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A 
Loja de Apoio Social de 
Alvaiázere - LASA – reabriu 
dia 6 de agosto e, inicial-
mente, vai manter-se aber-

ta dois dias por semana, às quartas 
e sábados de manhã. 

Sílvia Rodrigues Lopes, vereadora 
da Câmara Municipal de Alvaiázere 
explicou ao “Alvaiazerense” o porquê 
destes dois dias: “À quarta-feira de 
manhã porque as pessoas, suposta-
mente, vêm com mais frequência à 
vila, ao mercado, e podem utilizar 
os transportes disponibilizados e, 
ao sábado de manhã, poderá haver 
uma maior disponibilidade por parte 
de quem precisa de se deslocar à loja 
mas também por parte de quem quer 
oferecer bens à loja”.

A loja, que fica nas instalações do 
Mercado Municipal, foi recentemente 
aumentada devido à falta de espaço, 
que era um problema. Agora permite 
expor um maior número de peças 
para que as famílias carenciadas, 
que precisem desta ajuda, possam 
escolher aquilo de que mais gostam. 
A loja oferece vestuário, calçado, arti-
gos para casa, coisas para a primeira 
infância, alimentação e algum mobi-
liário. “Tentamos ir ao encontro das 
necessidades básicas das pessoas. 
Necessidades essas que passam, 
essencialmente, pela alimentação, 
vestuário e, nesta altura, por algum 
material escolar”, referiu Sílvia Lopes. 

Tem como principal objetivo 
contribuir para minimizar alguma 
dificuldade pela qual as famílias 
alvaiazerenses estejam a passar, 
em determinado período da vida. 
Disponibilizam tudo aquilo que lhes 
é oferecido, mas também acontece 
– no que diz respeito aos bens ali-
mentares - ter que os adquirir para 
fazer face à procura de que são alvo.

Aproveitar tudo aquilo que seja 
possível é um dos lemas. Contudo, 
há sempre uma seleção a ser feita 
numa primeira fase. A vereadora 
disse ao “Alvaiazerense” que ainda 
há pessoas que “oferecem coisas que 

não estão nas melhores condições e 
não é isso que se pretende”.

Destina-se a famílias que, por 
alguma razão, reúnam as condições 
previstas no regulamento ou estejam 
a passar por alguma dificuldade e 
queiram usufruir da loja. Para tal, as 
pessoas devem dirigir-se à Câmara 
Municipal, ao Gabinete de Ação 
Social, preencher um requerimento 
e entregar os documentos previstos 
– tendo que declarar as despesas e 
os rendimentos de que usufruem. 
“Depois o processo é analisado e, 
se reunirem os critérios definidos, 
o mesmo é deferido, as pessoas são 
informadas da decisão e passam 
a poder usufruir da loja”, referiu a 
vereadora.

Alvaiázere é um território cada 
vez mais despovoado – atualmente 
conta com cerca de sete mil ha-
bitantes. Apesar de o número de 
famílias carenciadas referenciadas 
não ser muito grande no Municí-
pio “é sempre demasiado elevado 
quando se trata do assunto que é”. 
A vereadora acredita, contudo, que 
“há mais pessoas a precisar de ajuda 
e que não se dirigem a nós, seja por 
desconhecimento ou por vergonha”. 
Acrescentou ainda que “devemos 
ter alguma abertura para lidar com 
isto e, volto a repetir, as pessoas 
não devem ter vergonha de recorrer 
à loja, ela existe para isso mesmo. 

Não estamos aqui para fazer juízos 
de valor, nem para criticar, estamos 
aqui para ajudar as pessoas a seguir 
em frente e minimizar alguma difi-
culdade na sua vida”.

O Gabinete de Ação Social quer 
que este projeto cresça e para isso 
precisa da ajuda de todos os alvaia-
zerenses, seja a doar bens que já 
não usem, seja como voluntários 
para o banco local de voluntariado, 
disponível no Concelho. 

Quem quiser doar algo deve 
dirigir-se à Câmara Municipal, dar 
conhecimento dessa vontade e, 
posteriormente, é feita a articulação 
dessa doação, podendo ser entregue 
em loja ou, no caso dos móveis, a 
própria Câmara vai recolher a casa 
das pessoas. Quem pretender tornar-
se voluntário deve também dirigir-se 
ao edifício da Câmara Municipal, 
dar conta dessa intenção e da sua 
disponibilidade horária, e depois é 
feita uma avaliação das característi-
cas pessoais da pessoa. Sílvia Lopes 
concluiu referindo que “é preciso ter 
uma certa sensibilidade ao lidar com 
estas pessoas, elas merecem todo 
o nosso respeito e dignidade. Não 
exigimos formação académica para 
tal, mas precisamos que as pessoas 
tenham certos requisitos para lidar 
com esta população e com as situa-
ções que aparecem”.7

Ana Catarina de Oliveira

atualidade

Em Alvaiázere
Carro furtado apareceu 
em Chão de Couce

Foi furtado na tarde do dia 8 de agosto, em Alvaiá-
zere, um Honda Civic DX de cor acastanhada, do ano de 
1994. Apareceu, um dia depois, na zona do Furadouro, 
na freguesia de Chão de Couce.

 O carro pertence a António Farinha, residente em 
Pousaflores - concelho de Ansião - e o furto aconte-
ceu por volta das 14h30 quando este se encontrava 
a tomar café com a esposa e a filha numa pastelaria 
próxima ao local onde tinha estacionado o carro. “Os 
meus pais vieram-me visitar, como fazem habitual-
mente, e deixaram o carro junto à minha casa. Quando 
saímos para beber café, ainda o vimos, mas quando 
regressámos, já tinha desaparecido”, contou a filha 
Cátia Rodrigues, afirmando que não demoraram mais 
de 15 minutos na pastelaria. 

A filha contou ao “Alvaiazerense” que antes de se 
dirigirem à pastelaria a mãe foi ao carro deixar umas 
coisas. “Ela acha que o trancou, mas não tem certeza. 
Se o deixou aberto, facilmente o punham a trabalhar 
pois ele tinha um problema e a chave ficava sempre na 
ignição. Tinham outra, mas só para o trancar”, contou. 

Aliviada por o carro ter sido encontrado, aparen-
temente sem quaisquer danos, rematou dizendo que 
apesar de não ser um carro novo “é o único que o meu 
pai tem e dá-lhe imenso jeito”.7

Loja de Apoio Social de Alvaiázere

“Estamos aqui para ajudar as pessoas 
a seguir em frente nas suas vidas”

Em Maçãs de D. Maria
Chamas deflagraram no 
armazém das cinco vilas

No dia 15 de agosto, um incêndio deflagrou no 
armazém das cinco vilas, em Maçãs de D. Maria.  

O edifício encontra-se, já há muitos anos, deso-
cupado e degradado, sendo a Câmara Municipal de 
Alvaiázere a proprietária deste, atualmente.

O jornal “Alvaiazerense” contactou o presidente da 
junta de freguesia, Eduardo Laranjeira, para saber a 
sua opinião, sendo que este acredita que o sucedido 
terá sido provocado por mão humana e não aconteceu 
naturalmente, mesmo que fosse acidentalmente. O 
presidente da junta afirma, ainda, que o incêndio não 
teve qualquer influência na estrutura, apenas ardeu no 
armazém, e que as chamas passaram para o telhado 
do 1º andar, tendo ardido parcialmente.   

No local estiveram quatro viaturas e 13 bombeiros, 
segundo o Comandante dos Bombeiros de Alvaiázere, 
Mário Bruno. O sucedido foi reportado ao Departamen-
to de Instrução e Ação Penal territorialmente compe-
tente e à Polícia Judiciária de Coimbra.7

Mónica Teixeira

Em Almoster
Carro ardeu junto à Escola Básica do 1º Ciclo

Domingo, dia 19 de agosto, um carro incendiou-
se e ardeu por completo junto à Escola Básica 
do 1º Ciclo de Almoster. 

Aconteceu por voltas 19 horas e ao que o “Alvaia-
zerense” apurou, o dono - residente no concelho de 
Ansião - viria a conduzir para a festa de Almoster quan-
do notou que o automóvel estava a começar a arder. 
Desviou-se do centro da festa, indo deixar o carro junto 
à escola, para não causar o pânico entre os presentes.

Para o local foram enviadas duas viaturas dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere com 6 homens 
no total. Também a GNR esteve no local do incidente 
para apurar as causas do sucedido.7

Ana Catarina de Oliveira

Em Cabaços
Ardeu porta-máquinas

Na sexta-feira, dia 24 de agosto, pelas 19h um por-
ta-máquinas incendiou-se provocando alguns danos na 
estrutura do mesmo. 

O equipamento pertence à empresa alvaiazerense, 
MP Máquinas - sediada na zona industrial do Vale da 
Aveleira - e estava a transportar uma máquina para as 
instalações da empresa.

O motorista, apercebendo-se do fumo, parou no 
meio da estrada - evitando assim que possíveis chamas 
alastrassem para a vegetação circundante - e conse-
guiu descarregar a máquina que transportava antes 
que o fogo a pudesse atingir.

Segundo Sandrine Pedrosa, o “problema terá co-
meçado no travão que colou, aqueceu, pegando fogo 
aos pneumáticos”, tendo depois alastrado por baixo 
do porta-máquinas.

Os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere estiveram 
no local e, em relação aos danos, apenas há a conta-
bilizar o porta-máquinas, que ardeu parcialmente.7

Ana Catarina de Oliveira
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A 31 de Agosto de 1998, AO CORRER DA PENA, Alfredo 
Rodrigues contava-nos uma história curiosa: «A pessoa que 
entrou no pátio era um rústico alentado e carrancudo. Empurrou 
lentamente o grande portão de ferro 
entreaberto. As dobradiças rangeram 
acusando o toque. A mocita que descia 
a escada parou, assustada pelo intruso 
e ficou-se a olhá-lo com espanto. Ele, 
mirando em redor o recinto fechado 
por tão altos muros, perguntou então 
com voz grave, pausada e áspera: A 
dona desta casa onde está? Está lá den-
tro o que lhe quer? Diz-lhe que venha 
cá fora. Quero falar com ela! Subiu a 
moça a escada acima a correr e logo a 
D. Benedita veio à porta. O que é que 
o Sr. procura? – Sou teu irmão e tenho 
fome. Já te lembras de mim? Ela olhou-
-o bem, fez-se branca e balbuciou: 
Talvez… és mesmo tu? Virou-se para 
a criada, ordenando: Manda entrar 
este senhor para a cozinha e dá-lhe 
de comer e beber o que ele quiser. 
Em silêncio a D. Benedita, de pé, com 
ele sentado à mesa, via-o confortar o 
estômago. Quando ficou farto, levantou-se e disse: Encheste-me 
a barriga, mas não chega. Quero dinheiro agora! Estendeu a 
mão direita em concha e ficou-se à espera. Toma lá! Não posso 
dar-te mais nesta ocasião. Tá bem! Chega para hoje... Somos 
todos irmãos, mas uns são filhos e outros enteados. Coisas dos 
nossos pais… Deus os tenha em descanso!.. e saiu.

Decerto, quando o Alcaparra foi à “roda” dos engeitados 
buscar a Mariana para a dar como governante ao padre Santia-
go, nem sonhara que iriam surgir daí alguns rebentos. Tudo, 

aliás, muito discreto, muito natural, sem escândalos nem 
ofensas, cumprindo apenas o apelo divino: “crescei e multipli-
cai-vos”. Aconteceu… Foi a D. Benedita, que se fez professora, 

o José, que estudou em Coimbra e por 
lá ficou, a Maria, criada por uma ama na 
Sigoeira e falecida no Brasil, para onde 
emigrara, e o desconhecido, acolhido 
por caridade quem sabe aonde e que 
hoje bateu aos portões da família. A 
cena ocorreu aí por 1925, mais coisa 
ou menos…

A morte do concelho de Maçãs, con-
celho com foral manuelino de 1514, cor-
tou as pernas à Vila, que espreitava do 
alto de Santa Helena os seus domínios 
desde da Arega até à Aguda, “conquis-
tados” em 1836, e via ao fundo a rival 
Chão de Couce, reinando nos plainos 
com Pousaflores e Avelar. Os sonhos dis-
siparam-se quando os empurraram para 
Figueiró em 1855 e esvaíu-se de vez 
ao esfrangalharem tudo, embrulhando 
Maçãs e Chão de Couce como oferta ao 
concelho de Ansião, 40 anos passados. 
Logo depois em 1898, José Luciano de 

Castro, ministro do rei D. Carlos, fez de Maçãs de D. Maria 
forte bastão para ajudar a erguer e restaurar o concelho de 
Alvaiázere. Já lá vão 100 anos… 

Um homem que assistiu a grande parte desta balbúrdia e 
nela participou foi o padre Santiago, falecido em Março de 1907 
e recordado ainda como um prior que deixou fundas marcas 
na paróquia nos tempos conturbados das agonias da realeza. 
É bom não deixar perder as memórias do passado.»

Assim se escrevia há vinte anos!7
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VIVER NUMA ESTUFA?!

há 20 anos

editorial

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

atualidade

Rui Oliveira

O que é que achou das festas religiosas realizadas no Concelho?

Alda Conceição Luís
Alvaiázere

inquérito

Bela Fernandes
Almoster

Lucília Marques
Carvalha

Em relação às festas vim à de 
Alvaiázere, fui a Maçãs de D. Ma-
ria, Ariques e a Pussos. Fui à mis-
sa e procissão de todas. Foram 
todas muito boas e, particular-
mente, a dos Ariques – que é um 
sítio tão pequeno – foi uma festa 
que foi um espetáculo! Outra que 
também foi muito boa foi a de 
Maçãs de D. Maria, mas a essa 
já estamos habituados que seja 
sempre uma das melhores.”7

Fui a várias festas este ano, 
muitas delas fora do Concelho – 
devido ao meu trabalho enquan-
to vocalista do grupo D’arromba 
-, mas naquelas a que fui dentro 
do Concelho notei progresso, 
um maior empenho, mais diver-
sidade no programa. Na gene-
ralidade, estão melhores. A que 
mais gostei foi a de Almoster, 
óbvio!7

Vim à festa de Alvaiázere, 
não fui a mais nenhuma. Gostei 
muito da festa porque me fartei 
de dançar e de conviver com as 
pessoas. Só comecei a vir às fes-
tas desde que o padre André Se-
queira cá está. Já o ano passado 
tinha gostado muito e este ano 
gostei também. Vim no sábado e 
domingo à missa e fiquei sempre 
até altas horas a divertir-me.7

André Sequeira
Pároco de Alvaiázere, 

Almoster, Maçãs de Caminho 

e Maçãs de D. Maria

Em relação às festas do Con-
celho, acho que correram todas 
muito bem. Houve muita alegria 
entre as pessoas. Ao nível da 
parte que me toca, como pároco, 
correu tudo muito bem. Estou 
feliz porque, acima de tudo, as 
pessoas ainda participam, ma-
nifestam a sua fé, a sua alegria 
e querem partilhar uns com os 
outros a sua vida na Igreja.7

A 4 de Agosto foi batido o recorde de 
temperaturas, desde que há registos, em 
pelo menos 25 estações meteorológicas do 
nosso País. Tem sido frequente o aumento 
de fenómenos extremos de temperatura, 
com secas e incêndios devastadores. Res-
saltam as tempéries inusitadas nos países 
escandinavos, como Finlândia, Noruega e 
em especial a Suécia, com incêndios devo-
rando florestas, algumas muito próximas 
da região ártica. O termómetro na Sibéria 
chegou aos 40 graus. Na Califórnia, são 
milhares os hectares queimados, com 
incêndios que duram há várias semanas. 
Parece não haver dúvidas que as alterações 
atmosféricas são causadoras do aumento 
de fogos florestais. Revista científica alerta 
que o planeta está a chegar a um ponto 
sem retrocesso, com as temperaturas nos 
próximos anos a lograrem aumentar 4 a 
5 graus. Isto apesar de se poderem cum-
prir as metas previstas para a emissão de 
dióxido de carbono, mas que poderá ser 
insuficiente para alterar o rumo. Será igual-
mente necessário, melhorar a gestão das 
florestas, agriculturas e solos, entre outras 
medidas. Caso contrário, a Terra poderá 
tornar-se uma grande estufa. O degelo 
dos glaciares irá provocar o aumento dos 
níveis dos oceanos, com a inundação de 
zonas costeiras e certos locais deixarão de 
poder ser habitados. Os avisos são muitos 
e diversos, mas haverá retorno!?

Na política nacional a grande novidade, 
prende-se com o despontar de novos parti-
dos políticos, existindo já o Iniciativa Liberal 
e em formação a Democracia 21, o Partido 
Libertário Português e o Aliança, este mais 
badalado, por ser da iniciativa de Pedro 
Santana Lopes, a “eterna promessa” e que 
já fez saber que irá “obrigar” os restantes 
a modernizarem-se. Muita curiosidade no 
que vai dar. 

No Concelho, como é habitual, no “que-
rido mês de Agosto”, as tradicionais festas 
multiplicaram-se e as tradições cumpriram-
se com a presença dos emigrantes que 
aproveitam para matar saudades dos fami-
liares, amigos e da terra. Sempre a gosto!7
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“Para nós motos são motos, independentemente 
do aspeto, da cilindrada, da qualidade, da potên-
cia. Queremos ter entre nós, todos aqueles que 
gostam dos veículos de duas rodas e, portanto, não 
há distinção nem discriminação de motos”.

