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Em Almoster

Homem suspeito de violência 
doméstica sobre a mulher 

Em Pussos

Veículo acidentado 
era roubado

No passado dia 3 de setembro um veículo emba-
teu num muro da Quinta Moçambique, em Pussos, 
no concelho de Alvaiázere. 

O veículo havia sido furtado em Avelar, concelho 
de Ansião. 

A hora exata do furto não é conhecida mas, 
segundo a Guarda Nacional Republicana do Co-
mando Territorial de Leiria, este roubo “terá ocor-
rido entre as 21h30 do dia 1 e as 8h00 do dia 2 
de setembro”.

Depois de acidentado, o veículo foi recuperado e 
entregue ao seu proprietário, não sendo do conhe-
cimento da Guarda Nacional Republicana - aquando 
do apuramento dos factos - a identidade do autor 
ou autores do furto e consequente acidente de 
viação.7

Ladrões furtaram 
ciclomotores 

Entre os dias 4 e 5 de setembro foram furtados 
três ciclomotores do interior de um barracão, na 
localidade de Pussos, Alvaiázere, sem que a dona 
tivesse dado conta do sucedido. 

O crime terá ocorrido entre as 9h do dia 4 e 
as 7h do dia seguinte, mas a hora exata não é 
conhecida. 

Segundo o jornal “O Alvaiazerense” apurou, 
junto da Guarda Nacional Republicana do Comando 
Territorial de Leiria, os responsáveis terão “entrado 
através de arrombamento, tendo depois furtado 
três veículos ciclomotores”. 

A GNR confirma ainda que continua a encetar as 
diligências necessárias, no sentido de identificar os 
autores deste crime.7

Ana Catarina de Oliveira

U
m homem com 55 anos 
foi detido, no domingo 
dia 9 de setembro, por 
uma patrulha da Guarda 

Nacional Republicana, por alegada 
violência doméstica sobre a mu-
lher, de 51 anos. Tê-la-á arrastado 
pelo chão, segurando-a com uma 
corda, causando-lhe várias marcas 
negras no corpo, enquanto amea-
çava que a matava.

O casal reside em Vale da 
Couda - Almoster - e, ao que “O 
Alvaiazerense” apurou, este não 
foi o primeiro episódio de maus 
tratos. Contudo, segundo o Co-
mando Territorial da GNR de Lei-
ria, as autoridades não dispunham 

de qualquer “registo de anteriores 
casos de violência. Caso tenha 
havido outras situações anteriores 
a esta não foram denunciadas à 
GNR”.   

A detenção do homem ocorreu 
na habitação de ambos, depois de 
uma denúncia feita pelo filho do 
casal e por um vizinho, através do 
número de emergência 112, onde 
ambos expuseram a situação que 
se estava a passar. Os militares da 
GNR deslocaram-se de imediato 
ao local, tendo presenciado ainda 
algumas ameaças. O homem foi 
detido em “flagrante delito, sendo 
suspeito do crime de violência do-
méstica sobre a mulher”, adiantou 

o Comando Territorial da GNR de 
Leiria, em comunicado.

A vítima está num Centro de 
Proteção, enquanto o agressor per-
manece em casa, em Almoster, com 
termo de identidade e residência. 
Foi presente a um juiz de instrução 
criminal do Tribunal de Leiria na 
segunda-feira, dia 10 de setembro, 
e além de não se puder ausentar da 
habitação e ter que se apresentar 
periodicamente às autoridades, está 
proibido de contactar a esposa e foi, 
ainda, obrigado a frequentar uma 
formação relacionada com bebidas 
alcoólicas. Até à data do julgamen-
to, aguarda em liberdade.7

Ana Catarina de Oliveira
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A 30 de Setembro de 1998, o título PEREGRINANDO 
POR TERRAS DE MAÇÃS, desperta curiosidade: «Agora 
espreitar pelas frinchas do tempo é coisa aliciante. Va-
mos lá! É só uma vista de olhos… ultrapassará os cem 
anos? Anda por isso… O padre 
Faria já não era criança nenhuma. 
Levanta-se cedo, deitava-se com 
as galinhas e dormia no verão, 
pelos dias grandes, uma boa sesta 
para poupar as forças, mas nunca 
deixava de atender a qualquer 
hora que fosse um cristão a soli-
citar os seus serviços. Mesmo na 
cama recebia as pessoas. Vivia na 
Quinta da Charneca, no solar hoje 
abandonado, cuja frontaria com 
dois pisos, virada a poente ainda 
mostra o que era… Ali bateu à 
porta um dia alguém que desejava 
confessar-se. A criada acudiu a di-
zer que o padre estava no quarto 
a descansar  e lhe ia falar, mas 
logo voltou a mandá-lo entrar. 
Subiu, ajoelhou à beira da cama, 
benzeu-se, contou as suas faltas, 
mas contorcia-se, desconfortável, 
pois algo lhe magoava os joelhos. 
Eram as botas do prior, que ao 
principio não vira pela obscuridade do local. Estava a 
terminar o acto e o penitente confessou ainda: - Já me ia 
esquecer, mas roubei um par de botas! Só há uma coisa 

a fazer: é dá-las ao dono… E como vou fazer isso? O 
senhor padre não as quer por acaso? Eu? Quero lá saber 
das botas! Arranja-te como puderes. Não sou eu que as 
vou calçar. Tens como penitência seis Padres Nossos 

e seis Avé Marias e reza o acto de 
contrição para te dar a bênção. O 
homem fez isso levantou-se com as 
botas do padre na mão e despediu-
se: - Olhe, levo aqui as suas botas. 
Já me disse que as não queria e a 
mim fazem-me falta. Muito obriga-
do e boas tardes Nosso Senhor nos 
dê. O reverendo embatucou, meio 
aparvalhado com este desfecho e… 
não voltou a absolver pecadores 
deitado na cama… 

Lugar de padres e moleiros, 
a Charneca tem muito para nos 
contar. Ainda se fala de um padre 
Henriques, bisavô de moleiros. 
Têm lógica… cruzam-se os cami-
nhos. Se os padres são pouquitos, 
moleiros não há nenhum. Só na 
reforma… Não falta porém farinha 
nas moagens. Talvez não falte a fé 
nos corações. Mudam-se as formas 
e os meios. A essência das coisas 
vem do alto… Os mistérios da Char-

neca não se esgotam aqui. Há muito que perenigrar à 
descoberta de Maçãs!...»

Assim escrevia, Alfredo Rodrigues, há vinte anos!7
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Rui Oliveira

O que acha do cartaz do evento “Alvaiázere Capital do Chícharo”?

Amável Brás
Pussos 

inquérito

Paula Margarida
Alvaiázere

Maria Silva Tiago
Alvaiázere

Este ano são apenas três dias 
de festa e chegam, pois quando 
são muitos dias as pessoas já se 
cansam de vir à feira. O chícharo 
é uma coisa que não é muito 
conhecida e quando as pessoas 
ouvem falar acabam por ter 
curiosidade de vir experimentar 
e até mesmo comprar. Todas 
as coisas existentes no cartaz 
servem para divulgar o Concelho, 
o que é sempre bom.7

Acho que o cartaz está 
bonito e com bons artistas que 
abrangem todas as idades. Mas 
parece que não há, pelo menos 
ainda não divulgaram, nenhum 
artista que dê para fazer bailari-
co, como costumava haver.

Em relação a todos os pas-
seios que vai haver, penso que 
vai trazer mais pessoas, por ser 
uma vez por ano.7

Pessoalmente adoro o Toy e 
vou tentar muito vir nesse dia ao 
recinto da feira para o ver. Acho 
que a Câmara Municipal age 
corretamente em chamar artistas 
que dêem para todas as faixas 
etárias. 

As pessoas deveriam vir ao 
evento, para assim Alvaiázere 
não morrer, muito pelo contrário, 
para o Concelho evoluir.7

Com este cartaz há muita 
diversidade de artistas. Pes-
soalmente gosto do Agir, assim 
como as minhas filhas, já o meu 
marido e a minha mãe gostam 
do Toy, abrangendo assim várias 
idades e agrada a todos. 

Os passeios trazem mais pes-
soas e no domingo, com a TVI 
na feira, a população aparece 
mais no recinto do evento.7

M.ª do Carmo Simão
Alvaiázere

Voltou a vida a Alvaiázere! É cíclico, 
nos meses das férias escolares a vila fica 
despovoada e deserta, mas em Setembro 
renova-se e a vila volta a fervilhar. As “an-
dorinhas” voltam sempre no Outono!

Foi intensa a discussão à volta da reno-
vação do mandato da Procuradora Geral da 
República, tendo-se politizado e extrema-
do, mas ainda assim, preferível a estar-se 
a discutir os números da economia ou do 
desemprego. Como os elogios se superio-
rizaram às críticas tudo levaria a crer que 
a recondução aconteceria, já que a Cons-
tituição não o impedia. A solução, com a 
indigitação da adjunta, apesar de inespera-
da parece ter satisfeito as duas teorias do 
mandato longo/único e o da continuidade. 
O essencial é que a justiça funcione inde-
pendentemente do nome, posição, pobreza 
ou riqueza. E fundamentalmente, que seja 
célere, para que possa contribuir de forma 
decisiva para a modernização do País.

Por vezes há notícias que passam des-
percebidas e que necessitam de visibilida-
de, como a da fundação Champalimaud ir 
construir um centro de investigação e tra-
tamento do cancro do pâncreas, em grande 
parte, graças a um mecenas francês. Con-
gratulamo-nos com notícias destas, apesar 
de nas últimas décadas ter aumentado a 
percentagem de cura de doenças oncoló-
gicas, a do pâncreas é das mais mortais. 
Serão 200 especialistas a estudar a doença. 
Fundamental que os resultados possam be-
neficiar a população em geral e não apenas 
um pequeno grupo de privilegiados com 
poder económico para o efeito.

Por cá iremos ter a 38ª FAFIPA/16º 
FESTIVAL GASTRONÓMICO DO CHÍCHARO 
numa nova data e para já com vantagens 
visíveis, com um leque de artistas nacio-
nais de topo e certamente a custos de 
época média/baixa. A visibilidade será 
ampliada com a presença da televisão e em 
breve não haverá ninguém que não saiba 
onde fica a Capital do Chícharo. Pena é, 
que quando se pretende degustá-lo, nem 
sempre exista oferta local. Mas lá chega-
remos!7



4 30 SETEMBRO 2018 

A Associação de Apoio Cul-
tural, Social, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de 

Caminho organizou e realizou no 
dia 15 de setembro, sábado, mais 
um passeio/excursão com o ob-
jetivo de proporcionar aos sócios 
e amigos uma oportunidade de 
viajar e conhecer uma parcela do 
vasto e rico património histórico, 
etnográfico, cultural, religioso e 
natural português.

Desta vez o passeio foi ao 
interior, à região de Arouca, con-
celho do distrito de Aveiro, sendo 
objetivo principal percorrer os 
“Passadiços do Paiva”.

O arranque deu-se pelas 8:00 
horas, e chegados à vila de Arou-
ca seguiu-se especificamente e 
por vias sinuosas para o lugar de 
Areinho. Aí, os aventureiros deram 
início ao percurso introdutório, de 
ingremes escadarias, até chegar 
ao local altaneiro de verificação 
de bilhetes e o início efetivo do 
percurso de 8,7 kms de passadi-
ços, implementados na margem 
esquerda do rio Paiva até a meta 
final no lugar de Espiunca. A 
meio do percurso lá estava a Praia 
Fluvial do Vau, apetecível face ao 
calor que se fazia sentir, mas que o 
cronómetro não permitia paragem.

Com atraso, face a dificulda-
des de alguns, compreensíveis, o 
almoço decorreu muito bem, e ao 
gosto de todos, os que levaram 
farnel e os que foram ao restau-
rante previamente marcado, onde 
a “Posta Arouquesa” deliciou pelo 
sabor e macieza da carne de vitela 
ao desmame.

Da parte da tarde, conforme 
programa, teve lugar a visita ao 
Mosteiro de Arouca e Igreja, uma 
visita que decorreu mais rápida do 
que o programado em virtude do 
atraso nos passadiços e limitado 
ainda pelos horários a cumprir.

O Mosteiro de Arouca, românico, 
foi fundando no século X em honra 
de S. Pedro, pertenceu à Ordem de 
Cister e foi considerado um dos 
mais ricos do país. Da história, a 
vida do mosteiro foi marcada por D. 

Mafalda, filha de D. Sancho I, sendo 
o convento extinto em 1886. Deste, 
e após incendio no ano de 1935, o 
espólio restante ficou salvaguarda-
do no Museu de Arte Sacra.

Já a Igreja de Arouca, cons-
truída contígua ao Mosteiro, 
entre 1704 a 1718, detém um 
património rico, onde se desta-
cam o retábulo-mor, o cadeiral, o 
imponente órgão e, a salientar, a 
urna-relicário de Santa Madalena 
(…ver história/lenda).

Cumprido o programa, o au-
tocarro, cedido pelo Município, 
chegou a Maçãs de Caminho pelas 
20:30 horas, com os 51 partici-
pantes a mostrarem-se agradados 
com o passeio, que decorreu em 
segurança, com muita animação e 
boa disposição.7

Carlos Simões

Junta de Maçãs de D. Maria

Atribuiu subsídio de 
3.000 euros aos BVA

Os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere (BVA) 
receberam por parte da Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria um cheque no valor de 3 mil euros para 
ajudar na compra de um veículo ligeiro de combate 
a incêndios. 

Eduardo Laranjeira, presidente daquela junta, 
diz que “ao ajudarmos os bombeiros, estamos a 
ajudar os nossos munícipes, pelo que dentro das 
nossas possibilidades os deveremos ajudar, sem 
restrições”. 

 Esta ideia surgiu em 2017, numa reunião 
na Câmara Municipal de Alvaiázere, onde estava 
o Comandante dos Bombeiros, Mário Bruno, e que 
lançou o repto aos presidentes das juntas de fre-
guesia do Concelho para que as mesmas pudessem 
atribuir um subsídio para ajudar na compra de um 
veículo de combate a incêndios.

Este dinheiro provém “unicamente do orça-
mento da junta de freguesia, que fez um grande 
esforço financeiro para poder colaborar com o 
pedido feito pelos BVA”, explicou o presidente da 
junta que acrescentou ainda: “Apesar das dificul-
dades financeiras por que passam as juntas de 
freguesia, iremos continuar a colaborar com os 
bombeiros nas suas necessidades, afinal quando 
necessitamos de socorro (incêndio, catástrofe), a 
quem é que pedimos ajuda? Aos Bombeiros. Eles 
merecem a nossa melhor atenção”.7

Ana Catarina de Oliveira
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Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 916 312 117
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Associação de Maçãs de Caminho

Passeio aos “Passadiços do Paiva”

Nos passados dias 1 e 2 de 
setembro realizou-se mais 
uma festa em honra de San-

to António, na aldeia do Bofinho. 
À semelhança do ano passado 

todos os presentes puderam usu-
fruir de um recinto melhorado, 
graças às receitas que têm vindo 
a ser obtidas nos últimos anos e, 
também ao empenho de todos os 
habitantes. Este ano a grande no-
vidade foi a calçada no restaurante 
da festa.

Os festejos tiveram início na 
noite de sábado, animada pelo 
grupo musical PA3. 

