade 
decerto, não estaria à altura desta proeza
são coisas de tão nobre grandeza
que só os doutorados aprenderam na Universidade.

Vou por neste escrito, toda a minha lealdade
do que vejo e sinto, nesta transformada Natureza
que cada vez me traz mais profunda tristeza
e no futuro, se adivinha, grande calamidade.

Não estarei cá para ver, mas o rumo que lhe vão dando
dá que pensar o que será, o próximo futuro
com toda a tecnologia que estão implementando.

Em que o ser humano se sente, dia a dia, menos seguro
com os fenómenos climáticos que se vão registando
fruto do progresso que agride a Natureza e não é de ferro.

José Riseufa 

É com muito orgulho dos pais e de 
toda a família que Sofia pinto Batista 
nascida, criada e residente em Pontresi-
na (Suiça), filha do assinante Fernando 
Gomes Batista, natural do Troviscal 
(Pussos S. Pedro) e de Vitória Pinto Ba-
tista, natural de Vila Viçosa, concluiu o 
curso de Farmácia em Chur, com uma 
nota de 5,6 com o máximo de 6.

Votos de boa sorte para um futuro 
novo de trabalho.7

No passado dia 21 de julho, Mário 
Silva, residente no lugar de Vale de 
Aveleira, freguesia de Pussos S. Pedro, 
comemorou a bonita idade de 82 anos.

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

Dia 14 de julho realizou-se o enlace 
matrimonial de João Rosa e Joana pi-
res, na Sé Catedral da Guarda.

O noivo, natural de Almoster, é filho 
de José Rosa e Rosa Nunes e a noiva, 
natural da Guarda, é filha de Francisco 
Pires e Deolinda Pires.

Como manda a tradição a cerimónia 
realizou-se na terra da noiva e, após a 
celebração do casamento, a festa teve 
lugar na Quinta da Ponte e durou pela 
madrugada fora.

Um dia em que os noivos brotaram 

felicidade na companhia dos seus fa-
miliares e amigos que lhes desejam as 
maiores felicidades.7

Casamento

Aniversários

Fernando Rodrigues “Maurício”, da 
Igreja Velha, Seixal, Alvaiázere, comemo-
rou, dia 2 de julho, o seu 67º aniversário. 

Em ambiente recatado, com mesa 
farta e bem regada, recebeu alguns 
familiares e amigos que com ele passa-
ram uns bons momentos de convívio, 
comemorando, mais do que um aniver-
sário, a amizade. Que contes muitos, 
com saúde. Dos amigos, Parabéns!7

No dia 27 de julho, Manuel  Marques 
Fernandes, residente em Santiago dos 
Ariques, Almoster, comemorou a bonita 
idade de 100 anos de vida, na companhia 
da sua família e alguns amigos.

Este dia especial terminou com uma 
missa na Capela de S. Tiago, nos Ariques.

Os seus familiares desejam-lhe mui-
tos parabéns e que este dia se repita 
com muita saúde, amor e alegria.7
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Joaquim Dionísio da Silva Lourenço
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

PS: Boas férias. Espero que não se confirme o ditado popular: “No verão 
ardem os montes e secam as fontes”.7

A
lgures, na internet, encontrei uma 
publicação, mais propriamente a 
Portaria do Diário da Republica nº 

133 de 7 de junho de 1912, secção de 
avisos e anúncios oficiais.

Aqui fica, pretendendo ser um 
pequeno subsídio para a história de 
Alvaiázere. Nela se constata que a 

freguesia de Almoster pertenceu ao 
concelho de Ansião. 

Também são referidas algumas 
pessoas que fazem parte da história de 
Alvaiázere, como é o caso de Policarpo 
Marques Rosa, notário, escritor, arqui-
teto, investigador, político e jornalista, 
entre outras atividades.

F
oi com tristeza e consternação que 
recebi a notícia do falecimento do 
Sr. Dionísio.

Mais um Bom Homem que segue o ca-
minho na vida eterna e que nos deixa  um 
legado que muito enriqueceu Alvaiázere 
nos últimos anos, nomeadamente no 
capítulo cultural e social, num trabalho 
sempre em prol da comunidade.

Como exemplo, o Sr. Dionísio fundou 
e presidiu o Grupo Coral “Alva Canto” que 
promove a Cultura no nosso Concelho de 
forma ímpar, desenvolvendo atividades 
ao longo do ano que preenchem a agen-
da cultural e recreativa de Alvaiázere.

Embora não tendo nascido em Al-
vaiázere, cedo se integrou na sociedade 
Alvaiazerense, sendo de reconhecimento 
geral a sua apurada cultura e inteligência.

Mesmo trabalhando em Lisboa, os 
seus tempos livres eram por cá vividos 
com a sua família e amigos, nas mais 
diversas atividades, como a caça, o des-
porto e a cultura.

Ainda há pouco tempo tinha assumido 
um cargo na mesa da Santa Casa da Mi-
sericórdia, o que prova a sua paixão por 
Alvaiázere e por todos os Alvaiazerenses.

Tinha um gosto muito próprio de 

viver. Talvez por isso seja difícil de 
entender como é possível o seu desapa-
recimento. 

Como exemplo do seu carácter, deixa 
2 filhos que se podem orgulhar e muito 
do seu Pai. Ao Manuel e ao Mário aqui 
fica o meu abraço, bem como um cum-
primento muito especial à Drª Eunice. 
Os Homens só morrem verdadeiramente 
quando nos esquecermos deles…

No momento em que escrevo estas 
palavras, incêndios devastadores asso-
lam o território Grego trazendo consigo 
um rasto de morte e destruição.