Num mês de festas e romarias, onde os passeios de motos e 
motorizadas são parte fulcral de todos os cartazes, o “Alvaiazerense” 
foi conhecer o Grupo Motard 5 Vilas, pelos olhos do seu presidente, 
Carlos Octávio Lopes. Nascido na freguesia de Maçãs de D. Maria, este 
grupo está prestes a oficializar-se enquanto Associação. Falámos sobre 
a origem do grupo, os eventos nos quais participou no ano passado e 
damos a conhecer o evento do próximo mês “Na Rota do Fogo”. 

“O Alvaiazerense” (O Alv): Qual é a 
história deste grupo, desde a sua ori-
gem até aos dias de hoje?

Grupo Motard 5 Vilas (GM5Vilas): O 
grupo começou no início do ano 2017. Um 
grupo de amigos, com mais de 20 anos e 
com gosto pelas motas, pensou “por que 
não enveredar por um projeto desta natu-
reza, criando um grupo motard?”. Assim, 
numa reunião no início de fevereiro de 
2017, fomos ver se haveria gente disposta 
a entrar num projeto destes. Numa primei-
ra reunião estiveram presentes 23 elemen-
tos e, logo nesse dia, foi decidido que o 
projeto tinha pernas para andar, já que ha-
via alguma carência desta natureza - virado 
para as motas - na freguesia e, também, 
no Concelho. Marcou-se nova reunião para 
início de abril e nela estiveram presentes 
53 elementos. Essas 53 pessoas tiveram 
todo o discernimento para decidir qual 
seria o nome mais apropriado para grupo - 
queríamos algo que fosse abrangente, que 
não fosse apenas o nome de Maçãs de D. 
Maria - e ficou Grupo Motard 5 Vilas. Te-
mos uma razão histórica, ligada à história 
das 5 vilas e, por aí, podemos pensar nas 
outras freguesias, de outros concelhos e 
que estão muito perto de nós, que não 
tem grupo motard e, assim, se podiam 
associar a nós. 

Escolhido o nome, fizeram-se os prin-
cípios de funcionamento. A ideia seria 
sempre colaborar com todas as associa-
ções da freguesia, do Concelho e arredo-
res em todos os seus eventos ajudando 
a dinamizar; levar o nome da terra, do 
nosso Concelho e região a outros locais 
e visitar outros grupos motard; ter um 
papel social, chegando às instituições e 
a outro tipo de pessoas que, não estando 
ligadas às motas, apreciam e gostam de 
as ver. Na base de tudo isto está tentar-
mos aproximar as pessoas, amigos e 
conhecidos para formarmos uma equipa 
e um grupo bastante sólido. 

Obviamente, sendo um dos mentores 
do projeto pedi pessoas que pudessem 
enveredar numa direção - direção entre 
aspas pois ainda não somos uma asso-
ciação definida - e gerir o seu funciona-
mento. Na altura avançou esta direção: 
eu como presidente, o Daniel Sousa como 
tesoureiro, o Eduardo Laranjeira Craveiro 
como secretário, o Vítor Santos como vi-
ce-presidente e como vogal o José Alberto 
Godinho. Todas as pessoas que no ano 

de 2017 se inscreveram no nosso grupo 
são consideradas sócios fundadores. 
Chegámos ao final do ano de 2017 com 
117 sócios fundadores. 

Neste momento, estamos com 130 
sócios e o grupo, a partir do momento 
em que fique oficializado, com número 
de contribuinte e passe a Associação, vai 
crescer.

“O Alv”: Quando vai acontecer essa 
oficialização, enquanto Associação?

GM5Vilas: Essa oficialização vai avan-
çar ainda este ano, e já estamos a tratar 
da parte burocrática. Todos os projetos 
que temos em mente obrigam-nos a an-
tecipar um bocadinho a ideia, que era só 
para avançar em 2019, mas já começa-
mos a sentir necessidade de termos umas 
instalações só para nós, para ter a nossa 
documentação, o nosso local de funciona-
mento onde pudemos receber os nossos 
amigos, os grupos motards, e já entrámos 
em conversas com a junta de freguesia 
e a câmara municipal para se encontrar 
um local que nos possa ser cedido para 
nos instalarmos. Outra das razões para 
anteciparmos esta oficialização é termos 
entre nós o associado número sete, o 
piloto mais novo alguma vez federado 
em Portugal, o Afonso Henriques, que 
nos orgulha bastante e nos tem trazido 
muitos contactos a vários níveis.

“O Alv”: Quais foram os eventos em 
2017 onde estiveram presentes e com 
maior importância?

GM5Vilas: Durante o ano de 2017, 
tivemos saídas organizadas - cerca de 19, 
no total -, desde passeios de motorizadas, 
aniversários de moto clubes, fomos visi-
tar amigos para dar a conhecer o nosso 
grupo, participámos nas festas das várias 
freguesias de Alvaiázere e concelhos 
vizinhos, mas houve quatro que foram, 
na minha opinião e da generalidade dos 
nossos sócios, os mais especiais. Foram 
eles, a nossa primeira saída organizada, 
no Dia Nacional do Motociclista, em abril  
em Castelo Branco, onde contámos com 
28 pessoas. Tivemos um passeio nas fes-
tas em honra de S. Paulo e do Sr. dos Afli-
tos, onde aparecemos pela primeira vez 
como grupo motard. De seguida, tivemos 
também, para fim de setembro, a bênção 
dos capacetes em Fátima, onde levámos 
cerca de 60 elementos. Foi muito impor-

tante esta saída pois, numa freguesia 
pequena como a nossa conseguimos um 
bom número de participantes. No final do 
ano, para mim o mais marcante de todos, 
foi o primeiro passeio de Natal. Esta ideia 
surgiu depois de ver acontecer noutros 
locais - e até fomos convidados a partici-
par em alguns deles - mas nós quisemos 
dar a este passeio uma vertente diferente. 
Pensámos nos nossos idosos e na quan-
tidade de lares que temos no Concelho, 
que é muito envelhecido, e pensámos de 
que forma nos poderíamos aproximar 
destas pessoas. Decidimos organizar-nos 
e num sábado à tarde, véspera de natal, 
saímos vestidos com fatos de pai natal e 
fomos visitar quatro lares. Fomos muito 
bem recebidos em todos eles, quer pelos 
proprietários e funcionários, quer pelos 
familiares dos idosos que gostaram imen-
so da nossa ideia. Cantámos, bebemos, 
falámos e divertimo-nos imenso. Foi algo 
de diferente que nos tocou e a eles tam-
bém e é para repetir, talvez este ano mais 
virado para as forças policiais e bombei-
ros que tanto nos ajudam, levando-lhes 
uma mensagem de apreço pelo excelente 
trabalho que fazem.

“O Alv”: Quais são os projetos do 
Grupo Motard 5 Vilas?

GM5Vilas: Já encetámos conversações 
com a Federação Portuguesa de Motoci-
clismo para a criação de uma pista para a 
prática de desportos motorizados. Temos 
outros projetos em mente para lá, como 
por exemplo as escolas de condução po-
derem dar lá aulas de condução, cursos 
de condução defensiva, karting… esta-
mos em conversações para isso e para a 
reativação do motocross em Maçãs de D. 
Maria. É uma tradição muito antiga que 
as pessoas lembram com saudade e que 
trazia milhares de pessoas à nossa terra. 

O nosso gosto pelas motas não surgiu 
por acaso, surgiu porque já houve há 40 
anos este bichinho nos nossos conterrâ-
neos. Temos ainda garantia, por parte 
da Federação, da realização de provas 
nacionais - nas diferentes vertentes - na 
nossa freguesia.

“O Alv”: Financeiramente, de que 
dinheiro/apoios vive o grupo?

GM5Vilas: Neste momento, vive ex-
clusivamente com o fundo de maneio 
que os próprios elementos vão pagando, 

mas que não estamos a gastar pois não 
temos instalações, estamos a trabalhar a 
partir das nossas próprias casas contando 
com a ajuda da internet, do Facebook, 
que nos permite chegar a todo o lado de 
uma forma muito simples. Sabemos que, 
a partir do momento em que tivermos 
as nossas instalações, passaremos a ter 
outros custos e aí teremos que ter outra 
forma de financiamento. A junta de fre-
guesia e a câmara municipal têm sido 
incansáveis na tentativa de - não financei-
ramente porque não o podem fazer - nos 
motivar a estar presentes, disponibilizan-
do alguns meios para viabilizar alguns 
eventos. Estamos muito agradecidos a 
eles na forma como nos têm ajudado, 
sabendo que, futuramente, nos poderão 
ajudar de outra forma, pois poderemos 
receber apoios e podemos candidatar-
nos a projetos e financiamentos públicos. 
Por outro lado, nós também os tentamos 
ajudar, dando todo o apoio nos eventos 
que eles têm - um dos nossos principais 
objetivos desde o início. Desde a nossa 
ACREDEM, à CMA, à junta de freguesia, 
Casa do Povo, Rancho Folclórico, todas 
as pessoas que efetivamente possamos 
ajudar, é isso que vamos fazer.

 
“O Alv”: Quais são os próximos 

eventos, nos quais vão estar presentes, 
e que queira destacar?

GM5Vilas: O mais próximo que quero 
destacar é o evento “Na Rota do Fogo”, 
uma parceria com o Alvaiázere Motor Clu-
be e com a câmara municipal, que vai ser 
realizado dia 23 de setembro. O percurso 
está pensado para passarmos em alguns 
dos locais fustigados pelas chamas em 
junho de 2017 e onde vamos poder fazer 
uma homenagem muito singela, mas que 
seja adequada a que, um dia, as pessoas 
de lá possam dizer “tivemos pessoas de 
outros concelhos, não atingidos pelos 
incêndios, que tiveram esta solidariedade 
para connosco e vieram cá manifestá-la”. 

Não há aqui nenhum interesse 
financeiro ou de outra natureza, senão o 
da amizade, pois temos muitos amigos 
naqueles concelhos. É importante as 
pessoas de lá perceberem que não estão 
sozinhas. Hoje estamos lá nós e um dia 
não sabemos se não estarão eles cá, a 
ajudar-nos. Terminaremos o dia com um 
almoço convívio, no nosso Concelho.7
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João Godinho e Bruno Simões são militares e 
fazem parte do contingente português que está 
desde o dia 15 de maio, na Lituânia, ao serviço 

de Portugal. 
São 140 os militares que estão em Klaipeda, a 

principal cidade portuária da Lituânia, no âmbito 
da missão da NATO “Assurance Measures”, ou seja, 
medidas de tranquilização, devido à crise que ocor-
reu na Ucrânia e que preocupou os países da NATO. 
A principal missão desta Força Nacional Destacada 
(FND) é contribuir para a paz e segurança no território 
dos Países Bálticos.

Ambos naturais do Concelho – João Godinho da 
Vila Nova, Pussos, e Bruno Simões da Granja, S. Pedro, 
Rego da Murta – são Marinheiros Fuzileiros.  Conta-
ram ao “Alvaiazerense” que o gosto pela vida militar 
veio através da família – para João surgiu através do 
irmão que era paraquedista e para Bruno através de 
um familiar próximo que foi, também ele, Fuzileiro 
durante a Guerra Colonial.

Neste momento, na Lituânia, João desempenha a 
função de patrão de bote, ou seja, conduz os “botes 
de assalto anfíbio” e Bruno desempenha “funções 
no Pelotão de Reconhecimento”. Por lá, promovem 
“exercícios combinados com as forças armadas litua-
nas, atividades de interação com a população civil e 
mantêm os níveis de prontidão da Força através de 
ações de treino próprio”. 

“As missões são o topo que todos os fuzileiros 
ambicionam. Desejam meter em prática aquilo que 
aprendem nos 11 meses de curso de fuzileiros, é uma 
adrenalina, uma mistura de sentimentos que é difícil 
explicar”, contou João Godinho.

Esta é a sua terceira missão internacional – em 
2013 esteve no Afeganistão durante 6 meses e em 
2014 participou na missão na Ilha do Fogo, aquando 
da erupção do vulcão. Bruno conta com 13 anos de 
serviço - três anos de Batalhão Operacional e nove de 
Pelotão de Reconhecimento - e “esta é a minha pri-
meira Missão Internacional”, referiu. A nível nacional 
ajudou na catástrofe da Madeira, em 2010, e no com-
bate aos incêndios do ano passado que devastaram 
o país, incluindo aqueles que afetaram a população 
do Concelho e arredores.

Estas missões têm tanto de adrenalina, como de 
perigo. João Godinho contou ao jornal uma história 
que não consegue esquecer, passada em 2013, no 
Afeganistão: “Lembro-me como se fosse hoje. Tinha 
entrado de serviço às 4 da manhã numa torre de 
vigilância e, pouco depois, houve uma explosão a 

cerca de dois quilómetros dali. Eu e o meu camarada 
só tivemos tempo de nos baixar, pegar nas armas e 
esperar pelo que viria a seguir. Felizmente, foi só a 
explosão de um bombista suicida dentro de um carro 
cheio de explosivos, mas que resultou na morte de vá-
rias dezenas de pessoas”. Por seu lado, Bruno Simões 
referiu que as missões nas quais participou “apesar 
de não serem a típica missão de cariz militar, foram 
complicadas devido a todo o envolvimento decorrente 
das duas catástrofes”.

A ausência da família, referem, é o que mais custa 
durante este período, mas, ambos referem que o estar 
num teatro operacional a representar a bandeira por-
tuguesa, passarem nas ruas e as pessoas acenarem 
contentes por os verem a defender o país delas, os 
deixa orgulhosos. 

Para Portugal esta é uma missão fundamental para 
a política externa. Para estes militares, os portugue-
ses ainda não lhes dão o devido valor, ao contrário 
do povo lituano que garantem “aprecia e agradece a 
nossa presença. São pessoas muito atenciosas, sim-
páticas e acolhedoras”, concluíram. 

O regresso a Portugal está marcado para dia 15 
de setembro.7
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Lituânia

Dois fuzileiros alvaiazerenses entre os 
destacados para missão internacional

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)

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.

Alvaiázere
Ultra Trail Terras de 
Sicó terá início e fim 
no Concelho

A primeira edição deste Trail terá lugar nos dias 31 de 
agosto, 1 e 2 de setembro e tem como ponto de partida 
e chegada Alvaiázere. 

Aproveitando a Grande Rota 26 (GR26), o percurso terá 
188 quilómetros, estendendo-se pelos seis concelhos que 
que fazem parte das Terras de Sicó. 

A GR26 é constituída por oito etapas pedestres e des-
de 2005 que está implantada no maciço calcário de Sicó, 
tendo um desnível positivo de 5.065 metros.

Devido à extensão do percurso, a prova será execu-
tada em três dias e vai ser dividida em quatro categorias 
– individual e estafetas em equipas de 2, 3 e 4 atletas – em 
formato circular, permitindo que a partida e a chegada 
sejam efetuadas no Concelho. 

Não haverá balizagem do percurso com fitas, sendo 
que os atletas terão de seguir as marcações oficiais da 
Grande Rota 26. 

Será ainda colocado um geolocalizador em cada atleta.
A Associação de Desenvolvimento - Terras de Sicó 

apoiará o evento financeiramente através de apoios provi-
dos do programa comunitário PROVERE INATURE que apoia 
eventos de turismo sustentável em áreas classificadas.

Em relação aos prémios, em termos individuais, os três 
melhores atletas de cada sexo serão premiados com um 
troféu e quantias monetárias de 300, 200 e 150 euros, 
respetivamente. Além disso será atribuída uma medalha 
aos três primeiros atletas de cada escalão e um troféu à 
equipa vencedora. 

Em relação à categoria de estafetas, as três primeiras 
equipas a cortar a meta receberão um troféu, a equipa 
vencedora de dois elementos receberá 300 euros, a equipa 
vencedora de três elementos receberá 450 euros e a melhor 
equipa de quatro elementos receberá 600 euros. 

Há ainda lugar a prémios para a equipa mais nume-
rosa e para a primeira equipa dos seis concelhos de Sicó 
(atletas chegados à meta, no conjunto das três estafetas) 
que ganharão 250 euros. 

Todos os participantes que concluírem a prova terão 
direito a um prémio de finalista.7
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O Grupo Orientador de Festas 
e Obras da Avanteira de Pe-
lmá (GOFOA) realizou nos 

dias 4, 5 e 6 de agosto a habitual 
festa da terra.

Os festejos começaram no sá-
bado, pelas 18h, com a abertura 
do arraial e a animação esteve a 
cargo do grupo Império. 

O dia seguinte, domingo, ficou 
marcado pelo jogo da “Apanha 
do Porco na Lama”, seguindo-se 
a atuação do Grupo de Concer-
tinas da Conceição Arabesque e 
terminou com a atuação do grupo 
musical P.A.3. A encerrar os feste-
jos deste dia houve ainda fogo de 
artifício para deleite de todos os 
presentes.

Segunda-feira foi o último dia 
de festejos, tendo-se efetuado a 
“Corrida de Cântaros” e o grupo 
Manuel Braz animou o resto da 
noite que terminou com o sorteio 
das rifas da festa.

Durante os três dias de festejos 
houve serviço de bar e restaurante 
onde as pessoas puderam almo-
çar e jantar os pratos típicos da 
região.7
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FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

ANDARES, MORADIAS, ARMAZÉNS, ESCRITÓRIOS E LOJAS PARA VENDA OU ARRENDAMENTO

Concelhos de Cascais, Sintra, Loures, Torres Vedras e Coimbra

Travessa do Poço Novo, 16  -  1º Andar   -   2750-469 CASCAIS
Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt

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

Em Bésteiro - Pelmá

Festa de S. Miguel 
animou população

As tradicionais festas de Bésteiro decorreram, 
este ano, nos dias 18 e 19 de agosto. 