No domingo, por volta das 
15h30 celebrou-se a missa em 
honra do santo padroeiro, presi-
dida pelo padre Jacinto, à qual se 

seguiu a procissão em torno do 
lugar. 

O Rancho Folclórico Rosas de 
Portugal, da Charneca, animou 
todos os que ali se juntaram du-

rante a tarde e, depois de um bom 
jantar, todos os presentes deram 
um pézinho de dança ao som do 
Duo Mikas.7

Leonor Matias

Em Bofinho, Pelmá

Festa em honra de Santo António 
juntou dezenas de pessoas
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Foi nos dias 22 e 23 de setembro 
que o auditório da Junta de Fregue-
sia de Maçãs de D. Maria se encheu 

de pessoas para assistirem ao colóquio 
sobre o tema “Práticas Funerárias e Ati-
tudes perante a Morte na Região Centro 
- da Pré-História ao Presente: Arqueo-
logia, História, Arte e Antropologia”, 
promovido pela Al-Baiäz - Associação 
de Defesa do Património, em colabora-
ção com a Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria e o Município de Alvaiázere. 
Ao longo dos dois dias foram apresen-
tadas várias comunicações, para uma 
assistência de cerca de oito dezenas 
de pessoas.

O programa teve início no sábado, 
dia 22, com a receção aos convidados 
e a com a apresentação do coordena-
dor científico, Saul António Gomes. 
Seguiram-se as apresentações de Ale-
xandra Figueiredo, com o tema “Com-
portamentos simbólicos e deposições 
funerárias na pré-história recente”. O 
segundo tema a ser abordado foi “As 
inscrições funerárias romanas como 
lugares de memória”, por Ana Paula 
Ramos Ferreira. “Os monumentos fu-
nerários na sociedade Coliponense e a 
sua epigrafia ao Tempo dos Romanos” 
foi o tema abordado por Manuel Leitão; 
o antepenúltimo tópico a ser falado, an-

tes do almoço, foi “Por aqui andaram/
enterraram mouros: as necrópoles islâ-
micas na região centro”, por Ana Raquel 
Gonzaga; relativamente ao último tema, 
da parte da manhã, este foi abordado 
por Dina Matias e foi “A necrópole da 
Igreja de São Pedro, em Óbidos”.

A parte da tarde começou com a 
comunicação feita por Vera Santos que 
abordou o tema “Alto do calvário, Mi-
randa do Corvo: uma necrópole com 11 
séculos”; Pedro Redol e Orlindo Jorge 
foram os seguintes a apresentar “Como 
se fez história - arquitetura funerária 
do Mosteiro da Batalha”. “Arquitetura 
e Práticas Funerárias: a necrópole de 
Souto da Carpalhosa na arqueologia da 
sua torre sineira” foi o tópico explicado 
por António Ginja; seguiu-se Ricardo 

Pressa de Oliveira que falou sobre “En-
terrar, rezar e cantar. A Misericórdia 
de Pombal e a assistência aos mortos 
(séculos XVII-XIX)”. As últimas duas 
intervenções do dia foram “Escutar a 
morte: As relações entre o som e o 
ritual no cerimonial fúnebre para os 
monarcas portugueses (1750-1816)”, 
por Rodrigo Teodoro de Paula e “Turis-
mo cemiterial - um nicho de atividade 
turística” abordado por Ana Paula de 
Sousa Assunção. 

Estava marcada uma visita ao cemi-
tério velho da freguesia para o final da 
tarde, mas por motivos de atraso nas 
comunicações, realizou-se apenas no 
domingo, dia 23, ao final da manhã. 
No entanto, o rancho de Maçãs de D. 
Maria protagonizou um momento de 

“Cantar às Almas” para o público que 
estava presente.

O dia seguinte começou com a 
intervenção de Joel Moedas Miguel, 
com o tema “O mesmo arquiteto na 
celebração da vida e da morte do seu 
encomendador”; Nuno Prates falou, de 
seguida, sobre a questão “Morte de 
José Relvas na cultura republicana”; 
“Memórias sepulcrais da Igreja de Nos-
sa Senhora da Assunção de Pedrógão 
Grande” foi o assunto proferido por 
Miguel Portela. Os últimos três temas 
do dia foram “Os cemitérios públicos 
no século XIX - Atenção especial ao 
nordeste do Distrito de Leiria” apresen-
tado por Mário Rodrigues; “Reviver o 
passado que é nosso: circuito cultural 
de “Lugares de Memória” do concelho 
de Alvaiázere” dinamizada por Paula 
Cassiano e, por último, a comunicação 
feita por António Matias Coelho que fa-
lou sobre “O tabu da morte em Portugal 
nos últimos 30 anos: persistências e 
transformações”. 

O evento foi organizado com o ob-
jetivo de sensibilizar a população local 
para a preservação e musealização 
do cemitério antigo da freguesia, que 
faz parte da história de Maçãs de D. 
Maria.7

Mónica Teixeira

atualidade

Em Maçãs de D. Maria

Rancho recuperou 
antiga tradição do 
“Cantar às Almas”

O Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria recuperou a antiga tra-
dição do “Cantar às Almas”. 

A primeira apresentação pública desta iniciativa 
ocorreu nos dias 22 e 23 de setembro, durante o 
Colóquio “Práticas Funerárias e Atitudes perante 
a Morte na Região Centro, da Pré-História ao Pre-
sente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia” 
realizado em Maçãs de D. Maria, por iniciativa da 
junta de freguesia e pela Associação de Defesa do 
Património - Al-Baiäz.

Esta tradição cristã, quase perdida, de “Cantar 
às Almas”, também denominada de “Encomenda-
ção das Almas” existiu em todo o país, subsistindo 
atualmente apenas em algumas localidades de Por-
tugal e do Brasil. Constitui uma das mais genuínas 
expressões populares portuguesas do culto dos 
mortos que não se verificou noutros países católi-
cos europeus.

Realizava-se geralmente na Quaresma, período 
em que um grupo de pessoas cantava pelas ruas, 
durante a noite, alertando os viventes para a oração 
em favor dos falecidos. As esmolas recolhidas eram 
depois aplicadas em ofícios litúrgicos de sufrágio 
pelas almas dos falecidos.7

Em Maçãs de D. Maria

Realizou-se colóquio sobre “Práticas Funerárias 
e Atitudes perante a morte na Região Centro”

Em Barqueiro, Maçãs de D. Maria

População em festa durante três dias

Entre os dias 7 a 9 de setembro 
o lugar do Barqueiro, fre-
guesia de Maçãs de D. Maria 

atraiu dezenas de pessoas durante 
três dias de festa, em honra de 
Santa Teresa D’Ávila.

Os festejos começaram na sex-
ta-feira, dia 7, com a abertura do 
arraial, assim como do bar e quer-
messe logo de seguida. Como tem 
vindo a ser hábito é neste dia, ao 
final da tarde, o passeio pedestre, 
sendo que este ano seria a sua VI 
edição mas, devido às condições 
climatéricas que se fizeram sentir, 
o passeio foi cancelado. A noite do 
primeiro dia de festa acabou com 
abertura da barraca de chá e com 
o baile com o artista Márcio Cabral.

Relativamente ao dia 8, este 
teve início com a abertura do 
arraial e do bar, e ainda com as 
inscrições para o torneio de sueca 
(que prometeu prémio até ao 5º 
lugar, sendo que para os restantes 
houve uma lembrança). O ponto 
alto do dia foi a missa vespertina, 
onde os mais devotos do lugar 
participaram com muito agrado. 

O dia terminou com a atuação das 
Concertinas de Sertã e com o baile 
protagonizado pela banda 4U. 

O último dia de festividades, 
domingo, começou bem cedo com 
as inscrições para o IX Passeio 
Ciclomotorizado, ponto impor-
tante para todos os apaixonados 
de motos. Seguidamente, a missa 
solene, seguida de procissão, foi 
acompanhada pela Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília que 

apelou a todos que participassem 
ou assistissem. A tarde ficou ainda 
marcada com a atuação da Tuna 
da Santa Casa da Misericórdia 
Alvaiázere; do grupo Sonidance e 
do Rancho Folclórico e Infantil do 
Beco de Santo Aleixo.

A festa em honra de Santa Te-
resa D’Ávila terminou com o baile 
abrilhantado por Manuel Brás e 
com o habitual sorteio de rifas.7

Mónica Teixeira
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A habitual festa da locali-
dade de Aldeia Nova, em 
Almoster, realizou-se nos 

dias 14, 15 e 16 de setembro. A 
festa, em honra de Nossa Senhora 
de Fátima, tem apenas 11 anos, 
mas anualmente, junta dezenas 
de pessoas junto às alminhas do 
lugar. 

A sexta-feira, dia 14, foi de 
preparação do festival. No dia 
seguinte, sábado, as festividades 
iniciaram-se pelas 14h e, durante 
a tarde, os Gaiteiros de Abiúl ani-
maram quem estava presente. Às 
18h houve porco no espeto para 
delícia dos presentes e a noite 
terminou com o baile a cargo do 
Grupo musical Só Ritmo, até altas 
horas da madrugada.

No domingo aconteceu o XI 
mega concentração de motas, 
motorizadas e bicicletas que foi 

o ponto alto da festa, como tem 
vindo a ser hábito ano após ano. 
Este ano atingiu-se novo record de 
inscrições, 280 pessoas – desde 
crianças até aos mais idosos, nin-
guém quis ficar de fora de um dos 
maiores passeios deste género no 
Concelho. 

A inscrição no passeio incluiu 
uma t-shirt alusiva ao evento, o pe-
queno almoço e o almoço. Depois 
de chegados ao recinto da festa foi 
servido o almoço e as festividades 
terminaram com um convívio entre 
todos os presentes.7

Ana Catarina de Oliveira

Em Aldeia Nova - Almoster

Passeio de Motas e Motorizadas 
“dá o máximo” com 280 inscritos

ASCRA
Atividades diferentes 
animaram os utentes

No passado dia 28 de agosto, a Associação 
Social, Cultural e Recreativa de Almoster - ASCRA 
- promoveu um dia diferente para comemorar o 
verão. Este começou com uma visita ao Mosteiro de 
Alcobaça, um espaço histórico e cultural. Seguiu-se 
um almoço de verão ao ar livre que permitiu aos 
utentes ganharem força para uma tarde junto à bei-
ra mar. Visitaram, depois, a praia de São Martinho 
do Porto e, à vinda para casa, houve tempo para 
dar um salto à praia da Nazaré e merendar as tão 
deliciosas e famosas bolas de Berlim.

Foi um dia diferente que permitiu o conhecimen-
to de novos espaços e o relembrar de outros tem-
pos, marcado pelo convívio e pela boa disposição.

Durante este mês foram, também, realizadas 
diversas atividades diárias na Instituição que con-
tribuíram para decorar e alegrar o XIV Encontro de 
Idosos da Zona Norte do Distrito de Leiria.

O dia 18 de setembro foi marcado pelo XIV En-
contro de Idosos da Zona Norte do Distrito de Leiria. 
É um encontro destinado a promover o convívio e 
o intercâmbio entre instituições da zona norte do 
distrito e no qual os utentes marcaram presença e 
abrilhantaram com as suas performances na peça 
teatral “Um dia de Mercado”.7

Teve lugar no passado dia 18 
de setembro o XIV Encontro de 
Idosos das Instituições da Zona 

Norte do Distrito de Leiria, no Pavilhão 
Gimnodesportivo de Alvaiázere, orga-
nizado pela Associação Social, Cultural 
e Recreativa de Almoster (ASCRA) e 
pela Santa Casa da Misericórdia do 
Alvorge.

Este evento tem vindo a ser reali-
zado nos últimos anos com o intuito 
de juntar algumas Instituições da zona 
norte do distrito de Leira, pois existem 
imensas fundações do mesmo cariz 
social, para haver convívio e animação 
entre todos. Todos os anos são duas 
instituições a organizar este encontro 
de idosos e um outro evento.

Este ano foram convidadas 17 
Instituições mas, devido a algumas 
desistências, eram sensivelmente 15 os 
organismos representados no pavilhão, 
como forma de combater a solidão e 
promover a socialização entre os idosos 
de outros concelhos vizinhos.

A tarde começou com a receção 

às Instituições, onde foram dadas as 
boas vindas a todos os presentes. Sílvia 
Lopes, representante da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere, felicitou todos os 
diretores e colaboradores das IPSS (Ins-
tituições Particulares de Solidariedade 
Social) pelo trabalho que fazem todos 
os dias e deu os parabéns aos organiza-
dores por anteciparem a realização do 
evento, devido ao tempo que se prevê 
sentir para o final do ano.

Feita a introdução, deu-se início às 
apresentações que as Instituições pre-
pararam para este evento. Em primeiro 
lugar foi o grupo representante das 
organizações alvaiazerenses, nomea-
damente da freguesia de Maçãs de D. 
Maria; da freguesia de Pussos S. Pedro e 
de Almoster; sem esquecer a de Alvaiá-
zere. Este grupo subiu ao palco com o 
tema “Sorte em viver aqui”, onde uma 
pequena representação mostrou alguns 

dos famosos ofícios de antigamente. A 
segunda apresentação da tarde foi a da 
Santa Casa da Misericórdia do Alvorge 
que, com o tema da “Apanha da azeito-
na”, mostrou como se apanhava a azei-
tona nos tempos antigos, com muita 
animação e um pequeno “piquenique”.

A última exibição foi a de Santiago 
da Guarda, que abrilhantou com um gé-
nero de peça de teatro onde explicaram 
e exemplificaram profissões que antes 
eram importantes e que identificam o 
passado.

Depois de terminadas todas as atua-
ções das fundações foi o momento de 
atuar o Rancho Folclórico do CAO da 
Santa Casa da Misericórdia do Alvor-
ge, que mostrou o seu talento para a 
dança.

Antes de terminar a tarde para estes 
idosos houve um pequeno momento 
para o lanche convívio, com animação 
musical, tendo terminado com a entre-
ga de lembranças a todas as Institui-
ções presentes no recinto.7

Mónica Teixeira

No Pavilhão Gimnodesportivo de Alvaiázere

“Relembrando os afazeres de outros tempos…” 
foi o mote para o XIV encontro de idosos

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
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No dia 14 de setembro, as Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere rece-
beram os alunos do 1º e 5º anos que iniciaram 

mais um ciclo da sua vida académica, acompanhados 
dos seus pais e encarregados de educação e dos 
professores titulares de turma, no 1º ciclo dos seus 
“padrinhos”, os alunos do Clube dos Amigos da Es-
cola, no 2º ciclo.

Nesta visita à Biblioteca, integrada na apresenta-
ção da escola aos novos alunos e famílias, foi feita 
uma breve apresentação do seu espaço e do seu 
funcionamento referindo a sua importância como 
centro de recursos de leitura e aprendizagem com 
capacidade para contribuir, através dos seus equipa-
mentos, fundo documental e recursos humanos para 
o enriquecimento do currículo e das práticas docen-
tes. Foi, então, lançado o convite às famílias para a 
sua frequência e utilização, nomeadamente, através 
do empréstimo domiciliário e da participação em 
atividades de leitura a desenvolver ao longo do ano.

Para concluir a visita, os alunos receberam ainda 
um pequeno marcador de livro com o lema “Ler faz 

bem” e foram incentivados a realizar a sua primeira re-
quisição do ano para que o mesmo pudesse ser usado.