À semelhança do que nos aconteceu 
o ano passado, também a Grécia é víti-
ma desse fenómeno natural implacável 
que só ataca e que nem à beira mar dá 
tréguas.

Sei bem o que estão a passar e por 
isso deixo uma palavra de conforto e 
condolências à população Grega.

Uma consequência direta do nosso 
comportamento em relação ao Ambien-
te. Urge reflectir e mudar de atitudes, 
sob pena de episódios como estes se 
repetirem todos os anos. O futuro é hoje 
mesmo…

Boas férias a todos.7

“Salvem o Concelho”
É urgente...
Creio que todos já constataram, essencialmente aqueles que todos os dias percor-

rem as vias e ruas deste “predestinado” – para mim – concelho de Alvaiázere, as paredes 
anunciadoras da inevitável “Morte”, que vai quase todos os dias acontecendo e levando 
alguns dos nossos, que nos antecederam, e outros até, que vieram depois de nós...

É a vida… e contra isso pouco ou nada há a fazer…
São as por mim chamadas “paredes da morte” que com os informativos das diversas 

agências funerárias, melhor anunciam a morte dos amigos, dos vizinhos e até dos des-
conhecidos...

Devia chamar-lhe “paredes ou muros” “da nossa vergonha”, com similitude com outros...
Mas não, 

Essencialmente constituem representação do multiplicador “mortalidade” que a 
pouco e pouco vai fazendo desaparecer aqueles que outrora, ou não, melhor fizeram e 
construíram este Concelho.

O que tais “paredes” demonstram e evidenciam é que, com a mesma velocidade, não 
conseguimos encontrar nas mesmas ruas e locais - até no nosso jornal poderão constatar 
tal realidade - o seu antídoto.

Ou seja, a alegria de viver e poder viver nesta terra - resultante do outro multiplicador - a 

Natalidade
Factor não existente.
Mas o que importa fazer? Será que ainda haverá tempo? 
Há muito venho falando nos polos do crescimento, nos polos de fixação – dos nossos 

jovens – só assim temos alguma natalidade – factores potenciadores do desenvolvimento 
económico.

Alvaiazerenses: 
Inventem, unam-se, revitalizem esta terra.
Acredito que as Instituições vêm tentando fazer o melhor, mas para inventar, unir, 

revitalizar é preciso fazer acontecer entre nós.
O formal não chega!… 
Há necessidade de criar, constituir comissões, para fazer criar novas entidades econó-

micas entre os residentes no sentido de que possam aparecer novos postos de trabalho. 
(Só assim se justificará o slogan “SORTE EM VIVER AQUI”)

Uma iniciativa tipo “Sofacal”?  
Lembram-se... Não conseguiu singrar, mas valeu a pena durante anos. (Anos 80/90)
E foi criada por iniciativa e lançamento do nosso “Jornal Alvaiazerense” segundo bem 

me lembro!... 
Que se repita a ideia, para o calçado ou não, para a metalomecânica ou não, para o 

turismo ou não, para os têxteis ou não, para a gestão florestal ou não, ou para tantas 
outras ideias produtoras de bens e serviços!…

Espaços, locais, boas vias de comunicação temos, e estamos bem perto dos grandes 
centros, a 1 hora de Leiria e a 1 hora e meia de Lisboa...

Que se reinvente, que se inicie a ação que se debata a questão, pois mais uma vez 
ainda me acho com disponibilidade para tal, apesar de tudo… e do passado...

Em tempo no local próprio, propus que o nosso Município investisse e construísse 
pequenos armazéns nos terrenos da sua propriedade junto à Rechapal, e depois os cedes-
se a pequenos empresários, com rendas diminutas, para que novos agentes económicos 
aqui aparecessem…

Acreditem que é preciso REINVENTAR E REVITALIZAR ALVAIÁZERE e rapidamente…
Sobre aquele propósito, me argumentaram com o P.D.M., com a funcionalidade e 

adaptabilidade do espaço… Mas não aceito, o que vejo é que os espaços e imóveis do 
Município continuam inactivos e sem utilidade económica...

Por isso renovo a ideia… E,
Que todos juntos rapidamente, consigamos SALVAR O CONCELHO.
                                                                                TENHO DITO.7 

        J.S.

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

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

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

Visite-nos. Esperamos por si.
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Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO 

(103 anos)
N. 07/08/1914
F. 26/06/2018

AlvAIázERE

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: 244/18.9T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 88604732

Data: 25-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Paulo Jorge Fernandes Marques Cepas

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

Inabilitação em que é requerido Paulo Jorge Fernandes Marques 

Cepas, com residência em Fontão, 3280-000 Castanheira de Pêra, 

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

O Juiz de Direito,

(assinatura eletrónica)

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 433 de 31/07/2018

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.