No sábado, dia 18, iniciaram-se as festividades 
com música ambiente e serviço de bar e, à noite, o 
baile fez-se com o grupo Márcio Cabral.

O domingo, dia 19, começou com a abertura do 
bar, restaurante típico e quermesse. De seguida, 
houve espaço para relembrar outros tempos e fazer 
uns jogos tradicionais. A missa - às 11h - foi o pon-
to mais importante desta festa religiosa em honra 
do padroeiro S. Miguel, que seguiu à tarde com a 
atuação do Rancho Folclórico Lírios do Nabão.

O baile que encerrou as festividades ficou a 
cargo do grupo Manuel Braz. Durante o baile fez-se 
ainda o sorteio das rifas vendidas.7

A junta de freguesia de Al-
moster realizou, como tem 
vindo a ser hábito, um pas-

seio para a população sénior. Este 
ano teve como destino Salvaterra 
de Magos e aconteceu no passado 
dia 29 de julho.

O passeio contou com a parti-
cipação de cerca de 100 pessoas, 
naturais ou residentes, em Almos-
ter, com mais de 65 anos ou apo-
sentados e respetivos cônjuges. 

A saída deu-se a partir das 7h 
da manhã, nos locais habituais, 
e a primeira paragem fez-se na 
aldeia de Escaroupim. É uma típi-
ca aldeia piscatória, formada em 
meados dos anos 30. Alves Redol 
chamou “nómadas do rio” a estas 
famílias que, durante os meses de 
inverno, se deslocavam de Vieira 
de Leiria para o rio Tejo, para as 
campanhas de pesca de inverno, 
regressando no verão à sua terra 
natal, para pescar no mar. Alguns 
destes pescadores foram ficando 
pelas margens do Tejo, formando 
pequenas povoações piscatórias 
ao longo do rio.

Seguiram depois para a Falcoa-

ria Real, onde adquiriram conhe-
cimentos sobre o quotidiano dos 
falcões em cativeiro e assistiram 
a uma demonstração de voo em 
liberdade, onde as aves mostraram 
toda a sua perícia tentando captu-
rar uma “falsa presa” lançada pelos 
falcoeiros, responsáveis pelo seu 
treino e adestramento. 

O almoço, convívio e lanche 
aconteceram no restaurante “Quin-

ta do Parque Real”, onde a anima-
ção nunca faltou.

A junta de freguesia agradece 
ao Município de Alvaiázere que 
cedeu um dos autocarros e ao Mu-
nicípio de Salvaterra de Magos que 
ajudou a planear a visita, cedendo 
os guias que acompanharam os 
séniores da freguesia de Almoster 
durante o passeio.7
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Em Almoster

Passeio anual sénior da junta de
freguesia a Salvaterra de Magos

Em Avanteira - Pelmá

Festas GOFOA animaram primeiro 
fim de semana de agosto

Em Ariques - Almoster

Festa em honra do 
padroeiro S. Tiago 

S. Tiago é o padroeiro da localidade de Ariques, 
em Almoster. Dias 25 e 26 de agosto esteve em 
festa, que se iniciou no sábado com a oferta de uma 
perna de porco no espeto para quem esteve pre-
sente. O dia terminou com a atuação do conjunto 
musical Manuel Braz.

O domingo, começou com o passeio de mo-
torizadas que teve lanche na ponta da Serra de 
Alvaiázere, seguindo-se o almoço convívio. Além 
da comida, os participantes tiveram direito a uma 
t-shirt alusiva ao passeio. Às 15h30 houve missa 
cantada e procissão, seguindo-se o leilão de ofertas 
de produtos regionais. 

O Rancho Folclórico Lírios do Nabão atuou ao 
início da tarde e o Duo Musical Bruno e Célia encer-
raram as festividades.

Durante os dois dias de festa houve serviço de 
restaurante com frango assado.7
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Foi no passado dia 11 de agos-
to que várias pessoas residen-
tes na freguesia de Maçãs de 

D. Maria se juntaram, logo pela 
manhã, pelas 7h00, a convite da 
junta de freguesia, para ajudarem 
a limpar a serra de Santa Helena, 
em Maçãs de D. Maria.

Esta serra, antigamente, era o 
local de ponto de encontro para 
a população no domingo da festa 
em honra de S. Paulo e Sr. dos 
Aflitos, que iam até à serra fazer 
um piquenique, ao almoço, com as 
fogaças que compravam depois do 
cortejo da procissão. 

O evento aconteceu durante 
todo o dia, apesar de a maior parte 
do trabalho ter sido feito da parte 
da manhã. Estiveram a ajudar cer-
ca de 30 voluntários e o que lhes 
foi pedido foi para, se possível, 
trazerem ferramentas de trabalho 
(máquinas roçadoras, enxadas, 
entre outras).

O jornal “Alvaiazerense” con-
versou com Eduardo Laranjeira, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Maçãs de D. Maria, para saber 
qual o objetivo da criação deste 
evento e este respondeu que foi 

“conseguir ajuda possível, pois a 
junta não tem possibilidades de o 
fazer sozinha”, para assim limpar 
todo o terreno circundante à cape-
la. Desta forma, “os maçanenses 
podem reviver memórias passadas 
e voltar a fazer piqueniques no 
local, durante a festa da freguesia, 
e não só, como forma de convívio 
entre a população”, acrescentou 
Eduardo Laranjeira.

A junta de freguesia forneceu 
uma camisola e um chapéu alusivo 
ao evento, bem como o almoço/
piquenique que se realizou junto 
à capela de Santa Helena. 

Eduardo Laranjeira, em nome 
da junta de freguesia agradece 

“de uma forma muito especial, ao 
Sr. Ramirez” por este ter cedido o 
terreno da serra da Santa Helena 
à junta.7
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CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Em Maçãs de D. Maria

População ajudou na limpeza da 
serra de Santa Helena

Junta de Maçãs de D. Maria
Promove colóquio sobre 
“Práticas Funerárias e 
Atitudes perante a Morte 
na Região Centro”

A Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria vai 
promover nos dias 22 e 23 de setembro o colóquio  
“Práticas Funerárias e Atitudes perante a Morte na 
Região Centro, da Pré-História ao Presente: Arqueo-
logia, História, Arte e Antropologia”. 

Este colóquio está inserido num plano mais 
vasto de preservação e musealização do cemitério 
antigo de Maçãs de D. Maria e tem como objetivos 
principais: reunir um grupo de investigadores à vol-
ta do estudo das práticas funerárias e das atitudes 
perante a morte e sensibilizar a comunidade local 
para a importância da preservação do seu patrimó-
nio funerário. 

Cronologicamente, este primeiro colóquio 
abrange o vastíssimo período que se estende desde 
as primeiras manifestações funerárias pré-históricas 
até aos dias de hoje.

Já está disponível o programa do colóquio com 
as horas de cada tema e orador. A título de exem-
plo, dia 22 às 10h30, Alexandra Figueiredo será a 
primeira convidada a falar sobre “Comportamentos 
simbólicos e deposições funerárias na pré-história 
recente” e às 17h20, Ana Paula de Sousa Assun-
ção falará sobre “Turismo cemiterial – um nicho 
de atividade turística”, seguindo-se uma visita ao 
cemitério velho.

No domingo de manhã, dia 23, António Matias 
Coelho falará, às 12h45, sobre “O tabu da morte 
em Portugal nos últimos 30 anos: persistências e 
transformações”. 

A partir deste evento intentar-se-á criar um 
espaço permanente de abordagem desta temática 
na vila de Maçãs de D. Maria, realizando colóquios 
bienais ou trienais e editando uma publicação 
periódica que permita divulgar os conhecimentos 
adquiridos.

Salvo comunicações acerca de experiências 
museológicas de cemitérios ou sobre turismo 
funerário, este primeiro colóquio restringe-se, 
geograficamente, à região centro de Portugal, 
incluindo-se aqui os distritos de Aveiro, Castelo 
Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém 
e Viseu.7

Ana Catarina de Oliveira

ACREDEM

Celebrou 40 anos de existência 

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

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

TEL.  249  550 233  -  FAX 249 550 233 - TLM. 914 896 904  - 3250-330 PELMÁ  -  ALVAIÁZERE
E-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.pt

Entre os dias 27 e 29 de julho, a ACREDEM esteve 
em festa para celebrar os seus 40 anos de exis-
tência, entre o povo maçanense.

Os festejos começaram no dia 27, com o jantar 
de aniversário, que teve lugar na quinta da Roda Alta 
e contou com a presença de karaoke e kizomba, a 
cargo do grupo “Kantaki” que animou as pessoas 
presentes.

Relativamente ao segundo dia de festa, este teve 
início com as finais do torneio de futsal, sendo que 
este é o desporto praticado pela Associação, tendo 
de seguida sido a respetiva entrega de troféus aos 
vencedores. Para encher os estômagos, a população 
teve a oportunidade de deliciar-se com a típica sar-
dinha da época e com febras. A noite acabou com a 
atuação do Duo musical “Nova Onda” e com o artista 
“Lorenzo”.

O último dia ficou marcado pelo passeio de motas, 
logo da parte da manhã, assim como pelo torneio de 
sueca, da parte da tarde.

Todas as pessoas pertencentes à Associação, e a 
população em geral, puderam celebrar esta data tão im-
portante com muito convívio e animação entre todos.7

Mónica Teixeira
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No próximo ano letivo, a Bi-
blioteca Escolar (BE) vai im-
plementar um novo projeto 

intitulado “Biblioteca Digital - Saber, 
aprender conhecer… mais” que vai 
permitir, através da aplicação do 
referencial “Aprender com a Biblio-
teca Escolar” cruzar a leitura com 
os ambientes e ferramentas digitais 
e o trabalho colaborativo entre 
professores para desenvolver ativi-
dades de apoio ao currículo, renta-
bilizando os seus equipamentos e 
recursos materiais e humanos.

Neste sentido, é de salientar a 
aquisição de treze tablets que vão 
reforçar as literacias digitais e per-
mitirão um maior investimento na 
promoção da leitura em diferentes 
formatos. Estes equipamentos vão 
ser da máxima importância para 
promover metodologias inovado-
ras e experiências de flexibilidade 
curricular a partir da biblioteca 
escolar, uma vez que é um espaço 
privilegiado no cruzamento de 
saberes disciplinares, educação 

para a cidadania, para a saúde e no 
acesso a múltiplos recursos.

Assim, a partir de setembro e 
decorrente deste projeto, serão 
planificadas diversas atividades a 
desenvolver ao longo do ano, tais 
como: formação de docentes e não 
docentes sobre equipamentos e 
recursos digitais, atividades cola-
borativas entre a BE, as disciplinas 
e as turmas do 2º e 3º ciclo envol-
vidas, formação sobre literacia da 
informação e dos media, uso de 

ferramentas digitais em contexto 
de articulação curricular e ativida-
des de desenvolvimento da compe-
tência da leitura, nos vários ciclos.

No ano letivo de 2018-2019, as 
linhas orientadoras atrás referidas 
irão dar um novo impulso no traba-
lho planificado e reforçar o papel 
da biblioteca escolar, enquanto 
instrumento de promoção de me-
lhores aprendizagens, domínio das 
capacidades de leitura e efetivo 
sucesso dos alunos.7

atualidade
Biblioteca Escolar

Espaço de inovação e tecnologia

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

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

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

Agrupamento de Escolas
Início das atividades 
Ano letivo 2018-2019 

Informa-se que o início das atividades letivas 
no Agrupamento terá lugar a partir do dia 13 de 
setembro, no seguinte formato:

Receção aos alunos, pais e encarregados de 
educação: 

13/09/2018 - Receção aos pais/encarregados de 
educação e alunos do ensino básico e secundário:

09h00 - 7º ano.
11h00 - 8º ano.
14h00 - 9º ano.
15h00 - 6º ano.
16h00 - ensino secundário.

14/09/2018 - 11h00 - Receção aos pais/encar-
regados de educação e crianças do pré-escolar em 
Alvaiázere (reunião de lançamento do ano letivo).

14/09/2018 - 14h30 - Receção aos pais/encar-
regados de educação e crianças do pré-escolar em 
Maçãs de D. Maria (reunião de lançamento do ano 
letivo).

14/09/2018 - Receção aos pais/encarregados 
de educação e alunos do ensino básico:

09h00 - primeiro ciclo (1º e 2º anos).
10h00 - primeiro ciclo (3º e 4º anos).
16h00 - 5º ano.
               
Início das aulas:
Dia 17 de setembro - em todos os estabeleci-

mentos de ensino do Agrupamento.
Com votos de um bom ano letivo!7

Alva Canto
Coro de Alvaiázere vai 
realizar audições para 
novos coralistas

O Coral Alva Canto - Associação de Cultura está 
a admitir novos coralistas. Para o efeito, está a 
promover ensaios abertos e audições de pessoas 
interessadas em ingressar no grupo. 

Os ensaios decorrerão às sextas-feiras, a partir 
do dia 14 de setembro, às 21 horas. O local habitual 
dos ensaios é na Casa da Cultura, em Alvaiázere, 
mas com o intuito de se promover o ingresso de 
coralistas de outras freguesias, vão decorrer dois 
ensaios descentralizados. 

Assim, no próximo dia 21 de setembro, irá 
realizar-se um ensaio aberto no Centro Cultural de 
Pussos e, no dia 28 de setembro, a iniciativa terá 
lugar em Maçãs de D. Maria, no auditório da junta 
de freguesia.

Para integrar o Coral Alva Canto não é necessário 
ter qualquer conhecimento de música; basta ter mais 
de 13 anos, gostar de cantar e, principalmente, de 
se divertir.

A direção do Alva Canto deixa o convite a toda a 
comunidade para vir experimentar cantar em grupo 
e juntar-se ao Coral Alva Canto.7

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Incubadora de Negócios
Tourism Up vai 
promover oficina de 
empreendedorismo

Os Territórios Criativos e o Turismo de 
Portugal são promotores do Tourism Up, 
um programa de aceleração de âmbito 
nacional desenhado para apoiar projetos 
de empreendedorismo nas áreas do turis-
mo e promoção de produtos endógenos, 
preferencialmente em territórios de baixa 
densidade e/ou afastados dos grandes 
centros urbanos.

Nos meses de setembro e outubro, o 
Tourism Up vai percorrer o país a dinami-
zar oficinas de empreendedorismo com o 
intuito de divulgar o programa e selecionar 
um finalista que terá acesso direto ao pro-
grama de aceleração, que decorrerá entre 
19 de novembro e 12 de dezembro.

A oficina em Alvaiázere será no próxi-
mo dia 7 de setembro, pelas 15h00, na 
Incubadora de Negócios de Alvaiázere - 
Alvaiázere +.

A participação nos bootcamps inclui ali-
mentação e estadia gratuitas. O programa 
disponibiliza 5000€ em prémio monetário.

As candidaturas ao Tourism Up podem 
ser efetuadas através da inscrição numa 
das 30 oficinas do roadshow que se irão 
realizar de norte a sul do país.7 

Incubadora de Negócios
Projeto “Taste Up” pretende 
promover gastronomia e 
turismo em Alvaiázere

A Incubadora de Negócios do Município de Alvaiázere é par-
ceira do projeto Taste Up, um programa de aceleração desenhado 
para apoiar projetos de empreendedorismo na área do Turismo 
Gastronómico, anunciou a autarquia.

Numa nota de imprensa, Célia Marques - presidente da autar-
quia - informou que o concelho de Alvaiázere vai receber um dos 
‘bootcamps’, onde será administrada formação intensiva durante 
dois dias, a 11 e 12 de outubro, não só na área de gestão, como 
em áreas mais focadas no turismo, gastronomia e culinária.

Segundo a autarca, o programa destina-se a “empreendedores 
que queiram recuperar um saber ou sabor com tradição ou que te-
nham um negócio (tecnológico ou não), com objetivo de sustentar 
o desenvolvimento do turismo gastronómico”.

O projeto também se dirige a empreendedores que pretendam 
modernizar antigos negócios de família e que “visem gerar negó-
cios assentes na recuperação de tradições na área da culinária e 
gastronomia típica, nomeadamente em territórios de baixa den-
sidade, ou a profissionais do setor gastronómico que pretendam 
desenvolver um produto inovador”.

A apresentação do projeto “Taste Up” teve lugar em Lisboa, no 
dia 30 de julho, e a autarca da Câmara Municipal de Alvaiázere 
marcou presença. Evidenciou a grande importância que este tipo de 
atividades tem para o Concelho, nomeadamente o conseguir pro-
mover negócios locais a partir de recursos existentes no território. 

O projeto é promovido pela entidade de consultoria especia-
lizada Territórios Criativos, pela APTECE - Associação Portuguesa 
de Turismo de Culinária e Economia, e o Turismo de Portugal.7
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QUEM COME QUEM

Ando a pensar em um dia destes 
calar este meu aparo. Durante 
estes anos, fui aproveitando sal-

picos para deixar entendido aos meus 
leitores que de tudo se poderão tirar li-
ções se, ao abrirem-se os olhos da cara, 
se abrirem também os da inteligência 
e do coração. Talvez vá parar um dia 
destes, mas ainda não é desta.

Decidi ir às Festas da Pelmá e fui 
mesmo. Passei pelo cemitério para 
uma pequena conversa com os meus 
entes queridos, subi ao adro em festa 
dos santos padroeiros, entrei na igreja 
para saborear o silêncio e, em pleno 
arraial, … fui procurando uma mesa no 
restaurante/adro para almoçar com os 
do meu pequeno grupo. 