De referir ainda que as Bibliotecas Escolares 
funcionarão, este ano letivo, com horário alargado, 
adaptando-se às necessidades do novo currículo e 
estando sempre disponíveis para acompanhar alunos 
e professores e dinamizar atividades ou projetos no 
âmbito da leitura, da cidadania, ambiente e susten-
tabilidade, artes e ciências em articulação com o 
Projeto Educativo e o Plano de Atividades do Agru-
pamento numa perspetiva de flexibilidade curricular 
e trabalho colaborativo.7

atualidade
Biblioteca Escolar

Recomeçar o ano letivo com a BE

As reuniões iniciais de prepa-
ração marcaram mais uma 
vez o início do ano letivo. 

No dia 4 de setembro, reali-
zou-se  a reunião geral de pro-
fessores, presidida pelo diretor, 
que deu as boas vindas e integrou  
todos os que, no presente ano, 
fazem parte do corpo docente 
do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere.

As diferentes estruturas reuni-
ram nos dias subsequentes para a 
preparação do ano letivo  que che-
gou com as novidades anunciadas 

já em julho:  os documentos para 
a implementação da autonomia e 
flexibilidade curricular no 1º CEB, 
5º, 7º e 10º ano; o perfil do aluno 
à saída da escolaridade obrigató-
ria, as aprendizagens essenciais 
no ensino básico e secundário e a 
educação inclusiva.

As reuniões de receção aos alu-
nos, pais e encarregados de edu-
cação tiveram lugar nos dias 13 e 
14, conforme os ciclos de ensino.

Como já é hábito, os alunos 
e respetivos encarregados de 
educação foram, num primeiro 

momento, acolhidos pelo diretor 
ou pela  subdiretora  (no caso do 
pré-escolar) que, além de deseja-
rem um bom ano letivo, teceram 
algumas considerações sobre a 
dinâmica do agrupamento.

Os alunos, pais e encarregados 
de educação do 5º ano, no final da 
reunião, fizeram uma visita à esco-
la-sede, guiados pelos alunos do 
Clube dos Amigos da Escola que 
deram a conhecer alguns serviços 
e o seu funcionamento.

A direção deseja a todos votos 
de um bom ano letivo!7

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Abertura do Ano Letivo 2018-2019

- 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:

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

Município de Alvaiázere
Organizou formação 
com os agentes locais 
de Proteção Civil

O Município de Alvaiázere, através do Gabinete 
Técnico Florestal, promoveu em setembro uma ação 
de formação e sensibilização em Proteção Civil. 
Nesta sessão estiveram presentes representantes 
de todas as juntas de freguesia do Concelho, da 
Associação de Produtores Florestais do Concelho 
de Alvaiázere e do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere.

Dada a importância que o Município de Alvaiá-
zere dá a este assunto, foi realçado pelo vice-pre-
sidente da Câmara Municipal, Agostinho Gomes, 
que esta iniciativa procurou não apenas sensibilizar 
os presentes com os conhecimentos práticos ade-
quados a adotar em caso de emergência, quer na 
defesa de bens e pessoas, quer na sua auto defesa, 
mas também dotar estes agentes de Proteção Civil 
com equipamento capaz de interagir com as boca-
de-incêndio existentes no Concelho. 

Segurança e proteção foram as palavras-chave 
usadas pelo Comandante dos Bombeiros Voluntá-
rios de Alvaiázere, que dessa forma sensibilizou 
os presentes para uma nova cultura de segurança 
que possa garantir a preservação das pessoas, do 
ambiente e do património. 

Elementos do Corpo Ativo verificaram a ope-
racionalidade dos kits de incêndio pertencentes a 
cada junta de freguesia, bem como interagiram com 
os presentes no manuseamento do equipamento 
e a sua ligação com a boca-de-incêndio existente 
no local.

Dada a relevância das juntas de freguesia, da 
Associação de Produtores Florestais e dos Bombei-
ros Voluntários, como agentes da Proteção Civil e 
na proximidade com as populações, o Município de 
Alvaiázere distribuiu um conjunto de equipamen-
tos capazes de dotar estas instituições de meios 
que permitem, de forma rápida, agir em caso de 
manifesta necessidade e bem assim garantir, 
numa primeira intervenção, a segurança de bens 
e pessoas.7
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Nos dias 22 e 23 de setembro 
o Museu Municipal abraçou 
duas atividades em que o 

objetivo foi “lembrar o passado”. 
No sábado, dia 22, o Rancho 

Folclórico da Freguesia de Pussos 
recriou - pelas 17h - a matança do 
porco, tendo sido efetuados todos 
os passos como se fazia antiga-
mente. Seguiu-se a degustação do 
tradicional prato de serrabulho.

No domingo, dia 23, reali-
zou-se o Encontro Regional de 
Folclore que teve a presença de 
três ranchos diferentes: o Rancho 
Folclórico da Freguesia de Pussos 
(Alvaiázere), o Rancho Típico do 
Alvorge (Ansião) e o Rancho Fol-
clórico dos Soutos (Caranguejeira). 
Os grupos de folclore convidados 
foram recebidos, pelas 11h, tendo-
se seguido uma visita guiada às 
exposições patentes ao público 
no Museu. 

Pelas 15h - depois da chegada 
do grupo de motards participantes 
no passeio “Na Rota do Fogo” - re-
criou-se o tradicional almoço da 
“matança” e deu-se, finalmente, 

início ao Encontro Regional de 
Folclore, onde todos os ranchos 
puderam mostrar as suas danças, 
músicas e hábitos.7

Ana Catarina de Oliveira

O projeto Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3G (CLDS 3G) e a Incubadora de Negó-
cios de Alvaiázere + realizaram, no passado 

dia 20 de setembro, um Seminário subordinado à 
temática “Empreendedorismo Social nas Empresas”, 
com a duração de duas horas, destinado aos empre-
sários e entidades da economia social da região.

Este Seminário foi dinamizado pelo João Santos, 
do Departamento de Apoio Técnico, Inovação e 
Competitividade da NERSANT (Associação Empre-
sarial da Região de Santarém), tendo concretizado 
a sua apresentação em três fases. Num primeiro 
momento, e para introdução do tema, foi efetuado 
um enquadramento geral sobre a NERSANT e todo 
o seu trabalho desenvolvido ao longo dos anos em 
torno do empreendedorismo. A segunda temática 
abordada teve como foco o empreendedorismo social 
nas empresas e o empreendedorismo empresarial, 
propriamente dito. Na última fase da apresentação 
teve lugar um momento mais prático, em que foram 
debatidas algumas ideias de negócio empreendedo-
ras e, posteriormente, o público foi divido em dois 
grupos e apresentou a sua proposta de valor e plano 
de negócios relativamente a uma das ideias de negó-
cio empreendedoras previamente deliberadas. 

O objetivo desta iniciativa foi elucidar os partici-
pantes para todo o processo e métodos de atuação 
do empreendedorismo social nas empresas, com 
foco na procura de soluções empreendedoras para 
problemas negligenciados da sociedade através de 
modelos economicamente, socialmente e ambiental-
mente sustentáveis.7

atualidade
CLDS 3G de Alvaiázere

Realizou Oficina de 
Crescimento Pessoal

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou, no passado 
dia 21 de setembro, uma Oficina de Crescimento 
Pessoal subordinada à temática “Inteligência Emo-
cional”, inserida na ação Oficinas de Crescimento 
Pessoal, no âmbito do Eixo 1 de Intervenção.

A sessão realizou-se na Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere, sendo a mesma dirigida ao 
público em geral, mas em particular a pessoas que 
se encontrassem desempregadas ou beneficiárias 
do Rendimento Social de Inserção. Contou com a 
presença de dez participantes que, ao longo de 
quatro horas, tiveram oportunidade de desenvolver 
alguns conhecimentos básicos sobre a inteligência 
emocional, associada à sua inserção profissional. 
Teve como objetivos principais promover e ad-
quirir competências para reconhecer e gerir as 
emoções, promover a motivação e potencialização 
criativa dos recursos pessoais, visando a inovação 
e potenciar atitudes e comportamentos empreen-
dedores.

Ao longo da oficina foram realizados vários exer-
cícios práticos para uma melhor assimilação dos vá-
rios conteúdos. Os participantes foram interagindo, 
esclarecendo dúvidas e partilhando experiências, 
que em muito enriqueceram a manhã.7

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

CLDS 3G e Incubadora de Negócios de Alvaiázere

Promoveram seminário dedicado ao 
Empreendedorismo Social nas Empresas

Museu Municipal de Alvaiázere

Atividades a “lembrar o passado” 
preencheram o mês do museu

Museu Municipal de Alvaiázere

Organizou formação 
sobre a Abordagem 
Reggio Emília

No passado dia 22 de setembro realizou-se no 
Museu Municipal de Alvaiázere a segunda forma-
ção sobre a Abordagem Reggio Emília onde foram 
abordados conteúdos mais direcionados para a 
valência de creche. 

Foi um dia muito gratificante para todos os 
que tiveram a oportunidade de “saltar da panela” 
numa perspetiva de desenharem novos caminhos 
de mudança. 

O grupo mostrou-se curioso, motivado, deixan-
do-se levar pela envolvência do brincar, deitando-se 
no chão como se fossem rochas, voando como se 
fossem pássaros num conto de fadas, sentindo o 
toque do outro. Como diz João dos Santos “o brin-
car escapa aos adultos, que frequentemente o vêem 
como algo separado do aprender…”.

Tendo o Museu Municipal de Alvaiázere o obje-
tivo de desenvolver sinergias para a organização de 
um espaço dinâmico, considerando os interesses da 
comunidade, prometem dar continuidade a estes 
encontros de partilha de conhecimentos, reflexão 
entre práticas e teorias, onde são lançadas propos-
tas e provocações para os participantes.7

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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«O SEU CONCELHO É TÃO LINDO!»
(A. Luís Rafael - RTP)

Salpicos são salpicos, e a eles sou obrigado nos temos 
do meu compromisso com “O Alvaiazerense” e seus 
leitores. Sempre pensei que, se os salpicos são algo 

atrevidamente incomodativo, não basta sacudi-los. Penso 
ainda agora que é bom hábito lê-los e aprendê-los como 
uma pequenina história.

Na hora de me expor a algum salpico que valesse a pena 
guardar como “tatuagem” nos braços musculosos da alma, 
aconteceu que, entretanto, projetei um passeio de fim-de-
semana e, vestido de alma alvaiazerense, lá vou eu serrania 
fora com destino à Pampilhosa da Serra, sempre os mesmos 
desenhos de montanhas e vales em despique de altitudes 
deslumbrantes, telas merecedoras dos melhores museus do 
mundo. Deslumbrou-me tudo o que fui vendo, fui, parei no 
Miradouro de Cristo Rei, deixei-me apaixonar por tudo o que 
vi e do principal fiz lindas fotografias.

Hoje, ainda à espera de um tema sugestivo, sentei-me 
diante do televisor, projetei nele dezenas de fotos em rit-
mo de diapositivos, voltei a parar junto do Miradouro e ali 

apanhei um salpico com sabor a mel silvestre. Guardei o 
tema dos Miradouros que um dia sonhei para Alvaiázere. 
Lembrei-me do que escrevi no meu “Autarca” em 2009, e 
era assim: «Em sintonia com as belezas que encontrava 
a cada passo, fui fazendo um inventário, apalavrando os 
miradouros que se ofereciam aqui e acolá para nos mos-
trarem o belo da natureza: o adro alargado da igreja e o 
cimo das “Arrima” em Pelmá, o adro e a praça de Maçãs 
de Dona Maria. Os Penedos Altos (…), os fundos monás-
ticos do Conhal, as alturas de Cabeças nas suas quatro 
latitudes, as paisagens a partir da capela de São Neutel, 
o “promontório” da Rocha em Pelmá (…)» etc, etc. (p.161)

Folheando o mesmo “Autarca”, volto a transcrever mais 
umas linhas; «Não tive tempo para ir levar a Lisboa os 
estudos feitos na Serra de Alvaiázere pela Equipa de 
Espeleologia da Universidade de Aveiro, aproveitamento 
do jovem Alvaiazerense Carlos Jorge de Freitas (…). A 
Equipa tinha uma Revista que dedicou um número inteiro 
às GRUTAS DA SERRA DE ALVAIÁZERE com dados, ma-
pas rigorosos e fotografias (…)». O Museu Municipal e a 
Biblioteca deveriam talvez diligenciar e adquirir cópias.

Mas, o que teria para aqui dizer, toda a gente o sabe. 
Assim, desta vez, tomo a ousadia de remeter esta temática 
dos Miradouros e das Grutas para Organismos Competen-
tes, juntando uma pergunta: Custará muito organizar um 
Congresso ou coisa parecida em Alvaiázere? Convidavam-se 
especialistas, aceitavam-se inscrições com direito a apresen-

tar trabalhos e sugestões, teríamos meia centena de pessoas 
interessadas em participar. Para o que eu for capaz, antecipo 
já a minha inscrição!7

atualidade

Museu Municipal de Alvaiázere

Caminhada solidária “Passeio da Memória” 
assinalou Dia Mundial do Alzheimer

B R E V E S
  

Em Ferreira do Zêzere
Dia Mundial do Ovo

No próximo dia 12 de outubro, 
sexta-feira, celebra-se o Dia Mundial 
do Ovo e o concelho de Ferreira do 
Zêzere, Capital do Ovo, associa-se às 
comemorações.

As pessoas podem deslocar-se aos 
restaurantes aderentes da iniciativa e 
terão uma agradável surpresa, as entra-
das à base de ovo são gratuitas. Alguns 
estabelecimentos de tapas e doces as-
sociaram-se à iniciativa e será possível 
“petiscar” o ovo de diversas formas 
como petisco de balcão ou saborear a 
doçaria à base do ovo, onde se destaca 
a Tigelada de Ferreira do Zêzere.7

Em Ansião
Festival de sopas

No passado dia 23 de setembro, 
o Grupo de Voluntariado Comunitário 
de Ansião da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (LPCC) promoveu um Festival 
de Sopas, que teve lugar na Praça do 
Município de Ansião.

O festival teve início às 18h e contou 
com animação música. A entrada tinha 
o custo de apenas 5€ que revertiam, 
na íntegra, para a LPCC e permitiu que 
todos os participantes degustassem 
todas as sopas. O Festival juntou cerca 
de 300 pessoas.7

Em Pombal
Choque frontal 
faz seis vítimas 
no IC8

No passado dia 24 de setembro, 
ocorreu um choque frontal no IC8, em 
Pombal, entre duas carrinhas de trans-
porte de passageiros e carga, numa 
altura que se fazia sentir um nevoeiro 
cerrado. O acidente provocou a morte a 
seis pessoas, todas do sexo masculino 
e com idades compreendidas entre os 
20 e os 40 anos.

Quando os primeiros meios chega-
ram ao local, as vítimas já não tinham 
sinais vitais, tendo sido declarado o 
óbito de todos os ocupantes no local.

Uma das carrinhas envolvidas no 
acidente tinha sido mandada parar, 
numa operação de fiscalização, três 
quilómetros antes do local do acidente.