MARIA ADElAIDE CARMO 
vICENTE (67 anos)

N. 19/07/1950 - F. 30/06/2018

CARvAlHA
PUSSOS S. PEDRO

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: 245/18.7T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 88643467

Data: 29-06-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Emília de Jesus dos Santos

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

ção/Inabilitação em que é requerido Emília de Jesus dos Santos, 

solteiro, filho(a) de Francisco dos Santos e de Joaquina de Jesus, 

nascido em 29-04-1938, natural de Maçãs de Caminho [Alvaiázere], 

com residência em domicílio no Lar de S. Jorge, Rua Dr. Vaz de 

Morais, 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 433 de 31/07/2018

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: 268/18.6T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88716682

Data: 10-07-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Mário de Oliveira Marques

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

dição/Inabilitação em que é requerido Mário de Oliveira Mar-

ques, com domicílio em Casais, Maçãs de Caminho, 3250-000 

Alvaiázere, para efeito de ser decretada a sua interdição por 

anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

(assinatura eletrónica)

Dr. João Ladeiro

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 433 de 31/07/2018

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: 277/18.5T8FVN         Interdição/Inabilitação        Referência: 88726896

Data: 11-07-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Sara Alexandra Sousa Simão

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

dição/Inabilitação em que é requerido Sara Alexandra Sousa 

Simão, Solteiro, filho(a) de Luís Manuel Ferreira Simão e de Maria 

do Carmo Tiago de Sousa Simão, nascido em 01-05-1994, natural 

de Alvaiázere [Alvaiázere], portadora do BI n.º 14675939, com 

residência na Rua do Outeiro dos Gamanhos, N.º 12, Gamanhos, 

3250-157 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 433 de 31/07/2018

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO 
GONÇAlvES (95 anos)

N. 23/02/1923
F. 17/07/2018

JORDÕES
PUSSOS S. PEDRO

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ANTÓNIO FREIRE MENDES
(91 anos)

N. 29/10/1926 - F. 14/07/2018

natural: besteiro - pelmá
residente: venda do preto - pelmá

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
JOSÉ GOMES AlvES 

(91 anos)
N. 13/05/1927
F. 23/07/2018

natural: ral - bÊCo FZZ
residente: valada - bÊCo FZZ

Casal residente em Pombaria procura 
casal para trabalhar e viver com eles

Oferta de casa e ordenado a 
combinar com os mesmos

Contactos: Tlms. 915 976 143 (Elza)
913 394 449 (Adriano)

OFERTA DE EMPREGO
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UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filha, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
fRANCISCO NEvES lOpES

(82 anos)
N. 19/11/1935
F. 04/07/2018

CANDAl
AlMOSTER

Seus filhos, noras, genros, 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
MANUEl DOS SANTOS 
RODRIGUES (88 anos)

N. 27/09/1929
F. 30/06/2018

MAçãS DE D. MARIA

Sua esposa, filhos, noras, 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
JOAQUIM DIONÍSIO DA 

SILVA LOURENÇO (62 anos)
N. 22/08/1955
F. 12/07/2018

AlvAIÁZERE

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
DEOlINDA lUIZ SERRA

(91 anos)
N. 28/06/1927
F. 11/07/2018

CASAIS
MAçãS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, noras, genros, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como 

era o seu desejo vêm por este meio agradecer, reconheci-

damente, a todos quantos manifestaram e partilharam o 

seu pesar neste momento de dor marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
CElESTE DA CONCEIçãO

(92 anos)
N. 15/06/1926
F. 27/06/2018

COVA DO SOUTO - BÊCO
FERREIRA DO ZÊZERE

Seu marido, filha 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 fIlOMENA 

SANTOS fIGUEIREDO 
(60 anos)

N. 28/04/1958
F. 01/07/2018

(TOMAR) - (ALVAIÁZERE)

Sua filha, 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
lUCINDA DE JESUS lOpES 

(87 anos)
N. 06/12/1930
F. 24/07/2018

pOMARES
AlvAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
fRANCISCO ROSA 

DE SOUSA (88 anos)
N. 09/10/1929
F. 24/07/2018

vENDAS DE MARIA
MAçãS DE D. MARIA

UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filha, neto e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSÉ GAMEIRO pIãO

(82 anos)
N. 02/05/1936
F. 27/06/2018

BOUXINHAS
AlMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

Sua companheira, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                                          

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSÉ DA SIlvA MATIAS

(96 anos)
N. 11/04/1922
F. 28/06/2018

lOUREIRA
pUSSOS S. pEDRO

Sua esposa, filhos, noras e netos assinalando o 5º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se 

apagará dos seus corações, rogamos a Deus pelo seu 

eterno descanso.

Pedimos a Deus que estejas bem no Céu.

CINCO ANOS DE SAUDADE

AlvAIÁZERE

ABÍLIO CARVALHO

N. 07/04/1938
F. 30/07/2013

Querido Américo,
Fez dia 15 de julho, trinta e três anos que partiste 
Tanta dor, tanta saudade. 

A tia que não te esquece,
Linda

TRINTA E TRÊS ANOS DE SAUDADE

SANDOEIRA
pUSSOS S. pEDRO

AMÉRICO JOSÉ DUARTE 
ANTUNES VAZ (PINTO)

N. 27/11/1964
F. 15/07/1985
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A entrega dos forais manuelinos 
de Arega e de Alvaiázere

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 2

Férias Judiciais… e não só!

Paula Reis

falar direito

Nódulo no testículo: alarme!

Mário Lourenço

saúde

1. Quando, em Outubro de 2016, 
se publicou o livro “Forais de Fi-
gueiró dos Vinhos”, desconhecia-

se se ainda existiria algum dos dois 
exemplares que D. Manuel I outorgou 
à vila de Arega a 26 de Dezembro 
de 1513: um à autarquia e outro ao 
Senhorio. Sabemos agora que o exem-
plar da câmara ainda existe, conser-
vando-se no arquivo da Fundação da 
Casa de Bragança.