Sentados à sombra das ramadas, 
fomos escolhendo a ementa, cada um 
o seu prato favorito, o meu irmão José 
Luís a não aceitar que a tão típica “carne 
de rebolão” tenha passado a chamar-se 
“chanfana”. Havia também carapaus 
grelhados na brasa, preferência da 
Maria dos Anjos que, a desventrar um 

dos da sua dose, soltou um grito de 
espanto pelo que ali lhe foi dado ver: 
dúzia e meia de pequeninos camarões 
engolidos pelo carapau antes de ser 
arrastado pela rede traiçoeira nas mãos 
dos pescadores.

Eu todo salpicado, talvez como 
nunca, logo pensei fazer fotografia e 
de imediato pôr o meu aparo a pensar 
e a fazer pensar.

Lembrei-me do Padre António 
Vieira e do seu “Sermão de Santo 
António aos Peixes”, voltando a sa-
borear a sua maravilhosa metáfora 
nos precisos termos: «Peixes, (…) 
Antes, porém, que vos vades, assim 
como ouvistes os vossos louvores, 
ouvi também as vossas repreensões. 
Servir-vos-ão de confusão, já que não 
seja de emenda. A primeira cousa que 
me desedifica, peixes, de vós, é que 
vos comeis uns aos outros, Grande 
escândalo é este, mas a circunstân-
cia o faz ainda maior. Não só vos 
comeis uns aos outros, senão que 

os grandes comem os pequenos. Se 
fora pelo contrário, era menos mal. 
Se os pequenos comeram os gran-
des, bastaria um grande para muitos 
pequenos; mas, como os grandes 
comem os pequenos, não bastam 
cem pequenos, nem mil, para um só 
grande. Tão alheia cousa é, não só da 
razão, mas da mesma natureza, que 
sendo todos criados no mesmo ele-
mento, todos cidadãos da mesma pá-
tria e todos finalmente irmãos, vivais 
de vos comer! Santo Agostinho, que 
pregava aos homens, para encarecer 
a fealdade deste escândalo, mostrou-
lho nos peixes; e eu, que prego aos 
peixes, para que vejais quão feio e 
abominável é, quero que o vejais nos 
homens. (Sermão de S.to António aos 
Peixes, Porto Editora, Cap. IV, p. 14)

Desventrados os carapaus no res-
taurante/adro da quase desabitada 
Pelmá, hoje, a ninguém será consentido 
andar a dizer que os livros são apenas 
palavras, só palavras, e que, essas, as 
leva o vento. Como Camões, também 
eu e os do meu grupo para o almoço 
deverão ir dizendo por aqui: «Eu vi cla-
ramente visto»! Nós vimos a vida morta 
que o carapau tinha no “bandulho” só 
pelo prazer de uma boa “mariscada”! 

Quem se sentir salpicado, sirva-    
-se do Google e leia todo o sermão. 
Valerá a pena!

Por mim, venho aprendendo da vida 
que a utopia leva ao sonho. Mas, quan-

to a ser este o comandante da vida, só 
quando não esconder a realidade. 

Este pensamento tem a ver com 
a experiência que, por volta de 1987 
tive ao querer pôr nas mãos dos meus 
alunos a história económica na versão 
capitalista e na proposta socialista, eu 
a ver comprovado que o socialismo 
era utópico. Diz-se que o grande capi-
talismo é o peixe grande. Escrevi com 

a agulha do ponto cruz a metáfora de 
Vieira, e neste meu quadro eu escrevi 
em voto que aceito o capitalismo que 
não seja cego e tenha coração. Assim 
falava o “bispo vermelho” de Setúbal!7

atualidade

Al-Baiäz

Associação vai doar painel de azulejos alusivo 
aos Caminhos de Santiago

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Alvaiázere vai ganhar, até ao final do primeiro 
semestre de 2019, um painel de azulejos com 
cerca de 1,8 metros de comprimento e 80 cen-

tímetros de largura. A ideia para este painel surgiu da 
“consciência da importância que o Caminho de Santia-
go tem no passado e no presente de Alvaiázere”, referiu 
Mário Rui Simões Rodrigues, presidente da Al-Baiäz.

O Caminho Português de Santiago - também co-
nhecido por Via Lusitana - é o segundo itinerário mais 
utilizado pelos peregrinos para chegar ao apóstolo 
Santiago, sendo apenas superado pelo Caminho Fran-
cês. Alvaiázere faz parte desse Caminho que tem em 
Lisboa e Porto, os dois pontos de partida principais.

Mário Rodrigues disse ao “Alvaiazerense” que o 
painel terá que conter “o topónimo Alvaiázere e alu-
são textual ao Caminho de Santiago. Terá ainda uma 
imagem de São Tiago ou um peregrino de Santiago. 
Tudo o mais terá de ser definido no momento pelo 
autor da peça”. Em relação ao mesmo, este ainda 
não está definido. A primeira opção era que fosse 
algum artesão do Concelho contudo, se isso não for 
possível, recorrerão a alguém de Porto de Mós ou Al-
cobaça, onde existem numerosos artistas e diversas 
oficinas em laboração. 

Será colocado num local de passagem dos pere-
grinos, aproveitando uma parede já existente – caso 
haja essa disponibilidade -, reduzindo assim os custos 
de colocação. “Temos inventariados alguns locais pos-
síveis, no entanto, aguardamos a opinião da Câmara 
Municipal de Alvaiázere”, contou Mário Rodrigues. 

Foi pedido à CMA auxílio na escolha do local e 
no licenciamento da obra e, caso seja necessário, na 
construção de uma parede de suporte. Quanto ao 
resto, e porque os custos do painel são de “algumas 
centenas de euros, a Al-Baiäz tem a verba necessá-
ria”, afirmou o presidente da Associação alvaiazeren-
se de defesa do património. 

Apesar de não ser necessária uma subscrição 
pública, esta seria uma forma de os cidadãos cola-
borarem, permitindo a cada voluntário custear um 
azulejo do painel e, assim, envolver o público nesta 
forma de criar património. Mário Rodrigues afirmou 
que “recorreremos a essa subscrição se sentirmos 
que existe um forte anseio comunitário de participar 
na concretização desta ideia”.

Com o painel pretende-se embelezar um espaço 
da vila, enriquecer patrimonialmente a localidade, 
dar um gesto de bom acolhimento aos peregrinos 
e propiciar a divulgação de Alvaiázere. “Além de os 
peregrinos levarem consigo as fotografias que tiram, 
há numerosos guias do Caminho, contendo informa-
ções históricas e práticas para uso dos mesmos. O 
futuro painel constará, tanto dessas fotos que cir-
cularão pela Europa, como dos guias e roteiros que 
anualmente se publicam”, referiu Mário Rodrigues.

Segundo dados do site oficial do Peregrino, re-
lativos ao ano de 2018, o Caminho Português é o 
segundo mais utilizado (20%); 7% dos peregrinos 
chegados a Santiago de Compostela são de origem 
portuguesa (Itália tem o maior número com 17%) e 

a cidade do Porto ocupa a 4º posição de maior saída 
de peregrinos (6%).

Apesar das limitações, ao longo de 2018 e 2019 
são várias as iniciativas que a Associação Al-Baiäz 
pretende levar a cabo. Entre elas, constam: uma sec-
ção no “sítio web” da associação dedicada ao tema, 
um colóquio e uma exposição. 

Mário Rodrigues acrescentou que “em matéria 
patrimonial, os cidadãos, as autarquias e o Estado 
devem ter três tipos de preocupações: preservar 
o Património existente; reconstruir o Património 
perdido e criar novo Património. Alvaiázere, como 
poucas localidades, carece de agir, seguindo estas 
três orientações”.

Além disso a Associação pretende ainda assina-
lar o fim da 1º Guerra Mundial – celebrado a 11 de 
novembro de 2018 -, relembrando todos os alvaiaze-
renses que participaram nesta guerra. Para tal suge-
riram à câmara municipal que fizesse um memorial 
aos combatentes, evocando esta efeméride. Caso a 
mesma não avance com esta sugestão, o Al-Baiäz 
promete colocar uma lápide ou estela que recorde 
esses alvaiazerenses. “Estamos dependentes de uma 
resposta por parte da CMA, para saber se podemos 
avançar e se nos cede um local público para construir 
esta homenagem, que deixe atestado que, cem anos 
depois, ainda nos lembramos deles. Tentaremos 
dar o nosso, modesto, mas abnegado, contributo”, 
concluiu o presidente da Al-Baiäz.7

Ana Catarina de Oliveira  
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O Museu Municipal vai ser o 
local de concentração da 
caminhada solidária “Pas-

seio da Memória”, a realizar no dia 
21 de setembro. 

Esta caminhada, organizada 
pela Alzheimer Portugal, pretende 
assinalar o Dia Mundial da luta 
contra esta doença. A edição deste 
ano, comemorativa do 30º Aniver-
sário da Associação, vai ter lugar 
em 67 locais de norte a sul do país, 
incluindo os arquipélagos dos 
Açores e da Madeira, e os fundos 
das inscrições revertem na íntegra 
para a Alzheimer Portugal.

O valor da inscrição é de cinco 
euros, um donativo mínimo, que 
dá direito a uma t-shirt alusiva à 
caminhada. 

Os objetivos deste evento pas-
sam por informar e consciencializar 
para a importância de reduzir o ris-
co de desenvolver demência, para 
os sinais de alerta da doença e, so-
bretudo, para a importância de se 
realizar um diagnóstico atempado.

A iniciativa chegou a Portugal 
em 2011 e o primeiro Passeio da 
Memória teve lugar em Oeiras, 
onde centenas de pessoas cami-
nharam 6 kms.

Tendo o apoio dos Municípios, 

a Associação pretende desenvol-
ver um conjunto de ações locais 
que permitam chegar às pessoas 
em vários momentos ao longo do 
ano. Metade do valor angariado 
em cada local será “utilizado para 
a realização de ações que contri-
buirão para o grande propósito de 
aumentar os conhecimentos sobre 
a demência, tais como ações de 
informação ou atividades formati-
vas”, esclarece a Associação.

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde estima-se que em 
todo o mundo existam 47.5 mi-
lhões de pessoas a sofrer com esta 
doença, número que pode atingir 
os 75.6 milhões em 2030 e quase 
triplicar, em 2050, para os 135.5 
milhões. A doença de Alzheimer 
assume um lugar de destaque, 

representando cerca de 60 a 70% 
de todos os casos de demência. 

Em Portugal, não existindo 
nenhum estudo aprofundado até 
à data sobre a real situação do pro-
blema e, segundo dados da Alzhei-
mer Europe, crê-se que existam 
cerca de 182 mil pessoas que vi-
vem diariamente com esta doença. 
Além do sofrimento que traz para 
quem a tem, é uma doença muito 
desgastante para os familiares que 
convivem com o doente.

A idade é o principal fator de 
risco, mas existem formas de redu-
zir o risco de a vir a desenvolver. 
Entre elas: manter o cérebro ativo, 
ter uma alimentação saudável, 
praticar exercício físico, fazer 
check-ups regulares, participar em 
atividades sociais, não fumar, be-
ber com moderação, dormir bem e 
proteger a cabeça de lesões. 

As inscrições para poder par-
ticipar nesta caminhada e ajudar 
esta causa podem ser efetuadas 
no site passeiodamemoria.org, 
pessoalmente no atendimento do 
Museu Municipal, pelo telefone 
236 650 710 ou ainda pelo e-mail 
museu.municipal@cm-alvaiazere.
pt.7

Ana Catarina de Oliveira
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Museu Municipal de Alvaiázere

Alvaiázere assinala Dia Mundial da Doença 
de Alzheimer com caminhada solidária

Universidade Sénior
Abertas as inscrições 
até dia 30 de setembro

As inscrições para o ano letivo 2018/2019 
da Universidade Sénior de Alvaiázere já se en-
contram abertas para todos os interessados com 
mais de 50 anos, até 30 de setembro.

Disciplinas como Português, Inglês, Francês, 
História Local, Saúde, Direito, Teatro, Meditação 
da Religião, Educação Física, Artes Decorativas, 
Dança, entre outras, integram a oferta curricular 
do próximo ano letivo da Universidade Sénior do 
Concelho.

A Universidade Sénior constitui-se como uma 
opção para adquirir ou atualizar conhecimentos 
em várias matérias, bem como dinamizar ativida-
des de cariz cultural que fomentem a qualidade 
de vida dos seus beneficiários e da comunidade 
em geral.

Para mais informações contacte os Serviços de 
Atendimento do Museu Municipal de Alvaiázere 
através do correio eletrónico universidade.senior@
cm-alvaiazere.pt ou pelo telefone 236 650 710.7

Museu Municipal de Alvaiázere

Vai comemorar as 
Jornadas Europeias 
do Património

“Partilhar Memórias” é o tema, deste ano, das 
Jornadas Europeias do Património que decorrem 
nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Reavivar conti-
nuamente a memória é fundamental para que o pas-
sado não seja esquecido, pois capacita as pessoas 
a atualizar impressões ou informações, fazendo 
com que a história se eternize na consciência e se 
transmita de geração em geração. Partilhá-la entre 
as diferentes gerações, diferentes comunidades e 
diferentes países contribui para a construção de um 
mundo mais esclarecido, mais tolerante e melhor.

O Museu Municipal de Alvaiázere vai aliar-se a 
estas jornadas com um calendário de atividades 
muito diversificado. As atividades vão começar no 
dia 21 com o Passeio da Memória - uma caminhada 
solidária da Alzheimer Portugal que assinala o Dia 
Mundial da Doença de Alzheimer -, pelas 21h. 

No dia 22 de setembro haverá uma recriação da 
matança do porco, pelo Rancho Folclórico da Fre-
guesia de Pussos, pelas 17h, e de seguida haverá 
espaço para a degustação do tradicional prato de 
serrabulho.

Dia 23 de setembro, domingo, será celebrado o 
folclore. Os Ranchos Folclóricos de Pombal, Soutos 
Caranguejeira e Pussos serão recebidos de manhã, 
no Museu Municipal, e farão uma visita às exposi-
ções, recriando-se depois o almoço da matança e 
convívio com o grupo de motards que participarão 
no passeio “Na Rota do Fogo”.

Dia 28 de setembro, pelas 10h, os utentes das 
IPSS do concelho de Alvaiázere vão deslocar-se ao 
museu para partilhar e valorizar memórias da re-
gião, contribuindo para a preservação da identidade 
cultural alvaiazerense.

No dia seguinte, dia 29, haverá lugar para uma 
conversa em torno da arte e da sua perceção com 
Paiva Raposo. A encerrar estas jornadas “À tarde no 
Museu: História(s) de memórias em destaque”, uma 
apresentação multimédia das iniciativas desenvolvi-
das no Museu Municipal de Alvaiázere.7

Ana Catarina de Oliveira 

CLDS 3G 
Dinamizou diversas 
atividades “Crescer com Cor”

O CLDS 3G de Alvaiázere, no âmbito do Eixo 2 de In-
tervenção, realizou durante os meses de julho e agosto, 
várias ações do “Crescer com Cor”.

Destinada aos jovens dos 12 aos 18 anos foram rea-
lizadas quatro ações: “Arqueólogo por uma tarde”; “Mini 
Chefes – Atelier de Cozinha”; “Decoração de Cupcakes” 
e “Verão Musical” onde puderam adquirir competências 
associadas à arqueologia, cozinha e música com um 
total de 15 participantes.

O “Crescer com Cor” desenvolveu ainda atividades no 
ATL da ACREDEM e no de Alvaiázere, para crianças até aos 
12 anos, dinamizando jogos sensoriais, de promoção cog-
nitiva e intergeracionais; culinária; experiências científicas, 
que contaram com, aproximadamente, 30 participantes.

Estas atividades têm como principais objetivos, pro-
mover o contacto social, dinamizar a cidadania, promover 
a cultura e a prática de desporto, estimular o raciocínio 
lógico/abstrato e a promoção cognitiva, proporcionando 
diversas atividades para a ocupação saudável e ativa das 
crianças e jovens, em tempo de férias escolares.7

Em S. Pedro

Festa da Cerveja 
dia 22 de setembro

A Associação de Apoio Social, Cultural, Despor-
tiva e Recreativa de S. Pedro vai realizar no próximo 
dia 22 de setembro a Festa da Cerveja, que terá 
início pelas 19 horas.

Além da cerveja haverá animação musical com 
o grupo P.A.3 e petiscos para entreter o estômago, 
tais como caracóis, bifanas e pica-pau.

A caneca do evento terá um custo de 5€ e vol-
tar a enchê-la custará 1,50€. Os tremoços serão 
oferta.7
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N
o último fim de semana 
de julho, de 27 a 29, rea-
lizou-se a habitual festa 
de S. Pedro.

Composta por oito mordomos, 
maioritariamente jovens - dos 
quais cinco eram estreantes na 
comissão de festas -, a palavra de 
ordem deste ano foi “inovação”. 

Além do recinto, também o 
próprio evento foi alvo das ideias 
novas e frescas desta comissão 
que revelou que “apostou muito 
na divulgação da festa, tanto no 
modo tradicional, como numa 
nova vertente, através das redes 
sociais e vídeos promocionais”. 
Quanto ao recinto, este apresentou 
um palco principal virado para o 
ribeiro, de costas para a igreja 
e um palco lateral ligado à zona 
de lazer, criando assim uma área 
de sombra para servir de refúgio 
nos dias de calor que se fizeram 
sentir. Na zona de lazer colocou-
se relva sintética e albergou-se o 
bar dos shots, de bifanas, mesa 
de matraquilhos e jogo da rata. 
Para os mais pequenos, surgiu a 
zona “kids” ao lado da quermesse 
com um insuflável e um pequeno 
campo de futebol, em relvado sin-
tético, para se divertirem.