Os homens eram todos residentes 
em Pombal, cinco de nacionalidade 
portuguesa e um de nacionalidade bra-
sileira. Duas das vítimas pertenciam à 
empresa Ilhaugusto e as outras quatro 
à empresa Pavimilhas.7

Filipe Antunes dos Santos

Salpico Pico-Pico

O Dia Mundial da Doença de Alzheimer foi assinalado, 
em Alvaiázere, dia 21 de setembro, com uma cami-
nhada de 6,5 kms por alguns pontos do Concelho.

A edição deste ano, comemorativa do 30º Aniversário 
da Associação, tem lugar em 67 locais de norte a sul do 
país, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira e 
os fundos das inscrições (cinco euros por pessoa que deu 
direito a uma t-shirt alusiva ao evento) revertem na íntegra 
para a Alzheimer Portugal.

Foram cerca de 30 as inscrições, apesar de o total de 
participantes ter rondado apenas os 20. Esta diferença nos 
números explica-se pelo facto de algumas pessoas apenas 
quererem ajudar esta causa e não terem feito a caminhada. 

A concentração dos participantes fez-se no Museu Mu-
nicipal, de onde saíram em direção à Capela de Nª Senhora 
dos Covões, passando pela zona do Campo. Chegados à 
Capela fizeram uma visita guiada à Lapa da Nª Senhora da 
Memória e ao interior da Capela dos Covões. Feita a visita, 
retomaram à vila, tendo passado pelo Pé da Serra.  

O percurso demorou cerca de duas horas a ser feito e, 
tanto participantes como representantes da Associação, 
garantiram que foi agradável - quer pela noite de verão que 
se fazia sentir, quer pelo convívio que existiu entre todos. 

A ideia é tornar a repetir esta caminhada para o ano, 
fazendo com que mais pessoas se associem a esta causa. 

A iniciativa chegou a Portugal em 2011 e o primeiro 
Passeio da Memória teve lugar em Oeiras. Os objetivos 
deste evento passam por informar e consciencializar para 
a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, 
para os sinais de alerta da doença e, sobretudo, para a im-
portância de se realizar um diagnóstico atempado.7

Ana Catarina de Oliveira
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Grécia antiga, considerada o 
berço de toda a civilização 
ocidental, local de origem 

da democracia, da filosofia, da 
literatura e das artes cénicas oci-
dentais, incluindo a tragédia e a 
comédia, da historiografia e da 
ciência política, de grandes prin-
cípios científicos e matemáticos. 
Berço dos Jogos Olímpicos, pátria 
de Alexandre Magno (O Grande), 
de Epaminondas, Pitágoras, Eu-
clides, Arquimedes, Hipócrates, 
Aristóteles, Platão, Sócrates, De-
móstenes, Homero e porque não, 
Maria Callas, etc...

Talvez por tudo isto, e não só, 
porque muitas mais razões há, a 
Casa do Concelho de Alvaiázere, 
em Lisboa, organizou este ano a 
sua grande viagem anual, de cariz 
turístico e cultural, àquele país. 
Também, talvez por essa razão 
tenha sido uma das que mais ade-
são teve, ficando grande número 
de interessados sem possibilidade 
de participar.

Em termos de locais turísticos 
e monumentais a Grécia tem 17 
considerados pela UNESCO como 
Património Mundial. A visita come-
çou com a visita à capital, Atenas, 
com o seu grandioso conjunto 
arquitetónico da Acrópole, com 
destaque para o Parténon, templo 
com colunas dóricas, construído 
entre os anos 447 e 438 a.c.. 

Ao 3º dia, iniciou-se o périplo 
pelas ilhas de Myconos, Patmos, 
Creta e Santorini.

Myconos, a que já chamam 
a pequena Veneza, com as suas 
belas ruas estreitas e casas bran-

cas com portas azuis construídas 
sobre o mar, é muito conhecida e 
fotografada pelos icónicos moi-
nhos de vento.

Santorini é conhecida pela sua 
enorme falésia repleta de casas 
pintadas de branco e azul. Feita 
no cume do penhasco que beira 
a cratera do vulcão Tera, aí foram 
erguidas essas famosas casinhas, 
praticamente debruçadas no mar 
e enfileiradas em vielas estreitas. 
Ao fechar da noite, houve lugar 
para vislumbrar um pôr do sol 
deslumbrante.

Ao 4.º dia, houve tempo para 
uma fuga à Turquia, à cidade de 
Kusadasi/Éfesus, antiga cidade 
romana. É impressionante o que 
se consegue vislumbrar do valor 
arquitetónico que os romanos lá 
deixaram e que mais tarde foi des-
truído. É espantoso o trabalho que 
os arqueólogos estão a fazer, para 
que se possa ver e imaginar as ma-
ravilhas que ali foram construídas.

Por último, ao 6.º e 7.º dias, 
fizeram uma viagem para Meteora 
e a dois dos seus lendários mos-

teiros. Meteora é um complexo de 
mosteiros construídos em cima 
de pilares de rocha que parecem 
desafiar as leis da gravidade e 
da arquitetura, perfeitamente 
integrados na paisagem, entre as 
montanhas. Dá que pensar como 
as suas paredes foram construídas 
como que continuação natural das 
faces laterais das rochas.

Dos picos onde foram construí-
dos, o mais alto tem 549 metros e 
o menor 305 e o acesso aos mos-
teiros era feito por meio de gruas. 

Com estas vistas de sonho, 
terminou esta aventura por terras 
gregas, esperando por novos hori-
zontes proporcionados pela Casa 
do Concelho em Lisboa, organi-
zada e assistida exemplarmente 
pela agência Grandevasion e pelo 
profissionalismo e competência do 
seu representante António Benito. 
A eles um obrigado. 

Para o ano esperam continuar, 
com os desejos de ótimo convívio, 
sã camaradagem, respeito entre 
todos, seus direitos e deveres.7

António Gonçalves

atualidade
Casa do Concelho de Alvaiázere
Organizou passeio à Grécia e Turquia

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 17º, nº1 e para efeito do disposto 

no artigo 14º, alínea d) dos Estatutos da Casa do Concelho de 
Alvaiázere convoco os senhores associados para reunirem em 
Assembleia Geral ordinária, a realizar no dia 27 (vinte e sete) 
de Outubro de 2018, às 15:00 horas na sede da Associação, 
na Rua Eça de Queirós, nº 13, rés-do-chão, em Lisboa, com a 
seguinte: ORDEM DE TRABALHOS

1. Eleição dos corpos diretivos da Casa do Concelho 
de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” para o biénio 
2019/2020.

2. Informações e assuntos de interesse geral da Casa 
do Concelho de Alvaiázere.

 Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos podem 
participar na Assembleia Geral, apresentar propostas, moções 
e sugestões, discutir e votar os assuntos nela apresentados.

As candidaturas devem ser apresentadas à Mesa da As-
sembleia Geral por meio de listas com o nome e o número 
de associado dos candidatos, termo coletivo de aceitação e 
programa de ação, com a antecedência mínima de oito dias 
em relação à data da eleição.

As listas de candidatos para os órgãos da Associação e para 
“O Alvaiazerense” deverão ser propostas por um mínimo de dez 
associados, delas devendo constar todos os órgãos a eleger, bem 
como as funções que cada candidato se propõe desempenhar.

Os sócios proponentes das candidaturas deverão referir 
os seus nomes completos, número de sócios e assinar a 
proposta respetiva.

Nos termos do artigo 17º nº 3, alínea a) dos Estatutos da 
Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 15H00 não estiverem 
presentes cinquenta por cento dos sócios com direito a voto, 
a Assembleia Geral funcionará com os sócios presentes trinta 
minutos após a hora marcada.

Lisboa, 25 de setembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 16º, nº1 e para efeito do disposto 

na alínea b) dos Estatutos da Casa do Concelho de Alvaiázere 
convoco os senhores associados para reunirem em Assembleia 
Geral ordinária, a realizar no dia 27 (vinte e sete) de Outubro 
de 2018, às 14:30 horas na sede da Associação, na Rua Eça 
de Queirós, nº 13, rés-do-chão, em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Alteração da sede da Casa do Concelho de Alvaiázere 

para a Rua Eça de Queirós, nº 13 - R/C. 1050-095 Lisboa.
Nos termos do artigo 17º nº 3, alínea a) dos Estatutos da 

Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 14H30 não estiverem 
presentes cinquenta por cento dos sócios com direito a voto, 
a Assembleia Geral funcionará com os sócios presentes trinta 
minutos após a hora marcada.

Lisboa, 25 de setembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

fundação portuguesa 
de cardiologia
Instituição de Utilidade Pública

À semelhança do ano anterior, realizou-se o peditório 
anual a favor da Fundação Portuguesa de Cardiologia, 
tendo sido obtidos os seguintes resultados:

- Almoster ���������������������������������������������������������� 93,00 €
- Alvaiázere ������������������������������������������������������ 120,27 €
- Maçãs de Caminho ��������������������������������������� 101,34 €
- Maçãs de D� Maria ���������������������������������������� 131,58 €
- Pelmá ��������������������������������������������������������������� 31,15 €
- Pussos������������������������������������������������������������� 74,40€

- S� Pedro���������������������������������������������������������� 63,00 €
 TOTAL  ������������������������������������������������������� 614,74 €

A todos quantos contribuíram, muito obrigado� Bem Hajam!
As responsáveis pelo peditório, Sónia Inácio e Cristina “Vicente” 

PEDITÓRIO

Relatório de Contas da Festa 
de S. Pedro - Rego da Murta

Ano 2018
Receitas..................................... 28.246,94€
Despesas.................................... 18.151,89€
Saldo Final.................................. 10.095,05€

Incêndios Florestais
Prorrogação do período 
crítico até 15 de outubro

O Governo decidiu estender até 15 de outubro 
o período crítico de incêndios, devido à previsão de 
temperaturas “com valores acima do que é padrão” e 
à baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, 
anunciou o Ministério da Agricultura.

Durante o período crítico de incêndios, nos espaços 
florestais ou agrícolas, é proibido fumar, fazer lume 
ou fogueiras; fazer queimadas; lançar foguetes e ba-
lões de mecha acesa; fumigar ou desinfestar apiários 
(salvo se os fumigadores estiverem equipados com 
dispositivos de retenção de faúlhas); fazer circular 
tratores, máquinas e veículos de transporte pesados 
que não possuam extintor, sistema de retenção de 
fagulhas ou faíscas e tapa-chamas nos tubos de escape 
ou chaminés.7
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4 bolas a 1. Foi este o resultado final 
do jogo de apresentação da equipa sé-
nior do Grupo Desportivo de Alvaiázere 
contra o Sport Castanheira de Pera e 
Benfica. A equipa da casa venceu e con-
venceu quem estava presente para ver 
a apresentação da equipa 2018/2019 
do GDA. O treinador do clube, António 
Gonçalves referiu no final do jogo: “a 
primeira parte foi bem conseguida por 
parte da nossa equipa, apesar de ainda 
notar pouca intensidade de jogo e que 
é normal nesta fase. Houve duas ou 
três jogadas muito boas, ganhámos 
(apesar de o resultado não ser o mais 

importante nestes jogos) e, devido ao 
facto de querer que todos os jogadores 
tivessem uma oportunidade, o jogo per-
deu um bocadinho de qualidade com 
muitas mexidas, mas penso que foi um 
ótimo teste para ambas as equipas”.

Toni pretende trabalhar como os 
melhores. “Pretendemos trabalhar 
como os melhores e, se possível, lu-
tar pelos dois primeiros lugares que 
dão acesso à subida de Divisão. Mas 
primeiro que tudo temos muito que 
trabalhar”, assegurou o treinador que 
já tem um longo percurso no clube. 
Foi jogador durante quase 20 épocas, 

diretor e presidente, mas foi enquanto 
treinador, na época 2013/2014 que o 
seu nome soou mais alto: conduziu a 
equipa à subida de Divisão, tendo sido 
Campeões da I Divisão Distrital de Lei-
ria, no Estádio Municipal de Leiria Dr. 
Magalhães Pessoa, contra a equipa dos 
“Unidos”. Depois desse feito histórico - 
foi a primeira vez que o GDA se sagrou 
campeão - segui-se a Manutenção e a 
Divisão de Honra. 

Com vista a tentar novas experiên-
cias e sair “da zona de conforto”, Toni 
embarcou noutros desafios e rumou 
a outras paragens. Este ano, voltou à 

casa mãe e confessou: “Não tive como 
dizer que não”. 

“Temos os jogadores necessários 
para atingir os nossos objetivos”, ga-
rantiu o treinador, mas até dezembro 
pretende reajustar a equipa com uma 
ou duas peças que não estiveram pre-
sentes no jogo de apresentação - Carlos 
Paulo e Luís -, até porque garante “Não 
há jogos ganhos à partida”.7

Ana Catarina de Oliveira

“Pretendemos trabalhar como os melhores e, 
se possível, lutar pelos dois primeiros lugares 
que dão acesso à subida de Divisão”.

O jornal “O Alvaiazerense” conversou com António Gonçalves, Toni, treinador do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere. Numa breve conversa, Toni falou do seu percurso pelo 
GDA, das expectativas que tem para esta época e do resultado do jogo de apresentação 
contra o Sport Castanheira de Pera e Benfica, ocorrido dia 23 de setembro. 
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A 
Câmara Municipal de Alvaiázere 
(CMA) voltou a promover, dia 11 de 
setembro, uma sessão de esclareci-

mento com o intuito de dar a conhecer a 
reabilitação urbana que se pretende fazer 
na vila e os incentivos existentes para quem 
pretenda reabilitar um edifício.

Com o mote “Alvaiázere ConVida”, o 
Município “pretende dar mais vida à vila, 
ao mesmo tempo que se convida mais 
pessoas a virem, criando maior dinâmica 
quer ao nível dos residentes, quer ao nível 
dos visitantes”.

Esta sessão visou, particularmente, 
esclarecer a ORU que irá ser aplicada na 
ARU. Primeiro que tudo há que esclarecer 
estas duas siglas: a ARU é a área de rea-
bilitação urbana e a ORU é a operação de 
reabilitação urbana. A primeira é apenas 
a delimitação da área de reabilitação com 
as ações estruturantes para as dimensões 
estratégicas envolvidas - espaço público, 
edifícios, equipamentos, espaços verdes e 
atividades económicas, no que se refere às 
condições de uso, segurança, estética ou à 
sua salubridade e que justificam uma inter-
venção. A ORU é a definição da estratégia 
que se quer para essa área. 

A ARU de Alvaiázere tem cerca de 47 
hectares, engloba 280 edifícios, 79 famí-
lias, num total de 510 pessoas (segundo 
os censos de 2011).

A Câmara Municipal começou por fazer 
um levantamento, desse levantamento sur-
giram objetivos, depois foi feito o diagnós-
tico dos problemas que há para resolver na 
ARU, seguiu-se a proposta terapêutica de 
resolução dos problemas identificados e, 
por fim, a identificação dos instrumentos – 
ao nível financeiro e operativo - disponíveis 
para atingir as metas pretendidas.

O levantamento no terreno – todo ele 
feito apenas no exterior - pretendeu veri-
ficar as funções, estado de conservação e 
valor cultural/patrimonial de cada um dos 
edifícios. O mesmo foi feito em relação ao 
espaço público, tendo sido identificados 
todos os obstáculos ou coisas que não 
estão a funcionar bem e que têm que ser 
corrigidas. 