E quando, em 2014, se editou a 
obra “Alvaiázere e os seus forais”, 
do foral manuelino de Alvaiázere era 
somente conhecido o registo de chan-
celaria constante do “Livro dos Forais 
Novos da Estremadura”, custodiado 
na Torre do Tombo, assim como uma 
pública-forma, lavrada em 1823 a 
partir daquele registo, guardada na 
Biblioteca Nacional. Mas, segundo um 
investigador da nossa região, subsis-
te ainda um exemplar do original da 
carta foraleira alvaiazerense, na posse 
de um particular.

2. Noticiar a localização do foral 
manuelino de Arega é importante para 
esta localidade. Mas, não é menos re-
levante para a história de Alvaiázere 
o conhecimento minucioso do teor 
do auto de entrega do “foral novo” 
de Arega.

Com efeito, este foral não foi 
entregue em Arega, mas «na vyla d’ 
Alvayzere, ante as portas d’Álvaro 
de Coymbra, escudeiro e escryvam 
da câmara», no dia 10 de Novembro 
de 1516.

A entrega, em Alvaiázere, do fo-
ral manuelino de Arega não derivou 
apenas da proximidade geográfica 
existente entre as duas localidades. 
Resultou, principalmente, do facto 
de ambas as vilas terem o mesmo Se-
nhorio, isto é, o mesmo donatário dos 
direitos reais: o conde de Tentúgal. 

Muito provavelmente, nesta mes-
ma data, terá ocorrido a entrega do 
foral manuelino de Alvaiázere.

3. A outorga do foral manuelino 
de Alvaiázere ocorreu a 15 de Maio 
de 1514, em Lisboa. Mas, como era 
usual, depois de assinado pelo rei, o 
diploma tinha de ser aceite, tanto pela 
autarquia como pelo Senhor da terra. 
E só entrava em vigor após a entrega 
a estas duas entidades, numa cerimó-
nia pública da qual era redigido um 
auto, que se transcrevia no término 
do próprio foral. Um representante 
do monarca realizava a sua entrega, 
em local e data que previamente se 
acordariam.

4. Quem, como delegado régio, 
trouxe para Alvaiázere os novos fo-
rais de Arega – o da câmara e o do 
conde de Tentúgal –, e procedeu à 
sua leitura e publicação oficial, foi 
«Brás de Ferreyra, escryvan d’all-
fândega no almoxaryfado d’Aveyro», 
incumbido de semelhante missão 
em vários concelhos estremenhos. 
Ele próprio, no dia anterior, havia 
procedido à entrega do “foral novo” 
de Maçãs de Dona Maria, no «Coval 
de Palhaes», em Chão de Couce. E no 
dia 8 tinha procedido à entrega, em 
Ansião, do foral desta localidade e do 
foral de Abiúl.

A solene cerimónia que se reali-
zou a 10 de Novembro de 1516 com 
o foral de Arega, repetiu-se, certa-
mente, com o foral de Alvaiázere, 
com a diferença de que, além dos 
oficiais concelhios, terão assistido 
mais testemunhas: alguns cavaleiros 
e escudeiros, se aqui os havia, e 
diversos representantes do povo. Se 
nesta data, os autarcas ainda eram 
os mesmos de 1514, terão estado 
presentes na entrega do foral de Al-
vaiázere: Diogo Fernandes, juiz; Do-
mingos Afonso, vereador; Sebastião 
Vicente, procurador do Concelho; e 
Afonso Fernandes, almoxarife. Esse 
10 de Novembro de 1516 foi um dia 
marcante na história de Alvaiázere!7

Mário Rui Simões Rodrigues

A
o invés do que tenho vindo a fazer 
ao longo destes últimos anos, 
confesso que já não me recordo 

a data de início desta rúbrica, não irei 
informar qualquer novidade jurídica.

É tempo de férias judiciais… e não 
só! É tempo de dar voz a outras opiniões 
e informações, renovadas e revigoradas.

As exigências da vida pessoal e profis-
sional ditam que usufrua de uma “licença 
sabática” por tempo indeterminado.

Em 2004 iniciei a minha singela cola-
boração com este jornal que considero 
um genuíno órgão de comunicação so-
cial defensor dos interesses do concelho 
de Alvaiázere e, por si só, meritório do 
nosso respeito e consideração. Claro 
está que, como todos os do meio, não 
é perfeito, mas creio que faz o melhor 
com os meios de que dispõe. 

Tive oportunidade de, entre 2007 e 
2011, desempenhar as funções de che-

fe de redação. Uma época quente, com 
muita agitação política e que foi um es-
tímulo ao crescimento e conhecimento.

Apesar de a vida profissional me ter 
levado para longe do Concelho conse-
gui sempre manter o vínculo presente 
e, consequentemente, ir assegurando 
a publicação de algumas notícias da 
minha freguesia que tanto amo, Almos-
ter. Não foi tarefa fácil, certamente com 
algumas falhas, mas acima de tudo fica a 
esperança de, nalguma medida, ter con-
tribuído para manter viva a divulgação 
da informação.

Aos leitores agradeço a gentileza 
com que sempre me trataram. 

À equipa técnica deixo uma mensa-
gem de perseverança e gratidão pela 
oportunidade e apoio desta colaboração.

Um bem-haja a todos, e não se es-
queça, mantenha-se informado, consulte 
um advogado!7

A neoplasia do testículo é o segun-
do cancro mais comum (atrás da 
leucemia) no homem entre os 20 

e os 40 anos. A maioria dos homens 
não tem qualquer sintoma até sentir 
uma massa dura no testículo. Alguns 
homens podem sentir um “peso” testi-
cular, enquanto outros (mais raramen-
te) descrevem dor. O mais importante 
a realçar é que qualquer massa no tes-
tículo, principalmente no jovem adulto, 
deve ser imediatamente observada por 
um médico de forma a excluir a presen-
ça de um cancro. 