As festividades iniciaram-se na 
sexta-feira com “bastante afluên-
cia, tanto na zona de restauração 
como na zona de lazer”, com a 
banda SóRitmo a animar a noite. 
Além disso, foi feita a apresenta-
ção do vídeo promocional do “Zé 
Povinho Challenge”, que decorreu 
no dia seguinte.  

O sábado começou com outra 
novidade: o passeio de Motociclos 
clássicos e outros, na hora de 
almoço, e no qual todos os inscri-
tos foram presenteados com um 
brinde, almoço, bebidas e uma 
inscrição gratuita na prova do Zé 
Povinho. 

Foi, precisamente, este evento 
que mais ansiedade causou à orga-
nização. Criado do zero, baseado 
na “imaginação dos mordomos”, 
como contaram ao “Alvaiazerense” 
os responsáveis por esta festa, 
o “Zé Povinho Challenge” veio 
substituir a tradicional garraiada 

e foi “um estrondoso sucesso, 
com 17 equipas participantes”. 
Cada equipa era constituída por 
três elementos e cada uma delas 
tinha que fazer nove provas, em 
modo estafeta. As provas eram um 
misto de jogos tradicionais com 
outras tantas de challenge. Ao fim 
de cada três provas concluídas era 
obrigatória a paragem para abaste-
cimento - água, mini, cola ou sumo 
– e só depois, podiam prosseguir 
para as três seguintes.

A equipa que efetuasse todo o 
percurso em menos tempo seria a 
vencedora. Os vencedores foram 
coroados “Reis da Palha” e levaram 
como prémios “três vouchers gas-
tronómicos, uma taça e três pares 
de luvas”. Houve tempo ainda para 
premiar a equipa feminina vence-
dora e a equipa de crianças, com 
oferta de jantar no restaurante da 
festa.

A noite foi animada pela acor-
deonista Sílvia Alcobia e pela atua-
ção da banda Acesso.

Domingo, último dia de feste-
jos, foi palco da tradicional missa 
solene, seguindo-se a procissão 
que, este ano, contou com um an-
dor para os mais pequenos. 

À tarde, a presença do Sonidan-
ce Kids e Sonidance Baby animou 
quem esteve presente com as suas 
coreografias. Para quem gosta de 
cantares à desgarrada, a tarde de 
domingo proporcionou um mo-
mento animado com a cantadeira 
Deolinda Passos.

À semelhança dos outros dias 
de festa, a zona da restauração 
- ao almoço e ao jantar - esteve 
sempre cheia. 

Para terminar a festa, houve a 
transmissão de testemunho dos 
mordomos para a nova comis-
são, tendo sido esta passagem, 
também, uma novidade. Foram as 
esposas/companheiras dos mor-
domos que passaram o testemu-
nho às esposas/companheiras dos 
novos mordomos. “Foi um modo 
de mostrar a parte escondida da 
festa, pois são estas mulheres 
que organizam e orientam a zona 
da restauração, muito importante 
aqui”, contaram.

O dia só terminou com a atua-
ção do organista Graciano Ricardo 
e com o sorteio dos números ven-
cedores das rifas das festas de S. 
Pedro.7

Ana Catarina de Oliveira

destaque
Em S. Pedro

Festa em honra do padroeiro 
S. Pedro marcou pela inovação

O primeiro fim de semana de agosto, de 3 a 5 ficou 
marcado pela festa em honra do padroeiro de Pussos, 
que juntou dezenas de pessoas da terra e arredores. 

Os festejos começaram na sexta-feira com a aber-
tura da quermesse, bar e restaurante, porco no espeto, 
tradicionais petiscos e vinho da região. À noite atuou 
o grupo musical P.A.3. 

O dia seguinte, sábado, ficou marcado pelo torneio 
de sueca, pela atuação do grupo Sonidance e Sonidan-
ce Kids e terminou com a atuação do grupo Inovação. 

O domingo começou com a chegada da Sociedade 
Filarmónica Alvaiazerense, seguindo-se a recolha de 
fogaças, a missa solene e procissão - pelas 11h30. À 
tarde, atuou o Rancho Folclórico da Alegria do Alquei-
dão de Santo Amaro, as Concertinas de Dornes e a 
noite foi animada pelo duo musical RM. As festividades 
terminaram com o sorteio das rifas.

Durante os três dias de festa houve serviço de 
restaurante ao almoço e ao jantar.7

Em Pussos
Festa em honra do 
padroeiro Santo Estevão

A freguesia de Almoster iniciou as suas festivida-
des no sábado, dia 18 de agosto, com a abertura da 
quermesse e jogos tradicionais. A noite seguiu com a 
atuação do Rancho Folclórico Infantil da Lagoa Parada 
e terminou com o grupo musical da terra, D´Arromba.

O domingo, dia 19, começou com missa solene e 
procissão, na qual tomaram parte os andores, fogaças 
e todas as associações religiosas da freguesia. A Or-
questra Sinfónica de Abiúl - Osga - animou a tarde e o 
Rancho Folclórico de Pussos atuou por volta das 20h30. 

O duo Evolution encerrou a festa, tendo sido sortea-
das as rifas no intervalo da atuação do mesmo.

Nos dois dias de festa houve serviço de bar e res-
taurante, onde as pessoas puderam provar o tradicio-
nal frango de churrasco.7

Ana Catarina de Oliveira 

Em Almoster
Festa em honra do 
Sagrado Coração de Jesus
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A 
paróquia de Pelmá realizou 
a sua tradicional festa anual 
em honra do Sagrado Coração 
de Jesus e Nossa Senhora de 

Fátima nos dias 11 e 12 de agosto.
Este evento teve início no sábado, 

dia 11, com a abertura do arraial pelas 
14 horas com quermesse, restaurante e 
serviço de bar a funcionar, não faltando 
animação com boa música transmitida 
pela aparelhagem sonora. Às 21 horas 
foi reforçado o bom ambiente com a 
atuação do grupo P.A.3 que animou a 
festa até de madrugada.

No domingo, dia 12, pelas 9 horas 
abriu novamente o arraial com tudo 
a funcionar como no dia anterior. Às 
9h30 aconteceu o ponto alto, a missa 
presidida pelo padre Jacinto Gonçalves, 
também solenizada pelo grupo coral 
da paróquia, seguida de procissão 

pelas ruas muito bem ornamentadas. 
Para incorporar a bandeira paroquial, 
também esteve presente a da capela 
da Venda do Preto, andores recheados 
com os tradicionais bolos tipo ferradu-

ra, as imagens de Nossa Senhora de 
Fátima e do Sagrado Coração de Jesus, 
o Santo Lenho sob o pálio e a solenizar 
o grupo coral.

A procissão teve uma grande afluên-

cia de devotos, que correu com muita 
ordem e respeito e foi notória a pre-
sença de muitos emigrantes. Pelas 12 
horas abriu, novamente, o serviço de 
restaurante com os deliciosos pratos 
de frango assado, chanfana, jardineira 
e sopa de legumes.

Às 14 horas iniciou-se o leilão dos 
bolos e de outras oferendas. Pelas 18 
horas atuou o Rancho Folclórico de 
Maçãs de D. Maria que animou o arraial 
com as suas bonitas danças e cantares.

A festa terminou com a atuação 
do duo musical Mikas, que teve início 
às 21h30 e que se prolongou até de 
madrugada.

Parabeniza-se a comissão de festas 
e todos quantos colaboraram para 
que as festividades se tornassem 
realidade.7

Joaquim Carvalho

destaque
Em Pelmá

Festa tradicional em honra do Sagrado Coração 
de Jesus e Nossa Senhora de Fátima

Em Alvaiázere

Três dias de festa em honra do Sagrado Coração 
de Jesus e Santa Maria Madalena

A 
festa anual de Alvaiázere reali-
zou-se a 10, 11 e 12 de agosto. 

Na sexta, dia 10, atuou 
a Marcha da Freguesia de 

Alvaiázere e o baile ficou a cargo do 
grupo Manuel Braz.

O sábado, dia 11, ficou marcado 
pela tradicional garraiada, pelas 18h, 
tendo-se seguido a reza do terço e a 
missa vespertina, às 20h30. A Filar-
mónica Santa Cecília de Alvaiázere e a 
Filarmónica da Guia animaram as pes-
soas presentes com as suas músicas e 
o Grupo Musical Atlas Band encerrou 
o dia, proporcionando momentos de 
dança até altas horas da madrugada.

O passeio de motorizadas deu 
início ao domingo, dia 12, seguindo-

se a arruada pela Filarmónica Santa 
Cecília de Alvaiázere. A missa solene e 
procissão fecharam a parte da manhã 
e o Grupo de concertinas - Unidos da 
Concertina abriram as festividades da 
parte da tarde, num dia em que as al-
tas temperaturas se fizeram sentir. Foi 
rezado o terço, seguindo-se a atuação 
do Rancho Folclórico da Serra do Mouro 
- Margaridas da Serra, que animou os 
presentes até ao início do baile com o 
grupo Márcio Cabral. No intervalo da 
atuação do grupo, houve tempo para o 
sorteio das rifas da festa.

Durante os festejos houve serviço 
de bar e restaurante disponível para os 
interessados.7

Ana Catarina de Oliveira
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Em Maçãs de D. Maria 

Festa anual atraiu muitos visitantes para a vila

Em Maçãs de Caminho

Festas em honra do Sagrado Coração de Jesus 
e de Nossa Senhora da Graça

A 
vila de Maçãs de D. Maria es-
teve em festa durante quatro 
dias, tendo começado a 23 
e acabado a 26 de agosto, 

como tendo sido habitual, o último fim-
de-semana do mês de agosto.

O primeiro dia de festa ficou mar-
cado pela montagem dos arcos, uma 
das principais atrações desta festa, que 
embelezam a rua, mostrando o esforço 
que a população de cada lugar da fre-
guesia de Maçãs de D. Maria faz para 
construir e enfeitar o seu arco, para 
assim continuar viva uma tradição que 
conta com muitos anos. Como tem sido 
habitual, a noite acaba com o baile com 
o grupo SóRitmo que animou todos 
os presentes no recinto com as suas 
variadas músicas.

A sexta-feira, dia 24, começou com 
a abertura de quermesse, um ponto de 
paragem para muitas pessoas, tendo 
sido de seguida a procissão das velas, 
que atraiu muita população maçanense 
crente. O conjunto RH4 deu início ao 
baile, pelas 22h30, entusiasmando os 

foliões e por último o Dj Ricky Simões 
animou o resto da noite com músicas 
dos anos 80’s.

Relativamente ao sábado, este 
começou bem cedo com a tradicional 
alvorada, pelas 08h00, e com a 5ª con-
centração e passeio moto turístico em 
honra de S. Paulo e Sr. Dos Aflitos que 
teve muita adesão por parte de todos 

os amantes de motos. A parte da tarde 
é sempre um ponto forte deste dia, 
pois é quando há a prova de atletismo 
e ciclismo e este ano não foi exceção.  
No entanto, a garraiada também cha-
mou muitas pessoas até à freguesia, 
assim como a eucaristia em louvor de 
S. Paulo, que teve lugar em seguida. 
A noite deste dia teve a presença da 

banda KPreta, o artista Quinzinho de 
Portugal, que animou bastante o povo 
e, por fim, o Dj Ricky Simões.

O último dia da festa teve como 
ponto fulcral a tradicional recolha de 
fogaças e bandeiras, tendo sido depois 
a eucaristia solene e a procissão que 
passou por algumas ruas embelezadas 
pelas pessoas da freguesia. 

A tarde foi cultural com o Festival 
Regional de Folclore, que teve a atua-
ção do Rancho Folclórico da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria; o Rancho 
Folclórico S. Simão Mamarosa, de Avei-
ro, e o grupo de bombos Só Pedra, de 
Cantanhede. O dia acabou com o baile 
com a banda FH5, de seguida o artista 
Ricardo Oliveira presenteou as pessoas 
presentes no recinto com as suas mú-
sicas e, por fim, a continuação do baile 
com a banda.

Como habitual, o lucro da festa re-
verte a favor da compra e reconstrução 
das “Casas do Adro”, que estão à frente 
da Igreja.7

Mónica Teixeira

Foram dois dias de festa em Maçãs 
de Caminho. Começou no sábado, 
dia 4 de agosto, com a abertura 

da quermesse, seguindo-se os jogos 
tradicionais e o jogo do rato. Pelas 18h 
aconteceu a recitação do terço e logo 
a seguir houve peru e pernil no espeto 
para quem estava presente.

Um concertinista da terra animou 
com música o ambiente até à abertura 
do restaurante pelas 20h, e o grupo 
musical M&R atuou depois, encerrando 
a noite. 

O domingo, dia 5, iniciou-se com o 
tradicional passeio de motas, que vai 

na quinta edição. Pelas 11h30 fez-se 
a missa solene, seguida de procissão 
acompanhada musicalmente pelos 
Amigos da Gaita. A tarde foi animada 
pelos tradicionais jogos e a Sociedade 
Filarmónica de Santa Cecília atuou ao 
final do dia.

As festividades encerraram com a 
atuação da teclista Cátia Sofia e, no 
intervalo do baile, houve o sorteio de 
rifas.

Ao longo dos dois dias houve servi-
ço de bar e restaurante ao dispor das 
pessoas.7

Ana Catarina de Oliveira
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“
A minha bola” era a frase mais re-
petida pelo jovem Pedro Lagoa, que 
assinou contrato profissional com a 
Associação Académica de Coimbra 

em 2017. 
Provém de uma família onde a febre 

do futebol - pai, irmão e irmã - corre no 
sangue e com ele não poderia ser dife-
rente. Cresceu rodeado pelos pais e avós 
e recorda uma infância “cheia de bons 
momentos entre família e amigos”.

 Fez 21 anos, no passado dia 21 de 
agosto, está a tirar o curso de Engenharia 
Informática no Instituto Superior de En-
genharia de Coimbra (ISEC) e há 11 anos 
que faz parte da família da Associação 
Académica de Coimbra.

A jovem promessa do futebol, como 
muitos o apelidam, contou ao “Alvaiaze-
rense” que “desde muito novo, algo que 
não me podia faltar durante muito tempo, 
era a bola de futebol”. Aos 6 anos entrou 
para o Cabaços Sport Clube, o primeiro 
clube onde começou a crescer e onde per-
maneceu durante uma época desportiva. 

O Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA) foi a segunda casa que o acolheu, 
durante as duas épocas seguintes.

Sonha fazer do futebol a sua carreira 
principal, referindo “é o futebol que que-

ro para mim. É o meu sonho de criança”.  
Ambiciona chegar ao mais alto nível de 
competição, sendo a liga espanhola aquela 
que mais admira e onde espera, um dia, vir 
a jogar e fazer carreira ao mais alto nível.

Desde que chegou à Associação Aca-
démica de Coimbra ficou logo apaixona-
do. Contou ao jornal “O Alvaiazerense” 

que tem sido uma “experiência brilhante, 
pisar o relvado e ouvir a voz vibrante dos 
adeptos é uma sensação única”.

Ao longo da sua curta carreira são vá-
rios os momentos altos, quer em termos 
de épocas realizadas, quer em golos mar-
cados e que não esquece , mas destaca a 
assinatura do contrato profissional com 

o clube, pelo qual enverga a camisola, 
como o momento mais importante en-
quanto futebolista. “Será para sempre 
relembrado na minha memória”, contou. 
Em relação aos momentos menos bons, 
destaca algumas lesões, o ter falhado 
alguns jogos, mas confessa que, mesmo 
nesses momentos, retirou sempre algu-
ma aprendizagem, crescendo enquanto 
homem e jogador de futebol.

Começou os estudos nos Cabaços, 
onde concluiu a creche e primária. Passou 
depois pela Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira, em Alvaiázere, e 
quando se mudou para Coimbra, devido 
ao futebol, finalizou o secundário na Es-
cola Secundária Infanta Dona Maria.

Depois de uma semana na “correria 
de Coimbra”, nada lhe sabe melhor do 
que passar o fim de semana na calma de 
Alvaiázere, em família. 

Agradece à sua família, namorada 
e amigos que são o seu “maior apoio e 
estão presentes em todos os momentos”, 
não esquecendo o seu empresário, Nuno 
Rolo, que tem sido uma peça fundamental 
no seu percurso, ensinando-o, aconse-
lhando-o e dando uma palavra amiga 
sempre que precisa.7

Ana Catarina de Oliveira
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PSD de Alvaiázere

Tomada de posse 
dos novos órgãos

Tomaram posse, no dia 28 de julho, os eleitos para 
os órgãos Sociais da Secção do PSD de Alvaiázere. José 
Tiago Guerreiro volta a presidir o PSD de Alvaiázere tendo 
vencido as eleições que decorreram no mês de junho.

Manuel Castro de Almeida, vice-presidente da Comis-
são Política Nacional do PSD, foi presença marcante numa 
cerimónia que viria a incorporar as intervenções dos 
diversos responsáveis ao longo de um jantar/convívio.

As intervenções iniciaram com João Reis, em re-
presentação da JSD de Alvaiázere, felicitando todos os 
eleitos e manifestando a disponibilidade da JSD para 
trabalhar em conjunto com o PSD no intuito de incluir os 
jovens na realidade política do concelho de Alvaiázere.

A presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques, marcou presença na tomada de posse 
e na sua intervenção felicitou os militantes eleitos e 
desejou felicidades para o mandato que agora ini-
ciam. Salientou a excelente relação que existiu entre 
o executivo municipal e a anterior direcção do PSD e 
manifestou disponibilidade para manter e estreitar 
essa relação com o partido pelo qual foi eleita. Célia 
Marques, definiu o novo presidente do partido, José 
Guerreiro como “um vencedor” que muito fez e ainda 
tem para fazer pelo PSD de Alvaiázere.