O estado de conservação dos edifícios 
é muito importante nesta ORU, pois orien-
ta os edifícios que têm potencial para ser 
alvo de um investimento. Edifícios que 
subirem dois níveis no estado de conser-
vação - existem cinco níveis que vão do 

excelente, nível cinco, ao péssimo/ruína, 
nível um – têm, entre outros benefícios, 
isenção de Imposto Municipal de Imóveis 
(IMI) e de Imposto Municipal de Transação 
(IMT). A maioria dos edifícios, na ARU, está 
em estado razoável (nível três), contudo só 
depois da sua avaliação interior se poderá 
confirmar com certeza. “Tem que se ver 
as estruturas, canalização, rede elétrica e, 
em alguns casos, algumas classificações 
poderão baixar”.

O valor cultural/patrimonial também 
tem muita importância. Apesar da não 
existência de património classificado de 
interesse na ARU, há edifícios com valor 
patrimonial (18) - com capacidade de poder 
vir a ser classificados, pelo menos a nível 
concelhio -, edifícios de qualidade – ca-
racterísticos e que têm, por si só, valor - e 
edifícios de acompanhamento – com uma 
arquitetura mais popular, mas que, no 
conjunto dos edifícios da ARU, dão unida-
de. Os restantes 288, não classificados em 
nenhuma destas categorias, não têm valor 
relevante e podem ser demolidos/substi-
tuídos, desde que respeitem a envolvência.

Ao nível dos problemas foram identi-
ficados alguns, no espaço público, como 
por exemplo o não aproveitamento da 
Mata do Carrascal ou da envolvente do 
Parque Multiusos que, com uma área tão 
significativa, não estão a ser utilizados da 
melhor maneira. Inacessibilidades, carência 
de passadeiras, ausência de passeios ou 
sub dimensionados são outros problemas 
que esta ORU pretende resolver.

Relativamente à terapêutica do espaço 
público, dentro das operações dos espaços 
verdes e urbanos de utilização coletiva, a 

Câmara Municipal identificou cinco sub 
operações temáticas de reabilitação urba-
na: operação reanimar, que levará a cabo 
ações por parte do Município em parceria 
com algumas associações e instituições, 
como por exemplo, a articulação da Mata 
do Carrascal com o núcleo urbano da vila, 
fazendo com que este seja usado mais 
frequentemente; operação reatualizar, 
relativo às infraestruturas urbanas e que 
precisam de um refresh, dando um ar mais 
sofisticado às coisas, como por exemplo, 
mudando o local da sinalética do Caminho 
das Carmelitas; operação repovoar, feita ao 
nível dos edifícios e onde se pretende fazer 
a reabilitação dos edifícios de acompanha-
mento em mau e péssimo estado, o restau-
ro de edifícios patrimoniais de qualidade 
em mau e péssimo estado, a renovação ou 
reconstrução dos restantes edifícios em 
mau e péssimo estado, a conservação dos 
edifícios em estado razoável e bom e, por 
fim, a promoção e dinamização do mercado 
de arrendamento; a operação reavivar, ao 
nível do centro do comércio e dos serviços 
e que pretende tornar o espaço entre a 
CMA e a Biblioteca Municipal o centro da 
vila; e a operação realentar, virada para os 
equipamentos, pois há uma série de edifí-
cios propostos a reabilitação que podem 
vir a ser utilizados como equipamentos de 
natureza coletiva.

“Pretende-se uma vila com pessoas, sau-
dável, habitada, hospitaleira, convidativa, 
animada, amiga das crianças e dos idosos e 
muito verde”. Para atingir esta meta é preci-
so estimular a reabilitação dos 61 edifícios 
fisicamente degradados e funcionalmente 
desadequados, reocupar os 32 edifícios 

devolutos, qualificar o espaço público mais 
crítico, obsoleto e degradado, dinamizando 
o envolvimento da comunidade nas inter-
venções, promover a mobilidade urbana 
sustentável, qualificar a oferta comercial 
ao nível dos serviços para a população re-
sidente e para os visitantes, reduzir o ruído, 
baixar as emissões de carbono, aumentar 
a circulação pedonal, eliminar obstáculos 
nos percursos pedonais e aumentar a ani-
mação nas áreas centrais de proximidade, 
reforçando as dinâmicas sociais.

O tempo de vigência desta ORU será 
de 10 anos - prorrogáveis por mais cinco, 
se necessário – e este é um aspeto muito 
importante a ter em conta, caso tenha in-
tenção de reabilitar um edifício ou fração 
e ter os apoios previstos. Ao nível dos 
incentivos estes passam pela isenção de 
IMI, por três anos - prorrogável por mais 
cinco, caso a CMA o entenda -; isenção de 
IMT, aquando da compra do edifício para 
reabilitar, mas apenas se as obras se efe-
tuarem no espaço de três anos seguintes 
à compra ou aquando da compra de um 
edifício já reabilitado; IVA a 6% em toda a 
ARU; dedução de 30% dos encargos com 
a reabilitação na coleta, para IRS, até ao 
máximo de 500 euros; tributação das 
mais-valias a uma taxa de 5% e a redução 
da taxa dos rendimentos prediais para 
os 5%. Além destes incentivos, há ainda 
outros - alguns deles de iniciativa municipal 
- como: redução da taxa pela avaliação do 
estado de conservação (obrigatória antes e 
no final da reabilitação); redução de 50% da 
taxa de urbanização e edificação; isenção 
do valor da ocupação da via pública durante 
o decorrer das obras e isenção do valor 
das taxas de ocupação da via pública nos 
estabelecimentos comerciais ou de serviços 
em edifícios reabilitados por um período de 
dois anos, a contar da data da conclusão da 
reabilitação.

A Câmara Municipal cativou ainda, no 
seu orçamento, 10 mil euros anuais para 
financiamento e obras de reabilitação ur-
bana ao nível da cobertura e das fachadas 
confinantes com o espaço público.

Importa, por fim, ainda referir que para 
ter direito a estes apoios é preciso subir 
dois níveis no estado de conservação do 
edifício - em alguns casos para o mínimo 
de bom – e que as obras se enquadrem no 
conceito de reabilitação de edifícios.7

Ana Catarina de Oliveira

 destaque
Município
“Alvaiázere ConVida” é o mote para a reabilitação urbana da vila
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Decorreu, no dia 7 de setembro, a final do pro-
grama de aceleração - Tourism Up, promovido 
pela Incubadora de Negócios de Alvaiázere, 

onde foram apresentados sete projetos relacionados 
com o turismo.

A presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques, abriu a sessão assegurando que “a 
Incubadora está disponível para apoiar projetos de 
empreendedorismo nas áreas do turismo e que pro-
movam os produtos endógenos do Concelho”. 

A tarde iniciou com uma oficina de Pitch - pequena 
apresentação de três a cinco minutos com o objetivo 
de apresentar produtos ou serviços a clientes e dar 
a conhecer ideias de negócio a investidores – e ter-
minou com a apresentação dos sete projetos: Licor 
de Chícharo D’ Alvaiázere, Manuel da Silva Gomes, 
Reobote, Quintinha do Casal Ruivo, Dália Clara Men-
des, Torre Dom Gayão e Quinta Torre do Amaral. 

O júri foi constituído por António Castelão da em-
presa Alventura, Catarina Oliveira da empresa Doce Fe-
licidade e Elisabete João Madama da empresa D’ Travel. 

Os projetos vencedores foram Torre Dom Gayão 
(1º lugar), Licor de Chícharo D’ Alvaiázere (2º lugar) 
e Quinta Torre Amaral (3º lugar).7 

Para o Município de Alvaiá-
zere, a educação assume-se 
como fator essencial para o 

desenvolvimento e afirmação do 
território pois, por essa via, con-
segue-se dotar as crianças e os 
jovens com as ferramentas neces-
sárias para enfrentarem os desa-
fios da vida adulta e profissional. 
As medidas de apoio às crianças e 
jovens alvaiazerenses evidenciam 
a preocupação com o integral 
desenvolvimento das crianças e 
jovens do Concelho, garantindo a 
universalidade do acesso à educa-
ção e minorando diferenças entre 
os pares que decorram da sua 
condição socioeconómica.

O Município vai, assim, au-
mentar o investimento municipal 
na educação, com novos apoios 
socioeducativos para o ano letivo 
de 2018/2019. Para além disso, 
é essencial apoiar os agregados 
familiares nas despesas associadas 
à educação, de maneira a que as 
famílias sintam menos constrangi-
mentos, ao mesmo tempo que se 
pretende que vejam o Município 
como parceiro no processo de 
crescimento e educação dos seus 
educandos.

A Câmara Municipal de Alvaiá-
zere aprovou, em reunião de 5 de 

setembro, os apoios socioeduca-
tivos para o ano letivo presente, 
propostos pela presidente, Célia 
Marques, e pelos seus vereadores. 
Será feito um investimento total de 
cerca de 344.702,85€.

Apesar de o Ministério da 
Educação já garantir o acesso aos 
manuais escolares do 1º e 2º Ci-
clos do Ensino Básico (CEB), Célia 
Marques propôs, e foi aprovado 
em reunião, um apoio financeiro 
igual ao valor dos manuais do 
ano escolar frequentado por cada 
aluno destes dois ciclos de ensino. 

Além disso, as refeições esco-
lares do Ensino Pré-escolar e do 
1º Ciclo do Ensino Básico passam, 
este ano letivo, a ser gratuitas para 
todos os alunos, independente-
mente do escalão em que estejam 
integrados. 

Também as atividades de Ani-
mação e Apoio à Família - destina-
das aos alunos do ensino pré-es-
colar e realizadas entre as 15h30 
e as 19h – passarão a ser gratuitas 
para a totalidade dos alunos do 
Ensino Pré-Escolar. O objetivo é ir 
ao encontro das necessidades das 
famílias cujos horários de trabalho 
não são compatíveis com os horá-
rios escolares e que não disponham 
de resposta para essa necessidade 

na comunidade, encontrando assim 
uma solução que garante a segu-
rança e o bem-estar das crianças.

Também o 3º ciclo do Ensino 
Básico e o Ensino Secundário 
serão contemplados com ajudas, 
duplicando-se o valor dos apoios 
disponibilizados aos alunos que 
os frequentem. Os alunos destes 
ciclos de ensino, inscritos no 2º 
escalão da Segurança Social, re-
ceberão um apoio no valor de 30 
euros, enquanto que os inscritos 
no 1º escalão serão apoiados no 
valor de 60 euros. Pretende-se, 
deste modo, apoiar as famílias re-
sidentes no Concelho e os jovens 
que confiam a sua educação às 
escolas de Alvaiázere. 

Manter-se-á o apoio à reali-
zação de visitas de estudo e na 
aquisição de material escolar para 
os alunos do 1º CEB (desde que 
inscritos no 1º e 2º escalão da 
Segurança Social), bem como o 
transporte gratuito porta-a-porta 
dos alunos do Ensino Pré-escolar 
e do 1º CEB e do transporte (nos 
circuitos de carreira pública) dos 
alunos do 2º e 3º CEB. Em relação 
aos alunos do Ensino Secundário, 
continuarão a ser apoiados em 50% 
do passe escolar, de acordo com o 
seu escalão da Segurança Social.7

Município de Alvaiázere
União de vários Concelhos 
para melhorar serviço 
de água, saneamento 
e resíduos urbanos

Os municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira 
de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampi-
lhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penacova, Penela 
e Vila Nova de Poiares estão a desenvolver estudos 
para a constituição de uma Empresa Intermunicipal 
de Água, Saneamento de Águas Residuais e de Re-
colha de Resíduos Sólidos Urbanos.

A sustentabilidade técnica e económico-financei-
ra dos serviços de abastecimento de água e de sa-
neamento de águas residuais é uma prioridade para 
as regiões de Leiria e Coimbra, que aliás têm vindo 
a fazer esforços no sentido de melhorar a qualidade 
do serviço prestado aos seus munícipes. Contudo, a 
gestão dos serviços de água, saneamento e resíduos 
urbanos através dos municípios apresenta fortes 
dificuldades, com limitados recursos humanos, 
técnicos, tecnológicos e financeiros. Os padrões de 
nível de serviço atualmente exigidos dificilmente se 
conseguem atingir dada a pequena dimensão dos 
Municípios envolvidos.

A situação atual aconselha a uma mudança 
no modelo de gestão capaz de gerar eficiência e 
sustentabilidade económica e financeira. Para tal, 
é necessária uma dimensão mínima, capaz de dar 
resposta aos desafios atuais. Tal dimensão é possí-
vel concretizar-se através da agregação dos serviços 
de vários municípios vizinhos, numa única entidade 
profissional e geradora de escala e exclusivamente 
dedicada aos serviços de água, saneamento e resí-
duos urbanos.

Neste contexto, todos os referidos municípios 
já levaram a aprovação em reunião de Câmara e 
Assembleia Municipal a intenção de constituição 
da Empresa Intermunicipal. O modelo institucional 
a adotar será o de uma sociedade de capitais ex-
clusivamente municipais (Empresa Intermunicipal).

Atualmente, as Comunidades Intermunicipais 
(CIM) da Região de Coimbra e Leiria estão a pre-
parar a documentação legalmente exigível para a 
submissão do pedido de criação da Empresa Inter-
municipal à Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) e ao Tribunal de Contas, 
bem como a restante documentação exigida para a 
submissão de candidaturas ao POSEUR e formaliza-
ção da escritura pública.7

atualidade

Município de Alvaiázere

Aposta na educação como fator de 
desenvolvimento local 
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Incubadora de Negócios de Alvaiázere

Sete projetos na final do programa 
de aceleração - Tourism Up
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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: Maria Simões Ferreira que completou no dia 14 de setembro, 
94 primaveras, Maria das Neves que completou no dia 17 de setembro, 89 
primaveras, Rosária Gonçalves Nunes que completou no dia 20 de setembro, 
75 primaveras; José Marques Paixão que completou no dia 24 de setembro, 84 
primaveras e a Maria Gomes Cristóvão que completou no dia 25 de setembro, 
84 primaveras. Para todos, muitos parabéns e muitas felicidades.7

Bodas de Ouro
DESASSOSSEGO

Aniversários
No passado dia 25 de setembro, 

Patrícia Rosa Batista, filha de Elisabe-
te Rosa Dias e Jorge Manuel Antunes 
Batista, residente no lugar de Carvalhal 
de Pussos, freguesia de Pussos S. Pedro 
festejou o seu 1º aniversário. 

Seus pais desejam-lhe muitos para-
béns e as maiores felicidades pela vida 
fora com muita saúde, amor, carinho  
e alegria.7

No dia 1 de setembro, na Igreja de 
Maçãs de D. Maria realizou-se o enlace 
matrimonial de Rodrigo Oliveira San-
tos e Ana Rita Marques Ferreira.

A noiva, natural de Maçãs de D. 
Maria, é filha de Carlos Alberto Mar-
ques Ferreira e Maria Etelvina Marques 
Antunes Ferreira. O noivo, natural de 
Maçãs de Caminho, é filho de Octávio 
Neves dos Santos e Luisa Maria Godinho 
Oliveira Santos.

Após a celebração religiosa teve 
lugar a receção aos convidados que de-
correu na Quinta da Concha, em Pombal.

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

Casamento

No passado dia 8 de setembro, José 
Matias e esposa Rosa Maria Pereira, 
comemoraram as suas Bodas de Ouro 
com uma missa na Igreja Paroquial de 
Pelmá. 