O diagnóstico é clínico e normalmen-
te confirmado com o auxílio de uma 
ecografia aos testículos. O tratamento 
passa quase sempre pela remoção 
cirúrgica do testículo, sendo que uma 
parte importante dos doentes precisa de 
realizar quimioterapia após a cirurgia. É 

importante realçar que o homem vive 
de forma absolutamente normal ape-
nas com um testículo, preservando a 
produção hormonal e a fertilidade (em-
bora a quimioterapia a possa afetar a 
curto prazo). Felizmente, o tratamento 
do cancro do testículo é um sucesso 
da Medicina, sendo dos cancros com 
melhor prognóstico. Na verdade, mais 
de 90% dos doentes ficam “curados” 
com os tratamentos atuais. 

Acabo este texto com o reforço da 
ideia chave: uma massa dura no testí-
culo deve ser motivo de preocupação 
e levar qualquer jovem ao médico com 
urgência. Por este motivo (e imagino 
que por mais alguns), os homens 
devem fazer uma autopalpação testi-
cular ao longo da vida, assim como 
as mulheres devem saber fazer uma 
autopalpação mamária.7

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

Agradecimento
Em nome da Direção, Redação e outros Colaboradores do Jornal “O Alvaia-

zerense” apresento uma singela, mas sincera mensagem de agradecimento 
à Paula Reis, nesta hora de um salutar “até já”, pela colaboração prestada ao 
longo de vários e bons anos.

O prazer e o privilégio da colaboração da Paula Reis foi nosso.
Pessoalmente, de maneira especial, recordo o convite que formulei para 

Chefe de Redação e o retorno proativo na dedicação e no contributo à transfor-
mação evolutiva do jornal e o compromisso inalienável na defesa dos valores 
e missão estatutária.

As recordações da vivência do jornalismo local ficam (ficaram) na nossa 
memória em alerta constante.

Paula, obrigado, e felicidades.
Até já!7

Carlos Simões
Diretor
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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 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL - HORÁRIO 
 Segunda a sexta - 9h00 - 17h00
 Sábados - 09h00- 13h00

dias 3, 4 e 5:
- FESTA EM HONRA DE SANTO ESTêvãO
Local: Pussos

 (Org.: Comissão de Festas de Pussos)

dias 4 e 5:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS E   

 NOSSA SENHORA DA GRAÇA
Local: Maçãs de Caminho
(Org.: Comissão de Festas de Maçãs de Caminho)

AGENDA CULTURAL - AGOSTO
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
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 12 e 26

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 5 e 19

AGOSTO

dia 6: 14h30

- ATIvIDADE CRESCER COM COR: “vERãO MUSICAL” 

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)

dias 4, 5 e 6:
- FESTAS GOFOA

 Local: Avanteira - Pelmá 
 (Org.: Grupo Orientador de Festas e Obras da Avanteira)

dias 10, 11 e 12:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS E   

      SANTA MARIA MADALENA
Local: Alvaiázere

 (Org.: Comissão de Festas de Alvaiázere)

dias 11 e 12:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS E   

 DE  NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
 Local: Pelmá
 (Org.: Comissão de Festas de Pelmá)

dia 12: 09h00
- PASSEIO DE MOTORIZADAS
Local: Alvaiázere

 (Org.: Comissão de Festas de Alvaiázere)

dias 18 e 19:
- FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇãO DE JESUS

 Local: Almoster
 (Org.: Comissão da Fábrica da Igreja de Almoster)

dias 23, 24, 25 e 26:
- FESTA EM HONRA DE S. PAULO E SR. DOS AFLITOS

 Local: Maçãs de D. Maria
 (Org.: Comissão de Festas de Maçãs de D. Maria)

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.

ARQ. CÉLIA MARGARIDA GOMES MARQUES, 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AL-
VAIÁZERE FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal 
deliberou, em sua reunião de 11 de julho de 
2018, nos termos do disposto na alínea g) do 
n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, conjugado com os artigos 86.º 
e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 
de agosto, arrendar em Hasta Pública as anti-
gas escolas primárias reabilitadas de Ariques, 
Barqueiro, Bofinho e Venda do Preto.

O Programa do Procedimento de Hasta 
Pública de Arrendamento e a Minuta de Con-
trato de Arrendamento das antigas escolas 
primárias reabilitadas de Ariques, Barqueiro, 
Bofinho e Venda do Preto encontram-se afi-
xados na Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira – Gestão Financeira – Subunidade 
Orgânica de Apoio ao Munícipe Tesouraria, no 
período normal de funcionamento (de segun-
da a sexta-feira, das 08h00m às 18h00m), e 
disponíveis no sítio da internet do Município 
em www.cm-alvaiazere.pt.

Aceitam-se propostas apresentadas por 
carta fechada até às 17h00m do dia 28 de 
agosto de 2018, entregues na Subunidade 
Orgânica de Apoio ao Munícipe Tesouraria ou 
remetidas por correio registado para a sede 
do Município ou por correio eletrónico para 
geral@cm-alvaiazere.pt.

A praça da hasta pública realizar-se-á no 
dia 30 de agosto de 2018, pelas 11h00, no 
Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal 
de Alvaiázere.

O valor base de licitação é o seguinte: 
€80,00 (oitenta euros) de renda mensal por 
cada escola.