De seguida foi a vez de Manuel Castro de Almeida 
usar da palavra. O vice-presidente da comissão política 
nacional apelou a uma forte união do partido a nível 
local, regional e nacional para que a “família política” 
do PSD consiga levar a bom porto as estratégias defi-
nidas para o futuro.

José Tiago Guerreiro, o líder da concelhia do PSD, 
iniciou a sua intervenção agradecendo a todos os 
que fizeram questão de estar presentes na cerimónia 
e também aos muitos que não conseguindo estar 
presentes, mas que enviaram por vários meios men-
sagens de apoio. Começou por salientar a necessidade 
de manter bem vivo o legado do PSD no concelho de 
Alvaiázere, solicitando o contributo de todos os mili-
tantes, simpatizantes e cidadãos independentes que 
queiram participar na construção e apresentação de 
um projecto capaz de estimular e contribuir para a 
crescente afirmação de Alvaiázere no distrito de Leiria 
e no panorama nacional.

José Guerreiro afirmou: “Vamos promover um 
trabalho de proximidade, fomentar a união entre os 
militantes e população em geral, bem como valorizar a 
equipa multidisciplinar, competente, experiente e jovem 
que agora tomou posse. Vamos apostar na comunicação 
para o exterior, sendo presença contínua na comunica-
ção social, de modo a dar maior visibilidade às ativida-
des desenvolvidas e às nossas posições políticas. Vamos 
reforçar a militância, promovendo a participação ativa 
dos militantes nas ações a desenvolver e aumentando 
o número de militantes de forma significativa. Uma 
palavra de especial apreço para a nossa JSD, alicerce 
e apoio em tantas campanhas e combates, escola de 
formação cívica de jovens e de futuros líderes da nossa 
região, fonte de energia e inspiração para todos nós.”

Para finalizar agradeceu o empenho e dedicação 
de todos os autarcas eleitos pelo PSD e assumiu o 
compromisso de trabalhar, responsabilizar, partilhar 
dificuldades e problemas, encontrar soluções em 
articulação com os autarcas de forma a reforçar a 
militância, fomentando a participação.7

O Município de Alvaiázere 
elegeu o centro da vila para 
iniciar a política de estímu-

lo à reabilitação urbana. Conscien-
te das necessidades do território e 
das oportunidades existentes ao 
nível do acesso a financiamento 
comunitário, a Câmara Municipal 
de Alvaiázere está a procurar atrair 
investimento privado associado a 
um forte investimento público em 
projetos estruturantes do espaço 
público (já aprovados no âmbito 
do Plano de Ação de Reabilitação 
Urbana - PARU, do Portugal 2020). 

Para isso, promoveu a delimita-
ção da Área de Reabilitação Urbana 
- ARU - da vila de Alvaiázere, publi-
cada sob o Aviso n.º 11993/2015, 
Diário da República, 2ª Série, N.º 
204, de 19 de outubro de 2015. 

Desde julho de 2017 que o 
Município tem vindo a promover 
a elaboração da Operação de 
Reabilitação Urbana - ORU - para a 
respetiva ARU. Com a delimitação 
da ARU e a aprovação da ORU, 
Alvaiázere dispõe de instrumen-
tos essenciais para a dinamização 
dos processos de regeneração e 
reabilitação urbanas, de iniciativa 
pública e privada.

Esta é uma visão a longo prazo 
(10-15 anos) que deseja incentivar 
a reocupação do núcleo urbano 

com habitação, comércio e servi-
ços, conferindo-lhe uma dinâmica 
própria e mais atual e, igualmen-
te, salvaguardar os conjuntos 
de edifícios que fazem parte da 
história do local e contribuir para 
o desenvolvimento, pelos seus ha-
bitantes, de sentimentos de apreço 
e orgulho pelo lugar onde residem. 
Além disso pretende-se devolver 
o dinamismo económico e social 
ao centro urbano da vila, digni-
ficando-o como tal e contribuir 
para uma mobilidade condigna e 
sustentável.

Para esse efeito, a câmara mu-
nicipal prevê a atribuição de um 
conjunto de incentivos à reabilita-

ção urbana, tais como a atribuição 
de apoios financeiros para obras 
em edifícios ou a concessão de 
benefícios fiscais.

O projeto da ORU da Vila de 
Alvaiázere - Operação de Reabili-
tação Urbana, foi aprovado por de-
liberação em reunião no passado 
dia 25 de julho de 2018 e no dia 
8 de agosto decorreu, nos Paços 
do Concelho, a primeira sessão de 
esclarecimento com vista a dar a 
conhecer os incentivos à reabilita-
ção urbana propostos para a vila.  

Dia 11 de setembro haverá 
nova sessão de esclarecimento às 
19h, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.7

atualidade

Na Piscina Municipal de Alvaiázere

Comemoração do Dia da Juventude 

Município de Alvaiázere

Aprovados instrumentos para estimular
reabilitação urbana de Alvaiázere

Gabinete de Projetos - Arquitetura e Engenharia 
Recruta Técnico (arquiteto, arquiteto estagiário, 
engenheiro técnico civil ou operador de autocad) 
com experiência  na execução de desenhos em 

autocad, para o seu escritório sediado em 
Ferreira do Zêzere

Contactos: Tel: 938 220 028 
e-mail: antoniohigi@gmail.com

TÉCNICO COM EXPERIÊNCIA EM 
AUTOCAD . FERREIRA DO ZÊZERE

- Provador de vinho em inox direto no pipo

- Armação para garrafão em inox

- Massos para adega em madeira ou fibra

- Parte nozes em madeira e fibra, com base

- Martelo em fibra para partir a sapateira, com base

Contactos: 
Tlms: 961 245 407 / 917 371 915 

(Fernando Simões)

TORNEIRO MECÂNICO ACEITA 
ENCOMENDAS PARA:

No dia 12 de agosto comemorou-se o Dia In-
ternacional da Juventude. À semelhança dos 
anos anteriores, a entrada na Piscina Municipal, 

neste dia, foi gratuita para pessoas com idades até 
aos 30 anos, das 10h às 20h.

Para além da entrada gratuita, todos os que estive-
ram na piscina puderam usufruir de insufláveis e bola 
zorb, praticar paddle e fazer passeios de jipe - em 
circuitos de 15 minutos. 

O dia 12 de agosto foi escolhido como o Dia In-
ternacional da Juventude na Conferência Mundial de 
Ministros Responsáveis pela Juventude, realizada em 
agosto de 1998, em Lisboa.7

Ana Catarina de Oliveira
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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: Joaquim Fernandes Rodrigues que completou no dia 16 de 
agosto, 92 primaveras, a Maria Ferreira que completou no dia 20 de agosto, 88 
primaveras, a Maria Helena Assunção Leite Azevedo que completou no dia 26 
de agosto, 86 primaveras e a Alberto Fernandes Nunes que completou no dia 
28 de agosto, 90 primaveras. Para todos, muitos parabéns e muitas felicidades.7

No passado dia 7 de agosto, Joa-
quina Fernandes, natural do lugar de 
Ponte Nova, freguesia de Almoster, co-
memorou a bonita idade de 100 lindas 
primaveras.

Seus filhos, noras, genros, netos e 
bisnetos desejam-lhe muitos parabéns, 
muitas felicidades e que este dia se re-
pita com muita saúde, amor e alegria.7

Bodas de Ouro
DESASSOSSEGO

Aniversários

No dia 12 de agosto, Bruno Miguel 
Gomes de Oliveira, festejou o seu 
26º aniversário juntamente com a sua 
prima, Sandra Cristina Marques da 
Silva, que comemorou 32 primaveras. 

São ambos naturais do lugar de Al-
deia Nova, freguesia de Almoster.

Seus familiares e amigos desejam-
lhes muitos parabéns, as maiores 
felicidades pela vida fora e muitos 
anos de vida com muito amor, saúde 
e alegria.7

o canto dos poetas
AGOStO NA MiNHA ALDEiA

Em cada ano que passa
Num mês que é o mais feliz
Minha aldeia tem mais graça
Que as outras do meu país.

É o mês em que alguns sonhos
Se tornam realidade
Mês para falar de amor
E para matar a saudade.

Refrão
Quando chega o mês de agosto
Há um sorriso em cada rosto
E a festa vai ter lugar
Está tudo muito animado
Há um cheirinho a frango assado
Estouram foguetes no ar
Há baile após o sol pôr 

E um famoso tocador
Toca a luz da lua cheia
Estão todos na romaria
Dançando com alegria
É festa na minha aldeia.

Veio gente de Lisboa
Onde trabalha no duro
O que não é coisa boa
Para quem gosta de ar puro.

Veio gente do Estrangeiro
Onde dá no duro também
Traz o desejo primeiro
De voltar à terra mãe.

Poema de Vitorino Antunes Marques
(música original)

No passado dia 4 de agosto, Antó-
nio Silva, natural do lugar dos Cabaços, 
freguesia de Pussos S. Pedro comemo-
rou a bonita idade de 63 anos. 

Suas filhas, esposa, neta e genro 
desejam-lhe muitos anos de vida com 
saúde, amor e alegria.7

No passado dia 25 de agosto, na 
Igreja Matriz de Alvaiázere realizou-se 
o enlace matrimonial de José Augusto 
Ferreira Almeida e Patricia Daniela 
Ferreira de Oliveira e o batizado do 
filho Afonso Oliveira Almeida.

A noiva, natural de Oliveira de 
Azeméis é irmã de Ricardo Oliveira. O 
noivo, natural de Alvaiázere, é filho de 
José Almeida e Cecília Almeida.

Após a celebração religiosa teve lu-
gar a receção aos convidados que decor-
reu na Quinta dos Birreiros, em Alvorge.

Seus familiares e amigos desejam-
lhes muitas felicidades pela vida fora.7 

Casamento

“A VOZ ALVAiAZERENSE”
Apetece-me, muitas vezes pensar e comparar!...
Neste norte do distrito de Leiria, o território é comparável, pois todo ele é 

INteRIOR, desertificado, porventura com as mesmas valias económicas, por-
ventura até todo ele com os mesmos problemas, de desemprego, sem gentes, 
sem polos de crescimento, sem polos de fixação.

e pensamos nos concelhos de Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande 
e Castanheira de Pera e como não podia deixar de ser ALVAIÁZeRe.

e constato que:
ANSIÃO - tem a sua zona empresarial, tem políticos de nível nacional, se-

nhores deputados - tem voz nacional e consegue ser conhecida no território.
FIGUeIRÓ DOS VINHOS - tem nova zona empresarial, tem agora a sociedade 

nacional de gestão florestal - tem voz nacional e consegue ser conhecida no 
território.

PeDRÓGÃO GRANDe - pelo mal ou pelo bem, todos os dias é falado na co-
municação social - tem voz nacional e consegue ser conhecida no território.

CAStANHeIRA De PeRA - tem a sua Praia das Rocas - investimento que veio 
para ficar - tem voz nacional e consegue ser conhecida no território.

Mas,
ALVAIÁZeRe - o que tem? De verdade tem muito pouco, e não tem voz.
Não tem deputados, não tem dirigentes nacionais nos partidos, não tem um 

polo que a possa fazer ser conhecida... apesar do Chícharo.
e porquê?
Porque de verdade nunca conseguimos criar aquela novidade que nos 

implante no território nacional, que represente o nosso plano estratégico de 
desenvolvimento, criado, pensado e construido em Alvaiázere.

Custa-me afirmar: Mas o poder político, quer o PSD, quer o próprio PS (é 
pena  referir isto) nada querem saber de nós.

É tempo de os Alvaiazerenses reagirem e criarem o próprio plano de desen-
volvimento - a nossa nova ideia âncora...

Mas temos de ser todos, autarquias inclusive, afastando-nos dos partidos e 
fazendo-lhes ver que somos capazes!...

Construamos a ideia âncora da revolta Alvaiazerense:
“A VOZ ALVAIAZeReNSe”

Onde todos, mas todos podem ter representação. Não se esqueçam dos 
movimentos que em tempos liderámos, e que produziram iniciativas coletivas 
tais como a compra do autocarro do GDA, a própria iniciativa da criação da 
empresa “Sofacal”.

e tudo foi liderado neste jornal... Impõe-se o grito do Ipiranga Alvaiazeren-
se. e agora enquanto é tempo. este jornal tem a sua missão... este grito com 
a vontade da direção e redação deste jornal deveria, a meu ver, aparecer na 
primeira página deste jornal... Fica o desafio.

Acordem... eu estou disponível. O meu endereço eletrónico está em linha 
para todas as contribuições e ideias novas: fernando-simoes-pessoal@iol.pt.

     tenho dito.7
         J.S.

No passado dia 25 de agosto, Júlio 
Ferreira de Barros e esposa Maria 
Helena de Barros, comemoraram as 
suas Bodas de Ouro com uma missa na 
Igreja Paroquial de Almoster.

O casal na companhia de alguns 
familiares e amigos festejaram esta 
data especial num almoço-convívio no 
restaurante “O Marques”, em Cabaços.

Muitos parabéns e votos de muitas 
felicidades pela vida fora.7
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Festas, Festivais e Festivaleiros
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Chegou-me há dias às mãos um 
papel dizendo que um político 
deste País, em 1932 proferiu 

a seguinte frase numa entrevista ao 
jornalista António Ferro.

A frase dizia o seguinte: “Há que 
regular a máquina do Estado com tal 
precisão que os ministros estejam im-
possibilitados, pela própria natureza 
das leis, de fazer favores aos seus 
conhecidos e amigos”. 

Em face disto há cerca de 10 anos 
o vice-presidente do Banco Mundial 
fez uma afirmação no mínimo insólita: 
“Se não fosse a corrupção, Portugal 
poderia estar num plano de desenvol-
vimento ao nível do da Finlândia ou 
de outros Países do Norte da Europa”. 
Nota-se que o ilustre burocrata euro-
peu por certo desconhece “o triste 
fado” português. Acontece que já 
este ano o Grupo de Estados contra 
a Corrupção (GREGO), organismo do 
Conselho Europeu classificou Portugal 
como “globalmente insatisfatório” no 
combate à corrupção.

Agora recuando no tempo, nas 
FARPAS escritas em 1871 por Eça de 
Queiroz e Ramalho Ortigão, podia ler-
se logo na primeira crónica que o País 
perdeu a inteligência e a consciência 
moral (…). Ninguém crê na honestida-
de dos homens públicos. Assim todas 
as consciências certificam a podridão, 
mas todos os temperamentos se dão 
bem na podridão.

Toda a gente sabe que as institui-
ções politicas actualmente, incluindo 
os deputados, que servem a Nação 
Portuguesa estão desprestigiados.

Como se alcança dos jornais 
diários, o que anda agora na voga, 

esse senhor de nome MANUEL PINHO 
segundo consta encheu-se do dito 
material sonante, como eu e outros 
chamam. Onde está a honestidade? 
E, depois lá vem o ilustre advogado 
a defende-lo e a outros alegando que 
eles são muito honestos.

Cumprem a devida obrigação. É o 
seu dever. Segundo me consta esse 
tal senhor Pinho noutro caso, segun-
do documento do caso “EDP” de que 
Manuel Pinho é arguido o ex-ministro 
da Economia, deteria três empresas 
of shore (sob os nomes de Tarta-
ruga, Blackade e Mandalay) através 
das quais terá recebido mais de um 
milhão de euros de Ricardo Espirito 
Santo.

Estes exemplos levam a um triste 
reflexo sobre algumas ilustres figuras 
da política, da banca e da economia. 
Isto é tudo favores em cima de favo-
res, para não dizer mais. Razão tem o 
ilustre político a que acima me refiro.

Mudando de assunto no passado 
mês de julho, no dia 3 faleceu, a Rai-
nha Santa Isabel. No dia 8 de julho 
de 1840 nasceu Manuel da Arriaga, 
que foi Presidente da República de 
Portugal. No dia 12 de Julho de 1780 
nasceu Mouzinho da Silveira, homem 
importante de Angola. Em 18 de Julho 
de 1697 faleceu o padre António Viei-
ra, grande pregador no Brasil. No dia 
20 de Julho de 1955 faleceu o grande 
capitalista Calouste Gulbenkian. No 
dia 31 de Julho de 1750 faleceu o El 
Rei D. João V.

Para terminar, pois ainda tinha 
mais para escrever, porque a conti-
nuar como acima digo, parece-me 
bem que NÃO ESTÁ CERTO.7

E
m Portugal, apesar do decréscimo 
da natalidade, verificamos que, para 
o bem e para o mal, continua a ser 

um país fértil em chicos-espertos. A 
maioria das vezes, achamos graça e até 
orgulho a esta capacidade de desenras-
canço e somos naturalmente benévolos 
e passivos a esta criatividade bem vin-
cada. Quando a coisa nos vai aos bolsos 
ou toca nas nossas convicções, o caso 
muda de figura. 

O chico-espertismo apresenta variá-
veis. Vejamos os casos de alguns chicos-
-espertos que, não olhando a meios e de 
forma oportunista, tentaram “passar a 
perna” para atingir os seus fins.

Tivemos conhecimento, pelos meios 
de comunicação social, que a um político, 
acérrimo detrator do capitalismo e pala-
dino dos inquilinos vítimas especulação 
imobiliária, se aplicava na perfeição o 
ditado popular “Bem prega Frei Tomás, 
faz o que diz, não faças o que ele faz”. 
Aceita-se que, no limite, não tenha co-
metido qualquer ilegalidade, mas não se 
entende que a direção do seu partido o 
tenha defendido publicamente. 