O casal na companhia de alguns fa-
miliares e amigos festejaram esta data 
especial com um almoço convívio.

Muitos parabéns e votos de muitas 
felicidades pela vida fora.7

Vitalino Godinho e esposa Aida 
dos Santos, residentes no lugar das 
Relvas, Maçãs de Caminho celebraram 
o seu matrimónio no dia 19 de maio 
de 1968, na Igreja Paroquial de Maçãs 
de Caminho, pelo padre Celestino Brás.

Para comemorar esta data tão es-
pecial o casal, no passado dia 15 de 
agosto, festejou as Bodas de Ouro Ma-
trimoniais, com uma missa celebrada 
pelo padre André Sequeira, na mesma 
igreja, na companhia das suas duas 
filhas e duas netas, mais alguns fami-
liares e amigos.

Após a celebração religiosa todos 
os convidados partilharam um almoço 
convívio, que decorreu no salão da As-
sociação de Maçãs de Caminho.

No final do dia, em ambiente de 
muita festa e harmonia, cantaram-se os 
parabéns e fez-se um brinde a muitos 
anos de vida em conjunto.

Seus familiares e amigos desejam-
lhes as maiores felicidades com muito 
amor, saúde e alegria.7

Nasceu no dia 12 de setembro, às 
13h42m, com 3570kg e 50,5cm, na 
maternidade Daniel de Matos (Coimbra) 
a menina Victória Manuel Mendes dos 
Reis Nunes, filha de Bruno Nunes e 
Paula Reis, naturais de Almoster. 

A pequena Victória é neta de Manuel 
Reis Silva (in memoriam) e Isilda Silva, 
residentes em Almoster, e Arlindo Nu-
nes e Fernanda Nunes, residentes em 
Ponte Velha. 

Pais, familiares e amigos estão ra-
diantes com a chegada da sua princesa 
e desejam-lhe as maiores felicidades.7

Nascimento

DESAFIOS
É isso mesmo, por hoje vou falar em desafios…
Todos sabemos que, a nossa vida se rende no âmbito dos domínios cultural, social 

e económico…
Nestes, eu me vejo e gosto de falar e escrever. Assim,
Já o disse, ALVAIÁZERE, necessita de desenvolver e fazer implantar a sua ideia Âncora, 

a sua marca...
Poderá ser o chícharo, ligado em todos os momentos, aos acontecimentos do conce-

lho, festas, monumentos, sítios, percursos, espaços comerciais e culturais, constituindo-se 
e criando-se assim, um projecto de desenvolvimento anual, devidamente potenciado e 
vendido aos agentes económicos, locais e distritais…

Porque não?!...
Estou a pensar que para a execução de tal projecto está na hora de o Município criar, 

fazer iniciar uma sociedade de Investimentos, com capital municipal ou não, tendo como 
objecto social, entre outros, o cumprimento de um plano anual e municipal de turismo.

Sim, o Turismo em todas as suas vertentes, precisa de ser desenvolvido nestas pa-
ragens!... 

É óbvio que devemos procurar desenvolver outras actividades como pólos de fixação 
e criação de postos de trabalho!...

Mas esta do turismo está aí à porta.
É preciso fazer, criar, pois os planos programados e explicitados por terceiros não 

residentes, nunca nos trarão nada…
Quanto à forma jurídica, os ilustres juristas do Município, não residentes, bem saberão 

programar e apresentar o respectivo projecto!…
E agora que vejo revitalizado algum do tecido comercial, do Concelho e da sua sede, 

é preciso fazer com que os agentes que acreditaram nessa revitalização, não venham 
rapidamente a esmorecer. É preciso criar o movimento de pessoas… e criar pólos de 
atracção, para que as pessoas se desloquem permanentemente ao nosso território.

É este mesmo o primeiro desafio… O outro rapidamente o explicarei. 
No domínio cultural e desportivo, temos entre nós há já quarenta anos, O GRUPO 

DESPORTIVO DE ALVAIÁZERE.
E está na hora de fazer reviver a sua história. Em colaboração e com a organização da 

sua direcção, os mesmos aceitaram fazer reviver a mesma história. E assim, 
No próximo dia 18 de Novembro de 2018 – domingo – realizar-se-á um encontro 

denominado:
G.D.A, o passado e o futuro
E assim, em tal encontro será vivido o dia do G.D.A., com todos os ex-atletas que pre-

tendam estar presentes, com os ex-directores, com os ex-autarcas, com os actuais autarcas, 
directores e atletas, e eventual homenagem aos ex-directores falecidos e ex-atletas faleci-
dos, e melhor concretizado no seguinte programa, ainda a especificar e para o qual sugiro:

09 H – Encontro junto ao Estádio 
10 H – Mini-jogo entre atletas e disputa da taça e homenagem a Alberto dos Santos 

Ribeiro - Ex-atleta (Daria a sugestão para serem recolocadas no estádio as placas aí 
originalmente existentes) (nesta hora os crentes poderão ir à missa, em memória dos 
ex-atletas e ex-dirigentes – outra sugestão minha)

12 H – Almoço de convívio em local a designar
15 H – Assistência ao jogo do campeonato distrital em que participa a actual equipa
17 H – Fórum debate sobre a história do G.D.A. e despedidas finais
- Eventual animação musical
- Formulação de conclusões 
É este o segundo desafio, que julgo irá ter a devida adesão.
Para inscrição prévia de participação, a efectivar até ao dia 8 de Novembro.
- Telemóvel – Presidente da Direcção – Carlos Trindade – 963 829 352
- Telemóvel – Fernando Simões – 917 222 780 
- E-mail – fernando-simoes-pessoal@iol.pt 
- E-mail – G.D.A.: gdalvaiazere@sapo.pt
       Tenho dito.7

J.S.
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Uma machadada na democracia
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

o canto dos poetas
De criMe horrenDo
- MeDitação -

Chegaram até nós notícias, que nos fazem meditar,
o que é este mundo moderno, em que vivemos
para onde vai caminhando, não sabemos
só sabemos, é que, aos poucos, se está a afundar.

Filha e marido, matam progenitora, de lamentar
holocausto horrendo, para sempre retermos
sentença de rigoroso castigo, é o que queremos
para os autores deste crime, até a sua vida terminar.

Que a justiça, seja implacável, prós autores
e divulgada por toda esta Nobre Nação
que não se voltem a verificar, estes horrores.

Para isso, é preciso implementar, sã educação
em que tudo seja, um oásis, jardim de flores
e se sigam os caminhos, de Jesus Cristo da Salvação.

José Riseufa

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.

S
etembro é o mês do regresso ao tra-
balho para alunos e professores, sen-
do um período de grande ansiedade. 

Serei colocado? Terei trabalho? Onde?  
Sobre educação fala-se e escreve-se 

muito. Em meia página vou tentar des-
mistificar algumas inverdades inculca-
das na opinião pública.

Apesar da desinformação, nem os 
alunos nem os professores portugueses 
têm demasiadas férias. Na realidade, a 
organização do ano letivo em Portugal 
é semelhante à da maioria dos sistemas 
educativos da Europa. Quando se diz que 
somos dos países com mais férias no ve-
rão é de facto verdade mas acompanha-
mos a maioria dos países do sul, onde o 
calor se faz sentir. No centro/norte da 
Europa trabalha-se mais no verão, mas 
têm interrupções muito maiores no ou-
tono/inverno, como bem se compreende.

Também não corresponde à verda-
de que os professores são uma classe 
privilegiada. Acontece que são, na ad-
ministração pública, os mais qualifica-
dos, como bem se compreende. Como 
tal devem ser bem pagos, embora não 
tenham salários acima da média, como 
foi vinculado por alguma comunicação 
social. Deslocam-se entre escolas em 
viatura própria, não têm telemóvel ou 
carro de serviço, subsídio de residência 
ou de deslocação, não recebem horas 
extraordinárias, pagam do seu bolso 
muitos materiais…

O que se pode e deve exigir aos 
professores, porque são o esteio das ge-
rações futuras, é formação inicial e for-
mação contínua de elevada qualidade.

Tendo uma responsabilidade social 
extremamente relevante não é de des-
prezar o facto de também serem pais e 
que, em muitas situações, são obrigados 
a submeterem-se a horários que impos-
sibilitam exercer tal direito.

Claro que o melhor seria nem terem 
vida familiar ou social. 

Como curiosidade histórica fica um 
“modelo” de antigamente.7

especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

tel.: 218380070 - rua Vale Formoso de cima, 113 - Loja B - 1950-266 Lisboa
e-mail: restaurantevarandavaleformoso@gmail.com      Facebook: Varanda Vale Formoso

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

(todos os dias recebemos peixe fresco)

A 
não recondução de Joana Marques 
Vidal (JMV) no cargo de Procura-
dora Geral da República (PGR), 

foi a mais fatal das ações contra a nossa 
democracia nos últimos anos, ela (a de-
mocracia) que é constantemente atacada 
por aqueles que a deviam defender… os 
políticos.

Marcelo Rebelo de Sousa e António 
Costa ao não reconduzirem JMV mos-
traram ao País que investigar políticos, 
banqueiros, clubes de futebol, pode ser 
uma manobra proibida em Portugal e dá 
direito a “expulsão”.

Voltámos ao tempo da impunidade. 
Aquela que nos últimos cinco anos desa-
fiou interesses instalados, que mostrou 
ao País que os todos poderosos e donos 
disto tudo não eram mais que os outros 
e que seriam investigados até às últimas 
consequências, não foi reconduzida, diz 
o Presidente da República por defender a 
não limitação de mandatos mas sim um 
só mandato para o cargo de Procurador 
Geral da República, desmentindo assim o 
que defendia há uns anos atrás.

Aliás Marcelo, o das selfies e retratos, 
tem passado tempo demais preocupado 
com a sua imagem e não com os proble-
mas do País. Ele queria uma resolução 
do caso de Tancos e nada (agora através 
de investigações lideradas pela PGR já 
se sabe alguma coisa). Ele queria uma 
resolução para Pedrogão e até agora 
nada. Ele disse que a Procuradora iria ser 

reconduzida e o que é que aconteceu? 
Precisamente o contrário.

Costa, político hábil e “manhoso” vai 
governando a seu belo prazer e mais festa 
menos festa, mais abraço menos abraço, 
vai levando o País (segundo leitura atenta 
de alguns especialistas em economia e 
finanças) para o colapso, com a muleta 
de bloquistas e comunistas.

Com esta atitude Marcelo mostra (e 
agora de vez) que está mais preocupado 
consigo do que com o País. Deixar que 
JMV não fosse reconduzida dá um sinal 
aos Portugueses que voltaremos a ser de 
segunda e que uma classe elitista poderá 
voltar a fazer o que quer, pois a aquela 
que mais lutou pelos interesses de Por-
tugal nos últimos anos já não chateia…

Por cá, temos o Festival do Chícharo à 
porta. Tenho que dizer que este ano com 
um óptimo cartaz e com muita dinâmica 
à mistura. E não podia ser de outra forma. 
A Câmara apostou as “fichas todas” neste 
evento e tem de valorizar a sua aposta. Por 
mim bem hajam pelo programa. Agora que 
S. Pedro ajude e vamos para a festa.

Por último, uma palavra de apoio pela 
aposta em matéria de apoio social na área 
da educação que o município traçou para 
este ano. Ajudar os pais na aquisição dos 
manuais escolares em complemento à 
medida do estado e oferecer as refeições 
a todos os alunos do ensino pré escolar e 
do primeiro ciclo, parece-me uma medida 
acertada e justa.7
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Tribunal Judicial da Comarca de Leiria
Juízo de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos 
Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos

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

ANÚNCIO
Processo: 316/18.0T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89059302

Data: 17-09-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Carlos Alberto Frias Henriques

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

ção/Inabilitação em que é requerido Carlos Alberto Frias Henri-

ques,  filho(a) de Mário Frias Henriques e de Elvira da Conceição 

Henriques, nascido em 14-03-1940, natural de: São Martinho da 

Cortiça [Arganil], BI - 8007624, com residência em Lar da Santa 

Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, Av. Dr. Francisco 

Sá Carneiro, 3264-909 Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser 

decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 435 de 30/09/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 315/18.1T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89048142

Data: 14-09-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Artur Manuel Fernandes da Silva

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

Inabilitação em que é requerido Artur Manuel Fernandes da Silva, 

filho(a) de Manuel Bernardo da Silva Fernandes e de Maria do Carmo 

Fernandes Onofre, nascido em 10-06-1969, natural de Pedrógão 

Grande, portador do  BI n.º 10230134, com residência na Rua 4 

de Abril, N.º 10, Pesos Fundeiros, 3270-142 Pedrógão Grande, 

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

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 435 de 30/09/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 326/18.7T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89100724

Data: 20-09-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Ricardo Filipe Bras Fonseca

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

ção/Inabilitação em que é requerido Ricardo Filipe Bras Fonseca,  

filho de Mário da Fonseca e de Maria Adélia Brás Lopes Fonseca, 

nascido em 28-04-1986, natural de: Maçãs de D. Maria [Alvaiázere], 

BI - 14092100, com residência em Rua Vale de Tábuas, N.º 120, 

3250-291 Maçãs de D. Maria, para efeito de ser decretada a sua 

interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

(assinatura eletrónica)

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 435 de 30/09/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
notária PaULa CriStina ViEGaS roDriGUES FErrEira

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Jus-

tificação e Partilha de 06/09/2018, exarada a folhas 66, do Livro 

de Notas n.º 111, do Cartório Notarial sito em Tomar, da notária 

Paula Cristina Viegas Rodrigues Ferreira, compareceram como 

outorgantes: MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO DIAS COTRIM, NIF 

165.555.521, natural da freguesia de Beco, concelho de Ferreira 

do Zêzere, onde reside na Rua Paulo Cruz, n.º 49, Casal do Zote, 

casada sob o regime de comunhão de adquiridos com Abílio da 

Conceição Cotrim NIF 157.666.778; e DONZÍLIA DA CONCEIÇÃO 

DIAS MARQUES, NIF 135.770.157, natural da referida freguesia de 

Beco, residente em Travessa das Begónias, n.º 6, Amora, casada sob 

o regime de comunhão de adquiridos com Mário Cotrim Marques, 

NIF 161.893.287, as quais declararam, com a devida autorização 

constante do mesmo acto, prestada pelos respectivos cônjuges, que 

na qualidade de herdeiras das heranças de seus pais, Manuel Dias 

e Felicidade da Conceição Florindo, com exclusão de outrem, são 

donas e legítimas possuidoras em comum e sem determinação de 

parte ou de direito, do prédio rústico, sito em Carvalhal, actualmente 

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, composto 

de cultura com oliveiras, pinhal e mato, com a área de 5.600,00 m2, 

inscrito na matriz sob o artigo 1045 (o qual proveio do artigo 529, 

da extinta freguesia de Rego da Murta, do mesmo concelho), com o 

valor patrimonial e atribuído de € 77,30, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere sob o número 191/ Rego da Murta, 

cuja aquisição se encontra registada a favor de José Joaquim Gomes 

e mulher Laura Gomes, pela apresentação 4, de 21/12/1987. 

Que, o referido prédio veio à posse do mencionado dissolvido 

casal, em 1988 por compra verbal aos indicados José Joaquim Gomes 

e mulher Laura Gomes, residentes em Barroso, Rego da Murta.  