O arrendamento terá a duração de cinco 
anos, sem prejuízo das suas renovações.

À renda a pagar pelo arrendatário acres-
cerão ou serão deduzidos os impostos legais 
em vigor.

O valor da renda será atualizado anual-
mente, nos termos do contrato de arrenda-
mento, de acordo com o coeficiente que vier 
a ser aprovado pelo Estado para os arrenda-
mentos não habitacionais.

A renda será paga no Serviço da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira – Gestão 
Financeira – Subunidade Orgânica de Apoio ao 
Munícipe Tesouraria.

Pela participação na hasta pública não 
serão devidos quaisquer impostos e outros 
encargos, salvo os legalmente fixados.

O critério de adjudicação será o do valor 
da renda mensal mais elevada que resultar das 
propostas apresentadas ou das licitações na 
praça, sem prejuízo do cumprimento das de-
mais condições previstas no Programa do Pro-
cedimento de Hasta Pública de Arrendamento.

A hasta pública é dirigida por uma Co-
missão, com as competências delegadas e 
previstas no Programa do Procedimento de 
Hasta Pública de Arrendamento, composta por:

Presidente: Sílvia Rodrigues Lopes – Verea-
dora da Câmara Municipal;

Vice-Presidente, que substituirá o Presi-
dente nas suas faltas e impedimentos: Luís 
Jorge Batista Ribeiro;

Vogal: Elsa Cristina Santos Freitas;
1.º Vogal suplente, que substituirá os mem-

bros da Comissão, em caso de falta ou impedi-
mento: Maria Eduarda Martins Morgado Santos;

2.º Vogal suplente, que substituirá os 
membros da Comissão, em caso de falta ou 
impedimento: Luís Alberto Alves da Silva.

Para constar, se publica o presente edital, 
ao qual será dada a maior publicidade, através 
da sua afixação nos locais públicos do costu-
me e no sítio da internet do Município atrás 
referenciado.

Município de Alvaiázere, 20/07/2018
A Presidente da Câmara Municipal,
Célia Margarida Gomes Marques, Arq.ª

HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO DE BEM IMÓvEL
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VENDE-SE ou ALUGA-SE

Moradia de R/C com 5 divisões, 
sótão e terreno com 398 m2  

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277

VENDE-SE:

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

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

VENDE-SE:

Casa de rés-do-chão e cave, com dois anexos, poço, quintal 
com videiras e árvores de fruto. Situada na Loureira (ao lado 

do Café Chaparro) Contactar: Tlm. 912 985 054

O estágio de karaté da Asso-
ciação Nacional de Artes 
Marciais (ANAM) realizou-se 

nos dias 6 e 7 de julho, no Pavilhão  
Gimnodesportivo de Alvaiázere. 

Neste estágio estiveram pre-
sentes perto de meio milhar de 
praticantes juntamente com a 
respetiva família e amigos. 

Estiverem no Concelho perto 
de 2000 pessoas nos dois dias 
de atividades. Destes praticantes, 
cerca de 300 karatecas foram 
propostos a exame de kyu e Dan’s 
onde se viu o elevado karaté por 
eles praticado. Os responsáveis 
da ANAM (parceira do GDA na 
modalidade de Karaté), elogia-
ram o apoio e organização que o 

GDA mostrou na realização deste 
evento, “prometendo realizar 
mais eventos desta dimensão no 
Concelho”. 

O Grupo Desportivo de Alvaiá-
zere colocou à disposição dos 
participantes e respetivos acompa-

nhantes um bar onde existia pro-
dutos regionais, tais como pastéis 
de chícharo, pacotes de chícharo, 
licor de chícharo, entre outros, 
para que os visitantes pudessem 
conhecer e levar uma recordação 
de Alvaiázere.7

Teve lugar no dia 8 de julho o I 
Passeio de Clássicos – Ferrus 
I, organizado pelo Alvaiázere 

Motor Clube (AMC). O principal 
objetivo foi juntar amantes de 
carros clássicos para poder, assim, 
mostrar o concelho de Alvaiázere. 

O passeio juntou cerca de 30 
carros e 70 pessoas, sendo que 
oitenta por cento dos participantes 
eram de fora do Concelho, vieram 
de propósito para conhecer Alvaiá-
zere e pode dizer-se que saíram de 
cá maravilhados. 

Fernando Balas, presidente do 
Alvaiázere Motor Clube, em decla-
rações ao jornal “O Alvaiazerense” 
afirmou que o passeio surpreendeu 
pela ida ao cimo da serra de Alvaiá-
zere, pois muitos dos participantes 
não tinham a ideia da dimensão 
nem do alcance de vista que o Con-
celho possui e, assim, conhecerem 
um dos maiores miradouros de Por-
tugal (devido ao facto de Alvaiázere 
possuir uma serra onde as pessoas 
têm uma visão 360 graus daquilo 
que os rodeia). 

O presidente do AMC asse-
gurou que, no final, receberam 
feedbacks positivos, entre os 
quais, aqueles mais assertivos 

“conseguiram fazer uma coisa 
pequenina, sem grandes chatices 
e conseguiram tocar em todas as 
freguesias de Alvaiázere”, dando 
os “parabéns ao meu amigo Bruno 
Furtado, pois o itinerário foi todo 
da sua responsabilidade”.