Após os catastróficos incêndios que 
devastaram o centro do país, causando 
dezenas de vítimas e a destruição de 
várias casas, os portugueses mobiliza-
ram-se (sim, também somos um povo 
solidário), reunindo-se donativos no 

valor de vários milhões de euros. Estes 
destinavam-se necessariamente e com-
preensivelmente, a acudir às situações 
urgentes e mais gravosas, ou seja, re-
construção das denominadas casas de 
primeira habitação.

Claro que alguns chicos-espertos 
aproveitaram a benevolência, descuido, 
incapacidade, desorganização, compa-
drio ou outra coisa qualquer, para passar 
à frente de quem perdeu tudo. Como? 
Recorrendo ao mesmo truque: a mudan-
ça da sua morada fiscal para estas casas, 
casas de férias e outras não elegíveis, já 
depois do incêndio.

Também, há alguns meses, fomos 
confrontados com outra situação pareci-
da. Alguns ilustres deputados, residindo 
em Lisboa ou arredores, tinham a resi-
dência oficial muito longe dali para terem 
direito ao subsídio de deslocação (quase 
um ordenado).

Quando, ao mais alto nível da nação, 
estas situações acontecem e, mais grave, 
são justificadas e abafadas, o que pode-
remos pensar?

Finalmente, que valores transmiti-
rão os pais aos filhos quando, para os 
matricularem em determinadas escolas, 
recorrem ao esquema de arranjar uma 
morada falsa?

Estaremos condenados a replicar a 
chico-espertice?7

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

A
gosto, meu querido agosto. É o 
que dizem muitos portugueses. 
Uns porque finalmente estão de 

férias, outros porque finalmente estão 
de regresso à sua terra natal, outros 
porque em Portugal agosto é sinal de 
apatia geral.

É também tempo de festas e roma-
rias e o nosso Concelho não é exceção. 
Em todas as freguesias, o calendário é 
preenchido com os tradicionais bailes, 
quermesses, ranchos e passeios de mo-
tas, que é a nova moda dos programas.

De destacar a festa de S. Pedro na 
freguesia de Pussos S. Pedro (ainda que 
esta se realize em julho) e a festa de 
Maçãs de D. Maria, como exemplos de 
dinamismo, bairrismo e organização. 
Também a festa de Alvaiázere se nota 
bem mais atrativa e prova disso mesmo 
é que o número de convivas tem estado 
a aumentar devido à melhoria do pro-
grama e ao número de dias da festa, 
pese embora a concorrência de Ansião, 
Ferreira do Zêzere e Arega, sendo que 
as duas primeiras são festas de âmbito 
municipal com orçamentos e programas 
muito atrativos.

Agosto é também sinónimo de fes-
tivais musicais por esse Portugal fora, 
com cartazes para todos os gostos que 
tornam o nosso País num destino de fé-
rias para os amantes destes espetáculos.

Mas se é normal ver jovens e menos 
jovens nos festivais, não é nada normal 
ver o nosso primeiro ministro de fato 
sem gravata acompanhado do ministro 
da educação a bater palmas à frente da 
câmara da televisão com um jovem da 
sua comitiva aos pulos atrás de si.

Ao ponto a que chegámos. Será que 
António Costa não tem nenhum assessor 
de imagem e protocolo que lhe diga que 
aquelas figuras não são compatíveis com 
o cargo que ocupa?

Também o nosso presidente da 
República fica muito mal na fotografia 
este verão. Dar entrevistas em tronco 
nu, nas praias fluviais das zonas afe-
tadas pelos incêndios do ano passado, 
comentar factos políticos em calções de 
banho como se fosse normal, não lhe 
fica bem e desprestigia a imagem que 
se quer de um presidente da República. 
Marcelo não precisa destes “palcos” para 
ser popular. 

Tudo tem um limite e as duas prin-
cipais figuras políticas do nosso país 
têm de saber qual esse limite, correndo 
o risco de tornar patética a sua figura e 
desprestigiar assim as suas posições e 
imagens como Homens com sentido de 
Estado.

Bom regresso aos nossos emigrantes 
e que para o ano cá estejamos para mais 
arraiais.7

TRANSPORTES PÚBLICOS - HORÁRIOS

LOCAL/DESTINO HORÁRIO DE IDA HORÁRIO DE VOLTA

ALVAIÁZERE - TOMAR
7h00  -  7h55         (71)
9h00  -  9h55*       (71)
7h20  -  8h13*       (570)

10h30  -  11h23 (570)
17h30  -  18h25 (570)
17h30  -  18h33   (71)

ALVAIÁZERE - PEREIRO 7h20  -  7h41*       (570) 11h02  -  11h23 (570)

ALVAIÁZERE - AREIAS 7h00  -  7h23           (71) 18h10  -  18h33   (71)

ALVAIÁZERE - AVELAR 18h25  -  18h50   (570) 6h55  -  7h20      (570)

ALVAIÁZERE - PONTÃO 18h25  -  18h46   (570) 6h59  -  7h20      (570)

Obs: Os números 71 e 570 correspondem ao número da carreira; O símbolo “-” é devido ao 
facto de que não existe carreira; Os horários existentes são durante todo 
o ano e dias úteis; * significa que o horário só funciona em tempo escolar.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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 SIMÕES

(70 anos)
N. 07/10/1947
F. 04/08/2018

NATURAL: PELMÁ - ALVAIÁZERE
RESIDENTE: RAMALHEIRA - FREIXIANDA

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 JOAQUIM 

HENRIQUES (87 anos)
N. 27/01/1931
F. 14/08/2018

LAMEIRA - GRANJA
PUSSOS S. PEDRO

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 SIMÕES

(82 anos)
N. 15/12/1935
F. 13/08/2018

NATURAL: PoRTo DA RoMã - ÁGUAS BELAS
RESIDENTE: REGo DA MURTA - AREIAS

Assinalando o 3º aniversário do seu falecimento 
cuja memória não se apagará dos nossos corações, 
rogamos a Deus pelo seu eterno descanso.

Pedimos a Deus que estejas bem no Céu.

A Família

TRÊS ANOS DE SAUDADE

OUTEIRINHO
PUSSOS S. PEDRO

MARIA VIoLANTE 
MARQUES PEREIRA

N. 05/04/1936
F. 25/08/2015

Amor eterno, amor verdadeiro, saudades infinitas...
Amor da minha vida foste: marido, pai, sogro e avô de 

duas meninas que ainda hoje perguntam para onde foste.
Apoiaste-nos a todos, nos bons e nos maus momentos, 

lutaste sempre para termos uma vida melhor, foste um 
grande lutador.

Partiste há dois anos, eu sei que estás junto do nosso 
Deus e brilhas no Céu junto aos anjos do Pai: que nos 
acompanha e nos guia para a vida eterna.

Nunca te esqueceremos, amar-te-emos eternamente.
Tua esposa, filhas, netas e genros

ALBERTINo DAS NEVES 
DAVID

N. 15/06/1946
F. 11/08/2016

NATURAl: CASTANHEIRA DE PÊRA
RESIDENTE: CABAÇoS - PUSSoS S. PEDRo

DOIS ANOS DE SAUDADE

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

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, nora, genros, netos, bisneto 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
GUIlHERMINA MARQUES

(81 anos)
N. 04/08/1937
F. 10/08/2018

ALDEIA NoVA
AlMOSTER

CoVA Do SoUTo
BECo - FERREIRA Do ZÊZERE

N. 08/08/1927
F. 11/12/2017

“Aos 91 anos que completaria este mês ...
António Costa, a sua ausência causa-nos uma profunda 

tristeza, mas relembrar as alegrias que gerou entre nós faz-
nos sentir como se ainda estivesse aqui presente connosco. 
A sua memória ficará sempre no nosso coração.”

Os seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos

Recordando
António Costa

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

lavrada de folhas 26 a folhas 28 do livro de escrituras diversas 162-

A, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, divorciada, natural da 

freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde reside 

no lugar de Palheiros, na Rua Eugénio Rodrigues Branco nº5, declarou:

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

exclusão de outrem, dos imóveis seguintes

SITUADOS NA FREGUESIA DE MAÇÃS DE DONA MARIA, CONCE-

LHO DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM - Prédio rústico composto por pastagem com olivei-

ras, cultura, videiras em corrimão e laranjeiras com a área de dois mil 

e trezentos metros quadrados sito na Tapada, a confrontar do Norte e 

do Nascente com Arlindo Rodrigues, do Sul com Serafim Nunes e outros 

e do Poente com João Simões e Caminho, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 15368, com o valor patrimonial de €692,64, omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS - Prédio rústico composto por pinhal com a área 

de dois mil cento e sessenta metros quadrados sito no Caneiro, a 

confrontar do Norte com Benjamim Godinho, do Sul com Benjamim 

Godinho e outo, do Nascente com Aristides Nunes da Luz e do Poente 

com António Simões Álvaro, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

15376, com o valor patrimonial de €390,50, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO TRÊS - Prédio rústico composto por pastagem com olivei-

ras e uma laranjeira com a área de oitocentos e trinta e cinco metros qua-

drados sito no Caneiro, a confrontar do Norte com Manuel Augusto Pires, 

do Sul com Manuel S. Rosa e outros e dos restantes lados com Caminho, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 15382, com o valor patrimonial 

de €318,97, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO QUATRO - Prédio rústico composto por pastagem com 

oliveiras com a área de quatrocentos e sessenta metros quadrados sito 

no Caneiro, a confrontar do Norte com Caminho, do Sul com Manuel 

Inácio Rosa, do Nascente com Herdeiros de Perpétua Maria e do Poente 

com Manuel Augusto Pires, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

15399, com o valor patrimonial de €226,81, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO CINCO - Prédio rústico composto por pastagem com 

oliveiras com a área de duzentos e setenta metros quadrados sito no 

Caneiro, a confrontar do Norte com Estrada, do Sul com Herdeiros de 

Perpétua Maria, do Nascente com Herdeiros de José Simões e do Poente 

com Firmino António Nunes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

15403, com o valor patrimonial de €146,86, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere. 

NÚMERO SEIS - Prédio rústico composto por pastagem com 

oliveiras com a área de quinhentos e setenta metros quadrados sito 

no Caneiro, a confrontar do Norte com Estrada, do Sul com Benjamim 

Godinho, do Nascente com Firmino António Simões e do Poente com 

Manuel Inácio Laranjeira, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

15405 com o valor patrimonial de €142,65, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.    

Que os mencionados bens, cujo valor, patrimonial e atribuído, se 

eleva à quantia de mil novecentos e dezoito euros e quarenta e três 

cêntimos, vieram à sua posse no ano de mil novecentos e oitenta e nove, 

ainda no estado de solteira, maior, (tendo vindo posteriormente a casar-se 

com Abílio Fernando Ferreira Carvalho sob o regime da comunhão de ad-

quiridos, do qual se encontra actualmente divorciada), por lhe terem sido 

doados por sua mãe Isaura Conceição Laranjeiro, viúva, residente que no 

referido lugar do Caneiro, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, tem possuído os referidos imóveis em 

nome próprio e sobre eles tem exercido todos os actos materiais que 

caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da 

propriedade, semeando-os, amanhando-os, plantando e cortando os 

pinheiros, as oliveiras, as laranjeiras, colhendo a azeitona e a fruta, neles 

apascentando o seu gado, roçando o mato, avivando as estremas, deles 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-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 con-

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invoca na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, vinte e oito de Agosto de dois mil e dezoito.

A Notaria, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 434 de 31/08/2018
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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
IRENE DIAS 

(97 anos)
N. 28/10/1920
F. 27/07/2018

CHARNECA
MAçãS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA DA CONCEIçãO 

ALMEIDA (90 anos)
N. 23/01/1928
F. 29/07/2018

NATURAL: FIGUEIRÓ DOS VINHOS
RESIDENTE: PUSSOS S. PEDRO

Faleceu no dia 7 de maio, em Braga, Reinaldo Simões, 
tendo sido sepultado em Monção.

Irmão de Maria Rosa Conceição Simões, eram filhos 
de João Simões Sapateiro.

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio 
agradecer, a todos quantos acompanharam este seu ente 
querido à sua última morada, ou que de qualquer outra 
forma lhe manifestaram o seu pesar.

AGRADECIMENTO
REINALDO SIMÕES  (85 anos)

N. 27/03/1933
F. 07/05/2018

NAtuRAL: BARQuEIRO - MAÇÃS DE D. MARIA
RESIDENTE: BRAGA

UM ANO DE SAUDADE
MARIA ROSA CONCEIçãO 

SIMÕES

N. 07/02/1941
F. 15/08/2017

NAtuRAL: BARQuEIRO - MAÇÃS DE D. MARIA
RESIDENTE: FRANçA

Seu marido, filha, 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
MARIA AUGUSTA ROSA 

MENDES (95 anos)
N. 01/07/1923
F. 26/07/2018

TAPADA
MAçãS DE D. MARIA

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ARISTIDES BRÁS

(89 anos)
N. 10/11/1928
F. 04/08/2018

CASAIS
MAçãS DE D. MARIA

Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
FERNANDO SILVA 

cARvALhO (71 anos)
N. 01/06/1947
F. 29/07/2018

AZENHA DO CARREGAL
MAçãS DE CAMINHO

Seus filhos, nora, 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
ISAURA AIRES DE SÁ

(86 anos)
N. 04/05/1932
F. 12/08/2018

CARVALHAL DE PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

Seus filhos, noras, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO DOS SANTOS 
LARANJEIRA (86 anos)

N. 15/01/1932
F. 05/08/2018

CUMEADA
MAçãS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ISAURA FERNANDES

RODRIGuES BRANcO (79 anos)
N. 06/09/1938
F. 12/08/2018

CAMPINO
MAçãS DE D. MARIA

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOSÉ SIMÕES 

(92 anos)
N. 12/02/1926
F. 20/08/2018

PÉ DA SERRA
ALVAIÁZERE

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
SAÚL FERREIRA

(75 anos)
N. 09/06/1943
F. 20/08/2018

PALHEIROS
MAçãS DE D. MARIA

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Seu marido, filhos, genro, neta e restante família 

recordam-na com grande amor e muita saudade.
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Um notável bibliófilo dos Cabaços1

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 3

Urinar sangue – alerta vermelho!

Mário Lourenço

saúde

Ainda que o seu tio empreste 
o nome a uma das principais 
ruas dos Cabaços, Bernardino 

Ribeiro de Carvalho é, entre nós, um 
ilustre desconhecido. E no entanto, 
apesar das suas raízes rurais e, talvez, 
humildes, foi um homem prestigiado 
no seu tempo, que conseguiu formar 
na capital portuguesa uma das mais 
valiosas bibliotecas do País.

Não só o decurso de mais de um 
século desde a sua morte, mas tam-
bém a enorme escassez de informação 
disponível acerca deste alvaiazerense, 
impuseram sobre o conhecimento da 
sua vida uma densa obscuridade.

Para rompermos um pouco a pe-
numbra da nossa ignorância e para, 
sobre a sua existência terrena, lançar-
mos alguma luz, recorramos às pala-
vras do grande humanista, Aníbal Pinto 
de Castro, que, em 2006, prefaciou o 
catálogo por meio do qual Pedro de 
Azevedo pôs em leilão sete centenas 
e meia de espécimes da biblioteca de 
Bernardino Ribeiro de Carvalho:

«Nascido em 18462, na freguesia de 
Cabaços, concelho de Alvaiázere, viria 
depois para Lisboa trazido por um tio, 
Bernardino José de Carvalho, que no 
comércio de importação de madeiras 
exóticas conseguira uma apreciável 
fortuna. Foi tal o grau de identificação 
que entre ambos se estabeleceu que o 
associou aos seus negócios e lhe deu 
em casamento uma das filhas, D.ª 
Maria Cristina de Carvalho. E essa 
actividade comercial viria a ocupá-lo 
de tal maneira que nela labutou até 
1910, ano do seu falecimento.

Dispondo certamente dos meios de 
fortuna assim adquiridos e animado 
sobretudo pela paixão dos livros, era 
assíduo frequentador de alfarrabistas 
e leiloeiros, visto que no seu espólio 
bibliográfico se encontram várias espé-
cies adquiridas na venda das livrarias 
do Visconde de Juromenha (1887), dos 
Marqueses de Pombal (1888), de José 
da Silva Mendes Leal e Jorge César de 
Figanière (1889), dos Condes de Linha-
res (1895) e de José Maria Nepomuceno 
(1897), entre certamente várias outras.

As compras que por essa e outras 
vias foi fazendo revelam, ao simples 
exame dos títulos, um conhecimento, 
um bom gosto, um apreço pelos livros 
de maior raridade e algumas prefe-
rências temáticas que dele permitem 
traçar um completo perfil de bibliófilo.

Ribeiro de Carvalho não era um 
coleccionador ou um leitor comum 
que comprasse a esmo, mas escolhia 
criteriosamente e com raro bom gosto 
as espécies em que gastava os seus 
cabedais. Deste modo é possível deter-
minar alguns núcleos expressivamente 
reveladores dos seus interesses, do 
prazer que procurava na leitura, e do 
seu apurado sentido estético em maté-
ria de artes gráficas.

Entre esses núcleos avultam os 
relativos a Camões, a poetas ibéricos 
dos séculos XVI e XVII, às viagens ma-
rítimas dos portugueses, a uma série 
significativa de constituições sinodais, 
um curioso núcleo de “artes” da cava-
laria e a alguns acervos de folhetos 
sobre temas de vária índole, como a 
Restauração, os de José Freire de Mon-
terroio Mascarenhas (1670-1760), de 
indiscutível interesse para as relações 
diplomáticas e militares de Portugal 
com a Europa setecentista, uma apre-
ciável colecção de orações fúnebres de 
D. João V, os escritos panfletários de 
José Agostinho de Macedo, outros re-
lativos às Invasões Francesas, às Lutas 
Liberais, bem como às polémicas “Eu 
e o Clero” e “Bom-senso e Bom-gosto” 
que todas assumiram, sem sombra de 
dúvida, o papel de dinâmicos motores 
para a agitação da vida mental dos 
portugueses durante o século XIX.»