Que, desde aquela data, seus pais, primeiro, e os seus her-

deiros, desde a sua morte, possuíram o aludido prédio, em nome 

próprio, cultivando-o e limpando-o, ou mandando cultivar e limpar, 

de forma a considerarem tal prédio como seu, sem interrupção, 

intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda 

a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção 

de exercerem um direito próprio sobre coisa própria. 

Que, deste modo, são donas e legítimas possuidoras do men-

cionado prédio, em comum e sem determinação de parte ou de 

direito.   

Que, esta posse assim exercida ao longo de mais de 30 anos se 

deve reputar de pública, pacífica e contínua, sendo desta forma supe-

rado o aludido hiato registal, por usucapião, que aqui é invocado, por 

não ser possível superá-lo pelos meios extrajudiciais normais.  

Está conforme.

Tomar, 06 de Setembro de 2018

A Colaboradora Autorizada, ANDREIA ISABEL SANTOS COR-

REIA, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 294/07 (Por dele-

gação de poderes, da notária Paula Cristina Viegas Rodrigues Fer-

reira, publicitada no sítio da Ordem dos Notários em 31/01/2011)

Jornal “O Alvaiazerense”  Nº 435 de 30/09/2018

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

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

ANÚNCIO
Processo: 325/18.9T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89125526

Data: 24-09-2018

Requerente: Maria Alice Dias Pereira

Interdito: Abílio Dias Pereira

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

Inabilitação em que é requerido Abílio Dias Pereira,  estado civil: 

Solteiro, filho(a) de José Ramos Pereira e de Palmira Rosa Dias, com 

domicílio no CAO - Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos 

Vinhos, Ervideira, 3260-327 Figueiró dos Vinhos, para efeito de 

ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

Passei o presente e outro de igual teor para serem afixados.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 435 de 30/09/2018

Moradia V3 (grandes assoalhadas)
Sala com lareira, 2 casas de banho, cozinha espaçosa, alpendre 

com anexo, churrasqueira e jardim. Zona tranquila. Ótima 

exposição solar. Próxima de praias fluviais e barragem.

Zona: Troviscal - Pussos S. Pedro (Alvaiázere)

Contactos: 933 568 596 || 939 486 551

VENDE-SE HERANÇA
3 Terrenos (1 terreno c/ruínas, 

carvalhos, oliveiras e árvores de 
frutos e os outros 2 com oliveiras, 

carvalhos e árvores de fruto)

Situados em Cabeça da Galinha 
Pussos S. Pedro

Contactos: +351236631184 +31629195224

VENDE-SE:

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

ACEITAM-SE
Trabalhadores 

para a colheita da 
Framboesa

Contacto: Tlm. 910 981 573
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visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
ALZIRA ROSA SILVEIRA

(83 anos)
N. 25/10/1934
F. 14/09/2018

VALE DA AVELEIRA
PUSSOS S. PEDRO

Seu marido, filhos, nora, genro, netas e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA jESUS ROSA

(76 anos)
N. 07/05/1942
F. 06/09/2018

RIBEIRA VELHA
MAçãS DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
jOAQUIM DOS SANTOS 

BRAZ (93 anos)
N. 02/10/1924
F. 04/09/2018

VALE DO PAIO
MAçãS DE D. MARIA

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

jOSÉ jOAQUIM SIMÕES 
DA GRAçA (48 anos)

N. 22/11/1969 - F. 11/09/2018
FETEIRAS

PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filha e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio 

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma 

lhe manifestaram o seu pesar nesta hora de dor 

marcada pela saudade.

A todos um muito obrigado.

Que a sua alma descanse em paz. 

                                      AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA NUNES 

DA PAIXãO GOMES 
(69 anos)

N. 06/07/1949
F. 29/08/2018

CASAL DA RAINHA
ALMOSTER

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
jOSÉ DA SILVA TIAGO

(76 anos)
N. 28/04/1942
F. 09/09/2018

PÉ DA SERRA
ALVAIÁZERE

Meu amor, 
O tempo passa, mas a dor e a saudade ficam para 

sempre. 
Nem o tempo, nem as lágrimas apagam a dor nem 

a saudade, ao contrário cada vez as saudades são 
mais e a dor é cada vez mais forte.

Foste um homem brilhante, hoje brilhas no céu 
para sempre, és o meu Anjo da Guarda, a estrela que 
guia o meu caminho. 

Obrigado meu amor.
Tua esposa, nossos filhos, nossos netos, nora e 

genro recordamos-te com saudade. 
Beijinhos meu amor.

ACÁCIO MIGUEL GOMES
N. 16/02/1935
F. 24/09/2015

HORTAS
PUSSOS S. PEDRO

TRÊS ANOS DE SAUDADE

Há pessoas que passam pela nossa vida 
e levam um pouco de nós na lembrança...
Há pessoas que simplesmente ficam...

Seus pais, filhos, nora, genro e netos recordam-na 
com grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz!

SETE ANOS DE SAUDADE
ALCINA MARIA 

MARTINS ALVES
N. 19/01/1965
F. 17/09/2011

RELVAS
PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filha, netos, bisneta e restante família, vêm 
por este meio agradecer, a todos quantos acompanharam este 
seu ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 
outra forma lhe manifestaram o seu pesar e em especial à 
administração e pessoal auxiliar dos Cuidados Continuados 
do Hospital Santa Cecília  de Alvaiázere pela forma exemplar 

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

AGRADECIMENTO
PALMIRA ALVES MARQUES

(85 anos)
N. 06/09/1933
F. 18/09/2018

SOBRALCHãO
PELMÁ

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, genro, netas e restante família, vêm por 
este meio agradecer, a todos quantos acompanharam 
este seu ente querido à sua última morada, ou que de 
qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar e 
em especial à administração e pessoal auxiliar da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere pela forma exemplar e 
carinhosa como trataram este seu ente querido.                               

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
jOSÉ ALVES

(79 anos)
N. 14/11/1938
F. 16/09/2018

VENDA DO PRETO
PELMÁ

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

CRISTINA MARQUES ANTUNES 
(94 anos)

N. 27/04/1924 - F. 25/09/2018
CARVALHA

PUSSOS S. PEDRO
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Fisioterapia no Desporto

Ana Costa

fisiosaúde

informativo

Uma tipografia no Barqueiro e a 
professora Maria Machado

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 4

Ejaculação Prematura 
(muitos heróis mentem!)

Mário Lourenço

saúde

Uma tipografia que laborou de for-
ma clandestina nos anos 1942-
1945 no Barqueiro, concelho de 

Alvaiázere, e a história de vida de uma 
professora do ensino primário repre-
sentam “lugares de memória”, cons-
tituem Património Cultural Imaterial, 
são história e património do Concelho.

Apesar de imprecisa a localização 
da tipografia, a detenção policial nes-
se local da professora Maria Machado 
testemunha a sua existência e consta 
da história oficial do Partido Comunis-
ta Português. A professora Maria dos 
Santos Machado nasceu na Vila da 
Calheta, Açores a 25 de Fevereiro de 
1890 e na ilha de São Jorge dá aulas e 
funda uma biblioteca aberta aos alunos 
mas também à população em geral. 
Já em Lisboa e no exercício do ensino 
oficial funda uma segunda biblioteca, 
assumindo o ensino como um contri-
buto para o desenvolvimento social e 
cultura integral para todos.

Pedagoga inspirada pelos princípios 
da «Escola Activa» que surgiu a partir 
dos anos 20, caracteriza-se este método 
por privilegiar as actividades no proces-
so educativo, com base numa aprendiza-
gem global, despertando a criatividade, 
a acção, a descoberta de valores. A aula 
é convertida numa oficina, onde os 
alunos aprendem destrezas, hábitos, 
técnicas para descobrir o mundo. Era 
o confronto com a escola tradicional, 
sendo ferramentas pedagógicas na Es-
cola Activa a criatividade, a iniciativa, as 
relações interpessoais no processo de 
aquisição de conhecimentos. Este mo-
delo, nos anos 60, aparece associado às 
contribuições no domínio da psicologia 
cognitivista de Jean Piaget.

Uma outra vertente desta pedagoga 
foi a sua colaboração como professora 
de Português na Liga dos Esperantistas 
Ocidentais. Tinha esta organização por 
objectivo o estudo de uma língua uni-
versal, “o Esperanto”, que permitisse 
uma fácil comunicação entre todos os 
povos. Uma visão mítica de uma comu-
nicação sem barreiras linguísticas, mas 
para o regime político vigente aquela 
agregação tinha bases ideológicas do 
operariado marxista internacional e foi 
motivo de perseguição política. 

O que pretendo com estas notas 
salientar, é sobretudo a pedagoga, 
o método pedagógico defendido por 
Maria Machado e o contributo do Por-
tuguês na construção do Esperanto, e 
sublinho que “expressões orais incluin-
do a língua” são património cultural 
imaterial consagrado pela Convenção 
para a Salvaguarda do Património Cul-
tural Imaterial, na 32.ª Conferência da 
UNESCO, em Paris, ano de 2003.

Na biografia oficial da professora 
Maria Machado é sinalizado ter sido 
detida várias vezes por motivos po-
líticos, esteve exilada em Paris onde 
desempenhou tarefas no Comité da 
Frente Popular Portuguesa e foi delega-
da do PCP junto do PCF (Partido Comu-
nista Francês). Faleceu a 4 Outubro de 
1956 e não chegou a ver os meninos 
no recreio a cantaram “uma gaivota 
voava”. Tem o seu nome inscrito na 
toponímia dos concelhos de Almada, 
Amadora, Barreiro, Cascais e Loures.

Na tipografia do Barqueiro impri-
miam-se, clandestinamente, materiais 
de propaganda do seu partido, desig-
nadamente o jornal Avante.7

Maria Adelaide Furtado

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

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

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

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

Visite-nos. Esperamos por si.

A 
ejaculação prematura é a disfun-
ção sexual mais prevalente no 
homem, afetando cerca de 23% 

dos homens europeus. No entanto, o 
que é ao certo a ejaculação prematura? 
Na realidade, ao contrário do que se 
ouve orgulhosamente nas conversas de 
amigos, a maioria dos homens ejacula 
entre os 5 e os 8 minutos após a pene-
tração vaginal. Assim, a ejaculação pre-
matura define-se como a incapacidade 
do homem controlar a ejaculação até 
1 minuto após a penetração em quase 
todas as relações sexuais, sendo que 
esta incapacidade cria stress no homem 
e/ou no casal. Importa realçar que existe 
um forte componente sociocultural na 
“normalidade” do tempo de ejaculação. 
Nas culturas árabes, em que os homens 
podem ter várias esposas, é um sinal de 
virilidade ejacular de forma rápida.

Os homens podem ter ejaculação 
prematura desde a primeira relação 
sexual (ejaculação prematura primária) 
ou apenas após dado momento da vida 
(ejaculação prematura secundária). As 
causas podem ser genéticas, psicológicas 
(ansiedade), urológicas (prostatites, freio 
curto do pénis), endócrinas (hipertiroidis-
mo), entre outras. 

Os homens com ejaculação prema-
tura apresentam maior dificuldade em 
ter e manter relações amorosas, baixa 
autoestima, baixa autoconfiança e maior 

taxa de ansiedade relacionada com  a 
atividade sexual. Embora o homem sofra 
mais com a ejaculação prematura do que 
a sua parceira, o impacto negativo desta 
doença na mulher não é negligenciável, 
podendo ser o principal motivo para 
terminar um relacionamento (um estudo 
revelou que aproximadamente 25% das 
mulheres  terminaram relações amorosas 
devido à ejaculação prematura dos seus 
parceiros). Para as mulheres, o principal 
problema relacionado com a ejaculação 
prematura reside no foco dado pelo 
homem à sua própria prestação sexual, 
resultando numa falta de atenção deste 
perante a sua parceira.

Felizmente, existem tratamentos 
eficazes para a ejaculação prematura, 
desde técnicas sexuais que retardam a 
ejaculação, aplicação de analgésicos no 
pénis e toma de comprimidos orais (no-
meadamente antidepressivos).

Termino com quatro ideias chave: 1) 
Muitos homens pensam de forma errada 
que têm ejaculação prematura (não acre-
ditem em heróis!), o tempo médio para 
ejacular é pouco mais que 5 minutos! 
2) Se o tempo curto de ejaculação não 
causar problemas no homem e no casal, 
não é necessário tratar. 3) A ejaculação 
prematura é muito comum. 4) O trata-
mento é eficaz e pode melhorar signifi-
cativamente a vida sexual. Fale com o seu 
médico sobre este problema!7

N
a prática desportiva, tanto coletiva 
como individual, a ocorrência de 
lesões em atletas é um aconteci-

mento frequente. Deste modo, além da 
intervenção terapêutica, a prevenção das 
mesmas é essencial. A fisioterapia com as 
suas técnicas manuais, equipamentos de 
eletroterapia e através de um programa de 
exercícios específicos, ajuda a restaurar a 
funcionalidade da estrutura lesada e a ma-
ximizar o seu desempenho na atividade. 
Esta profissão de saúde visa também atin-
gir o máximo nível da performance física 
do atleta tal como tinha antes da lesão. 

Entre as lesões consequentes de cada 
modalidade desportiva encontram-se di-
ferentes grupos, por exemplo as lesões 
capsulo-ligamentares, tendinopatias, 
lesões musculares e lesões na coluna. A 
título exemplificativo pode surgir a entor-
se, a tendinite, a contusão e a lombalgia. 

O tratamento é individualizado e 
adequado à severidade de cada lesão. 
Começa na fase aguda (imediatamente 
e os primeiros dias após o momento da 
lesão) e prolonga-se no tempo. Quanto 
maior a gravidade desta, maior será 
o período de reabilitação. Pretende-se 
uma recuperação gradual mas a mais 

rápida possível. Inicialmente, o principal 
objetivo é diminuir a inflamação e a dor. 
Sucessivamente, o processo visa a poten-
cialização do ganho de força, aumento 
da amplitude de movimento articular, 
aumento da resistência muscular e car-
diovascular, melhoria no equilíbrio e na 
propriocepção e aumento da flexibilida-
de e da estabilidade. Adicionalmente às 
“tradicionais” técnicas - massagem de 
reabilitação terapêutica e mobilização 
articular - como métodos de intervenção 
surgem as ligaduras funcionais e as ban-
das neuromusculares, atualmente bastan-
te utilizadas para imobilização seletiva 
da estrutura. Por exemplo, nas entorses 
do tornozelo e do joelho usam-se muito. 