O nome do passeio “Ferrus I” 
veio do facto de “quando temos 
um carro velho, chamamos-lhe 
ferro-velho”, disse Fernando Balas. 
O passeio foi um evento isolado, 
não foi inserido em comemoração 
alguma, tendo sido tudo feito 
do zero, sem uma única base de 
dados, segundo disse Fernando 
Balas. Afirmou ainda que estão a 
começar a traçar o caminho e a 
fazer a sua própria estrada e que, 
de certeza, o Ferrus II será melhor 
que a edição deste ano.

O AMC teve a preocupação de 
oferecer um produto endógeno, 
feito no concelho de Alvaiázere, a 
todas as pessoas que participaram. 
Levaram uma cerveja artesanal 
“Bruta”, de meio litro, com um 
rótulo alusivo ao passeio.

O Alvaiázere Motor Clube dei-
xa um agradecimento especial a 
todas as pessoas que ajudaram à 
realização deste evento, nomeada-
mente à Câmara Municipal de Al-
vaiázere, na pessoa da presidente 
Célia Marques que teve a amabili-
dade de aparecer durante o coffee 
break e também ao engenheiro 
Zé Maria Lebre por ter cedido as 
condições e o espaço (Quinta da 
Cortiça) para que o coffee break 
pudesse ser realizado.7

Mónica Teixeira

Alvaiázere Motor Clube
Organizou Passeio de Clássicos – Ferrus I

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Estágio de Karaté foi um sucesso

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 3 a folhas 5 verso do livro de escrituras di-

versas 161-A, FERNANDO AUGUSTO MARQUES e cônjuge MARIA 

DE FÁTIMA ALVES BRÁS casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, naturais ele da freguesia de Casais, concelho de Tomar 

e ela da freguesia de Coimbra (Sé Nova) concelho de Coimbra, 

residentes na Rua de Santo Amaro nº 10, no lugar de Zambujal, 

freguesia e concelho 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 vinha com oliveiras 

com a área de quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados 

sito em Goulã a confrontar do Norte com Manuel Alves Lagoa, do 

Sul com Alípio Simões, do Nascente com António Alves Maria e do 

Poente com José Barata, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

11438 (que proveio do artigo rústico 7173 da extinta freguesia 

de Alvaiázere) com o valor patrimonial de €243,64 omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Número dois – Prédio rústico composto por cultura com 

oliveiras com a área de trezentos e dez metros quadrados sito 

em Vinhas, a confrontar do Norte com José Gonçalves, do Sul 

com António Simões, do Nascente com António Ferreira Maria e 

do Poente com Henrique Braz, inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 11563 (que proveio do artigo rústico 7304 da extinta fre-

guesia de Alvaiázere) com o valor patrimonial de €104,78 omisso 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Número três – Prédio rústico composto por mato com cultura 

com oliveiras e videiras com a área de seiscentos e oitenta metros 

quadrados sito em Vinhas, a confrontar do Norte com António 

Gonçalves, do Sul com Joaquim Pedro, do Nascente com António 

Inácio e do Poente com Edmundo dos Santos, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 11566 (que proveio do artigo rústico 7307 

da extinta freguesia de Alvaiázere) com o valor patrimonial de 

€235,23, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis, cujo valor, patrimonial e atri-

buído, se eleva à quantia de quinhentos e oitenta e três euros e 

sessenta e cinco cêntimos, vieram à sua posse, já no estado de 

casados, do modo seguinte:

- o identificado sob a verba número um por compra que dele 

fizeram no ano de mil novecentos e noventa e seis a José Silveira 

Lourenço e mulher Ilda de Jesus Silva residentes na Rua D. Manuel 

I, nº 155, no lugar de Feteiras, freguesia de Pussos concelho de 

Alvaiázere e

- os restantes, atrás identificados sob as verbas números dois 

e três, por compra que deles fizeram por volta do ano de mil no-

vecentos e oitenta e seis a Manuel da Conceição Ferreira e mulher 

Zulmira da Conceição Ferreira, residentes na Rua do Penedo nº 

29, no lugar da Mata de Baixo, freguesia e concelho de Alvaiázere, 

actos estes que nunca chegaram a ser formalizados.

Que desde aquelas datas, porém, têm possuído os mencio-

nados imóveis em nome próprio e sobre eles têm exercido todos 

os actos materiais que caracterizam a posse, designadamente a 

defesa e conservação da propriedade, semeando-os, amanhan-

do-os, plantando e cortando as oliveiras e as videiras, colhendo 

a azeitona e a uva, roçando o mato, avivando as estremas, deles 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza conser-

vando-os e pagando pontualmente as contribuições e impostos 

por eles devidos, sempre à vista e com o conhecimento de toda a 

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

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invo-

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, vinte e seis de Julho de dois mil e dezoito.

A Notária,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 433 de 31/07/2018
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mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do Jardim de Infância (Sala 3 e 4) de Alvaiázere

Município de Alvaiázere

Alvaiázere recebe 200 escuteiros do 
Agrupamento 57 de Benfica

D
e 28 de julho a 3 de agosto, o Município de 
Alvaiázere acolhe 200 escuteiros do Corpo 
Nacional de Escutas, pertencentes ao Agru-
pamento 57 de Benfica.

Além de proporcionar uma experiência inesque-
cível a estes jovens, este evento contribuirá para a 
divulgação do concelho de Alvaiázere, uma vez que os 

jovens darão conta das especificidades que marcam a 
singularidade do Concelho e zona envolvente, através 
do seu testemunho. 