Tão precioso era o espólio dos 
livros, impressos e manuscritos, de 
Bernardino Ribeiro de Carvalho3 que 
ao leilão, realizado a 8, 9 e 10 de maio 
de 2006, acorreu o Estado português, 
adquirindo para a Biblioteca Nacional 
algumas das raridades pacientemente 
colecionadas por este notável bibliófilo 
dos Cabaços.7

Mário Rui Simões Rodrigues
________
1 A principal finalidade deste pequeno 

texto é incentivar a que outros, que pos-
suam conhecimentos pessoais que eu não 
tenho, e que possam contactar os seus 
descendentes, tenham a possibilidade de 
coligir dados e de escrever acerca de Ber-
nardino Ribeiro de Carvalho e de Bernardino 
José de Carvalho, sobre quem é escassíssi-
ma a informação pública disponível.

2 Graças à inestimável e desinteressada 
colaboração do genealogista maçanense 
Henrique Dias, foi possível localizar o re-
gisto do batismo de Bernardino Ribeiro de 
Carvalho, realizado na Igreja Paroquial de S. 
Pedro do Rego da Murta, a 31 de março de 
1846. Bernardino Ribeiro de Carvalho nas-
ceu no dia 21 deste mês e ano, tendo por 
pais: Inácio Ferreira, dos Picanços (Pussos), 
e Maria Bernardina, dos Cabaços. Deve os 
apelidos a Manuel Ribeiro, avô materno, e 
à madrinha, Maria Carvalha.

3 Embora a biblioteca se tenha dispersa-
do irremediavelmente, através do catálogo 
impresso – ele próprio uma preciosidade 
bibliográfica –, podemos conhecer, minucio-
samente, a sua composição e, através desta, 

compreendermos melhor o seu proprietário.

A urina com sangue (o termo 
médico é hematúria) é um si-
nal de hemorragia do aparelho 

urinário e que deve merecer a máxima 
atenção por parte do doente e do mé-
dico. A hemorragia pode ter origem 
em qualquer parte do aparelho uriná-
rio (rins, uréteres, bexiga, uretra) e 
deve ser sempre investigada, mesmo 
que tenha sido apenas um episódio 
esporádico. 

A causa mais comum de hematú-
ria nas mulheres é a infeção urinária, 
enquanto nos homens a causa mais 
comum é a hemorragia de origem 
prostática. No entanto, o médico deve 
sempre considerar a possibilidade de 
existir um cancro do aparelho uriná-
rio responsável pela hemorragia e o 
doente deve ser investigado de forma 
detalhada de forma a excluir a presen-
ça de uma doença maligna. 

O primeiro exame a realizar deve 
ser uma ecografia aos rins (cancro do 
rim de grandes dimensões têm ten-
dência a sangrar) e à bexiga (a maioria 
dos cancros da bexiga são detetados 
por provocarem hematúria). Mesmo 

que a ecografia seja normal, o doen-
te deve ser visto por um urologista, 
de forma a realizar uma cistoscopia 
(visualizar a parede da bexiga com 
uma câmara que entra pela uretra). 
Se estes exames forem normais e o 
doente continuar a sangrar, é apro-
priado realizar uma TAC ao aparelho 
urinário.   

A única exceção à necessidade de 
um estudo tão exaustivo é no caso do 
doente se tratar de uma mulher jovem 
com uma infeção urinária óbvia, em 
que se assume que a hemorragia é 
causada pela inflamação da bexiga. 

Como mensagem final e mais 
importante, reforço que o sangue na 
urina pode ser um sinal  de cancro. 
Se um cancro do rim ou da bexiga 
forem detetados em fases iniciais, o 
prognóstico é bom. 

No entanto, em muitos casos ape-
nas se detetam em fases avançadas, 
muitas vezes porque os doentes não 
deram importância à cor da sua urina. 
Se urinar sangue, mesmo que apenas 
uma vez, consulte com urgência o seu 
médico!7

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.

ARLINDO CASTELÃO
Despachante Oficial SP, Unipessoal, Lda.

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

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

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

Errata
Na edição anterior, de 31 de julho de 2018, na última página, no artigo 

intitulado “Alvaiázere vai ser palco de gravações do filme A Teia” foi escrito, 
por lapso, o nome do responsável pelo casting do filme como sendo Miguel 
Baco, quando o nome correto é Miguel Babo.

A Redação
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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

dia 1:
- XXIII ANIVERSÁRIO E XXII FESTIVAL DE FOLCLORE DO 
RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DE PUSSOS
Local: Cabaços - Pussos S. Pedro

 (Org.: Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos)

dias 1 e 2:
- FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO
Local: Bofinho - Pelmá
(Org.: Comissão de Festas de Bofinho)

dias 7, 8 e 9:
- FESTA EM HONRA DE SANTA TERESA D´ÁVILA
Local: Barqueiro - Maçãs de D. Maria

 (Org.: Comissão de Festas de Barqueiro)

dia 11:
- SESSÃO DE ESCLARECIMENTO REABILITAÇÃO URBANA 
ORU DA VILA DE ALVAIÁZERE

 Local: Salão Nobre do Município de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - SETEMBRO
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

SETEMBRO

dias 14, 15 e 16:
- FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

 Local: Aldeia Nova - Almoster

 (Org.: Comissão de Festas de Aldeia Nova)

dia 15: 14h00 - 17h00

 - OFICINA DE PINTURA E AGUARELAS (INICIAÇÃO)

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Junta 

 de Freguesia ou atráves dos contactos: 236 644 223

 Local: Sede da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria
(Org.: Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria)

dia 21: 21h00
- PASSEIO DA MEMÓRIA

 Local: Concentração no Museu Municipal de Alvaiázere
 (Org.: Alzheimer Portugal)

dia 22: 19h00
- FESTA DA CERVEJA
Local: Associação de S. Pedro

 (Org.: Ass. Apoio Social, Cultural, Desp. e Recreativa S. Pedro)

dias 22 e 23:
- COLÓQUIO SOBRE “PRÁTICAS FUNERÁRIAS E ATITUDES   

 PERANTE A MORTE NA REGIÃO CENTRO  , DA PRé-HISTÓRIA AO

PRESENTE: ARQUEOLOGIA, HISTÓRIA, ARTE E ANTROPOLOGIA”

 Local: Auditório da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria
 (Org.: Al-baiäz e Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria)

dia 23: 08h30
- PASSEIO DE MOTAS “ALVAIÁZERE NA ROTA DO FOGO”
Local: Concentração junto à Câmara Municipal de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dias 28, 29 e 30:
- JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO

 Local: Museu Municipal de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere e Museu Municipal de Alvaiázere)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

P A S S A T E M P O S
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o	LIMA

o	PINCEL

o	NÍVEL

o	TRENA

o	GRAMPO

o	MORSA

o	XIZATO

o	MACACO

o	GUINCHO

o	APARAFUSADORA

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 
20 palavras relacionadas com 
FERRAMENTAS.

o ALICATE

o	BERBEQUIM

o	PICARETA

o	PARAFUSO

o	MARTELO

o	LIXA

o	PREGO

o	SERROTE

o	MARRETA

o	TORQUÍMETRO

Sudoku
Preencher todos 
os quadrados da 
grelha fazendo 
com que cada 
fila, cada coluna 
e cada um dos 
quadrados de 
três casas por 
três contenham 
todos os 
números de 1 a 
9, sem repetições 
ou omissões.
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O Grupo Desportivo de Alvaiázere iniciará no dia 
três de setembro as atividades da secção de 
karaté, que irá funcionar no Pavilhão Municipal 

às segundas e quartas-feiras, das 18h às 18h45. É des-
tinado a todas as idades e “quem quiser experimentar 
uma aula gratuita pode dirigir-se ao local”, contou 
Carlos Pinto Trindade, presidente do GDA. A inscrição 
poderá ser efetuada no pavilhão, no horário da aula. 

As equipas de formação do clube irão começar a 
sua pré-época no início de setembro e as restantes 
modalidades iniciar-se-ão em princípios de outubro.

Em relação à equipa sénior de futebol, a pré-época 
começou na segunda-feira, dia 27 de agosto, estando 
o jogo de apresentação da equipa marcado para dia 
23 de setembro contra o Castanheira de Pera.

Dia 16 de setembro realiza-se o torneio Tito Duar-
te, que irá contar com a equipa das Meirinhas – o 
União de Tomar B não estará presente, como estava 
programado inicialmente. 

No dia seguinte, dia 17 de setembro, será reali-
zado o sorteio do campeonato, que tem como data 
prevista de início o dia 7 de outubro. 

A equipa sénior de futebol conta com 10 reno-
vações e, até ao momento, com nove contratações 
novas. O clube enfatiza as renovações dizendo que 
estes “acreditaram no novo projeto, mesmo com os 
maus resultados da época passada”.

Relembramos que clube de futebol sénior pro-
moveu o regresso do treinador António Gonçalves 

(Toni) que irá liderar a equipa que desceu, na época 
passada, à 1º Divisão Distrital de Leiria. 

O novo técnico tem 39 anos e, ao comando do 
GDA, Toni já se sagrou campeão distrital na tem-
porada 2013/2014, após ter assumido o comando 
da equipa a meio da época anterior (substituindo 
Edmond Abazi, dispensado devido aos maus resulta-
dos), quando ainda pisava os relvados envergando a 
camisola de emblema alvaiazerense.

Terá como adjunto Luís Simão (Pisco) que, até 
agora, treinava a equipa de iniciados.

O GDA realça a melhoria das condições de tra-
balho com a conclusão da substituição do relvado 
antigo e, finaliza, dizendo que pretende “treinar como 
os melhores para assim terminar nos três primeiros 
lugares da tabela”.7

Ana Catarina de Oliveira

Como tem vindo a acontecer, 
ano após ano, o Grupo Des-
portivo de Alvaiázere (GDA) 

realizou o passeio de Kayak. 29 
de julho foi o dia escolhido e, 
este ano, a Associação Cultural e 
Recreativa de Alvaiázere (ACRA) 
associou-se ao GDA na organiza-
ção deste passeio, que contou com 
cerca de 40 participantes. 

O dia começou às 9h com a 
reunião de todos junto ao Estádio 
Municipal de Alvaiázere onde, de-
pois de tratadas todas as formali-
dades, seguiram em carrinhas até 
ao início do percurso: Foz de Alge, 
em Figueiró dos Vinhos. 

Depois de explicadas todas as 
condições de segurança pelo res-
ponsável do Alventura - António 
Castelão -, todos entraram nos 
kayaks. O dia estava muito quente 
e convidava ao mergulho pelo que 
os kayaks viraram algumas vezes, 

de propósito, e assim as pessoas 
conseguiram refrescar-se.

A meio do percurso foi feita uma 
pequena paragem para reforçar a 
barriga e dar um bocado de descan-
so aos braços. O percurso, de cerca 
de 9 kms pelo rio Zêzere, terminou 
em Dornes, no concelho de Ferreira 
do Zêzere, cerca de duas horas de-
pois. Seguiu-se o almoço, servido no 
parque de merendas junto à aldeia 

- que foi considerada umas das sete 
maravilhas de Portugal, na categoria 
de aldeias ribeirinhas-, que deliciou 
os presentes e onde a animação 
nunca faltou.

Os feedbacks, por parte de 
quem participou, foram os melho-
res em todos os aspetos, afirman-
do que para o ano estarão todos 
presentes.7

Ana Catarina de Oliveira

desporto

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Futebol sénior já começou pré-época 
e Karaté inicia no mês de setembro

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 R/C e cave, com dois anexos, poço, quintal 
com videiras e árvores de fruto. Situada na Loureira 
(ao lado do Café Chaparro) - Contactar: 912 985 054

Grupo Desportivo de Alvaiázere
Passeio de Kayak juntou cerca de 40 participantes

Vendo esmagador desengaçador de uvas elétrico 
em 2ª mão de grande potência. Preço à vista. 

Aos interessados contactar: Tlm. 914 896 904

VENDE-SE
Quinta em 

Aldeia Nova - Almoster 
2 Ha de terreno (1 Ha com 2 urbanos 

e com possibilidade de construir 
mais vivendas)

Contactar: Tel: 965 264 054

VENDO PEÇAS DE ANTIGUIDADES E ARTESANATO
Contacto: Tlm. 914 896 904

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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Coisas da 
Natureza

Do lugar de Aveleira, Pussos S. Pedro, chegou-
nos este cacto, de tamanho invulgar, plantado 
no jardim de Joaquim Baptista. 
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C
erca de 200 escuteiros do 
Agrupamento 57 de Benfica, 
pertencentes ao Corpo Nacio-
nal de Escutas-Escutismo Cató-

lico, passaram a semana de 28 de julho 
a 3 de agosto acampados no Parque de 
Campismo de Alvaiázere. 

O agrupamento divide-se em 4 
seções etárias: Lobitos (6-10 anos), 
Exploradores (10-14 anos), Pioneiros 
(14-18 anos) e os Caminheiros (18-22 
anos). A partir dos 22 anos iniciam o 
processo de formação para Dirigentes.

O Concelho foi o local escolhido 
para este acampamento por “sugestão 
de um familiar de um escuteiro que 
conhece Alvaiázere”, referiu a direção 
deste grupo. 

O Agrupamento 57 de Benfica, fun-
dado em 1935 na Paróquia de Nossa 
Senhora do Amparo em Benfica, referiu 
ter havido sempre “grande disponi-
bilidade e recetividade em todos os 
contactos e pedidos feitos”. O apoio 
logístico, a cedência de espaços, a de-
monstração das potencialidades locais 
e as condições do parque de campismo 
foram elementos essenciais para a es-
colha de Alvaiázere.

Foram diversas as atividades realiza-
das ao longo da semana, nomeadamente 
os raids, ou seja, as caminhadas. Lobitos 
e Exploradores fizeram raids noturnos 
na área circundante e reconhecimento 
cultural da vila, possibilitando assim o 
contato com alguns populares. “Abraça 
alguém” foi uma das atividades mais 
marcantes para estes jovens que tiveram 
que abraçar um desconhecido. A receti-
vidade por parte da população foi ótima, 
tendo algumas delas comentado que este 
momento tinha sido “um dos melhores 
dos últimos tempos” nas suas vidas.

Os Pioneiros fizeram uma caminha-
da de dois dias até Dornes, em Ferreira 
do Zêzere, e os Caminheiros visitaram 
o Lar Francisco Caetano da Silva onde 
tiveram oportunidade de confraternizar 
com os utentes, tendo-os acompanha-
do a um passeio na Mata do Carrascal 
e onde lhes mostraram uma parte do 
acampamento. 

Além destas atividades especificas 
para cada seção, todos passaram um 
dia de muita diversão na Foz de Alge 
(Figueiró dos Vinhos), realizando vários 
jogos, canoagem e slide.

Receberam várias visitas, entre elas 
a da Confraria do Chícharo que apre-
sentou a estes jovens o chícharo, os 
pastéis e o licor. Além desta, também 
o padre André Sequeira os visitou para 
cumprimentar o Pe. Nuno do Rosário, 
Prior deste grupo e que com eles es-
teve dois dias. Foram ainda recebidos 
na câmara municipal pela presidente, 
Célia Marques. 

Durante a estadia “pudemos ainda 
utilizar o pavilhão desportivo e a pis-
cina, o que foi uma mais-valia e contá-
mos com o fornecimento de pão, ovos, 
fruta, legumes e carne por empresas lo-
cais, o qual agradecemos. Os produtos 
eram todos de muito boa qualidade”, 
referiu a direção.  

A simpatia e o ótimo acolhimento 
dos alvaiazerenses ficam na memória 
destes jovens que apenas apontam a 
“inexistência dos pastéis de chícharo 
à venda nas pastelarias locais” como a 
única coisa menos boa em Alvaiázere. 

O Agrupamento 57 de Benfica 
promete voltar e “recomendar este 
local aos demais escuteiros que co-
nhecem”.7

Ana Catarina de 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 Portas da Vila, Fonte do Freixo, lugar propício a acidentes (de) pequenos!

Olho Vivo Olha o buraco...
Município de Alvaiázere
Inscrições abertas 
para o certame 
“Alvaiázere Capital 
do Chícharo”

O Município de Alvaiázere tem 
inscrições abertas para o “Alvaiáze-
re Capital do Chícharo - 16º Festi-
val Gastronómico do Chícharo/38ª 
FAFIPA” até dia 14 de setembro. 
O certame, que se integra na Feira Agrí-
cola, Florestal, Industrial e Pecuária de 
Alvaiázere (FAFIPA) decorre de 5 a 7 do 
próximo mês de outubro, no parque 
multiusos. No portal do município en-
contram-se disponíveis o regulamento 
e a ficha de inscrição, com o primeiro 
a referir que, no certame, podem par-
ticipar “todas as pessoas singulares ou 
coletivas, nacionais ou estrangeiras, 
que exerçam a atividade de comércio a 
retalho”. Após o preenchimento de um 
formulário, o mesmo deve ser entregue 
no serviço de atendimento da câmara 
municipal ou na ADECA, ou ainda, 
enviado para turismo@cm-alvaiazere.
pt ou por correio dirigido ao município 
confirmando-se, assim, as inscrições 
dos interessados.7

Agrupamento 57 de Benfica

Grupo de Escuteiros esteve acampado em Alvaiázere
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