Relativamente à prevenção, o fisio-
terapeuta pode aconselhar e educar os 
atletas para uma atividade física efetiva 
e segura. Através da avaliação clínica 
que faz do atleta, o profissional deve 
trabalhar em conjunto com o treinador 
da equipa. É importante que conheça as 
especificidades e características da mo-
dalidade em questão. A realização de um 
aquecimento adequado e a execução de 
alongamentos corretos no inicio de cada 
treino/ jogo são essenciais.7
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de terça a sexta: 10h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   "Cársica: uma viagem pela Geodiversidade de Alvaiázere" 
 - Exposição temporária de fotografia de João Paulo Forte
   “Colectiva de Pintura” 
 - Exposição temporária de pintura de vários artistas
   “A Figura da Mulher na Arte” 
 - Coleção particular de vários artistas

dia 1: 16h00
- DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
Local: Alvaiázere

 (Org.: Unidade de Cuidados Continuados de Alvaiázere)

a partir do dia 5:
- EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA JOSHUA BENOLIEL
“REPóRTER PARLAmENTAR 1906 - 1924”
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Município de Alvaiázere e Museu Municipal de Alvaiázere)

dias 5 e 6: 09h30 - 20h00
- TORNEIO DE FUTEBOL AL-BAYAZIRA YOUTH CUP 2018
Local: Estádio Municipal de Alvaiázere
(Org.: GDA E Benfica Escola de Futebol de Alvaiázere)

dias 5, 6 e 7:
- 38ª FAFIPA  | 16º FESTIVAL GASTRONómICO 
ALVAIÁZERE CAPITAL DO CHÍCHARO
Tasquinhas | Espetáculos | mercados | Animação | Cultura
Local: Alvaiázere 

 (Org.: Município de Alvaiázere, Confraria do Chícharo e ADECA)

AGENDA CULTURAL - OUTUBRO
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 7 e 21

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 14 e 28

OUTUBRO

dia 6: 14h30
- PASSEIO DE BICICLETAS [ANTIGAS]
Local: Concentração no Museu Municipal
(Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

dias 6 e 7: das 10h00 do dia 6 às 10h00 do dia 7
- mARATONA FOTOGRÁFICA
Local: Concentração no Museu Municipal

 (Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

dia 6: 16h00
- GRANDIOSA CORRIDA DE TOUROS

 Local: Junto ao Parque de Campismo Municipal
 (Org.: GFAR)

dia 7: 07h30
- II TRAIL ALVAIÁZERE CAPITAL DO CHÍCHARO
Local: Estádio Municipal de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere, Confraria do Chícharo e ExperTree)

dia 7: 09h00
- XIII PASSEIO TURÍSTICO DE CLÁSSSICOS 
“NA ROTA DO CHÍCHARO”

 Local: Concentração no Paços do Município

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 7: 09h00
- IX PASSEIO DE TRATORES
Local: Concentração no Arruamento a Sul do Estádio

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 7: 21h00
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE ACORDEÃO

 Local: Parque Multiusos de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 28: 11h30
- COmEmORAÇÃO DO 95º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE   

 FILARmóNICA ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA
Local: Alvaiázere

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

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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Sudoku
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os quadrados 
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ou omissões.
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NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Tomate - fruta ou legume? 

E
mbora usualmente reconhecido como um 
legume dada as suas características nutri-
cionais e sendo frequentemente utilizado na 

dieta mediterrânea em saladas e pratos quentes, o 
tomate é na verdade um fruto, pois tem caracterís-
ticas biológicas de crescimento e desenvolvimento 
semelhante às frutas. 

O tomate é muito utilizado em dietas de ema-
grecimento, porque possui apenas cerca de 25 
calorias e tem propriedades diuréticas, além de 
muita água, é rico em antioxidantes como vitami-
na C, vitamina A e beta-caroteno que melhoram o 
sistema imunitário, tornando-o um complemento 
saudável para qualquer programa de perda de 
peso eficaz.

Estudos científicos sobre as propriedades do 
tomate colocam em relevo uma série de qualida-
des que lhe conferem papel terapêutico de grande 
importância, contrariamente às velhas afirmações 
de que o tomate era pernicioso por conter ácido 
oxálico e contra indicado para os artríticos. 

Hoje estas ideias foram absolutamente desmen-
tidas e comprovou-se que favorece a eliminação 
dos resíduos azotados e cloretos e que possui 
ação hidratante e diurética. 

No entanto, a propriedade mais considerável no 
tomate é o Licopeno. Trata-se de um antioxidante 
associado à redução do risco de cancro da prós-
tata, e prevenção do cancro do pâncreas, redução 
do risco de doença cardíaca, colesterol, possui 
propriedades anti-inflamatórias e ajuda a prevenir 
o stress oxidativo dos ossos.

Consumido cru tem algum efeito laxativo, por 
este motivo os colíticos e diarreicos o devem evitar 
ou suprimir da sua alimentação, pois a celulose 
deste legume é irritante para as paredes intestinais 
enfraquecidas. 

Sendo uma boa fonte do mineral crómio, pode 
ajudar os diabéticos a controlar os níveis de açúcar 
no sangue.7

Os atletas do Grupo de Amigos Casais do Ven-
to destacaram-se na prova Pirilampos Night 
Run Bajouca deste ano, realizada no dia 

16 de setembro. Esta prova, que já vai na terceira 
edição, teve uma distância de aproximadamente de 
cinco quilómetros.

Joana Pontes venceu a prova, na categoria de femi-
ninos, Catarina Costa alcançou o segundo lugar. No 
masculino, Miguel Pontes ficou na quinta posição, na 
categoria de sub-20 e Paulo Pontes alcançou a quarta 
posição, na categoria de veteranos, e o sexto lugar 
na geral absoluta.7

Ana Catarina de Oliveira

A 
Benfica Escola Futebol de Al-
vaiázere e o Grupo Desportivo 
de Alvaiázere organizarão a 

5 de outubro um torneio de futebol 
que trará 40 equipas de futebol de 
diversos pontos do país, num total de 
cerca de 500 atletas e respetivo staff.

Ricardo Fernandes – Coordenador 
Geral da Benfica Escola de Futebol de 
Alvaiázere (BEF de Alvaiázere) - disse 
ao “Alvaiazerense” que as duas en-
tidades organizadoras “trabalham 
em parceria no desenvolvimento da 
formação de crianças e jovens, em 
Alvaiázere, na área do futebol, daí 
que quando se fala em formação 
inicial nestas entidades devemos 
sempre considerar esta união”. 

Este torneio pretende assinalar 
o arranque oficial da Benfica EF 
Alvaiázere. “Consiste em trazer a 
Alvaiázere diversas equipas distri-
buídas por 5 escalões etários dos 
3 aos 12 anos. No dia 5 de outubro 
(feriado nacional) de manhã, tere-
mos em ação 3 torneios, o 1º passo 
(3/4 anos), os Petizes (5/6 anos) e 
os Traquinas (7/8 anos). No mesmo 
dia, no período da tarde, e 6 outubro 
o dia todo, teremos os torneios de 
Benjamins (9/10 anos) e de Infantis 
(11/12 anos). Entre estas equipas 
estarão naturalmente as equipas da 
nossa Escola de Futebol, que terão 
assim a oportunidade fantástica de 
competir e se relacionar com outros 
colegas de outros clubes”, referiu o 
coordenador da BEF de Alvaiázere, 
acrescentado ainda que “as equipas 
que competirão nos dois dias pernoi-
tarão em Alvaiázere”.

Este torneio é uma excelente 
oportunidade para outras pessoas 
conhecerem Alvaiázere. Ricardo Fer-
nandes orgulha-se de organizar este 

evento na sua terra, referindo: “Como 
a maioria das pessoas sabe, eu sou 
natural do concelho de Alvaiázere, e 
tudo o que envolva o engrandecimen-
to do nosso território será sempre por 
mim enaltecido. Precisamos de criar 
condições para trazer gente a conhe-
cer e disfrutar do que Alvaiázere pode 
oferecer e, neste sentido, penso que 
esta atividade será um meio muito 
importante para o conseguir”.

Em relação aos benefícios que 
esta atividade trará ao Grupo Des-
portivo de Alvaiázere passam, es-
sencialmente, pela divulgação do seu 
nome e também pela demonstração 
da capacidade de realização de ativi-
dades importantes em prol das crian-
ças e jovens do Concelho. Este even-
to permitirá colocar o clube na rota 
dos grandes torneios de formação 
que se realizam por este país fora. 
Quanto aos benefícios para a BEF 
Alvaiázere, esta terá a oportunidade 
de demonstrar o trabalho desenvol-
vido e o rigor que nele colocam. “O 
SL Benfica tem neste momento uma 
estratégia de formação definida que 
ao longo dos últimos anos tem dado 

os seus frutos, delegando nas suas 
escolas de futebol toda essa respon-
sabilidade. Nós, localmente, preten-
demos implementar essa estratégia 
em benefício claro do GDA a que nos 
associámos. Confiamos muito no 
trabalho que estamos a desenvolver, 
e não tenhamos a menor dúvida que 
futuramente iremos colher os seus 
frutos”, acrescentou o coordenador 
da Escola do Benfica.

Este torneio está associado ao 
evento “38º FAFIPA/16º Festival Gas-
tronómico do Chícharo”, a realizar 
de 5 a 8 de outubro, pois é consi-
derada a melhor altura para mostrar 
Alvaiázere aos visitantes. O torneio 
mobilizará centenas de pessoas que 
acompanharão os atletas às suas 
provas. “Espera-se, assim, poder con-
tribuir para a divulgação do chícharo 
e afirmação da marca Alvaiázere 
Capital do Chícharo. Se conseguir-
mos mostrar às pessoas tudo o que 
Alvaiázere tem para oferecer e per-
mitirmos que disfrutem do cartaz do 
Festival, então isso será perfeito!”, 
rematou Ricardo Fernandes.7

Ana Catarina de Oliveira

Benfica Escola Futebol de Alvaiázere
Organiza torneio Al-Bayazira Youth CUP

Atletismo

Atletas do GACV alcançaram o pódio

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

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
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O 
Estádio Municipal de Alvaiá-
zere recebeu, no dia 16 de 
setembro, o torneio Tito 

Duarte, uma homenagem a um dos 
fundadores do GDA. 

A edição deste ano contou com 
duas equipas convidadas, a CDRC 
Vila Velha de Rodão e a AR Meirinhas, 
para além do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere. A equipa de Vila Velha de 
Rodão foi a grande campeã do torneio, 
tendo vencido os dois jogos - contra a 
AR Meirinhas por 3 a 0 e contra o GDA 
por 2 a 0. O jogo do Grupo Desportivo 
de Alvaiázere contra a AR Meirinhas 

terminou 1 a 0, tendo a equipa da casa 
vencido e ficado em segundo lugar 
na classificação final. A AR Meirinhas 
terminou em terceiro lugar.

O jornal “O Alvaiazerense” apoia 
esta iniciativa e entregou o prémio 
Fair-Play à equipa AR Meirinhas, pelo 
exemplo de bom jogo efetuado.

Este torneio constituiu uma boa 
oportunidade de intercâmbio entre 
jogadores, além de ter sido uma ex-
celente oportunidade de os jogadores 
prepararem a época 2018/2019 que 
se iniciou no dia 23 de setembro.7

Ana Catarina de Oliveira

desporto

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De oUTUBRo

14/10 - GDA vs ADRC moita do Boi

28/10 - G ALeGRe UNIDo vs GDA

TAçA DIsTRITo De LeIRIA

21/10 - GDA vs GDR BIDoeIReNse

Coisas da 
Natureza

Do lugar de Casal da Ribeira, Pelmá, do quin-
tal de Maria Gameiro, chegou-nos estas três 
abóboras engraçadas, de formato invulgar.

Grupo Desportivo de Alvaiázere

CDRC Vila Velha de Rodão foi o vencedor 
do torneio Tito Marques Duarte
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O 
passeio “Na Rota do Fogo” 
organizado pelo Município 
de Alvaiázere, com o apoio 
do Alvaiázere Motor Clube e 

do Grupo Motard 5 Vilas, realizou-se no 
passado dia 23 de setembro, e superou 
todas as expetativas. 

Foram cerca de 210 os motards que 
participaram no evento que teve um 
percurso entre 70 a 75 km, passando 
por alguns dos locais fustigados pelos 
grandes incêndios do ano passado, nos 
concelhos de Figueiró dos Vinhos e de 
Castanheira de Pera. A concentração 
aconteceu às 8h30 nos Paços do Mu-
nicípio de Alvaiázere e, desde cedo se 
percebeu – pela enorme afluência de 
pessoas – que o evento iria ser muito 
maior do que se imaginou. 

Feitas as inscrições - o custo foi 
singelo, de apenas cinco euros e dava 
direito ao pequeno almoço, almoço e 
uma t-shirt alusiva ao evento -, motos 
e motorizadas seguiram até à nacional 
236-1 onde se fez uma pequena ho-
menagem de um minuto de silêncio e 
onde foi deixada uma palma de flores 
em memória das vítimas dos incêndios 
de junho de 2017 naquelas zonas. Em 
entrevista ao jornal “O Alvaiazerense” 

em agosto passado, Octávio Lopes – do 
Grupo Motard 5 Vilas – disse, em rela-
ção à homenagem, que ia ser “muito 
singela, mas adequada a que, um dia, 
as pessoas de lá possam dizer ‘tivemos 
pessoas de outros Concelhos, não atin-
gidos pelos incêndios, que tiveram esta 
solidariedade para connosco e vieram 
cá manifestá-la’, afinal temos muitos 
amigos naqueles Concelhos”.

Seguiram então para a Praia das 
Rocas, em Castanheira de Pera, onde 
todos puderam tomar o pequeno 

almoço, saciando a sede e o apetite. 
O resto do percurso passou pela Foz 
de Alge, em Figueiró dos Vinhos, per-
mitindo aliviar as altas temperaturas 
que marcaram a manhã de domingo 
e terminou no exterior do Museu Mu-
nicipal de Alvaiázere, onde aconteceu 
a recriação do almoço da matança do 
porco. O almoço foi uma sopa de chí-
charo - tipicamente alvaiazerense - e 
as tradicionais couves com cominhos, 
acompanhadas das carnes da ocasião, 
regadas pelo vinho da região, que em 

muito agradaram a todos os partici-
pantes do passeio de motas. Os par-
ticipantes salientam o ótimo convívio 
que se fez sentir ao longo de todo o 
passeio e a excelente organização de 
tudo, que fez com que tudo resultasse 
como tinha sido previsto.

O dia terminou com uma visita ao Mu-
seu e com as restantes atividades da pro-
gramação das Jornadas do Património, 
nomeadamente a atuação dos Ranchos 
da Caranguejeira, Alvorge e Pussos.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

...mas pontos de iluminação em funcionamento, junto à igreja de 
Maçãs de D. Maria, já são poucos!

Olho Vivo Chapéus há muitos...
Município de Alvaiázere
Trail do Chícharo 
terá provas de 
corrida e caminhada

O Trail do Chícharo realizar-se-á 
dia 7 de outubro e vai contar com três 
provas: duas corridas – 13 kms e 28 
kms – e uma de caminhada, de 10 kms.

No sábado, dia 6 de outubro, abrirá 
o secretariado onde poderão ser le-
vantados os dorsais. Todas as provas 
estão previstas começar por volta das 
9h da manhã, domingo 7 de outubro, 
e a hora de entrega dos prémios será a 
partir das 12h30.   

O Trail do Chícharo insere-se nas 
atividades programadas para a 38º 
FAFIPA/16º Festival Gastronómico a 
acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro. 

No site do evento, a organização 
pretende promover Alvaiázere com este 
evento: “Queremos fazer-acontecer com 
o sentido confiante de que Alvaiázere é 
o Território capaz de atrair várias cen-
tenas de visitantes, amigos e também 
a própria população a subir e descer a 
belíssima Serra de Alvaiázere, passando 
pela GR26 e, no final, degustar os pro-
dutos endógenos no Alvaiázere Capital 
do Chícharo”.7

Município de Alvaiázere

Passeio “Na Rota do Fogo” superou todas as expetativas
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