Depois da realização deste encontro, os jo-
vens escuteiros envergarão nas suas fardas uma 
insígnia com o nome de Alvaiázere, pelo período 
de um ano.7

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Realizou IV Festival 
de Natação nas 
Piscinas Municipais

O IV Festival de Natação, organizado pelo Grupo 
Desportivo de Alvaiázere, realizou-se no dia 7 de 
julho e contou com cerca de 120 praticantes dos 
concelhos de Alvaiázere, Ansião, Penela, Ferreira do 
Zêzere, Figueiró dos Vinhos e Condeixa. 

Foi uma tarde muito animada onde, além da 
competição, se promoveu o desporto e o convívio 
saudável entre atletas. No final do Festival, a Escola 
de Natação do Grupo Desportivo de Alvaiázere rea-
lizou um lanche convívio entre atletas, professores, 
dirigentes e familiares.7
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O 
novo filme do maestro Antó-
nio Vitorino de Almeida, “A 
Teia”, vai ter algumas cenas 
gravadas em Alvaiázere. 

No dia 8 de julho, a Casa Municipal 
da Cultura acolheu o casting deste 
filme para selecionar possíveis atores 
e figurantes. “Queremos proporcionar 
às pessoas de cá - que de outra forma 
não teriam esta possibilidade – uma 
experiência diferente, do que é um 
casting, como se faz e quem sabe não 
surge algum talento que ande perdido”, 
contou António Cardo, diretor do filme. 
Além disso, é mais fácil para a produção 
agendar as gravações com as pessoas, 
visto que são do Concelho ou próximo.

O casting começou pelas 10h e es-
teve ao encargo de Miguel Baco. Braço 
direito do maestro, o responsável pelo 
casting explicou a importância desta 
seleção: “Damos muita importância a 
todas as pessoas que entram na pelí-
cula porque, muitas vezes, o que falha 
em alguns filmes ou o que define um 
bom filme são os pormenores”.

A história deste filme – que não vai 
ser totalmente gravado em Alvaiázere, 
tendo também, por exemplo, uma cena 

gravada num teatro do Bombarral - 
nada tem a ver com música, apesar de 
o autor ser maestro. António Cardo, 
sentiu necessidade de puxar algumas 
cenas para a vila pois, como contou ao 
jornal, as suas “raízes são alvaiazeren-
ses. Quanto ao maestro, ele já conhecia 
Alvaiázere, às vezes está em nossa casa 
e adora cá vir.”

A Câmara Municipal, a Capela de 
Nossa Senhora dos Covões e o Museu 

Municipal de Alvaiázere são alguns dos 
locais já escolhidos para algumas das 
gravações. A presidente da Câmara 
Municipal, Célia Marques, explicou que 
esta é uma oportunidade única: “Vai 
ser uma oportunidade para divulgar e 
promover algum do nosso património, 
nomeadamente a mancha de carvalho 
cerquinho – com uma cena passada 
nos Gamanhos -, a chegada do minis-
tro será filmada em frente à Câmara e 

outra ainda, onde entrará a atriz Maria 
do Céu Guerra, será filmada na Capela 
dos Covões”.

O casting consistiu na interpretação 
de duas ou três cenas, diferentes, de 
modo a se perceber a versatilidade da 
pessoa. “Neste tipo de filmes, os guiões 
nunca estão totalmente fechados, e 
pode sempre surgir a necessidade de se 
colocar mais alguma personagem, mais 
um pormenor e as pessoas quando 
mostraram o que são capazes de fazer, 
o seu aspeto físico, a sua idade, as suas 
características físicas podem, às vezes, 
encaixar noutra coisa que ainda vai ser 
criada”, afirmou Miguel Baco.

“É uma forma de promoção diferen-
te, uma oportunidade de dar a conhecer 
e de eternizar o património e o Conce-
lho, afinal tudo isto vai ficar numa fita 
que pode ser visualizada em qualquer 
ponto do país e pode despertar a curio-
sidade de alguém para vir ao local e 
conhecer este território”, concluiu a 
presidente da Câmara. 

As filmagens estão previstas para 
começar em finais de setembro ou iní-
cios de outubro.7

Catarina Oliveira

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

...na rua D. Sancho I, em Alvaiázere, Património Intacto há 365 dias!

Olho Vivo Perigo Iminente...
CPAPI
Obtenha o estatuto de 
vítima dos incêndios

Até dia 2 de janeiro de 2019 pode 
requerer o estatuto de vítima, caso tenha 
sido atingido pelos grandes incêndios 
de 2017.

A Comissão para Avaliação dos Pe-
didos de Indeminização (CPAPI) avalia 
pedidos de indeminização dos incêndios 
ocorridos entre 17 e 24 de junho e 15 e 
16 de outubro, para os quais não estejam 
previstos outros apoios ou medidas.

No caso de ter havido vítimas mor-
tais ou feridos graves deve requerer o 
estatuto no Instituto de Medicina Legal; 
em casos de danos físicos ou mentais 
deve pedir às Administrações Regionais 
de Saúde do Norte e do Centro e SNS 
e em caso de danos materiais, para os 
quais não estejam previstos apoios, deve 
requerer junto das Comissões de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional do 
Centro e do Norte.

Os modelos de requerimento ou mais 
informações devem ser pedidos através 
dos seguintes meios: https://sgmj.justi-
ca.gov.pt/comissao-para-avaliacao-dos-
-pedidos-de-indeminizacao; geral@cpapi.
justica.gov.pt; Municípios ou Ordem dos 
Advogados de Coimbra.7

Na Casa Municipal da Cultura

Alvaiázere vai ser palco de gravações do filme “A Teia”
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